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   އެޕްރީލް   ޝައިކުރީ:  ފުރަތަމަ

ދިވެހިރާއްޖެ.  ،މާލެ ،އޯކިޑްމާގެ ،  ޝާއިއުކުރި ފަރާތް:  މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުްޓ، ލެވެލް

އީމެއިލް: ، ފޯނު ަނންބަރު:   

 ހުއްދަ ބައެއް މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މި ފޮތުން ނުވަތަ މި ފޮތް މިލްކުވެގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންްސޓިޓިއުޓަށެވެ. ހައްގުތައް އެންމެހައި މި ފޮތުގެ
 ބަލައި މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް އެއްވެސް އަދި ،ނަކަލުކޮށް ،ނެރެ ،އުފައްދައި މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ،މެނުވީ ލިބުމަށްފަހު

   .މަނާަކމެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ ރައްކައުކޮށްފައި ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ
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  ފެށުން
ބުޭނންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަސްަތއް  ކޮށްއާއްމުދާއިރާގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އާއި މާލީ ، ކުރަންފެށީމަސައްކަތް ލުމުގެ މި ރަދީފު އެކުލަވާ

ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި ގޫާނނު ކިޔަވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ނެތުމުން ލިޔެފައި ގައި ރަދީފެއްގައި ނުވަތަ ބަސްފޮތެއް ދިވެހި ަބހުގެ އެްއވެސް
  ވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ކޮންމެވެސް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުުމގެ ަމގުސަދުގައެވެ. ކުރިމަތިއެ ބަސްބަހުގެ މާނަ ހޯުދމުގައި ދަރިވަރުންނަށް 

މައުލޫމާތު  އަކުރުނެްނވެ. ެއގޮަތށް ައމަލުކޮށްފައިވަނީ  ތާނަ މި ރަދީފުގައި ހިމެނޭ ދިެވހި ބަހުގެ ލަފުޒުތައް ލިޔެފައި ހްުނނާނީ މައް
މުގެ އެއްގޮތްކުރުވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ލިާޔގޮތް  ލަފުޒުތައް ރުަމށްޓަކައި، ހޯދުމަށް ފަސޭހަކު ވަސީލަްތތަކުން ބަސްތައް ރައްކާކޮށް ހޯދާ

ހެއް ކަުމގައިވެފައި އެއީ އަރަބި ބަހުގެ ކޮން އަސްލަކީ އަރަބި ބަލަފުޒެއްގެ ފައި އޮތް ތާނަ އަކުުރން ލިޔެ މައް މަގުސަދުގައެވެ. 
 އަރަބިާތނައިން ޒުތެރޭގައި އެ އަރަބި ލަފު ދުނިދަނޑިޒެއްގެ ަފހަތުގަިއވާ ފުލަ އެ ،ނަމަ ލަފުޒެއްކަން އޮުޅންއަރާފާނެ ކަމަށް ފެންނަ 

 އެ ލަފުޒުގެ ،ކޮށް ދިނުމުގެ ޮގތުންލަފުޒެއްގައި ހަވާލާ ދީފައިވާ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރު ރަދީފުގައި ހިމެނޭ ފައިވާނެއެވެ. ލިޔެ
ށް ކުރެވޭނަމަ ކަގޮތަކިއެކި ގާނޫނުތަކުގައި ތަފާތުއެ ،މާނަ ލަފުުޒގެ އަދި، އެއް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. މަފްހޫމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ނުވަތަ

  އޮންނާނެއެވެ. އެކަން އެނގޭނޭ ގޮަތށް ފާހަގަކޮށްފައި

މީހުންނާއި ނީ ފަންފޮތްތަކަށް ހަދައި، އެ ފަދަ ފޮތްތައް  ،އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަންނީ ލަފުޒުތައް އެއްކުރެވި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. ދިވެހި ބަހަށް އައު ދިރުމެއް ލިބޭނެ ކަމާ ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެ ނަމަ،ފަސޭހައިން ބޭލޭނެ ގޮތަކަށް ނަށް ދަރިވަރުން

ގު މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައުފީ މި ރަދީފަކީ ބޭނުންތެރި ފޮތެއް ކަމުގައި ވެއްޖެ ަނމަ އަޅުގަނޑުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވީއެވެ.
  އަށް ހާސަްފށުން ހަމްދުކުރަމެެވ.ސުބްހާނަހޫ ަވތަާއލާهللا  ކަމްަށޓަކައިދެއްވި

ޝިމާދު އަށާއި،  ށާއި، ޑރ. ުމހަންމަދު އިބްރާހިމްވި އަލްއުސްތާޒު ހުސައިން ސިރާޖު އަުލމުގައި އެހީތެރިެވދެއްމި ރަދީފު އެކުލަވައި
   އިބްރިާހމް އަށް ޝުކުރު ދްަނނަވަމެވެ.
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  ހ
          

  -(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާގނޫނު)
  

ގާނޫނީ ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ . 
ހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހާ  އެ ،ނިޔަތުގައި

 ،ކަންކަމަށް ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަށް
ހުށަހެޅުން ރައްދުވާފަރާތުން ގަބޫލުވުމަށް 

  ެއދުން
އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމެއް . 

  ކުރިމަތިކުރުން. 
  

ނުވަތަ ހުަށހެޅުން ފުރިހަމަވާނީ 
އެކަމެއް  ަކމަށް ބެލެވޭނީ ހުށަހެޅިއްޖެ

މަތިކުރެވޭ ފަރާތަށް އެަކން ކުރި
  މައުރިފާވުމުން ނުވަތަ އެނގުމުން.

  

ހުށަހުެޅން 

  .ައމަލުކުރުން. 

  ކަމޭހިތުން.. 
  ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

(ޚުރާފާތު) ހުރާފާތު  ތެއް ނެތް ކްަނތައް.ގަގީހަ  

  ހުރަގެ (ބޯދާ)  ޖަލު. 

  ހުރަގެއަށްލުން (ބޯދާ)  ޖަލަށްލުން.

އެންދުމުގެ ގަސްތުގައި ައލާިފން 
ރޯކުރުން ނުވަތަ ރޯކުރާނެ ގޮތެއް 

  މެދުވެރިކުރުން.

  ހުޅުޖެހުން

. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ 
  ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ނިންމުން. 

ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި ކުށް . 
ސާބިތުވާކަމަށް ނިޔާ ަކނޑައެޅުމަށްފަހު 

  އެުކަށށް ގާޒީ ކަނޑައަޅާ އަދަބު.
  . ނިޔާ

  

  ހުކުމް

ނުކޮށް ދޫކޮށަްލން ުނވަތަ  ކުރަން ކަމެއް  
ރުހުން ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ އިޒުނަ.  ދޭ

  ހުއްދަ
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ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ތަނަކަށް މީހަކު 
ވަނުން. ނަމަވެސް އެތަން ހުރީ ީމހުނަށް 
ވަދެޭވގޮތަށް ހުޅުވާލާފައި ކަމަށްވާ ނަމަ، 
ނުވަތަ އެތަނަށް ވަނީ އެތަނަށް 
ވަނުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްެގން ކަމުގައި 
ވާނަމަ، އެ ތަނަކަށް ވަނުމަކީ ކުށެއް 

   ނޫން.

  ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

މީހަކާއެކު ނުވަތަ  ތިމާއާ އެއް ިޖންސުގެ
މީހާ ފިޔަވައި،  އުޅޭ ގެންތިމާ އިނދެ
 އެކު ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާ އެހެން މީހަކާ

އެކު ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ 
ލާގީ ހުޭބނުމުގައި،  ހިންގާ ބަދުއަ

  އަމަލު. 

  ނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތްހުއްދަ

 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް 
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ ދައުވާ 

 ކުށުން ބަރީއައެ  ،ިހނދުކުރެވޭ 
 ކުރިމަތިކުރުން   ،ވުމަށްޓަކައި
ދިފާއު. ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެމީހާއަށް 
 ދިފާއު ސާބިތުކޮށް ކުރިމަތިކުރާމިގޮތުން 

މީހާގެ ކުރިމަތިކުރާ  ދިނުމަކީ ދިފާއު
  މަސްއޫލިއްޔަތެްއ. 

  ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު

    

  )(ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު
ޅޭނޭ ުކންފުންޏަކުން ހިއްސާ އެކަށައެ

މިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއންމެ ގިނަ
  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އަދަދު. 

  ރައުސްާމލު ކޮށްފައިވާހުއްދަ

. ރަސްމީގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
  މަސައްކަްތ.

ކަމެއް ކުރުމަށް ރަސްމީ ގޮުތން . 
  ދީފައިވާ ހުއްދަ.

  

  ހުއްދަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

  ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު    -(މަދަނީ ގާނޫނު) 
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ކަމެއް ނުކުުރމަށް ައންގައި ކޯޓުން ވަކި
  ކުރާ އަމުރު.

   -(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު) 
ފުުލހަކު މީހަކު . ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި 

ގައިގައި އޭނާގެ ހުއްޓުވައި ވަގުތީޮގުތން 
މަތީން އަތަްލއި ތަކުގެ ހުރި ހެދުން

  ބަލައިފާސްކުރުން. 
 ނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ޖި. 

ޖިނާއީ ކުށަކާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 
ގުޅިގެން  މީހަކު ހުއްޓުވައި ބަަލއި 

    ފާސްކުރުން.
  
ވަނަ  ނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނުޫނގެ ޖި

މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައި 
ެމނުވީ ކުށަކާ ގިުޅގެން ީމހަކު ހުއްޓުވައި 

ކޯޓު އަމުރަުކން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ 
  ހުއްދަ ލިބިގެން.

  

  ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރުން 

  . ހެކި. 
 ދައްކާ ދިނުމަށް ސާބިތުޮކށް ކަމެއް. 
  .ދީަލލު

  ހުއްަޖތު

  ފިރިމީހާ މަރުވުން.
  

  ހުވަފަތްވުން

 ދީގެން އެއްޗެއް ފިރިމީހާއަށް ައނބިމީހާ 
 އަނބިމީހާ އާއި ފިރިމީހާ ވަރިވުމަށް
  ވަރި.  ކުރެވޭ ހާލަތުތަކުގައި އެއްބަސްވާ

  

  ވަރި) އުލްހުހުލްއު ވަރި (

ކީރިތި ގުރްއާާނއި ސުންނަތުގައި  .
އުގޫބާތް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގްެނވާ 

  ުކްށތައް.

  ޅިފައިވާ.އިން ކަނޑައެ .

  ދާއިރާ ކަނަޑއެޅިފައިވާ. .

  ުހދޫދު

ނުރައްކާތެރި. 

   ބޮޑު .

  މުހިއްމު.. 

  ޠޫރަތްތެރި)ހުހުތޫރަތްތެރި (
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މަަދނީ މައްސަލަތަކުގައާއި ޖާިނއީ 
މައްސަލަތަކުގައި ހަސްމުންގެ ފަރާުތން 
ޝަރިއަތުގެ މަިޖލީހުގައި އިއްވާ ފަހު 

  ބަާޔން.

  ުހލާސާ ބަޔާން

  ސޫމަތު)ހުހުސޫމަތު (  ދެބަސްވުން.
  

 ހިތަށް ކުޅަދުންވަންތަކަން ކާަލނގެ
  .މަުޑމޮޅިވުން ގެނެސް

  ހުޝޫއު

  -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 

ފައިސާ ނުވަތަ ައގުހުރި އެއްޗެއްގެ 
މުގާބިލުގައި ތިމާގެ ފިރިީމހާ ނުވަތަ 

ޖިންސީ ައނބިމީހާ ނޫން މީހަކާއެކު 
  ހިންގުން. މުއާމަލާތެއް

  ހަށިވިއްކުން

މަރުވުން ނުވަތަ މަރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު 
ހަށިގަނޑުގެ  އުފެދުން ނުވަތަ ތިމާގެ

ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް އުނިކަމެއް 
ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އައިބުކަމެއް ނުވަތަ 

  ދާއިމީ ޮގތުގައި ލިބިދާނެ ބޮޑެތި އަނިޔާ

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ

ވޭނާއި، ހަށިގަނޑަށް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ 
ޖެހޭ ބައްޔާއި، ހަށިގަނުޑގެ މާއްދީ 

  އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭ އުނިކަން
  

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ

. ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއްބާވަތެއްގެ 
ހަނދާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކެުރވޭ 

އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން،  ،ވައުދުތަކަކީ
ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނޭ 

ސަބަބަކީ މި  ވައުދުތަކެއް ނޫން.
ބާވަުތގެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި 
ޮކންޓްރެްކޓެއްގައި ގާނޫނީ ގޮތުން 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އުންސުރުތައް 

  ހަމަނުވުން.

  ހަނދާނީ އެއްބަސްވުން

ިޖނާއީ ކުށް ތަހުގީގުކުރުުމގެ ބާރު 
ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުޯޓން 
ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުނުދީ ހުރުމަށް 

ކޮންމެ  ާގނޫނު އަސީާސގެ ދަށުން
  .އަސާސީ ހައްގުފަރުދަކަށް ލިބިފައިވާ 

  ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު
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  .މަނާ ދީނުގައިއިސްލާމް 

  
  ހަރާމް

 ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރުަމށްޓަކައި
އިމާރާތާއި  ،ގަންނަ މުދާ. ިބމާއި

  ،މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ފަދަ
އަަވަހށް ވިއްކާލައިގެން ނަގުދު 

ހަދާނޭ ކަމަށް ނުބެެލވޭ  ފައިސާއަށް
  މުދާ.

ހަރުމުދާ
  

–ނޫނު) ގާ(އާއިލާއާބެހޭ 
 ދަރިންނަށް އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ 

 ައންހެނާއަށް އިންނަ ވަރިކޮށްފައިނުވަތަ 
ފިރިހެން މީހާ  މަތިން ހަމަތަކުގެ ޝަރުއީ

  ދިނުން ލާޒިމު ހަރަދު.
  

ހަރަދު ދިނުން 

ނުވަތަ  ދަރިންނަށް އަނބިީމހާއަށް ނުވަތަ
 ައންހެނާއަށް އިންނަ ވަރިކޮށްފައި

 ރަދުހަ މަތިން ހަމަތަުކގެ ޝަރުއީ
 ވަރިކުރި ނުވަތަ، ފިރިމީހާއަށް ދުިނމަށް

  ފިރިހެނާއަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުން.

ހަރަދު ލެއްވުން

   –(ޓެކްސް ގާނޫނު) 
ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަުކން 
މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓުްޕޓް ޓެކްސް 
އިންވޮއްިސތަކުގެ މައްޗަށް  ބިނާކުރުމާއި 
ެއފަރާތުން މީރާއިން އަނބުރާ ޯހދާ 

ޕުޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި މުދާ އިން
ތް ހިދުމަވިއްކި ފަރާތަށް ނުވަތަ 

ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް އެ ފަރާތަުކން 
ދައްކާ ފައިސާއަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް 

  ބިނާކުރުން.
  

  ހައިބްރިޑް އަސާސް

ވަކި ކަމަކާގުޅޭ ހާއްސަ ފަންނީ އިލްމާއި   
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް. 

  

ބީރު)ހަަހބީރު (

  ހަޅުތާލުކުރުން  (ވަީޒފާއާބެހޭ ގާނޫނު)   
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މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފްުނގެ  
ހައްގެއް ތެރެއިން ބަޔަކު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 

މަންފާއެއް  ނުވަތަމަސްލަހަތެއް  ނުވަތަ
ހޯދުމަށްޓަކައި ުނވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަމަކާ 

ރާވައިގެން  ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން
ހުއްޓުާލން ކުރުން ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް

  ހެދުން.ވަތަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެކޮޅުނު
   

ވަނަ މާއްދާގެ  ނޫނު އަސީާސގެ ގާ  
 މަތީ ކޯޓެއް.ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 

ހައޯިކޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  
ދަށު ޯކޓުތަކްުނނާއި ޓްރައިބިއުނަލް 
ތުަކން ނިންމާ މައަްސލަތަކާ ގުޅިގެން 
ހުަށހެޅޭ އިސްތިއާުނފުގެ މައްސަލަތައް 

  ބެލުން.
  

  ހައިކޯޓު

 Hadd ރުާއނާއި ސުންނަތުގައި ގުކީިރތި 
ބާތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަްއ.ގޫއު

ހަްއދު 

 ހަްއލު ނުންގާނޫ  މާނަކުރުމުގައި ގާނޫނު
 ރަނގަޅު އޭގެ ،މައްސަލަ ހޯދައިދިން
 އަންނަ ދިމާވަމުން އަލަށް މަހައްލުގައި

 ށްމައްޗަ ހާލަްތތަކުގެ އިށާކަންކަމަ
 ކުރުމުގެ ތަތުބީގު ގާނޫނު ހިންގޭނޭހެން

   އުސޫލު.

  އޫުސލު ހޯދައިދިނުމުގެ ހަްއލު

ާލގީ ހު. މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް، އަ
ގޮތުން ނުަވތަ ގާނީޫނގޮތުން ނުވަތަ 

ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް އަގްދީ 
  ުނވަތަ ކަމެްއ.

ނުވަތަ ހެޔޮ (ބާތިލުގެ  . ތެދު
އިިދމާނަ).

ހައްގު

  މަރުކަޒު ގާނޫނީ .

  މްގާމަ .

  ދަރަޖަ .

   ނިސްބަތްވާގޮތް .

  ގޮތް .

   ތަމްސީލުކުރާގޮތް .

އަދަކުރާގޮތް ދައުރު .
 

  ހައިސިއްަޔތު
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މިސާލު:
 އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން.

ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔުަތން.
ަމގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން.

  
  .ނާޒުކު )(

. އިހްސާސްތަކަށް އަސަރުކުރާ) (

  ަހއްސާސީ 

 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

ހައްޔަރުގައި އިން އްަނހެނާ އަމިއްލައަށް 
ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާއެކު ވަކި 
ބާވަތެއްގެ އާލާތެއް ނުަވތަ ހަތިޔެާރއް 

ނުވަތަ ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން 
އަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިބިގެން ދަރިއަކު 
އުފަންކުރުމަށްނުވާ ގޮތެއްގައި 
ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން ހުއްޓުމަކަށް 

  ގެނައުން.

  ހައްޔަރުންނައްޓުވައިލުން

. ީމހެްއގެ ރުހުމާނުލައި މީހަކު ވަކި 
  ތަނެއްގައި ހިފެހެއްޓުން.

 . ގާނުޫނގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުށެއްގެ
  ތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުކުރުން.

  
ވަނަ  ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނުޫނގެ 

މާއްާދގެ (ނ) ގައިވާ ހާލަތުތަކުގައި 
ފިޔަވައި ފުލުހްުނނަށް މީހަކު 
ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ޯކޓު އަމެުރއް 

  ލިބިގެން.
  

  ހައްޔަރުކުރުން

ކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ޖާިނއީ މީހަ
ވަނަ  އިޖްާރއަތުގެ ގާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   މާއްދާއާއި 
  ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރު. 

  ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު

ބާރުގެ ޭބނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބުާރގެ 
ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުދައިކަންގެން، 

ޅަނދެއް ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ އު
ހިފެހެއްޓުން ުނވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުން. 

  ހައިޖެކްކުރުން
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މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުގެ ދަުށން 
  ކުށެްއ.

އިންސާނާގެ ހިތުގައި ނުބައި ކަންތަކުގެ 
  އެުދން އުފައްދާ ބާރު.

  

  ހަވާނަފްސު

 –(މުދަލާބެހޭ ގާނޫނު) 
އަމާނާތެއްގެ ގޮތުން މުދެަލއް  .1

   ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާްތ.
ޓްރްަސޓީ.   .2

  . ތައުލިޔަމޫލަިޔވެރިޔާ

ހަވާލުވެރިޔާ

  .އުސޫލު .1
 ރަނގަޅުގޮތް ބެހެއުްޓމަށް އުޅުން .2

  .ގޮތް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށްމީހުން
  . އިންސާފު.

  

  ހަމަ

ކާއި އިމްތިޔާުޒތަކާއި ހައްގުތަ. 
ފުރުސަތަުތއް  ރައްކާތެރަިކމާއި

އި މީހުންގެ މެދުގައި ލިބުމުގަ
އި ނީ ވާޖިބުތަކާގާނޫ ތަފާތުނުކުރުމާއި،

ޒިއްމާތައް އުފުލުމުގައި މުީހންގެ މެދުގައި 
   ތާަފުތނުކުރުން. 

  ..  އިންސުާފވެރިކަން
  

  ހަމަހަމަކަން

  .ބޭރުނުވުން އޫުސލުން .1

  . ބޭރުނުވުން ގަވާއިދުން .2
  ހަމަހިފެހެްއޓުން

ވަކި ގަވައިދަކަށް ފައްތައިގެން 
ކަނޑައެޅޭ އުސޫލަކާ އެްއގޮތަށް ކަމެއް 
ކުރުމުގެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމު 

  ހަމަޖެއްސުން.

  ހަމަމަގުކުރުން

  .އިސާްލހުކުރުން ަކމެއް. 

 ހެޮޔގޮތަށް އޮނަްނންވީ ަކމެއް .
  . އަނބުރައިލުން އެކަމެއް

  އެުޅވުން ހަމަމަގަށް

 ގަވާއިދެއްގެ ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ. 
 މައްޗަށް އުސޫލެއްގެ ނުވަތަ

  .ދެއްކުން ސަބަބެއް ބިނާކޮށްފައިވާ
  . ގާނޫނީ ހުއްޖަތު ދެއްކުން.

  

  ހަމަދެއްކުން
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  ދީޘް)ހަހަދީސް (  ބްަސފުޅުތައް.ކީރިތި ރަސޫލާގެ 
  . ރުފިޔާއެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައި

  އާޓަރު. ކު

  . ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައި.

  ހަތަރުއަނާ

 ދެމަފިރީންނަށްއެ  ވާއިރުެދމަފިރިން ވަރި
ނަމަ، އެދަރިފުޅު ލިބިފައިހުރި ދަރިއަކު 

  ބެލުުމގެ ހައްގު. 

ޟާނާތު)ހަަހލޯނާތު (

  .ހުއްދަ ދީނުގައިއިސްލާމް 
  

  ހަލާލު

މީހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 
  އެކުގައި ދައްކައި ނިންމުން.

  ލާސްކުރުން)ހަަހލާސްކުރުން (

. ކަންހިނގިގޮތް.
. ތެދެއްކަން އެނގޭ ނުވަތަ ެތދެއްަކން 

  ކަންަކން.ސާބިތުވާ 

  ހަގީގަތް

ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި 
  ހިމެނޭ ފަރާތް.

ސްމު)ހަހަސްމު (

   –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
  

ތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުވަ
ދިވެހި އެއީ  ހުަށހަޅައިދޭ ހަރަކާތްތަކެއް

މީހަކު، ދިވެހި  އާއްމުގެ އުމުޖްތަމަ
ގެ މިހާރުގެ މީހުން ގަޫބލުކުރާ އުމުޖްތަމަ
ހަމަތަކުގެ ައލީގައި އެ އެއްޗެއް  އާއްމު

ބެލުމަށްފަހު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ 
އެ އެއްޗަކާ މެދު ނުވަތަ އެ  ، ގޮތަކަށް

  ދުށުން: ކަމަކާ މެދު 
މުޅި އެއްޗެއް ނިސްބަތްކުރާއިރު،  )(

ށަހެޅުމަކީ އެ އެއްޗަކީ ނުވަތަ އެ ހު
ނުވަތަ އެ ތަމްސީލަކީ ޝަހުވާނީ 

ތެއް އެކުލެވިގެންވާ ހަމްަޞލަ
އެއްޗެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރުން؛ 

ނުވަތަ
ަކނޑައެޅިެގން ހުތުރުވާ ގޮތަށް،  )(

ޝަހުވާނީ އަަމލުތައް ރަމްޒުކޮްށދޭ 
ނުވަތަ ތަމްސީލުކޮްށދޭ 

އެއްޗަކަށްވުން.

އެއްޗެތި ނުވަތަ ހަޑިހުތުރު   ހަޑިހުތުރު
    ކަންކަން 
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ިފލައި ދިއުމުގެ މީހެއްގެ ބުއްދި 
މީހަކު ތަސައްރަފު ސަބަބުން ނުވަތަ

އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ނުފުދޭތީވެ، ނުވަތަ 
މުދުަލން  ސަބަބަކާހުރެ މީހެއްގެ 

ތަސައްރުފް ކުރުން ހުްއޓުުވން ނުވަތަ  
އެފަދަ މީހެއްގެ   އަމުރެއްގެ ދަށުން ޯކޓު

މިންތަކަކާއި މުދަލުން ހަރަދުކުރުމުގައި 
  ކަނޑައެޅުން. ިއންތަކެއް

  

  ކުރުންރުހަޖު

ވާރުތަވެރިޔާއަށް  -(މުަދލާބެހޭ ގާނޫނު) 
ވާރުތަ މުދާ މުީޅން ނުލިބޭނޭގޮތް 

 މެދުވެރިވުން. 

ވުންހަޖުބު

Going concern ހުއްޓުމެއް ނެތި ދިގުމުއްދަތަކަށް 
ދެމިޮއންނާނެ އެއް ހިނގައި ވިޔަފާރި

 .ކަމަށް  ބެލެވޭ ބެލެވުން

  

  ވިޔަފާރި  ހިނަގމުންދާ

 ގަވާއިދުގައިވާ ހިންގާ އިއްޔާއެއްގެޖަމް
 ޖަމްއިއްޔާއެއް އެ ގޮތުގެމަތިން
 ނުވަތަ އައްޔަންކުރާ ހިންުގމަށް

ކޮމިޓީ. ިއންިތހާބުކުރާ

ކޮމިޓީ ހިންގާ

އްގެ ޖަމްއިއްޔާއެނުވަތަ  ުކންފުންޏެއް
މަގްސަދާއި މެންބަރުންގެ ހައްގުތަކާއި 
ވާޖިބުތައް ބަޔާންކޮށް އެ ތެަނއް 
ހިންުގމުގައި އަމަލުކުރަން މެންބަުރން 

  އެއްބަސްވާ ގޮތް.

ހިންގާ ގަވާިއދު 

  –ގާނޫނު)  (މުަދލާބެހޭ
 ،ހެޔޮ ހާލުގައި ީމހަކުދިރިހުރި 

 ،ލިބުމަކާނުލައިއެއްވެސް މުގާިބލެއް 
  .މިލްކުކޮށް ދިނުން މުދަލެއްއަނެކާއަށް 

  

  ހިބަ

 .ބުނިއަޑުައހައިގެން ދޭ ހެކިބަސް. 1

  
މީހަކު ދެއްކި  ށް. ހިނގި ކަމެއް ދ2ު

ޝަރިއަތުގެ  ،ވާހަކަ އަޑުައހައިގެން
  ދޭ ހެކިބަސް. މީހަކު މަޖިލީހުގައި 

  ސޭ ހެކިބަސް ހިއަ
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  ހިއްސާ

  ހިއާްސދާރު

  އެއްބަސްވުންހިއްސާދާރުންގެ 

Prospectus  (ުކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނ)–   
ޕަްބލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ނުވަތަ 

މުންނަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި އްއާ ޑިބެންޗަރު
  އެކަށައަޅާ ބަޔާން.

  

  ހިއްސާގެ ބަޔާން

Stock exchange ްބާޒާރު. ގަނެވިއްކުމުގެ ސެކިއުރިޓީޒ  
  

  ހިއްސާގެ ބާޒާރު

ހުއްދަ ދީފައިވާ ުކންފުންޏެއްގެ   
ހިއްސާތަކަށް  ،ރައުސްމާލު

ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް  ،ބަހާލުމަށްފަހު
  އަގު. ޖެހޭ

  ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު

  
 ގަންނަން ހިއްސާ ުކންފުންޏެއްގެ
ވިއްކުމަށް  ހިއްސާ ހުށަހަޅާފަރާތަށް
  ކަނޑައެޅުން.

  

އެކަށައެޅުން ހިއްސާ

ުތން ހިއްސާދާރުންނަށް ުކންފުނީގެ ފަރާ
އެކަށައަޅަާފއިވާ  ހިއްސާތަުކން 

ޖުްމލަ  އުފެދިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ
ުކންފުނީގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ  އަދަދު.

ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހަމަވަންެދން 
ކުންފުނިން އައު ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ 

ބާރު ުކންފުންޏަށް ލިބިފައޭިވ. 
  

  ރައުސްމާލު އުފައްދާ ހިއްސާއިން 
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ކުންފުންޏެއްގެ ފައިދާއިން ވަކި  
ގަވާއިދަކުން ބަހާ ފައިސާގެ ައދަދު. 

ފައިސާއިން ނުވަތަ އަލަށް ނަގުދު 
އެކަށައަޅާ ހިއްސާއިން ނުވަތަ 
އެނޫންވެސް މުދަލަކުން ހިއްސާގެ ފައިދާ 

  ބެހިދާނެ.
  

  ހިއްސާގެ ފައިދާ

    
  ން.ދިނު ރައްކާތެރިކަން  

  
ހިމާޔަތް

ނަމަ  ދަރަނި އަނބުރާ ުނދެއްކިއްޖެ
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި 

  ބެހެއްޓިފައިވާ ދަރަނި. މުދަލެއް 

ކުރެވިފައިވާ ދަރަނިހިމާޔަތް

ދަރަނި އަނބުރާ ުނދެއްކިއްޖެ ނަމަ 
ވިއްކާލެވޭޮގަތށް ރަހެުނއް 

  ބެހެްއޓިފައިނުވާ ދަރަނި. 

  ވާ ދަރަނިނުކުރެވިފައިހިމާޔަތް

 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ވަނަ  ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނުޫނގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ހެކީގެ ގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން 
ހޯދާފައިވާ ކަން އެނގިގެން ުނވަ 
ސާމްޕަލް އެއް ނެގުމަށް ަތހުގީގީ 
އިދާރާއަކުން މީހެއްގެ މުދެަލއް 

  ހިފެހެއްޓުން.
  

   -(މަދަނީ ގާނޫނު) 
ޯކޓުގެ އަމުރަކަށް މީހެއްގެ މުދަލެއް 

  ފެހެއްޓުން.ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހި

  ހިފެހެއްޓުން

ގާނޫނަކާ ނުަވތަ ގަވައިދަކާ ނުވަތަ .
އެއްބަސްވުމަކާ އެއްގޮތަށް 

  އަމަލުނުކުރުްނ.

  . ތަފާތުވުން.
  

  ލާފުވުން)ހިހިލާފުވުން (

    
  –(ޓެކްސް ގާނޫނު) 
 އާއިބެލެންސް ީޝޓްވިޔަފާރިތަނެއްގެ 

 ، އިފައިދާ ާއއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާ

  އްހިސާބުތަ
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ގުޅިފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއި  ހިސާބުތަކާ
، އިޑިރެކްޓަރުްނގެ ރިޕޯޓާ، ކާއިތަޓުނޯ

 އިހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާ
އަދި މި ނޫނަސް އެ ލިޔުންތަކާ 
އެކުގައިވާ ނުވަތަ އެ ލިޔުންތަކުގައި 

  ހިމަނާފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް.
  

Accounting  ބަލަހައްޓައި ލިޔެ މުއާަމލާތްތައް ާމލީ
  .މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ބަޔާންތައް ާމލީ
  

  ހިސާބުބެލެހެއްޓުން

Accounting period ެއެ ހިސާބުތައް ވިޔަފާރިތަނެއްގ 
 ބަޔާންތައް މާލީ ނިންމައި  މުއްދަތަަކށް
 ކޮށްއާއްމު މުްއދަތު. ތައްޔާރުކުރާ
 ބަލަނީ މުއްދަތުކަަަމށް ހިސާބުކުރެވޭ

 ޖެނުއަރީ އަހަރެއްގެ މީލާދީ ޮކންމެ
 ނިޔަލަށް ޑެިސމްބަރުގެ ފެށިގެން މަހުން
 މުްއދަތު. ދުވަހުގެ މަސް 12 ިހނގާ

  ހިސާބުކުރެވޭ މުްއދަތު

Siege ްބޭރުން ަތނަށް އެ ަބންދުކޮށްގެން، ތަނެއ 
 ތަުނގެ އެ އަދި ނުވަދެވޭގޮތަށް މީހަކަށް
 ގޮތަށް ނުނިކުމެވޭ މީހަކަށް ތެރެއިން

  ބަންދުކުރުން.

  ހިސޯރުކުރުން

 ތިމާގެ، ޔާނާތަކީހި -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 ތިމާގެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 އެއްޗެއް ފަރާތެއްގެ އެހެން ހަވާލުގައިވާ
 ވެރިފަރާުތގެ ޭއގެ ނިޔަތެއްގައި ނުބައި

 އެ ނުވަތަ، ބޭނުންކުރުން ނުލައި އިޒުނަޔާ
 ނުވަތަ، ގެނައުން ބަަދލު އެއްޗަކަށް
 އެފަރާތުން ނުވަތަ، ނައްާތލުން

 ލާފަށްހި ގޮތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ
  ގެންގުޅުން.  

   

  ޔާނާތް)ހިހިޔާނާތް (

  .ހޮވުން
  

  ކުރުންޔާރުހި

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހުރަހެއް ނުވަތަ 
މީހެއްގެ   ،ސެންސަރު ކުރުމެއް ނެތި
ދުުލން   ބުއްދިއަށް ފެންނަ އެއްޗެއް

 ނުވަތަ ލިޔުމުން ބުނެ  ހާމަކުރުމަށް
  ހައްގު.އަސާސީ ފަރުދަކަށް ލިބިފައިވާ 

  

  ހިޔާލު ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން
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އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ގާނޫނުގައި 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންތަކުގެ ތެރޭގައި 
ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަނީ 

  ހިފެހެއްޓިފަ. 
  

 ފިޔަވައި އަނިޔާ ނުރައްކާތެރި
 އޭނާގެ ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމީާނގޮތުން

 ލިބޭ ގޮތަކުން ލާފުހި ގާނޫނާ މިލްކަކަށް
  ގެއްލުން.

  

  ހާނީއްކަ

ތުގެ ވެރިޔާއަށް އިސްލާމީ ދަުއލަ
  ކިޔާ ނަމެއް.އިހުޒަމާނުގައި 

  

  ކިމްހާ

 ހުށަހެޅޭ މަޖީިލަހށް ގެރައްޔިތުން
 ވަކި ހަމައެކަނި ތެރެއިން ބިލުތަުކގެ
 ަމދުބަޔަކަށް ހަމައެކަނި ނުވަތަ ބަޔަކަށް

  .ބިލު އަސަރުކުރާ
  

  ިބލު ހާއްސަ

ޖްިސމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ 
ހިއްސުތަކުގެ ނޫނީ ސިކުނޑީގެ 
އުނިކަމެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރުމުގެ 
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާހުރެ 
މުޖުތަމައުގެ އެހެން މީހުންނާ އެއް 

ގޮތުގައި އެންމެ  ހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރި
ވެރިވެ ހަރަކާތްތިެރވެ ފުރިހަމައަށް ބައި

  އުޅުމަށް ދަތިވާ ކޮންމެ މީހެއް.
  

  ހާއްސަ އެހީައށް ބޭނުންވާ މީހާ

Grace period  ލޯނުގެ އެ ފެށިގެން ތާރީހުން ދޫކުރި ލޯނު
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޕްރިންސަިޕލް

 މި މުއްދަތު. ިހނގާ ދެމެދު ތާރީހާ
 ލޯނުން ތެރޭގައިވެސް މުްއދަތުގެ
 ފައިސާގެ ދޫކޮށްފައިވާ އެހާތަނަށް

 ރޭޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތުން،
 ދައްކަން ފައިސާ އިންޓްރެސްޓް
   އޮވެދާނެ. އެއްބަސްވެފައި

  

  ހާއްސަ މުްއދަތު 

   ގާނޫނުގައި އެ ،މާނަކުރުުމގައި ާގނޫނެއް
 ނުވަތަ ބަހަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ

 އެއް ޖުމްލައަކުން ނުވަތަ އިބަާރތަކުން

އޫުސލު  ދިނުމުގެ މާނަ ހާއްސަ
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 ހަވާދޭ މާނަ ގިނަ އަށްވުރެ މާނަ
 ނުވަތަ ބަހަކުން އެ ހިނދުގައި

 ޖުމްލައަކުން ނުވަތަ އިބާާރތަކުން
 އެްއގޮތަށް މާނައާ ހަވާދޭ ށްމުކޮއްއާ

 ދެކޮޅު ޒާތުގައި އޭގެ ،އަަމލުކޮށްފިނަމަ
 ގާތްަކމެއް ނުކުތުމަކީ ނަތީޖާއެއް ނުޖެހޭ
އޭގެ  ނުވަތަ  ހިނދުގައި ފެންނަ ކަމަށް
  އެްއގޮތަށް މާނައާ އާއްމު

 މުޅި ވާނަމަ އަަމލުކޮށްފިކަމަށް
 މަފްހޫމާ އެކުލެވިގެންވާ ގާނުޫނގައި
 ޖެހިދާނެ ނިންމަން ކަމެއް ދެކޮޅަށް
 ދެކޮޅު ނުވަތަ ހިނދުގައި ފެންނަ ކަމަށް
 ފުރުސަތު ނުކުތުމުގެ ނަތިޖާއެއް ނުޖެހޭ

 ގާނޫނުގެ އެ ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުމްަށޓަކައި
 އުސޫލު ރަޒުވުމުގެތައާ މަފްހޫމު

 ނުވަތަ ބަހަކުން އެ ނެތިކޮށްލުމްަށޓަކައި
 ޖުމްލައަކުން ނުވަތަ ތަކުންއިބާރާ
 އްސަހާ ވުރެ މާނައަށް ދަޭހވާ ކޮށްއާއްމު

މާނަ   އްސަހާ އެ ބޭނުންކޮށް ާމނައެްއގެ
  އެ ހާލަތަށް ތަުތބީގުކުރުން.

  

   – )(ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު
ޖަލާްސއެއްގައި ޯވޓު  އާއްމުކުންފުނީގެ 

ގެ ންދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެންބަރު
ހަތަރުބައި ކުޅަ ިތންބައި މެންބަރްުނގެ 

  އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ގަރާރު.
  

  ހާއްސަ ގަރާރު

ގާނޫނީ ގުޅުން އުފެދޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ 
ސިޔާދަތާއި  ،ފަރާތެއްކަމުގައިއެއް 

ބާރުވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ދައުލަތް 
ހިމެނިފައިނުވާ ގުޅުންތައް އިންތިޒާމުކުރާ 

  ގަވައިދުތައް.
  

  ހާއްސަ ގާނޫނު

ބެހޭ ާގނޫނު) (ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯނާ
އްެއފަރާތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދަށުން،  -

ވާ އިގުތޯިސދީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން

  ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހަްއދު 
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މަސައްކަްތތަކެއް ކުރުމަށް ަކނޑައެޅޭ 
  ވަކި ސަރަހައްދެއް. 

އަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި (ފައިސާ
  –ގާނޫނު) ބެހޭ ލިޔުމާ ގެންގުޅޭ

ގައި ކްރޮސް ކުރުމުގެ ގޮުތން ޗެކު 
ރޮނގު ދޭތެޭރގައި ފައިސާ ދެަދމާފައިވާ 

އެކައުންޓަށް އެަކނި  ލިބެްނވީ ފަރާތުގެ
ޖަމާކުރުމަށް އަމުރުޮކށްފައި ނުވަތަ 

  ލިޔެފައި އޮންނަ އޮތުން.  ބޭންކުގެ ނަން

  ހާއްސަގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުން

ތަކުގެ ދައިގެ މަތީން ބޭއްވޭ ަޖލްސާއާ
   އިތުރުން ބާއްވާ ޖަލްސާ.  

  ހާއްސަ ޖަލްސާ

އްސަވެގްެނވާ ހާވަކި ފަރާތަކަށް އެކަނި 
ވަކި ފަރާތަކަށް އެަކނި ހައްުގ. 

އްސަވެގެންވާ ހައްގަކީ، އެ ަހއްގެއް  ހާ
އްސަވެގެންވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ހާ

  ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ހައްގެއް.
  

  )ޤުއްޙަ ޞީއްޚާ( ހައްގު ހާއްސީ

މައްސަލައެއް ެބލުމުގެ ބާރު ހަމައެަކނި 
  .ވަކި ކޯޓަކަށް ލިބިފައި އޮތުން

  

  ހާއްސީ އިހުތިސާސް
  (ޚާއްޞީ އިޚްތިޞާޞް)

ީދފައިވާ ހުއްދަ.  ވަކި ފަރާތަކަށް އެކަނި 
އްސަވެގްެނވާ ހާވަކި ފަރާތަކަށް އެކަނި 

 ދީފައިވާ  ހުއްދައެއްއެ ، ހުއްދައަކީ
ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް 

  .ދޫނުކުރާނެ ހުއްދައެއް

 ޞީއްލައިސަންސް (ޚާ ހާއްސީ
  ލައަިސންސް)

މިއީ ކޮންޓްރެކްޓު ލިުޔމުގައި ބޭނުންކުރާ 
ނުވަތަ މާއްދާތަކެއްގެ  މާއްދާއެއް
މީހަކު  ހާމަކުރުންތަކަކީ  ބާވަތެއް.

 ޮކންޓްރެްކޓެއްގައި ބަިއވެރިކުރުަމށްޓަކައި
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ައނެއް ބައިވެރިޔާއަށް 

 ކަމަކީ ޔަގީންހަގީގަތްތައް.   ހާމަކުރާ
އެގްރީމެންޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ 
ަހގީގަތްތަކަކީ ތެދުކަމުގެ ޔަގީންަކން 
އަނެއްފަރާތަށްދީ އަދި އެފަރާުތން 

ށް ނުވެއްޖެ ކަކަމަކީ ހަގީގަތަ ހާމަކުރި
 ކަުމގެ ސަބުަބން އަނެއް އެ ،ނަމަ

  ހާމަކުރުންތަކާއި ަޔގީންކަން
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ގެއްލުުމގެ ބަަދލު  ފަރާތަށް ލިބޭ
 އެގްރީމެންޓުގައި ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

  ދޭ ޔަގީންކަން.
   

–(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއް މާނަކުރެިވގެންވާއިރު، އަމުަލގެ 

ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ނުަވތަ 
ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން، އެކަމަކު އެ 
ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނަކާ ބެހޭ 
ގުޮތން، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި 

ހިމެނިގެންވާ ބައި.
   

  ހާލަުތގެ ރުކުން

ޑްރަގް ކޯުޓގެ ބެލުުމގެ ދަށުން ފަރުވާ 
ހޯދާމީހާގެ ހާލަތު 

ކޯޓުގެ ، ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު 

މި  ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުން. 
ފަނޑިޔާރުގެ  ،ބަްއދަލުުވމަށް

ކުރިމައްޗަށް ފަރުވާހޯދާ މީހާ 
އިރު، އޭނާ ފަރުވާހޯދާ ރުވާޒިހާ

ކުށާގުޅޭ އުޅުމުގެ   ގޮތާއި، 
 ލޫމާތު ފަނޑިޔާރަށް އެނގޭނެ.އުމަ

މީހާ ބައިވެރިވާ ފަރުވާގެ  ފަރުވާހޯދާ
ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނިސްބަތަށާއި، 
އެމީހާގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު 
ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު 

އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ޑްރަގް އުނި
  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވޭ.

  

  ާހލަތު ބައްދުަލވުން

 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަްށޓަކައި ނުވަތަ 
މުދަލެއް ަސލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި 
ކުށެއްކުރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
ބޮޑުގެްއލުމަކުން ސަލާމަްތވުމަށް  އެަކން 
ކުރުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް 

އިހުތިޔާރެއް  ނެތް ާހލަތު. 
  

  )ލަތުއްޟަރޫރާ(ޙާ  ާހލަތުއްޒަރޫރާ
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 ނަގާ ވޯޓެއް އެ ވަގުތު ނަގާ ޯވޓު
 މެންބަރުންގެ ތިބި ޒިރުވެހާ ޖަލްސާގައި
 އެއްކޮޅަށް ކަމަކާ ވޯޓުނެގި ތެރެއިން
 މީގައި. ދިނުން ވޯޓު ދެކޮޅަށް ނުވަތަ

 ތިބި ޖަލްސާގައި ނުދީ ޯވޓު ވަކިކޮޅަކަށް
  .ނޭނެނުގު ެމންބަރުން

  ބައިވެރިވުން ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ

ގައި ނުވަތަ އެމީހާގެ ރުހުމުީމހެއްގެ 
ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް މީހަކު  ނެތި ރުހުން

  ގެނައުން.

  ހާޒިރުކުރުން

ކޯޓަށް ނުވަތަ ީމހުން ހާޒިރުކުރުމުގެ 
ގާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް 
ހާޒިރުވުމަށްޓަކައި އަންގާ އެންގުން. މި 

  ލާފުވުމަކީ ކުށެއް.ހިއަމުރާ 
  

  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު

Habeas corpus ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއަކުން މީހަކު 
އެމީހާ  ،ހައްޔަރުކުރުމުން

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމަކީ 
ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ 

ކަޯޓށް ހުށަހަޅާ  ނުވަތަ ނޫންތޯ ެބލުމަށް 
ހުށަހުެޅން. މިއީ ދިވެހި ރައިްޔުތންނަށް 

ފައިވާ ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބި
  އަސާސީ ހައްގެއް. 

  

  ހެބިއަސް ކޯޕަސް 

ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން،  ކޯޓުގައި 
ުނވަތަ އެނޫންވެސް ނިޔާކޮށް 
 އިންސާފުކުރާ މަޖިލީހެއްގައި

  .ހެކިވެރިޔަކު ދޭ ބަޔާން

   ހެކިބަސް

ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން،  ކޯޓުގައި   
ނިޔާކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

އިންސާފުކުރާ މިަޖލީހެއްގައި ހެކިވެރިޔާ 
    ރަސްމީ  ބަޔާނެއް ދިނުން.

  ދިނުންހެކިބަސް

ޝަރިއަތަށް  ހެކިބަސް އަދާކުުރމަށް
  ހާޒިރުކުރާ މީހާ.

  ހެކިވެރިޔާ

Haircut   ހެއާކަޓް  - ގާނޫނު) (މާލީ 
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 ގޮތުގައި ކޮލެޓަެރލްއެއްގެ ލޯނެއްގެ

    އަގާއި ބާޒާރުގެ މުދަލެއްގެ ބޭނުންކުރާ
   ހުންނަ ދެމެދު އަދަދާ ޖުމްލަ ލޯނުގެ އެ

  .ފަރަގު
 ލްކޮލެޓްރަ  ،ނިސްބަތުން އަދަދުގެ ހެއާކަޓްގެ

 ފަރާތަށް ކުރާދޫ ލޯނު ނަމަ ވިއްކަންޖެހިއްޖެ
 މިންވަރު އޮތް ފުރުސަތު ވުމުގެ ގެއްލުން

  ކުެރވޭނެ.  ތަސައްވަރު
Hospitality .ީހެވަތަ މެހުމާންދާރ  

  ލާސްތެރިަކން.ހުއި) ( 
ގާނޫނީ ނުވަތަ އަގްދީ ވާޖިބު  )(

ގެންގުޅެންޖެހޭ އަދާކުރުމުގައި 
   ކަން.ލާސްތެރިހުމާއި އިކަތެދުވެރި

  

  ހެޔޮ ނިޔަތް

 މީހާއަށް ވިއްކާ މުދަލަކީ އެ
 ނޫންކަމަށް މުދަލެއް ިމލްކުވެގެންވާ
 އެ ނުވަތަ ،ސަބަބެއްނެތި ގަބޫލުކުރާނޭ

 މީހެއްގެ އެހެން މައްޗަށް މުދަލުގެ
 ނޭގަބޫލުކުރާ ކަމަށް އޮތް އުވާއެއްދަ

 މުދަލެއް އަތުން މީހެއްގެ ،ސަބަބެއްނެތި
  .މީހާ ގަންނަ

 މުހިންމު ޮގތުން ގާނޫނީ މަފްހޫމަކީ މި
 މީހަކު ،ސަބަބަކީ .މަފޫްހމެއް

 ،ނަމަ ގަނެފައިވާ މުދަލެއް ހެޔޮނިޔަތުގައި
 މުދަލުގެ އެ ފަހުން ގަތް މުދާ އެ އޭނާ

 ކަމުގައި އައި ވެރިފަރާތް އަސްލު
 ހެޔޮ މުދަލެއް އެ ،ވީނަމަވެސް
 އޭނާގެ ނަމަ ވާގަނެފައި ނިޔަތުގައި
 އެ ބެހެއްޓޭނެ. މުދަލެއް އެ އަތުގައި

 ވެރިފަރާތުން އްަސލު މުދަލުގެ ހަާލތުގައި
 ބަަދލު ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ އަގު އެމުދަލުގެ

 މުދާ އެ ހީލަތުން އިމަކަރާ ހޯދަންޖެހޭނީ
 .ކުރެން މީހާ ވިއްކި

، ވާނީ މުާދގަތްމީހާ ނަމަވެސް މިހެން

 އަގު ދައްކާފައިވާ އެ މުަދލަށް ހަމަ )1(
އެ މުދެަލއް ) 2( ،އަދި، ނަމަ

ގަނެފަިއވަނީ އާދައިގެ މަތިން މުދާގަންނަ 
  .ނަމަ އުސޫލުން ަކމުގައިވާ

  ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ގަންނަ މީހާ
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Hedge  ެނޭދެވޭ ައންނަ އަގަށް މުދަލެއްގ 

 ގެއްލުމަކުން ލިބިދާނެ ބަަދލަކުން
 ފިޔަވަޅު. އަޅާ  ވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި

  

  ހެޖް

Hedge fund   ިނުވަތަ ންފަރުދު މުއަްސނދ 
  ފައްދާއު ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކުން

 އް.ފަންޑެ އިންވެސްޓްމެންޓް

  

  ހެޖް ފަންޑް

އެކަށައަޅާފައިވާ . ކުންފުންޏެއްގެ 
އަށްވުރެ އިތުރަށް  ހިއްސާގެ %

  ހިއްސާ އްޮނނަ އެހެން ކުންފުންޏެއް.
  . ބެލެނިވެރި ކުންފުނި.

  ހޯލްިޑންގ ކުންފުނި

  

  ނ
        
      

 ނުވަތަ ބަހުން ނުވަތަ އަަމލުން ،ކަމަކަށް ނުރުހޭކަން އެންގުން  
  އަެކން ހާމަކުރުން.

  

ނުރުހުންފާޅުކުރުން

  ގާނޫނު) (ޖިނާއީ  
އެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްަކން  .

ސާބިތުޮކށްދެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ، މީހަކު މަރާލެވިދާ 
  ނުވަތަ ؛ ގާބިލުކަން ހުރި ހަތިޔާރު ފަދަ
ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެވެން ނުހުންނަ  އާއްމުއެއިން އާދައިގެ . 

ޑެތި އަނިޔާ ލިިބދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ބޮ
  ނުވަތަ ؛ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެތި

(ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި  /ގާނޫނު ނަންބަރު . 
ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގްެނގުޅުން ަމނާކުރުމުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން 
"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އާއި "ތޫނު އެއްޗެއް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި 

  ހިމެނޭ އެއްޗެތި.
މީހެއްގެ  ،އެ އެއްޗަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށިްފނަމަ. 

މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް 
 ،ގޮވާ އެއްޗެއްސާއި ،ފަދަ ތަކެއްޗާއި ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވެދާ

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި  ،އަލިފާން ރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗާއި
  ބޭނުންކުރެވިާދނެ ތަކެތި.  

   

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު
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 ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ހަށިގަނޑުގެ މީހެއްގެ(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 ދާއިމީ އަމިއްލަ މުދަލަކަށް މީހެއްގެުނވަތަ  ހިއްސަކަށް އެއްވެސް
 މަސައްކަތަކަށް ކުރާ ދިރިއުޅުމަށް މީހެއްގެ ނުވަތަ ލިބުން އުނިަކމެއް

  އެޅުން. ހުރަހެއް ދާއިމީ

  އަނިޔާ ނުރައްކާތެރި

. މީހަކަށް އުޮޅވާލުމުގެ ނުވަތަ މަކަރު ެހދުމުގެ ނުވަތަ ހީލަތެއް 
  ހުެދމުގެ ނިޔަތް. 

މުއާަމލާތްކުރުމުގައި ގެންގުެޅންޖެހޭ ތެުދވެރިކަމުގެ  . މީހަކާ
  . ހިލާފުވުންއަސާސީ މިންގަނޑާ 

. ގާނޫނަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ 
ކޮންޓްރެްކޓަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި  އޮޅުވާލުމުގެ ގޮުތން 

ނުވަތަ މަކަރު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް.  

  ނުބައި ނިޔަތް

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ހިއްސުތަކުގެ 
ނޫނީ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރި މީހަކު އެ އުނިކަމުގެ ސަބަބުން 
ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަާކހުރެ ުމޖުތަމައުގެ އެހެންމީހުންނާ ެއއް 
ހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރިގޮުތގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބަިއވެިރވެ 

  ހަރަކާްތތެރިވެ އުުޅމަށް ދަިތވާ ކޮންމެ މީހެއް.
  

  މީހާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

  ކަމެއް ބަޔާންކުރާއިރު އެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ވަކި ބައެއް.
  
  

  ނުކުތާ

 
އެއްަތނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލައިގެން ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ 

ކޮށް ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ގޮުތގައި ބަލަނީ ބިމާއި ދާއިމީ އާއްމުމުދާ. 
 އިގުޅިފައިވާ ތަކެތި. މިސާލު : ބިމުގައި ކޮށްފަޮގތަކަށް ިބމަށް 

  ރުއްގަސް. ހައްދާފައި ހުންނަ ހުންނަ އިމާރާާތއި 

މުދާ ނުއުފުލޭ

    

   -(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު)   
ލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ސީދާ ގެއްލުމުގެ އިތުރަށް ހިކޮންޓްރެކްޓާ 

 ލިބިދާނެކަން ކުރުމުން ލެއްއަމަ ލާފުހި އެފަދަލިބޭ ގެއްލުންތައް. 
   .ގެްއލުން އެނގިފައިވާ ބައިވެރިންނަށް ޮކންޓްރެްކޓްގެ

  

  ނުސީދާ ގެއްލުން

Indirect tax އުފައްދާ މުދަލަށާއި އެތެރެކުރާ މުދަަލށާއި ބޭރުކުރާ މަުދލަށް ަނގާ  
  .ޓެކްސް

  ނުސީދާ ޓެކްސް

  ނުޝޫޒު  .ނުކިޔަމަންތިެރވުންފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާ   

ލާފުކަމެއް ކުުރމަށް ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ޯހދުމަށް ހިިގާނޫނާ 
  މީހެއްގެ މަގާމު ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުން ހިފުން.

  

  ބޭނުންކުރުންަނހަަމގޮތުގައި 
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  . އިބާރާތް.
  . ލިޔުން.

  

  ނައްސު (ނައްޞު)

  
 –(އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު) 

ރަދު ދިނުން ވާޖިބު ެވގެންވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހަީމހަކު އޭނާ 
  ހޭދަކުރާ ޭހދަކުރުން.

  ދުިނން) ތްގާދިނުން (ނަފަނަފަގާތު

  .ކުރުން) އިންކާރު(  
  ) ދެކޮޅުހެދުން. (
  

  ނަފީކުރުން

      
 –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

 ސަބަބުން އަސަރެއްގެ ފުން ސިކުނޑިއަށް ކުރާ ނުވަތަ ހިތަށް
 ނޭދެވޭ ވިސާްނގޮތަށް އޭނާ ކަންކަާމމެދު ނުވަތަ އުުޅމަށް މީހެއްގެ
  އައުން. ބަދަލެއް

  ގެއްލުން ނަފްސާނީ

އެހެން މީހަކު ހުްއދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާުރގެ  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
ބޭނުންކުރާ ހިނުދގައި ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެެލވޭ 
ހިނދުގައި ތިމާގެ އަމްިއލަ ނަފުސުގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ 

  ނަފްސުގެ ދިފާުއގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން. 

  ނަފްސުގެ ދިފާއު

  
 މަތެއްއުނި ނުވަތަ ވުމަށްޓަކައި ަސލާަމތް ންއާފާތަކު ޖެހޭ

 ނިއުމަތެއް އެ ނުވަތަ ފިލައްޖެއްޔާ އާފާތެއް އެ ލިބިގަތުަމްށޓަކައި
 ކަނޑައަޅާ ކުޅަުއމަށް ކަމެއް ނިޔަތުގައި ހެޔޮކަމެއްގެ ލިބިއްޖެއްޔާ
  .ކަނޑައެޅުން

  ަނދުރު

    - (ޖިނާއީ ގާނޫނު)
ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ ރުކުން. އަދި ހާލަުތގެ  . 

  ރުކްުނތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮްށދޭ ރުކުންތައް.
މީހެއްގެ ައމަލުގެ ސަބަބުން ، އިރު . ކުށެއް މާނަކެުރވިގެންވާ

ބަދަލުވެގެންދިޔަ ާހލަތާ ބެހޭ ގޮތްުނ، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުަގއި 
  ބައި.ހިމެނިގެންވާ 

ނަތީޖާގެ ރުކުން

  .ޒާތުގައި އޭގެ ފައިސާ
  

  ނަގުދު

 ފައިވާއަުފއްދާ ގޮތުން ގާނޫނީ އަގުކުުރމަށް ތުގެހިދުމަ މުދަލާއި
  ޫނޓް ފޮއްޗާއި ފައިސާ

  

  ފައިސާ ނަގުދު
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ދަރިއަކު ނޫންކަމުަގއި  ޝަރުއީވަކި ކުއްޖަކީ ޭއނާގެ  ،ފިރިހެނަކު
 ،ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

  އަެކން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރުން.

  ނަސަބު ނަފީކުރުން 

  . ެތދުވެރިކަން. 
  . އަމާާތްތެރިަކން.

  . އަހުލާގީ އޫުސލުތަކުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުން. 
  

  ނަޒާހަތްތެރިކަން

ަކމެއް އޮޅުންފިލުވައި ިދނުމްަށޓަކައި ބޭނުން ކުރަން އަތުރާފަިއވާ 
  ޔާލުތަކެއް.ހިއިލްމީ ހަމައެއް ުނވަތަ މަންތިގީ 

  

  ނަޒަރިއްޔާ

. އެ ހުކުމެއް ޝަރިއަތުން ބަދަލުކުރުުމގެ ފުރުސަތުނެތް އެންމެ 
  ަފހު ނިންމުން.  

 ހުކުމް ފުރިހަމަވެފަިއވާ މަރުހަލާތައް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ. 
  ހުކުމް ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު ފުކުރުމުގެއިސްތިއުނާ ނުވަތަ

  

  ހުކުމް ނިހާއީ

ކާވެނި. . 
ދިނުން އެކުލެވިގެންވާ އަގުދެއް.   ވުން ހުއްދަކޮށްވަތީއަ . 

  (ނިކާޙް) ނިކާހް

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ިއންސާނެއްގެ ކިބައިން ވަކިނުކުރެވޭނެ   
  ހައްގުތައް.

  

  ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ހައްގުތައް

   Minimum amount    ިމުދަލުގެ ޒަކާތް ދެއްކުން ވާޖިުބވުމަށްޓަކައި މުސްލިމަކު އަތުަގއ
  ހުންނަންޖެހޭ މުދަލުގެ އެންމެ މަދު މިންވަރު.

  ނިސާބު (ނިޞާބު)

 ަމދުން ވަރަކަށް ަމދުވީ ގިނައިން ވަރަކަށް ގިނަވީ އްސާހި .  
ބައިކުރުން ހިމަނަިއގެން ގޮތަށް ލިބޭނޭ

  .ވަރު ބަޔަކަށްވާ ހުރިހާ މިންވަރަކުން ހުރި އެއެއްޗެއް. 

  ނިސްބަތުން

   –(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
ކުށުގެ އަމަލު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ބާވަުތގެ 
ުނވަތަ ވަރަށްވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ 

  ީމާހ. 
  

ނިސްބަތުން ކުޑަ މްިނވަރަށް 
ބައިވެރިވި މީހާ 

ހިންގުމަށްޓަކައި، ވަކި އުސޫލަކާ   ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 
އެއްގޮތަށް މަސައްަކތްކުރުމަށް، ރޭވި ތަރުތީބު ކުރެިވފައިވާ 

  ގުިޅފައިވާ ބައިތަކެއް.

  ނިޒާމް

 ގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ ،ޖަލްސާއެއްގައި މިަޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  
 އެކަމެއް ،ނަމަ ހިނގަމުންދާ ފަރާތުން މެންބަރެއްގެ ލާފަުކމެއްހި

 މަިޖލީހުގެ ނުވަތަ އެންގުމަށް މެންބަރަކަށް އެ ރިޔާސަތުން މަިޖލުީހގެ

  ނުކުތާ ނިޒާމީ
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 ހިނގަމުންދާ ލާފުކަމެއްހި ގަވާއިދާ  މިަޖލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
 ގެނަުއމަށް ސަމާލުކަމަށް ރިޔާސަުތގެ މަޖިލީހުގެ އެަކމެއް ،ނަމަ
  .ބަސް ބުނާ
  

 ގަވާއިދާ މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މަިޖލީހުގެ ރައްިޔުތްނގެ  
   . ހިނގުން ަކމެއް  ލާފަށްހި
  

  މައްސަލަ ނިޒާމީ

. ދަުއލަތުގައި އޮންނަ އާއްމު ސަލާމަތާއި އަމަންއަމާން ކަާމއި   
  ހަމަޖެހުން.

  . ގައުމުގެ އަހުލާގީ މިންގަނޑު. 
ދަުއލަތުގެ ކިޔާނާއި ގުިޅފައިވާ ުނވަތަ ތަރައްގީގެ މަގުަގއި . 

ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަސާސީ  ދައުލަތް
  ކަންކަން. މަސްލަހަތުތަކާއި ގުޅިފަިއވާ 

  

  ނިޒާމް އާއްމު

  ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުން.  
  

  ނިޔާ

Pass judgment   .ީގޮތެއް ނިންމުން  މަޖިލީހުން ުތގެއަޝަރ.  
  ޝަރިއަތްކޮށް ހުކުމްކުރުން.. 
  

  ނިޔާކަނޑައެޅުން

ގާނޫނު ތަތުބީގުކޮށް   ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން،  
މަތިކޮށްފަިއވާ  އިން ގޫާނނު އަސާސީ ބާރުނިޔާކަނޑައެޅުުމގެ 

  .ފަރާތް
  

  ނިޔާކަނޑައަޅާ ބާރު 

ކޮށް ހުޅުވާލައި، ކަނޑައެޅިފަިއވާ އާއްމުމުދަލެއް ވިއްކުމަށް   
ުމދަލެއް ގަތުމަށް އެންމެ މަތީ އަގު އިޖުރާއަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ 

  މުދާ ވިއްކުން.   ހުށަހަޅާ ފަާރތަށް އެ
  

  ނީލަން

  ދާ)ބޯ( ނާލީސް  .މަިޖލިސް ޝަރިއަުތގެ

 ގެންގޮސް މުދާ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން އެއްޗެތީގައި ފުރާދުއްވާ
  އަގު.  ނަގާ ދުިނމަށް

  

  ާނލު

   – ގާނޫނު)(ޖިނާއީ 
  ހަިށވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ތަނެއް. 

  

ނިާސގެ 

  .ހުއްދަނޫން
  

  ޖާއިޒްނާ

  ފައިދާ ނާޖާއިޒު  -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 
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 މަސައްކަތެްއގެ ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއްގެ އަދާކުރާ މީހަކު
 ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ މުގާބިލުގައި
 ވަޒީފާދޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން އުޖޫރައާއި މުސާރައާއި ކަނޑައަޅާ
 ފަސޭހަތަކާއި އެކިއެކި ލިބިދޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ ފަރާތުން

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު މަގާުމގެ އެމީހަކު، އިތުރުން މަންފާތަުކގެ
 ރިޝްވަތު ،ގަޫބލުކުރާ ނުވަތަ ހޯދައިދޭ ނުވަތަ ހޯދާ ުނހައްގުން
  މަންފާއެއް. ޮކންމެ ނުހިމެނޭ ކަމުގައި

  
 ،ގޮތަށް ކަނޑައަޅާގާނޫނުން  ކުރުމަށް ބޭނުން ގޮތުގައި ފައިސާގެ

 ގަނޑެއްގައިހާއްސަ ބާވަތެއްގެ  ،ވަރަކަށް ކަނޑައަޅާގާނޫނުން 
  އެއްޗެއް. ހިންގާ އަމުރަށް ސަރުކާރުގެ ޗާޕްކޮށް

  ޫނޓު

Available balance ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން  އެަވގުތަކު ނެގެންހުރި ފައާިސގެ 
  .ޖުްމލަ އަދަދު

   

   ނެގެންހުރި ބާކީ 

މުސްތަގުބަުލގައި ލިބެންހުރި އާމްދަނީތަކެއްގެ މިހާުރގެ އަގު. މި   
އަގު ކަނޑައަޅަނީ މުސްތަގުބަލުގެ އެކި އަހަރުތަކުގެ އެކިއެކި 
މަސްތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށްބަލާ އާމްދަނީގެ މިންވަރު، އެ މުްއދަތުގެ 

  ނިސްބަތުން ޑިސްކައްުނޓްކޮށްގެން.
  

  ނެޓް ޕްރެޒްެނޓް ެވލިޔު 

ރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން ޑް ނަޭޝނަލް

ކުރާ ޒުމަލީ ގޮތުން ތަންފީއައެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތައް 

މަސްތުވާތަކެތި  ،މި އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި .އިދާރާ

ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުުވމުގެ ގޮތުން ހިންގާ އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާގޮތް ބަލައި، ކަމާެބހޭ އެންމެހައި 

މަސްތުވާތަކެތި މާއި ގެ މަސައްކަތްތައް ިވލަރެސްކުރުއިދާރާތަކު

ހުން ރަނގަޅުކޮށް، ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީ، ެއމީ

 ހިމެނޭ. ށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއައަނބުރާ މުޖުތަމަ

  

   ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

  .މީހުންނާ އެކުނުލަވާ) (

  .މީހުންނާ ނުގުޅޭ) (

  ގޮތްދޫނުކުރާ.) (
  

  ނޭއްގާނީ

Non-current assets ެމުއްދަތެއް ދިގު  ވުރެ އަހަރުދުވަހަށް އެއް ތެރެއިން މުދަލުގ 
 ހަރުމާުދ. ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަންދެން

  

  އެސެޓްސް ނޮންކަރްެނޓް
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NPA ްދެއްކުން އްިނޓްރްެސޓް ފައިސާއާއި ގެނުލޯ ކޮށްފައިވާދޫ ބޭންކުނ 
  ލޯނު.  ލަސްވެފައިވާ ވުރެ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

  

    އެެސޓް ޕާފޮމިންގނޮން

ކޮންޓްރެްކޓެއްގެ ދަށުން ކްޮނޓްރެކްޓެއްގެ އެއް ބައިވެރިއަކަށް ިލބޭ 
ހައުްގތަކާއި ވާޖިބުތައް އެހެން ފަާރތަކަށް ބަަދލުކުރުން ނުވަތަ 

  ނަގުލުކުރުން. 

 ޮނވޭޝަން

 ގާނީޫނގޮތުން ފުރިހަމަކުުރމަށް ޝަކުލިއްޔާތު ގާނޫނީ ބައެއް
  .މީހުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

  

  ޯނޓަރީ

ނުވަތަ  އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން މީހަކަށް
  އަންގާ ރަސްމީ އެންގުން. ބަޔަކަށް ުނވަތަ އާންމުކޮށް

  

  ނޯޓިސް

 ައންގާ އެންުގމުގެ . ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާތިލުކުރުމުގެ ކުރިން 
  މުްއދަތު.

މުއްަދުތ. ދޭ   ކަެމއް ކުރަންދަށުން ކުރަންޖެހޭ . ކްޮނޓްރެކްޓެއްގެ 

  ުމއްދަތު ނޯޓްިސގެ

  

  

  ރ
      

އޭނާގެ  ،މީހަކު އޭނާގެ އަމިްއލަ އިހްތިޔާރުގައި
އޭނާ ބޭނުން ގޮތެއް ނުވަތަ  ،މިނިވަން ކަމުގައި

ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު  ަކމެއް އިހްތިޔާރު
 އެ ،އޭނާއަށް ލިބިގެންވުން. ނުވަތަ މީހަކަށް

ނުންވާ ގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެއް މީހަކު ބޭ
ތިޔާރުކުރުމަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަން އިހު

  ހައިސިއަްޔތު.
  

  (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު)
ކަމެއްގެ  ކޮންޓްރެްކޓުގެ ބައިވެރީން   އެއް .

  މައްޗަށް އެއް ނިޔަތެއްގައި އިއްތިފާގުވުން.
 އެއްވެސް  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރީން .

ތިޔާރުގައި ހުއި އަމްިއލަ ނެތި މަޖުބޫރުކަމެއް
  އެއްބަސްވުން.

   ރުހުން 
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ނަމަ  ނުވެއްޖެ އަދާ ދަރަނި އެ ދޭއިރު ދަރަންޏަށް
ދަރަނި އަދާެވވޭ  އެއްޗެއް ވިއްކައިގެން އެ އެ

  .ަކހަލަ އެއްޗެއް
 ރަހުނުގެ އެއްޗެއް ކޮންމެ ހެޔޮވާ ވިއްކުން

  ވެާނ.ގޮތުގައި ބެހެްއޓުން ހުއްދަ
  

 ރަހުނު

 އަާދނުކުރުމުގެ ދަރަނި ގުޅިފައިވާ ަރހުނަކާ
 މުދާ ކުރެވިފައިވާ ރަހުނު ސަބަބުން

 ކޯޓުގެ ނުވަތަ މަތިން ގޮތުގެ އެއްބަސްވެފައިވާ
  .ފައިސޯާހދުން ވިއްކާލައިގެން އަމުރަށް

  

  ތަންފީޒުކުރުން ރަހުނު

ސަރުކާރަުކން ހާއްސަކޮށް  ތިންވަނަ ފަރާތަކުން 
ވަކި ކަމެއް ކުރުވުމަށްޓަކައި މީހަކު ހިފަހައްޓައި، 

ކަމެއް ހުށަހަޅާ އެ މީހާ ހެިފހެއްޓި ފަރާތުން 
ތްިނވަނަ ފަރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން 
ނުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު މަރާލަފާނެކަމުގެ ބިރު 

ކަމެއް ކުރުވުން ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ ދައްކައިގެން އެ
  ރުން.ކުރުމަށް މަސައްކަތްކު

ރަހީނުކުރުން

 އޫުސލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 ރަށް މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮްތވާ ގާނޫނާ ހިންގުމުގެ
 ގާނޫނުގައިވާ އެ ،ތަރަްއގީކޮށް ރަށް ،ހިންގައި
 ހިދުމަތްދުިނމަށް ރަށްވެހިކަުމގެ މަތިން ގޮުތގެ

 ބުކޮށްހާއިންތި ރައްޔިތުން އެރަށެއްގެ
  މަޖިލިސް. އުފައްދާފައިވާ

ކައުނިްސލު ރަށު

 ސަރަހައްދުގައި ރަށުގެ އެ އްސަވެ،ހާ ރަށަކަށް ވަކި
  ގާނޫނު. ހަދާފައިވާ ހިންގުމަށް

  

  ާގނޫނު ރަށުގެ

ފަޅުރަށެއް ލިޔުްއވައިގެން ނުވަތަ ކުއްޔަށް 
  ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތް.

  

   ރަށްވެރިޔާ

އެއްޗެއްގެ އަތުގެވެރަިކން އެއްފަރުާތން  .
  އަނެއް ފަރާތަށް ނަގުލުކުރުން.

  ހަވާލުކުރުން. .

ަރއްދުރުން

ނުވަތަ ، ހަވާލުކުރާ މުދާ މުދާ އުފުލާ ފަރާތާ
 އެމުަދލުގެ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް

  .ރައްދުކުރަންވީ ފަރާތް

  ފަރާތް ރައްދުކުރަންވީ
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 ރައްުދވާފަރާތުން ދައުވާ ދައުވާއެއްކުރުމުން

 އެ ހަމަ މައްޗަށް ފަރާތުގެކުރި ދަުއވާ ފުރަތަމަ
  .ދައުވާ ކުރާ ބިނާކޮށް މައްަޗށް ހަގީގަތްތަކުގެ

  

  ރައްދުދައުވާ

ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން.  ،ގާނޫނީ ގޮތުން
  (މުފްރަދު:  ރައްޔިތެއް، ރައްޔިތުމީހާ) 

  

  ރައްޔިތުން

ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގާނޫނު 
ހެދުމުގެ ޒިއްމާ ހަާވލުކުރެވިފައިވާ މަޖިލިސް. މި 
މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ 
ގޮތުގެ މަތީން ރައްިޔތުން ފަސް އަހުަރން ފަސް

ބުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ހާއަހަރުން އިންތި
  މައްޗަށް. މަންދޫުބންގެ

  

  ަމޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ފައިވާ އިޖުރާއަތެއްގެ ބަާޔންވެ ކަނޑައެޅި  
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

  ގާނޫނު.
  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނު

 ސީދާ މަސްލަހަތަށް ގައުމުގެ ނުވަތަ ރައްިޔުތންގެ
 ކުްއލިއަކަށް ކަމެއް ޑުބޮ އަސަރުކުރާފަދަ

 މާލުކަމަށްސަ ސަރުކާުރގެ ކަމެއްއެ ދިމާވެގެން
 ބެހޭގޮތުން އެކަމާ ސަރުކާރުން އިށާގެނައުމަ
 ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅާފައިނުވާ ނުވަތަ އަޅާފައިވާ

 އާއްމު މައަްސލަ އަދި ،ގޮތުން ފާޑުކިޔުމުގެ
 މުއާލާތް ނަމަ ހަޅައިފިށަހު މަޖިލީހަށް އުސޫލުން
 ބާވަތުގެ މި. މައްސަލަ ބާވަުތގެ ކެނޑިދާނެ

 ނަމަ ހުށަހެޅިއްޖެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް
 ކަންކަން އެޖެންޑާގައިވާ ަޖލްސާއެއްގެ
 ޖަލްސާއަށް ހިނަގމުންދާ، ގެނެސް ހުއްޓުމަކަށް

  .ހަަޅންވާނެށަހު މައްސަލަ އެ
  

  މައަްސލަ ކުއްލި މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ތެރެއިން ކަންތައްތަުކގެ ހުށަހެޅޭ މަިޖލީހަށް
 ބުެލމުގެ ކޮިމޓީއަކުން ދާއިމީ މަިޖލުީހގެ
 ބެލުަމްށޓަކައި   ކަންތައްތައް އެ ބަދަލުގައި
  .ކޮމިޓީ ވަގުތީ ހޮވާ ަމޖިލީހުން

  

  ކޮމިޓީ ވަގުތީ މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
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 ވަކި ދެމިއޮންނަ އަބަދުވެސް
 ހަވާލުކުރެވިގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަުތތަކެއް

  ކޮިމޓީއެއް.
  

  ކޮމިޓީ ދާއިމީ މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ލިބިފައިވާ އިލްާމއި ފަންނީ މީހަކު  އޭނާއަށް   
ތް ނުވަތަ ފެންނަގޮތަޖުރިާބއަށް ބިނާކޮށް ޭއނާއަށް 

އަނގަބަހުން ނުވަތަ  ބުރަވެވޭގޮތް ހާމަކޮށް
  .ދޭ ބަޔާންލިޔުމުން 

  

  ރައުޔު

ކުންފުންޏަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ ހުރިހާ  .
  ހިއްސާއެއްގެ ޖުމްލަ އަގު.   

  .މާލީ އަގު އެސެޓްސްގެ އާއިއެެސޓްސް  .

 (ހޭދަކުރާ)  އިންވެސްޓްކުރާ އަކަށްޔަފާރިވި .
  .ފައިސާ

  

ރައުސްާމލު

ޖުމްހޫރީވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އޮންނަ ގައުމުތަކުގައި 
އިސްވެރިއަކަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ މީހާގެ މަގާުމގެ 

  ނަން.
  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފަރާތުން އަގުގެ ބަދަލުގައި ދެ ބާޒާރުގެ އާއްމު  
  ކުޑަ ކުއްޔެއް.   އެއްބަސްވާ

  ރަމްޒީ ުކލި

ވާކަން ދައުވާ  ކުރާ ލާފު ވެފައިހި ކޮންޓްރެކްޓާ  
ފަރާތުން ސާބިތު ކޮށްިދން ނަމަވެސް އެކަމުގެ 
ސަބަބުން މާލީ ގެއްލުމެއް ވެފައި ވާަކން 

 ރަމްޒީ ނަގައިދޭ ޯކޓުން، ސާބިތުކޮށް ނުދެުވމުން
  .ބަަދލު

  

  ރަމްޒީ ބަދަލު

   –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ގޮތުން ނުވަތަ  ޝަރުއީގާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ 

އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްަގއި 
ުނވަތަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ދެވޭ ހެިކބަސް 
ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ 

އޭގެ    އް.ކުރިމަތީގައި، ހިންގޭ މަޖިލިސްތަ
ތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި އެގްޒަިމނުަރންނާއި 
ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނޯޓަރީންނާއި އެ 

ިޖލިސްތަކާ ގުޅިގެން، މީހަކު ދޭ ހެކިބަސް މަ
ނެގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ އެހެން ކޮންމެ 

   .ީމހަކުވެސް ހިމެނޭ

  ރަސްމީ އިދާރާ 
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ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި 

ދައުވިާލބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހެދޭ 

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓްގައި 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވާލިބޭ ފަރާތުން އުަތފްސީލުތަކަކާއި، ދަ

އް ތަތުކިޔަމަންވާންޖެހޭ ޝަރު

ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު 

ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުން 

  .ކުރާ އަމުރު

  ިރހެބިިލިޓޭޝަން ައމުރު

ދިއުމުން، މީހަކު  ވަކި ުއމުރަަކށް

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރަމުންދިޔަ 

މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން.

  ކުރުންރިޓަޔަ

ާކވެނި ވަރި. ރުޖޫއަކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރާ ކާވެނި  

އާއި ފިރިހެންމީހާ  ކުރެވޭނީ އްަނހެންމީހާ ރުޖޫއަ

އިއްދައިގެ މުއްދަުތގެ  ،އެގޮތަށް އެދޭނަމަ

  ތެރޭގައި.

  ރަޖުއީ ވަރި (ރަޖުޢީ ވަރި)

ރާ އިން ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާ
އްގައި އެއިދާރާއަކުން ނުވަތަ ގާނޫނުަކން ދަފްތަރެ

  ޖެއްސުން. ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން
  

ރަޖްިސޓަރީކުރުން

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ އިން ބަލަހައްޓާ 
ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުމަށްފަހު އެކަން 

  ލިުޔްނ.ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ 
  

ރަޖިސްޓަރީ ރަޖްިސޓަރީ ނުަވތަ 
ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

  މަސްތުވާ ދިޔާ އެއްޗެއް ބުއިން.
  

  ރާބުއިން

ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ   . ދަރަންޏަށް ދޫރާ  
އަނބުރާ ދައްކާއިރު ދަރަންޏަށް ނެގި  

  އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އަނބުރާ ދެއްކުން.
  

. ވިއްކާމީހާއާއި ގަންނަ މީހާގެ މެދުގައި 
އެއްާބވަތެއްގެ މުދަލެއް ަބދަލުކުރުމުަގއި 

  އިތުރުުކުރުން.
  

ރިބާ
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   .ރުކުރުންނަޒަ. 
  .ވިސްނުން ެބހެއްޓުން . 
  

  ރިއާޔަތް (ރިޢާޔަތް)

 އެކުށުގެ މައްޗަށް މިހެއްގެ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ކުުށގެ
ތުހުމަތުކުެރވޭ  ނުވަތަ ކުރިން ދަުއވާކުރުމުގެ

  ޝަރިއަތްކުރެވޭ  މައްޗަށް މީހާގެ
  .ބެހެއްޓުން  ބަންދުގައި އިރުހިނަގމުންދާ

  
  

  ރިމާންޑް

  .ބޭރުވުން ދީނުން އިސްލާމް
  

  ރިއްދާ

ޯކޓާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޗުއްޓީގެ 
  ދުވަސްވަރު.

  

  ރިސެސް

ވަގުތީ ގޮތުން އިގްތިސާދު ދަށަށް އައިސްފައިވާ   
ކޮށް ރިސެޝަން އަތުވެއްޖެ އާއްމުމުއްދަތެްއ. 

ގެން އްަނނަ ދެ ކަމަށް ބަލަނީ ޖެހިޖެހި
  ޕީ ދަށަށް ގޮސްފައިާވނަމަ.ކުާއޓަރުގައި ޖީޑީ

   

   ރިސެޝަން 
  

   
   

 ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ނުވަތަ ގާނުނެއްގެ

 އެ ފެށުމުގައި ލިޔުމެއްގެ ގާނޫނީ އެނުންވެސް

 ލިޔާ ގޮތުން ހާމަކުުރމުގެ މަގުސަދު އެއްޗެްއގެ

  .ބަޔާން

  ރިސައިޓަލްސް 

 ރައްޔިތުންގެ ބަޔާންކޮށްދީ ހާލަތު ގައުމުގެ
 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރެއްގެ ޮކންމެ މަިޖލިހުގެ
 ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަލްސާައށް ފުރަތަމަ

ބަޔާން ހުަށހަޅަންޖެހޭ
  

  ބަޔާން ރިޔާސީ

ގާނޫނުއަސާސީގެ  ދަށުން ނުވަތަ އެެހން 
ގާނޫނުަކން ބާުރލިބިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނެރޭ އަމުރު.

ގަރާރުރިޔާސީ

  ޖަލްސާ ހިންގާ އިސްމީހާގެ މަގާމު.
  

  ސަތު ޔާރި

   .ކަމެއްކުރަން އެއްބަސްވުން.    
  .ކަމަކަށް ރުހުން .
  

  )ރިޟާއީރިލޯއީ  (
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 ނުވަތަ ހުއްޓުމުން ވިޔަފާރި ފަރާުތގެ ވަޒީފާދޭ
 އެހެން ވިޔަފާރިކުރާތަން ނުވަތަ ޖެހުމުން ހުއްޓާލަން

 ނުވަތަ ކުރަންޖެހިގެން ބަދަލު ސަރަހައްދަކަށް
 ނުވަތަ ބަދަލަުކން ގެްނނަ އޮނިގަނޑަށް ވިޔަފާރީގެ

 ސަބަބުން ހީނަރުކަމެއްގެ އަްނނަ ވިޔަފާރިއަށް
 މަސައްކަތްކުރަން ނުވަތަ ނެތިގެން މަސައްކަތެއް

 ކުރިއަށްވުރެ އަދަދު މުވައްޒުަފންގެ ބޭނުންވާ
  ދޫކޮށްލުން. މުވައްޒަފަކު ސަބަބުން މަދުވުމުގެ

  

  ރިޑަންޑަންޓްކުރުން

 ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށް ނުކޮށް ނުވަތަ ކަމެއްކުރުމަށް 
 ނުވަތަ ،ހެވެއް ،ފަސޭހައެއް ،ލުޔެއް ވަކިފަރާތަކަށް

 މަންފާއެއް ބާވަތެއްގެ އެްއވެސް
 އެއްވެސްފަރާތަކަށް ނުވަތަ ،ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

 ،ކުުރމަށް އުނދަގުލެއް ،ޖެއްސުމަށް ބުރައެއް

 ގެއްލުމެއް އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ނުވަތަ
 ކަމަކަށް މިއިން ނުވަތަ ،ދިނުމަށްޓަކައި
 ކަމެއް މިއިން ނުވަތަ ،ކުރުމަށްޓަކައި ޝައުގުވެރި
 މިނޫން ނުވަތަ ،ގޮތުން އިނާމެއްގެ ދޭ ކުރުމުން
 އެީމހަކު ،މީހަކަށް ،ވިޔަސް ގޮތަކުން

 ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ،މުގާބިލުގައި ކުރާމަސައްކަުތގެ
 ކަނޑައަޅާ ފަާރތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް
 އެހެނިހެން ،އުޖޫރައާއި ،މުސާރައާއި

 އެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،އިނާޔަތްތަކާއި
 ފަސޭހަތަކާއި އެކިއެކި ލިބިދޭ މުވައްޒަފަކަށް

 ލިިބގަންނަ ނުވަތަ ދޭ ،ފަިޔވައި މަންފާތައް
 ،ތަކެއްޗަށާއި ،މުދަލަށާއި ،ފައިސާއަށާއި

  ފާތައް.މަން މިނޫންވެސް ،ފަސޭހަތަކާއި
  

  ރިޝްވަތު

 އޭގެ އެއްޗެއް ކުރެވިފައިވާ އިމޯްޕޓް ގަވާިއދުން 
އަލުން   ގަވާއިދުން  ނުގެނެސް ބަދަލެއް ޒާތަށް

   ބޭރުކުުރން. 

  ކުރުން ރީއެކްސްޕޯޓް

 އަމިއްލަ ސަލާމަތްކުރުަމްށޓަކައި ފުރާނަ ތިާމގެ  
  ން ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރާ ީމހާ.ވަޒަ
  
  

  ރެފިއުޖީ

ކްޮނޓްރެކްޓު ރޫޅާލައި ކްޮނޓްރެކްޓު ކުރުުމގެ 
ތިބި ހާލަތަށް ގެ ބައިވެރިން ން ކޮންޓްރްެކޓުކުރި

  ރުޖޫއަކުރުން.

  ރެސިޝަން 
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ޓޫރިސްޓެއް  ،މަތިންގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ
 ހުރުމަށްބިދޭސީއަކު  ރާއްޖޭގައި ގޮތަކަށް ނޫން
  ހުއްދަ. ދޭފަރާތުން ކަމާބޭ

  ޕާރިމޓް  ރެސިޑެންޓް

އެއް ހަސްމުންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގާފައިވާ ެއއް 
ކަމަކާގުޅެިގން ފައިސަލާކުރަިނވި ހުކުމެއް 
ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓަުކން 

  އަލުން ބެލުން މަނާކުރާ ގާއިދާ.

  ރެސް ޖުޑިކާޓާ

އޮފް  ޏާެބހޭ ގާނޫނުގައި   ރެޖިސްޓްރާކުންފުން
ޕެނީޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް މްކޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ  ،ކުރުމަށް
  ފަރާްތ.

  

  ޮއފް ކޮމްޕެނީޒް ރެޖިސްޓްރާ

. ކަމެއް ނިއުޅުވާލައި، އޭގެ ކުރިން ގާޫނނީ 
ގޮތުން އެކަން އޮތް ހާލަތަށް އެކަން   

  އަނބުރައިލުން.
 އެއްޗެއްގެ ހަދައިފައިހުރި ނުވަތަ އެއްވެފައި. 

  .ވަކިވަކިކޮށްލުން ބައިތައް
 ދުރަށް ތިބިތާކުން ބަޔަކު އެއްވެފަިއވާ. 

  .ފޮނުވަިއލުން

  ރާޫޅލުން

Road worthiness certificate    ީއެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރާ ސަލާމަތ
   .ެސޓްފިކްޓް

  

  ސެޓްފިކެޓްރޯޑް ވާދިނަސް 

Rape  (ުޖިނާއީ ގާނޫނ)- 
ދެމަފިިރން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހްުނގެ  .

 ،މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ،މެދުގައި
ެއހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް 
ުނވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން 

ކިތަންމެ ކުޑަ މްިނވަރަކަށް  ،ގުނަވަނަކަށް
 ،އެމީހެއްގެ ރުހުމަކާ ުނލާ ،ނަމަވެސް

ނޫނު ގާވެްއދުން. ޖިންސީ ކުށުގެ 
ވަނަ މާއްދާ  ގެ  /

 މީހާ ބުނާގޮތުން ބައެއް ާހލަތުގައި އަނބި
އާއި ފިރިމީހާއާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ޖިންސީ 

ވެސް ރޭޕްކުރުން  މުއާމަލާތްތަކަކީ
  ކަމުގައި ެބލެވޭނެ. އެ ހާލަތުތަކަކީ:

 ،ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ކާވެނި .
ކޮށް ރޫޅާލުމުގެ ނުވަތަ ޝަރީއަތް މެދުވެރި

ރޭޕްކުރުން 
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ކުރުމުގެ މަރުހަލާއެއް  ގްތަފްރީ
އެ  ،ޝަރީއަތުގައި ހިނަގމުންދިއުމާއި

މައްސަލަ އޮތީ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 
ނިމި ހުކުމެއް އިއްވުމާ ހަމައިގައި 

ނުވަތަ ؛ަކމުގައިވުން
 ،އަނބިމީހާ ވަރިކުުރމަށް އެދި ފިރިމީހާ .

މަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ވަރިވު
އެދި އަނބިމީހާ ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތުގައި އަމައްސަލައެއް ޝަރީ
އެ މައްސަލަ އޮތީ  ،ހިނގަމުންދުިޔމާއި

މެއް ހުކުތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމި އަޝަރީ
ނުވަތަ ؛އިއްވުމާ ހަމައިގައި ކަމުގައިވުން

ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ޖިންސީ  .
ބައްޔެއް ފިރިމީހާ ގައި ހުރިކަން 

އަށް އެ ބަލި  އަނބިމީހާ ،ެއނގިހުރެ
އާޭނއާ  ،ވާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި

ނުވަތަ ؛ވުންއުޖިމާ
ދެމަފިރިން ވަރިނުވި ކަމުގައި  .

ގެ ދެމެދުގައި އޮތް ތުދެފަރާ ،ވަީނމަވެސް
މަސްލަހަތ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ަށްޓަކައި ވަކިން ދިރިއުޅެމުންދާ ދެމުީހން 
  ކަމުގައިވުން.

 ހުކުމް ނުވަތަ ވާސިލުވި ހުކުމަށް ގެގަޒިއްޔާއެއް
 ނުވަތަ ސަބަބު ގާނޫނީ ބިނާވެފައިވާ އެމައްޗަށް

    ސަބަބުތައް.

  ޑެސިޑެންޑައި ރޭޝިއޯ

  

  ބ
      

.ރޯމަރުދޮގު .

ދޮގު. ބޮޑެތި .

.ތުުހމަތު ޮދގު .
  

  ބުހުތާން

 ހަތަރުފަށް ޖައްސައިގެން ބްިނމަތީ ބަނޑު
 އުިހގައި މިއީ ތެޅުން. ބުރިކަށީގައި އެއްެތލުން

  ބުރިހްަނނެގުން
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 ޑުބޮ އެންމެ ދިން ދައުލަތުން ކުށަށްކުށް ސިޔާސީ
  އުގޫބާތް.
  

މީހެއްގެ ުރހުމުާނލައި މީހަކު ވަކި ތަނެއްަގއި 
  ހިފެހެއްޓުން.

ބަންދުކުރުން

ބަނގުރޫޓުވުން  ދިއުން. ދަރަނި ނުދެއޭްކނެ ާހލަތަށް 

 ދައުލަތުގެ މައްޗަށް މުދަލެއްގެ .
  އޮތުން. މިލްކުވެރިކަން

     ސަރުކާރުގެ. ނުވަތަ ދައުލަތުގެ .

ބަންޑާރަ

ނާއިބު ބަންޑާރަ   ވަކީލު.ނޫނީ ގާއިސް އެންމެސަރުކާރުގެ 

ގޯތި ލިބޭމީހާ  އާއި އޭނާގެ  އާއިލާ ދިރިއުޅުމަށް 
އެއްވެސް އަގެއް ނުވަތަ ފީއެއް ނުނަގައި ދާއިމަށް 

ްށފައި އޮންނަ ދައުލަުތގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮ
  ބިން.

  ބަންޑާރަ ގޯތި

Bundling  އެއް ނުވަތަ މުދާ ގިނަ ވުރެ މުދަލަށް އެއް
 އަގެއްގެ އެއް  ހުިދމަތް ގިނަ ވުރެ ހިދުމަތަށް
 ހިުދމަތް ނުވަތަ ވިއްކުން ހިމަނައިގެން ތެރޭގައި
 ހިދުމަތް ޓެލެފޯުނގެ    :މިސާލު ދިނުން.

  .ދިނުން ހިދުމަތް އިނަްޓނެޓުގެ  'ހިލޭ' ދިނުމާއެކު
  

  ބަންޑްލްކުރުން

ބަރީއަ  ކުށެއްނެތް، ކުށްނުކުރާ.

އުފުލޭ ދައުވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ކުށެއް . 
 ނުވަތަ ކުށުން ކުށްވެރި ނުވާކަމުގެ   ނެތްކަމުގެ 

ނުވަތަ ުކށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ކުމެއް އައުން.ހުމިންވަރަށް ހެކި ެނތްކަމުގެ 

  .ސަލާމަތްވުން. 

ބަރީއަކުރުން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ހެކި ހޯުދމަށްޓަަކއި ކުށުގެ ުތހުމަތުގައި ނުވަތަ 

ހެދުމާއި ހަށިގަނޑާއި، ތަންތަނާއި މުދާ  ީމހެއްގެ
ެބލުން. ޖިނާއީ  މުވައްޒަފަކުގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި  އިޖުރާއަތުގެ ާގނޫނުގެ 
ުނވަތަ އެހެން ގާނޫނުނެއްގައި 

ފާސްކުރުން ބަލައި
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 އިސްތިސްނާކޮްށފައިވާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ގާނޫނު
ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަލައި ފާސްކުރޭެވނީ 

  ޯކޓު އަމުރެއް ލިބިގެން.

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

ހެކި ހޯުދމަށްޓަަކއި ކުށުގެ ުތހުމަތުގައި ނުވަތަ 
ހެދުމާއި ހަށިގަނޑާއި، ތަންތަނާއި މުދާ  ީމހެއްގެ

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކުން ބެލުމަށް 
ކޯޓުން ދޭ އަމުރު.

  އަމުރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި

އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  .
ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ މުދަލަށް ޒިއްމާއުފަުލއި 
ބަލަހަްއޓަން ޖެހޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ ޝަުރއީ 

  ަބލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ާގނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ.
  
ޝަރުއޮީގުތން ީމހަކަށް ކާންބޯންދީ ބަލިވީމާ  .

ވާ ބޯހިޔާަވހިކަން ދިނުމަށް ލާޒިމު ،ބޭސްޮކށް
  ފަރާްތ.

  
އަންހެނަކު ކާެވނިކުުރމަށް ދޭންޖެހޭ ވަލީ  .

  އަރާ ފަރާތް.

ަބލަދުވެރިޔާ

ބޭރުގެ އުންސުރަކާބެހޭ ގޮތުން ިހނގާ 
ގަޒިއްޔާއެއް ނަމަ އެގަޒިއްޔާ ބަލަްނޖޭެހނީ 
އެތަނެއްގެ ޯކޓަކުންތޯ ނުަވތަ ބޭރު ގައުމެްއގެ 

ގަޒިއްޔާގައި ހިންާގނީ ޯކޓަކުންތޯ، އަދި އެ 
އެތަނެއްގެ ގާނޫނުތޯ ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެްއގެ 

ގާނޫނުތޯ ބަޔާންކޮށްދޭ ގަވައިދުތަްއ.

  ިއނަލްއަގްވާމީ ހާއްސަ ގާނޫނުބަ

ދައުލަެތއްގެ ސަރަހައްދީ ކަނޑު އެއްވެސް 
ބަިއނަލްއަގްވާމީ ކަނަުޑގެ   ،ހިމެނޭނު

  .ސަރަހައްދު

  ބައިނަލްއަްގވާމީ ކަނޑު

ދަުއލަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ގުޅުންތައް 
އިންތިޒާމުކުރާ ގަވަިއދުތައް.

  

  ގާނޫނު އާއްމުމީ ބަިއނަލްއަގްވާ

ބަދަލުގައި އަގެއް އަުތލާފައި  ،އަގެއްހުރި އެއްޗެއް

އަަބދަށް މިލްކުކޮށްދިނުން. 

  (ބައިޢު) އުބައި

  ބައިތުލްމާލު  .ހަޒާނާ ދައުލަތުގެ  
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  ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް.

  

  

  ލާގީ އަަމލުހުަބދުއަ

  - (ދުސްތޫރީ ާގނޫނު)
މީހެއްގެ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގުމަށްފަހު  .

އޭގެ ަބދަލުގައި އެމީހަކަށް ދައުލަުތން ދޭ 
  .ފައާިސއާއި މުދާ އެމީހަަކށް ދިނުން

ލާފަށް ީމހަކު ހިފާހައްޔަރުކުރުުމން ހިގާނޫނާ . 
އޭނާއަށް އެކަމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

  ނަގައިދިނުން.
   -(މަދަނީ ގާނޫނު) 

މީހަަކށް ުނވަތަ އޭނާގެ މުދަލަކަށް ލިބޭ މާލީ  .
އަދި މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހަކަށް 

  ފައިސާ ދިނުން.
  

ބަދަލުދިުނން 

 ބަދުަލގައި ޑައިރެްކޓަުރގެކުންފުންޏެއްގެ 
 އެ ،އަދާކުުރމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޑައިރެކްޓަރުގެ
ބަަދލު .މީހާ އައްޔަންކުރާ ޑައިރެްކޓަރަކު

ޑައިރެްކޓަރެއް އައްޔަންކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ 
ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެކަން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ 

  ނަމަ.
  

  ޑައިރެކްޓަރު ބަަދލު

  ބަލަހައްޓާ ފަރާތް  މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް.
  

   ށްބޭނުންކޮ މުދާ ނުވަތަ ސަބަބުން ުދވަސްވުމުގެ
 ދަށަށް ައގު މުދަލެއްގެ ސަބަބުން ބާވުމުގެ
  .ދިއުން
  

  ބަލަށްެކނޑުން

. ަހތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރާއި ނުވަތަ 
  ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުން. 

ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ވެރިކަން .
  (ސަރުކާރު)  ބަދަލުކުރުން.

  

  ބަގާވާތްކުރުން

މުދަލަކާބެހޭ މުއާމަލާތެއް ކުުރމަށްޓަަކއި 
ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެްއގެ 
ފުރަތަމަ މަރަުހލާ އާއި ހަމައަށް އާދެވުމަށްފަހު، 

  ބަޔާނާ
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ދާއިމީ އެއްބަސްވުމާ ހަމައަށް އާދެވެންދެން، އެ 
މުދަލުގެ ވެރިފަރާުތން އެ މުަދލާެބހޭގޮުތން އެެހން 

ްއޓުވާފައި ފަރާތަކާއެކު ވާހަކަ ދެއްުކން ހު
  ޭބއްވުމަްށޓަަކއި، ދޭ ފައިސާގެ ރަމްޒީ އަދަދެއް.

  
 ކަމެއް ހިނގި ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ. 

ކަމަކާބެހޭގޮތުން  ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް މީހަކު 
ކިޔައިދޭ ުނވަތަ ލިޔުމަކުން ލިޔެފައި ހުށަހަޅާ  

  އޭނާގެ ބަސް.
 ،ގުޅޭގޮތުން. މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވަކި ކަމަކާ 

މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުުމން ނުވަތަ 
  އަނގަަބހުން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުން. 

  

  ބަޔާން

Declaratory judgment އޮތްގޮތް ބާޔާންކޮށް ގާނޫނުގައި ކަން
 .ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމް

  

  ބަޔާނީ ހުކުމް

މްުއދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި 
ރަދާއި އެ ހަކުރާނެ ، ކޮށް އަހަރަކަށް)އާއްމު(
ރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ހަ

  .ޭރވުންރާވައި އަންދާޒާކޮށް އެކުލަވާލާ މާލީ 
  

  ބެަޖޓް

ިލބޭ  ފަރާތަށް ތްބިން ގަ ބިން ގަތުުމގެ ސަބަބުން
  ްއ.މަސްލަހަތުތަކާއި ހައްގުތަ މަންފާތަކާއި

  

  ބިމުގެ މިލްުކވެރިކަން

  ނޫން މުީހން.  ރައްޔިތުން ދިވެހި
  

  ބިދޭސީން 

ބިދޭސީ ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ 
  ކުންފުނި.

ބިދޭސީ ކުންފުނި

 އުޅޭ ހަދައިގެން އަމިއްލައަށް ކަމެއްގައި ދީނީ
  ނުވާކަންތައް ދީނުގައި

  

  ިބދުއަ

 ތޮބީއީ ބުޭނންތަކަށްޓަކައި އެކި އިނާްސނުންގެ
 ބިނާކޮށްއެިކގޮތްޮގތަށް   ކަނޑުފަޅުގައި  ިބމާއި

  .ވެށި ބަދަލުގެނެސްފަިއވާ
  

  ބިނާވެށި

 ދުރާލައި ގޮތް ބޭނުންކުރާނެ ބިން ރަށްރަށުގެ
  .ރޭވުން ކުރިއަށް

  

  ޕްލޭންކުރުން ބިނާވެށި
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  ) ދުނިޭޔގެ ހިކިފަސް ބިން.(
  އަޑީގައި އޮންނަ ބިން.ފަށަލައިގެ ުނގެ ފެެ) (
) މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ބިުމގެ ސަރަހައްުދގެ (

މަތީ ަފށަލައިގެ އަޑިއަށް އޮންނަ ބަޔާއި ބިމުގެ 
  ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް އްޮނނަ ވައިގެ ފަށަލަ.

)  ގޯީތގައި ނުވަތަ ބިމުގެ ސަރަހައްދު ަގއި (
  ހަދާ ދާއިމީ ބިނާ.  

  

  ބިން

 ޮއންނަ ނުގުޅި ރަށަކާ ނުވަތަ ފަޅަށް ރަށްރަށުގެ
 އޮތް އެތަނުގައި އިގެންޅައަަ ެވލި ަގލާއި ފަޅަކަށް
  ފެއްދުން.އު ިބމެއް ފޮރުވާލައި، ފަަށލަ ފެނުގެ

  

  ހިއްކުން ބިން

 އޫުސލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
   ަދށުން މާއްދާގެ ވަނަ  ގާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ

 ކޮންމެ މަތިން މަޝްވަާރގެ ކައުންސުިލގެ ރަށު
 ކުރުމާބެހޭ ބޭނުން ބިން އެރަށެްއގެ ރަށެއްގައި

 ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރު ވުޒާރާއިން ބިމާބެހޭ ގޮތުން
  ޕްލޭން.

  

  ބިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ްޕލޭން 

 ބިލެއްގެ ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށް ރައްިޔުތންގެ
 ކިޔުމުގައި ފުރަތަމަ ބިލުގެ ބަހުސަކީ އިބްތިދާއީ

 މައްޗަށް އަސްާސތަކުގެ މައިގަނޑު ބުިލގެ އެ
ން.ކުރު ބަހުސްކުރާމަިޖލީހުގައި މެންބަރުން

 މަޖިލީހަށް ިބލު އެ ނިމުމުން ބަހުސް މި
 .އަހާނެ ވޯޓަކަށް ފެނޭތޯ ަބލައިގަންނަން
 .ބާތިލުވީ ބިލު ނަމަ ޭފލިވެއްޖެ ިބލު އެހިސާބުން
 ގްެނދަން ކުރިއަށް ިބލު   އެހިސާބުން
 އިސްލާހު ދިރާސާކޮށް ިބލު ނަމަ ފާސްވެއްޖެ
  .ފޮނުވާނީ ކޮމިޓީއަކަށް ކުރުމަށް

  

  ބަހުސް އިބިްތދާއީ ބިލުގެ

ޓަކައި ނޫނެއް ފާސްކުރުމަށްގާޖިލީހުން މަ. 
ނުޫނގެ ގާނު ނުވަތަ ނޫގާހުށަހަޅާ ޑްރާފްޓް 

  .ކޮޕީެދލި
  . ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަޔާން.

  

  ިބލު

، އެޑްރެސްކޮށް އަނެއް ފަރާތަކަށް އެއްފަރާތަކުން

 ނުވަތަ، ިހނދު ރައްދުވާ އެލިޔުން
 ވަކި ނުވަތަ، ދުވަހެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ފައިސާ އެލިޔުމުގައި، ތެރޭގައި މުއްދަތެްއގެ

  އެކްސްޗޭްނޖް  އޮފް ިބލް
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، ލިޔެވިފައި ކަނޑައެޅި ނަން ފަރާތެއްގެ ލިބްެނވީ

، އަމުރަށް ފަރާތުގެ އެ ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ

 އެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ހުށަހަޅާ ލިޔުން އެ ނުވަތަ
 ުނލައި ކާތަޝަރު އަދަދެއް ލިޔުމުގައިވާ
  ލާޒިމު ލިޔުމެއް.އަދާކުުރން  ފައިސާއިން

  
އެ ލިޔުމަކުން ބޯޓަށް އެރުވި މުދަލުގެ މިލްކުވެރި    

ފަރާތް ބަޔާންކޮށްދޭ އަދި އެ މުދާ އެްއަތުނން 
އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގެ ހައްގު އެފަރާތަށް 

އަދި އެ ލިޔުމަކީ  ލިޔުން.އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ 
މުދާ އުުފލާ  ރާތުން ފޮނުވާ މުދާ، އެުމދާ ފޮނުވާފަ

ފަާރަތށް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ދީަލލެއް. އަދި މުދާ 
ފަރުާތން އެ މުދާ އުފުލުމުގެ ޝަރުތުަތއް  އުުފލާ

  ވެސް ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.  
   

  ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)  
އެހެން ތަނަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް  ީމހަކަށް

ބަންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ، ހިފެހެއުްޓމާއި
ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ  ީމހެއްގެ

، ގޮތަކަށް މާއްދީ ގޮތުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި

ކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި  އެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެ
ކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި ައދި  އަނިޔާކޮށްފާނެ

 ބަންދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ
އެހެން ތަނަކަށް ނުދެވޭނެ ގޮތަށް  މީހަކަށް

 ހިފެހެއްޓުން ހިމެނޭގޮތަށް ހަށިގަނަޑށް އަނިޔާ
  ކުރުވުން.ކަމުގެ ބިރު އިހުސާސް ލިބިދީފާނެ

  

   ބާރު 

  ހުަށހެޅިފައިވާ ކުރިން މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ .1
 .ހެއްކެއް އެހެން ތާއީދުލިބޭ ހެއްކަކަށް

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިވެރިއަކު ދެއްކި . 2
  .ާވހަަކއަށް ތާއީދުލިބޭ އެެހން ހެއްކެއް

  

  ބާރުދޭ ހެކި

ކުުރން ގާނޫނީ ގޮތުން މީހަކު އަމިއްލައަށް 
އެީމހަކު އަމިއްލައަށް ކުރުމުގެ  ަކމެއް ހުއްދައޮތް
އަެކން އެހެން މީހަކު ލައްވައި  ބަދަލުގައި

ލިޔުމަކުން ސޮއިކޮށް،   ކުރުވުމަށްޓަކައި، 
  ހަވާލުކުރުން. 

ހަވާލުކުރާ ބާރުގެ ބާވަތުން،   އެހެން ފަރާތަކާ 
ބާރުތައް ހަވާލުުރުމުގައި އަމަލުކުރުން ގޫާނނު 

  ބާރުތައް ހަވާލުކުރުން
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 ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް އިޖުރާއަތުތަކެއްލާޒިމުކުރާ 
ހުރެދާނެ. އަދި ބާރުތައް ހަވާލުނުކުރެވޭ 

ވެސް ހުރެދާނެ.  އިސްތިސްނާ ހާލަތުތަކެއް
  

ދަުއލަތުގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ހަމައެކަނި އެއްފަރާތަކާއި މަތިކޮށްފައި  އޮތުުމގެ 

ބަދަލުގައި އެ  ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  
ގާނޫނުއަސީާސގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ 

ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ  އެއްފަރާތަށްމަތިން  
  ހަވާލުކުރުން.

  

  ބާރުތައް ވަިކވެޮއތުން

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި މީހަކު ލައްަވއި ކަމެއް 
ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރުވުމަށް  
ގަޔަށް އަްތލުން ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުުރން 

ތިޔާރެއް ވަގުތުން ބޭނުންކޮށްފާނެ ަކން ނުވަތަ ހަ
ދޭހަކޮްށދޭ ނުވަތަ ވަގުތުން ގަޔަށް ައްތލާފާނެކަން 

  ކަމެއް ކުރުން. 
  

  ނުންކުރުންބާރުގެ ބޭ

ރުޖޫއަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރާވަރި. މިގޮތް  ވެނިކާ
ވަރިއަކުން (ޚުލްއު) ލްއު ހުމެދުވެރިވާނީ 

 ހުކާވެނި ފަސް ވަރިވުމުން ނުވަތަ ޯކޓުން
  ކުރާ ހާލަތުގަިއ. (ފަސްޚު)

  

  ބިާއން ވަރި 

  ސައްހަ ނޫން. .  
  .އުންދިގާނޫނީ ސަްއހަކަން ގެއްލި. 
  . ގާނޫނީ ބާރު ނެތިވެ ދިޔުން .
 

ާބިތލު

 އްިސލާމީ ސައްހަވުަމްށޓަކައި ކާވެނި

 ތެއްތުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުއަޝަރީ

  ކާވެނި.   ނުވާ ފުރިހަމަވެފައި

 

ބިާތލު ކާވެނި

   ދިއުން ނެތި ކަންއްހަސަ. 

  އުވުން .

  ބާތުިލވުން

    
. ަހތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރާއި ނުވަތަ 

  ވެރިޔަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މީހުން.
  ބީާގން (ބާޣީން)
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ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ވެރިކަން . 
(ސަރުކާރު)  ބަދަލުކުރާ ނުވަތަ ބަަދލުކަުރން 

  މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.
  

މީހަކަށް  މޮޅުވާ ،މީހަކު ަކމެއްގައި ދެަރވާ
  އެއްޗެއްދޭން ނުވަތަ ކަމެއް ކޮށްދޭން ބުނުން.

  ބާޖުމެރުން

އެއްޗެއް ގަތުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ 
ނުވަތަ  ތަނެއް ކުއްޔަށް ހުިފމަށްނުވަތަ 

އަގު މިނޫންވެސް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް 
  ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްތައް.

  

  ީބލަން

ބީލަމުގައި އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 
  .ހުޅުވާލުން

  ބީލަން ހުޅުވާލުން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނަހަމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި . 

ކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަކަށް އާއްމުައދި އެ މުދަލަކުން 
ުނވަތަ ނަތީޖާއަށް އުނިކަމެއް އަތުވެާދނެ ގޮުތން 

  ކުރާ އަަމލު.
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނަހަމަ ގޯނާެއއް  .

  ކުރުން. 
  މީހަކާ ފޮށުން   .
  މީހަކަށް ައނިޔާކުރުން.. 
  

  - ގާނޫނު) (މުދަލާބެހޭ
  .) އެއްބައި އަނެއް ބަޔާ ވަކިކުރުން(
   

  ބެހުން 

ނަންމަތީގައި  މުީހންގެ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ
ބައެއް ިލބޭ ފައިވާ ގޯއްޗަކުން ޮކށްރަޖިސްޓަރީ

މީހުންނަށް ގިނަ އެކަކަށްވުރެ ނުވަތަ  ،މީހުން
  ބައެއް ލިބޭ މީހުން.ކުވެފައިވާ މުދަލަކުން ިމލް
  

  ބެހެނިވެރިން

މާއި ދައުލަުތގެ ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިކަ 
 އަދި އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަ ވަސީލަތްތައް

  އުސޫލަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  

  ބެހެނިވި އިންސާފު

  ބެނެފިޝަލް އޯނަރ  . މުދަލެއްގެ މަންފާލިބޭ ފަރާތް. 
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ނުވަތަ އެއްވެސް ފަާރތެއްގެ ނަމުގައި  
ހަވާލުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މީހަކު 

މުއާމަލާތެއް ހްިނގާނަމަ އެ މުަދލަުކން 
ނުވަތަ އެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގޭނެ  ތުގެމުއާަމލާ

  ފަރާތް. މުއާަމލާތުން   މަންފިާލބޭ 
  

އިންޝޫރަންސް ޓްރަސްޓަކުން ނުވަތަ 
ން ޔަތުގެ ލިޔުމަކުނުވަތަ ވަސިއްޕޮލިސީއަކުން 

ުނވަތަ އެނޫންވެސް ގާނޫނީ ލިޔުމަކުން 
ލިބޭފަރާތް ނުވަތަ  ކޮންމެވެސް ަމންފާއެއް

  ފަރާތްތައް.
  

  ަމންފާވެރިޔާ

  މަސްއޫލުވެރިވުން.
  

  ބެލެހެއްުޓން

ީމހަކު މަރުދުވަހަށް ބެލުން ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު 
އެެހން ނުވަތަ މުދަލުން ބައެއް އެމީހާގެ މުދާ 
  މީހަކަށް ދިނުން.

  

  ިދނުން ޝަރުތުކޮށް ބެލުން

 ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓުތަުކގެ މާލީ ކުންފުނީގެ
 ބަޔާންކުރާ  ލައިބިލިޓީޒް އާއި އެސެޓްސް
  ލިޔުން.

   

  ޝީޓް ބެލެންސް

ސަރުކާުރގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ   
، މުއައްސަސާއަކުން ަގވާއިުދހެދުމަށް ހުއްދަކޮށް

ދުިނމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ  ބާރު އެކަމުގެ
  ގާނޫނު. މަިޖލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

  

  ގާނޫނު ބެލެނިވެރި

ކުރުމުގެ  ތަރުބިއްޔަތުކުއްޖަކު ަބލައި ބޮޑުކޮށް 
ޒިއްމާއާ ހަާވލުވެގެންހުރި ފަރާތް.  

  

  ެބލެނިވެރިޔާ

  ގެ %އެކަށައަޅާފައިވާ ހިއްސާކުންފުންޏެއްގެ 
އަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާއޮންނަ އެެހން 

  ކުންފުންޏެއް.
  

  ބެލެނިވެރި ުކންފުނި

  - (އިޖްރާއީ ގާނޫނު)
ޯކޓެްއގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއް 

ލާފަށް ކަމަށް ުބނެ ހިހިނގަމުންދަނީ ގާނޫނާ 
 ތީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާމައެއަށްވުރެ 

 ބެލުމަށް މަތީ ކޯޓަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރު. 

  ެބލެނިވެރިކަމުގެ އިހްތިސާސް 
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މުދަލާއި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން 
މުދަލަކަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ބޭންުނވާ 

  ބޭނުންުވން.

ރަށަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަވުުމން  މި: މާިސލު
މިންވަރު މިރަށުގައި  ބޭނުންވާގޯތިެގދޮރަށް 
  .އިތުރުވެފައިވޭ

  ބޭނުންވުން

މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެކައުންޓު ހުޅުވައިދީ އެ    
ގެ ކިބަިއން އެކެއްއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 

ގެ ނުއެތަ ށްދިނުން އަނެކަކަށް ބަދަލުކޮ
  މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލީ އިދާރާ.

  

  ބޭންކް

 މުދަލެއް ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ބޭުނމަށް، ވިޔަފާރީގެ  
  ޮފނުވުން. ނުވަތަ ގެންދިއުން ބޭރަށް ގައުމުން

  

  ބޭރުކުރުން

Foreign exchange   ެފައިސާ އާއި އެެހން ގައުމެްއގެ އެއް ގައުމުގ
  ފައިސާ ބަދަލުކުރުން.

  ންމާރުކުރު ފައިސާ ބޭރު

Foreign exchange rate އެއް ގަުއމުގެ ފައިސާ އާއި އެެހން ގައުމެްއގެ 
  ފައިސާ ބަަދލުކުރެވޭ ރޭޓު.

  

ޭރޓު މާރުކުރާ ފައިސާ ބޭރު

Basis point  ކޮށްއާއްމު އެއްބައި. ސަތޭކަބައިކުޅަ އިންސައްތައެްއގެ
 ބޭސިސް އުޅެނީ ކިޔައި ރޭޓް އިންޓަރެސްޓް
  ޕޮިއންޓުން.

  

  ޕޮއިްނޓް ބޭސިސް

 އާއްމު) އެއްބަސްވުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ( 
  މާއްދާތަްއ.

އަކުރުން ލިޔަެފއި  ) އިސްތިހާރުތަކުގައި ކުދި(
  ހުންނަ ޒިއްމާއާބެހޭ ޝަރުތުތައް.   

 

މާއްާދަތއް ޕްލޭޓް ބޮއިލަ

  . ދަރަނީގެ ލިޔުން.
 ވަގުތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ. 

 ަކމަށް ދައްކާނެ ދަރަނި ރެސްޓާއެކުއިންޓަ
  ދުގެ ލިޔުން. ވައު     ވާލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް

  

  ބޮންޑު

 ،ދައްކްަނދެން މައުމޫލު ދައްކަންޖެހޭ ށްކަސްޓަމަ
 ބެހެއުްޓމަށް ރައްކާކޮށްފައި   މުދާ  އެތެރެކުރާ

 ބޭރުކުރަންދެން ައލުން މުދާ އެ ނުވަތަ
 ހުއްދަކުރާ ންކްަސޓަމު ބަހަްއޓަން ރައްކާކޮށްފައި

  .ގުދަން

  ވެއާހައުސް ބޮންޑެޑް
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  . ޖިނާޔުަތ.

 . ޖިނާއީ  ބޮޑެތިުކްށތައް ކަމަށް ބެެލވޭނެ 
ަވނަ  ކުށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އެއީ:މާްއދާގައި 
i. ް؛ކުށް މެރުމުގެ  މީހުނ 

ii. ްޖިނާއީ ބޮޑެތި ހިންގާ އިންތިޒާމުވެގެނ 
 ؛ކުށް

iii. ެ؛ކުށް ޓެރަރިޒަމްގ  

iv. ީޓެރަރިަޒމަށް އަދި ލޯންޑްރިން މަނ 
 ؛ކުށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ

v. ް؛ކުށް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މީހުނ 

vi. ި؛ކުށް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މަސްތުވާތަކެތ 

vii. ްޔާނަތްތެރިވުމާއިހި ،ޓެކުން ،ވައްކަނ، 
 ފޭރުމުގެ އަދި ލަތްހީ މަކަރާއި

އެއްލައްކަ  ތެރެއިން ކުށްކުުށގެ
 މަތީގެ ފެށިެގްނ؛ ރުފިޔާއިން

         ؛މައްސަލަތައް
     

viii. ެ؛ކުށް ކޮރަޕްޝަންގ 

ix. ު؛ކުށް ގޭންގ 

x. ެނުވަތަ ގުނަވަނެއް ީމހެއްގ 
 ހިއްސެއް ނުވަތަ ބައެއް ގުނަވަނެއްގެ
 މާރާމާރީ ގޮތަކަށް ނެތިދާފަދަ
  ؛ހިންގުން

xi. ެލާލާއިގުއިސްތި ދައުލަުތގ 
 މަލުއަ ގެއްލުންވާ މިނިވަންކަމަށް

 .ހިންގުން

  

  ބޮޑެތި ކުށް

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަށް 
ބިނާކޮށް އޭނާގެ އުޖޫރައިގެ ތެރެއަށް  

  އިތުރުކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދެއް.

   

  ބޯނަސް

،  ދާރުންނަށްހިއްސާ ތިބި ވަގުތު އެ ކުންފުނީގައި

އެ ހިއާްސގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މުގާބިލެއް ހޯދުމަކާ 
  .ހިއްސާ އެަކށައަޅާ ކުންފުނިން ނުލައި

  ހިއްސާ ބޯނަސް
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މުގައްދަސް  ނުވަތަޒިޔާރަތް  ނުވަތަ މިސްކިތް
ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުފުކޮށްފައި ހްުނނަ 

  ބިންބިމާއި ރުއްގަސް.
  

  (ޯބދާ) ޯބގަ

Break-even-point ެޖުްމލަ އާއި އާމްދަނީ ޖުމްލަ ވިޔަފާރިއެއްގ 
 ޕޮއިނުްޓގައި މި ޕޮއިންޓް. އެއްވަރުވާ ހަރަދު

 ގެްއލުމެއްވެސް އަދި ފައިދާއެއް ވިޔަފާރީގައި
  ނުވާނެ.

  

  ޕޮއިންޓް އީވަން ބްރޭކް

Broker  ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަކުރުމަްށ، މުއަާމލާތެއް .1
 އުޖޫރަ ގޮތުން ެމދުވެރިއެއްގެ ދެމެދުގައި
  ފަރާތް. މަސައްަކތްކުރާ ލިބޭގޮތަށް

  
 އެކްސްޗޭންޖުގައި ސްޓޮކް .2

 ހިއްސާއާއި ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ
 ދޭ ގަނެވިއްކުމަށް ސެކިއުރިޓީ މާލީ ފަދަ ބޮންޑް

 ކޮމިޝަނަަކށް އެޅޭޑަކަނ ނެބަލައިގަ އޯޑަރުތައް
   .ފަރާތް ކޮށްދޭ އެކަން

  
  މެދުވެރިޔާ .3
  

  ބްރޯކަރު

ކަމެއް ހާމަކޮށާްފނެ ކަމަށް . ީމހެއްގެ ާޒތީ 
ބިރުދައިކަިއގެން ފައިސާ ނުވަތަ މަންފާެއއް 

  ހާސިލުކުރުން ުނވަތަ ކުށެއް ކުރުވުން. 
  

މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ކުރުމަށް  ،ވަކި ަކމެއް. 
 ،އެކަން ޭއނާ ނުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއަށް އަންގައި

އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ 
ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭނެ ޒާތުގެ އަމަލެއް 

  ހިންގާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން.
  
މީހަކު ކުރި ކުށެއް ައންގަންވާ ފަރާތަށް  .

ލޫމާތު ބޭނުންކޮށެްގން އެކަމުގެ މައު ،ނާންގައި
 ނާގެ ނުރުހުމުގައި މަންފާއޭނާގެ ކިބައިން އޭ

  ދިއުން. ންނުވަތަ މަންފާ ހޯދުމު ހޯދުން
  

  ްބލެކްމެއިލްކުރުން
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  ކ
         

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
   

ކަނޑައެޅިެގން ގާނޫނެއްގައި  ކުރުން  އެކަމެއް
 ބުއަދަާގނޫނުގައި  ށްމަނާކޮށްފައިވާ، ައދި އެކަމަ

.އަމަލު ފައިވާޅާކަނޑައަ
  

  ކުށް

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށްއަސާސީއިންނުނޫގާ
މުންދާކުރަ ތަންފީޒުހުކުމް ،ދަށުންރުގެބާލިބޭ

 ބައެއްއަދަބުންނުވަތައެކުގައި ދަބުއަ ީމހަކަށް،
    މައާފުކޮށްދިނުން.

  މައާފުކޮށްދިނުން ގެ އަދަބުކުށު

  -ގާނޫނު)  (ޖިނާއީ  
  .ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހާ އްކުށެ

  ކުށުގެ ބައިވެރިޔާ
  

 އެ ،އިރު އޮންނަ މާނަކޮށްފައި ކުށް ގާނޫނުގައި
 ކުށުގެ އެ ،ބެލުމަށް ކަމަށް ފުރިހަމަވެއްޖެ ކުށް

 ވަކިވަކި ހިމަނާފައިވާ ތެރޭގައި މާނައިގެ
 .ބައިތައް

 އެހެން) ("   -'ވައްކަން'  :މިސާލަކަށް
 މިލްކު އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ީމހެއްގެ
 އެފަރާތަށްނުވަތަ  އެމީހާއަށް) ( ،އެއްޗެއް
 ނޫން މީހާ ހަވާލުވެގެންހުރި އެއާ) ( ، ނޭނގި
ށް މިގޮތަ -" ނެގުން ސިއްރުން) ( ީމހަކު

 ،ގައި މާނަކޮށްފައި އޮންނައިރުގާނޫނު'ވައްކަން' 
ބުނެ ދައުލަުތގެ  ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު ކުށް މި

 ،ރާނަމަތުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުފަރާ
 މިވާ ވައްކަމުގެ މާނައިގެ ތެޭރގައި ހިމަނާފައި

އެކަށީެގންވާ ޝައްކެއް ނެތް  ،ހަތަރު އުންސުރުމެ
ޝަރިއަތަށް ދައުލަތުން މިންވަރަށް 

  .ޖެހޭނެ ސާބިތުކޮށްދޭން

  ކުށުގެ އުންސުރުތައް

  -ގާނޫނު) (ޖިނާއީ   
  

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އަމަލުަތއް 
މީހާ، އެކަން އެކުރަނީ ވަކި މަގްސަދެއް  ކުރާ

  އޮވެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެ. 

ކުށުގެ މަގްސަދު
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އަަމލުގެ ރުކުނާއި ނަތީޖާގެ ރުުކނާ  .
ވާނަމަ، ކަނޑައެޅިގެން  ކަމަށް ގުޅޭގޮތުން

އަމަލެއް ކުުރން  އޭނާގެ މަގްސަދަކީ އެ
ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ނަތީޖާ 

ކުރުން ކަމުގައިވުން؛ހާސިލު
ކަމަށްވާނަމަ،  ހާލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން .

ވަކި ހާލަތެއް ދެމިއޮތްކަން އޭނާއަށް 
އެނގިގެންވުން، ނުވަތަ އެ ހާލަތެއް 

ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުން، ނުވަތަ  ދެމިއޮތް
 ންމީދުއެ ހާލަތު ދެމި އޮތުމަށް އޭނާ އު

ކުރުން؛ 
ވަކި ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަކި  .

ެލއް އަމަކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށުގެ 
ހިންގުމުގެ މަގްސަދު އޮތް މީހެއްގެ އެ 

ވެސް، މި މާއްދާަގއި  މަގްސަދު
ބަޔާންވެގެންވާ މަގްސަދުގެ ދާއިާރގެ 

އެކަމަކު، އެއީ، އޭނާގެ  ހިމެނޭ.ތެރޭގައި 
ފުލިފައިވާ ކުށް ވާ އުއުމައްޗަށް ދަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނުން މަނާކުރާ 
ދިނުމުގެ، ނުވަތަ އެ ގާނޫުނން  ގެްއލުން

މަނާކުރާ އަމަލު ހިންގުމުގެ މަގްސަެދއް 
. ނުދެވޭހާ ހިނދަކު ސާިބތުކޮށް ނެތްަކން،

  
  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   

ފަހު މީހަކު ކުށް ކުރި ތަނާއި، ކުށްކުރުމަށް 
އެނބުރި ދާ ދިއުމާއި، ފިލަން ނުވަތަ އެއްެޗއް 

   ފޮރުވުމަށް ވަދެ ހުންނަ ކޮންމެ ތަނެއް.
  

ވެށި ކުުށގެ

Corpus delecti  ެހެކި ާމއްދީ ކުށެއްކޮށްފިކަމުގ. 

 ދައުވާއެއް ކުށުގެ ިޖނާއީ މައްޗަށް ީމހެއްގެ
 ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ީމހަކަށް ކުރީން، ކުރުުމގެ

 ުކށްކޮްށފި ނުވަތަ ަކމުގެ ލިބިފައިވާ ގެއުްލމެއް
 ވާނެ. ފެންނަން ލޮލަށް ހެކި މާއްދީ ކަުމގެ

 މެރިކަމުގެ މީހަކު މައްޗަށް، ީމހެއްގެ
 ހަށިގަނޑެއް މަރުވެފައިވާ ކުރީން ދަުއވާކުރުމުގެ
 ފެންނަންވާނެ.

  

  ކުށުގެ ޖިސްމު

  ކުށެއްކުރުުމގައި އެހީވުން  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
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 އެއްވެސް ފަދަ ފަސޭހަވާ ކުށެއް ކުރުމަށް
ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ނުކޮށް  ނުވަތަ ކުރުން އަމަލެއް

   ދޫކޮށްލުން.
  

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
އެކު، ކުުށގެ  ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތުމާ

ކުރުމަްށޓަކައި އެކަީށގެންވާ  އަމަލު ފުރިހަމަ
ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަދަ 

ައދި އެ އަަމލު  ؛ލެއް ގަސްތުގައި ކުރުންއަމަ
 ކުރީ ކުށްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ހާލަތު ދެމިއޮތް

  ކަުމގައި ގަބޫލުޮކށްގެން ކަމުގައިވުން.
  

ކުށެއްކުރަން އުޅުން 

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
މެއްގައި ހުކުވާއެއްގައި ކުރާ އުއުފުލޭ ދަ.  

  ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން.
މީހަކު ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވާ  . 

  އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ގަޫބލުކުރާ ގަބޫލުކުރުން. 
  

ކުށެއް ސާބިތުވުން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 

ނުވަތަ ؛ އަމަލުކުުށގެ  މީހާގެ ކުށްކުރި(ހ) 
 ނުވަތަ ހާލަތްތައް؛(ށ) 
ނަތީޖާ؛ ނުކުތް އަމަލުން(ނ) 

  

ކުށެއްގެ މާއްދީ ރުކުންތައް

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
މީހަކު ކުރި ކުށުގެ އަމަލަކުން އެމީހަކު ކުށްވެރި 
ވެއްޖެކަަމށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ާގނޫނުގައިވާ 
ގޮުތގެ ަމިތން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ނިޔަތުގެ 

  .އުންސްރު
  

ކުށެއްގެ ނިޔަތުގެ ރުކުން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއްގެ ތުުހމަތުގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް އިދާރާއަކަށް 
މީހުންގެ ކުށާ  ުނވަތަ ުކށެއް ސާބުތުވެފައިވާ

ގުޅޭގޮތުން ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ 
  މުއައްސަސާތަކުން ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާުތ.

ރެކޯޑް ކުުށގެ

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ އަަމލު   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
އެކަނި ފުދުން 
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ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުުލމަށް ކުށުގެ އަަމލު އެަކނި 
ފުދޭނެ ކަމަށް ގޫާނނުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު. 

އުފުުލމަށް ކުށުގެ އަަމލު އެަކނި ކުށުގެ ޒިންމާ 
ފުދޭ ހާލަުތގައި، ުކށުގެ ނިޔަތް ސާބިުތވުމަކީ  

  ބޭނުން މިންގަނޑެއް ނޫން.
   

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ސަބަބުން ސީދާ ގޮތެއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖެިއން  ،ވިޔަސް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި
ލިބޭ ނުވަތަ  ،ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން

ޯހދާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ. މީގެ ތެރޭގައި އެފަދަ 
 ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުން ހޯދާ ނުވަތަ ބަަދލު

 އެ ުމދާ އިންވްެސޓްކޮށްގެން ،ކޮށްފައިވާ މުދަލާއި
  ލިބޭ މުދާވެސް ހިމެނޭ.

ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާއްކުށެ

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 މާނައެއްގައި އެއްވެސް، ކުށެއްކުރުަމްށޓަކައި

، މެދު ކުށަކާ ދިނުން. އޭގެ ތެރޭގައި އެ އެހީވެ

 ކުށެއްގައި ސައްލާކޮށް ީމހަކާ
 ،ކުރުމާއި ލެއްއަމަ އެއްވެސް ބައިވެރިވުަމްށޓަކައި

 ކުރުމަށް ކުށެއް މާނައެއްގައި އެްއވެސް
 ނުވަތަ ކިޔައިދިނުން ފާޑު، މާއިވު ނަސޭހަތްތެރި

 ނުސީދާ ނުވަތަ ސީދާ ކުށެއް ކުރުަމށް ހިތްވަރުދީ
  ކުރުން ހިމެނޭ. އިޝާރާތް ގޮތަކަށް

  

  ކުށްކުރުމުގައި ބައިވިެރވުން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއް ނުވަތަ އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށް ކުރުމަށް 

 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބޭނުންކުރި ނުވަތަ 
 ،އެގޮތުން . ންކުރަން ގަސްދުކުރި މުދާބޭނު

ނުވަތަ  ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރީ
ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކުރީ އެ މުދަލުން ބަެއއް 

 މަށް ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ކުށްކުރުކަމުގަިއވީ
  މުދަލުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެ މުދާ ހިމެނޭ. 

ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދާ

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އެ ކުށެއް 
ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް 

ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލުގެ ރުކުން
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ލާ ބެހޭގޮތުން، އެ ކުށެއް އަމަދޫކޮށްލަންޖެހޭ 
  މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ބައި.

  
  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

ތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރްުނނަކީ، އަޖަމާށެއްކުރާ ކު
އެއް މަގަްސދަށްޓަކައި  އާއްމުގުޅިފައިވާ 

  މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި: 
ނުވަތަ އެ ތުގެ މެންބަރުން އަ) އެ ޖަމާ(

ތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، އަޖަމާ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ 
މަގްސަދެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 
 އަނިޔާވެރިަކން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ނުވަތަ އެ

ކަންތަކުންކުރެ ކަމެއްގެ ބިރު ދެއުްކން  ދެ
ހިމެނޭ ދެ އަމަލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ 

  ނުވަތަ ؛ ބަޔަކަށްވުންއަަމލު ހިންގާފައިވާ 
ތުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ އެ އަ) އެ ޖަމާ(

ތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، އަޖަމާ
މަސްތުވާއެއްެޗހި ވިއްކުމާއި 

އަނެއް ތަނަށް  މަސްތުވާއެއްެޗހި އެއް ތަނުން
ކަމަށް  ގެންގޮސް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން

މާނަކުރެވޭ ދެ އަމަލު ނުވަތަ އެައށްވުރެ ިގނަ 
  އަަމލު ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

) އެފަދަ ކުށްުކށް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ (
ތުގެ އަކުރާނެކަމުގެ ބިުރދެއްކުމަކީ އެ ޖަމާ

ބޭނުންކަމުގައި ނުވަތަ ަމގްސަދުަކމުގައި 
ލާންކޮށަްފއިވާ ނުވަތަ އުކޮށް އިއްމުއާ

  ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ
 ތެއްއަ) ދިެވހި ސަރުކާރުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާ(

ކަމުގައި  ތެއްއަކަމުގައި ުނވަތަ ުކށްކުރާ ޖަމާ
  ތަކަށްވުން. އަކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާ

  

 ކުށްކުރާ ޖަމާއަތް 

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއްކުރުަމށް ބޭނުންކުުރމަށްޓަަކއި  . 

އްސަޮކށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުނވަތަ އެ ހާ
ިއވާ އްސަކޮށް ބަދަލުކޮށްފަހާދަްށޓަކައި ސަަމގް

    ؛ ކްޮނމެ އެއްޗެއް
  

ނުމުަގއި ގޮތެއްގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ބޭ އާއްމު. 
ކުުށގެ ނިޔަތް ، އިގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސާ

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް 



 

54 
 

ާހލަތެއްަގއި  ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭ ފަދަ
  ގެންގުޅޭ ކޮންމެ އެއްޗެްއ.

  
  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެިރން 
ބަަލހައްޓައި، ކްޮނޓްޯރލުކުުރމުގެ ިޒންމާ އޮތް 

  މީހާ.

ކުށްކުރުން އިންތިޒާމުކުރި މީހާ  ނުވަތަ  
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ 

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ހުކުމްކުރެވިފައިވާ 

ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިުތވެ  ،ީމހްުނނާއި
ެއހްެނނަމަވެސް އަދަބު  ،ހުކުމްކުރެވި

  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުން. 
  

 ކުށްވެރިން 

  -(ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނު) 
   ،ކުްށވެރިއަކުބޭރު ގައުމެއްގައިވާ  

 އޭނާގެ ގަުއމަށް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
     އްުނ. ގެނަ

  ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން 

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
   .ފަހަތުގައިވާބޭނުން ކުށްކުރުމުގެ .
  .ސަބަބު ބުޭނންވި ކުށްކުުރމަށް .
 ބޭނުންވި ހާސިލުކުރަން ކުށްކޮށްގެން .

    .މަގްސަދު

  ބޭނުން ކުރިކުށް

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ަމގްސަދުގައި ކުންފުންޏާބެހޭ 
 ރަޖްިސޓަރީކުރާ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން 

      ކިޔްާނއެްއ. ވިޔަފާރި 
   

   ުކންފުނި

 ގާނޫނީ ވަކި  ،އުފެދި ވަކިން ހިއާްސދާުރންނާ
 އޮތުން އޮންނަ ކުންފުނި ގޮތުގައި ސެއްގެހުޝަ

މަކަރާއި ީހލަތް ހެުދމަށާއި ކުށްކުރުމަށް، 
 ނޫނުތަކުގެބޭނުންކުރުން.  ގާ ަނހަަމގޮތުގައި

 ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ދަށުންނާއި
 ކުރުން ޒާތީގޮތުން މައްޗަށް މީސްމީހުންގެ

ނުވަތަ ުކށްކުރުމަށް  ނުކުރުމަށް ކަންކަން ލާޒިމްވާ
 ންފުންޏެއްގެކު  ގޮތުގައި ިނވައިފަތްގަނޑެއްގެ

އަެކން  ،ބޭނުންކުރާނަމަ ސުހުޝަ ގާނޫނީ
އްމާ ކުރީާމހަކު ުނވަތަ މީހުން އަމިއްލަގޮތުން ޒި

ގާނޫނީ ޝަހުސުގެ   ކުންފުނީގެކުރުުވމަށްޓަކައި 
    .  ަނގާނެ ކޯޓުން ފަރުދާ

ުކންފުނި ނިވައިފަްތގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި 
  ބޭނުންކުރުން
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މަސައްކަތްކުރުމަށްއުވާލުމުގެ  ކުންފުނި

ވާ ގޮތުގެ މަީތން ާގނޫނުގައިކުންފުންޏާބެހޭ 
  ފަރާތް. އައްޔަނުކުރާ

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތް

ާގޫނނުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ކުންފުންޏާބެހޭ 
  ކުރުން.އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏެއް

ުކންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

،

،

،

  

  ކުންފުނި އުފެއްދުމުގައި އިސްނަގާމީހުން

ގެ ޭބުނން ސުހުކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ޝަ
ުކށްކުރުމަށް  ކުރުމުން ނުވަތަގޮތުގައި ނަހަމަ

 ، ބޭނުން ކުރުމުން ސުހުކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ޝަ
ުފނީގެ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ އެކަން ކުރި ބަޔަކު ކުން

އަިމއްލަގޮުތން ކުރި ކުށަަކށް  އެބަޔަކު
  ޒިއްމާކުރުވުުމގެ މަފްހޫމް.

  

ުސގެ ފަރުދާ  ހުކުންފުނީގެ ގޫާނނީ ޝަ
ެނގުން 

   - (ޓެކްސް ގާނޫނު)
ުކންފުންޏާއި ސަބްސިޑިއަރީ ބެލެނިވެރި 

  ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގްރޫޕް.
  

ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް 

އަދި ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ގާނޫނުތަކާ 
އެއްގޮތަށް ކުންފުނިން ހިންގާ ގަވާއިދާ 

އަަމލުކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 
ލާޒިމުކުރާ ގާނޫނު ކުންފުންޏެއްގައި ހުރުން 

  މީހެއް.  
  

  ސެކްރެޓަރީ ންފުނީގެކު

ގާނޫނު ހިންގަންާވނީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް 
އަުއމަށްފަހު ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް 

  ޔާންކުރާ ގާއިދާ.ބަ

ކުރުންތަތުބީގު ކުރިއަށް

ތަންފީޒުކުރެވިދާނެ. 
  . ހިންގިދާނެ
  . ވެިވދާނެ

   

  ކުރެވިދާނެ
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ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހަނގުރާމައެއް ނުަވތަ 
ނުވަތަ ބޭރުގެ ހަމަލާެއއް  ނުރައްކަލެއް ވެގެން

ކުރިމަތިެވދާނެ ކަުމގެ ބިރު ހީވެގެން ނުވަތަ 
ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން ާގޫނނު 

ހައްގުތައް އަސާސީ އަސާސީގައިވާ ބައެއް 
ހިފެހެއްޓުމަށާއި ބައެއް ގާނޫނުތައް ހިންުގން 

މަށްޓަކައި ގާނޫނުއަސީާސގެ ަވގުތީގޮތުން ހުއާްޓލު
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

  .އިއުލާންކުރާ ހާލަތު
  

  ހާލަތު ނުރައްކަލުގެ ކުްއލި

ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ މުްއދަތަކަށް، ައދި 
އެއްބްަސވެފައިވާ ގަވައިދަކުން އެ މުްއދަތުގެ 

މުދަލެއް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާޮގަތށް މީހެއްގެ 
  ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން.

  

  ކުއްޔަށްދިނުން

ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް، އެހެން ފަރާތަކަށް 
  ކުއްަޔށްިދން ީމހާ.

  ފަރާތް ކުއްޔަށްދޭ

ތަނެއް ނުވަތަ ުމދަލެއް، ެއހެން ފަރާތަކުން 
  ކުއްޔަށްނެގި ީމހާ.

  

ފަރާތް ކުއްޔަށްހިފާ

    
އެކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށުްލން 
ުނހިެމނޭ، ގާނޫނާ ހިލާފު ަކންކަން. 
އާންމުގޮތެއްގައި، ޖުރިމާނާ ކަނަޑއެޅިފއިވާ 

  ކުދިކުށްކުށް.
  

   ކުށް ކުދި

ޅޭ ފަރާތުން ކުއްަޔްށދޭ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އު
ށް ވަކި ގަވާއިދަކުން ދައްކަން ފަރާތަ

  އެއްބްަސވެފައިވާ ފައިސާ.
  

  ކުލި

  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
 ސަރުކާރު ނުވަތަ ހަމަނުޖެހްުނތަކުގައި

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުގެ ވައްޓާލުމުގައި
ްއޓާލުމަށް ވަ ހައިސިއްަޔތު ގާނޫނީ ސަރުކާރުގެ

ގޮތުަގއި  ސައްހާމަސައްކަތްކުރުމަށް 
ނުވަތަ ފައިސާ ީދގެން  ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މީހާ

  ބިދޭސީން. ގެންނަ އެފަދަ
   

   ސިފައިން ކުލީ
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މައިމީހާގެ ބަނުޑގައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ 
 ުދނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ، ގަރުބަގަތީއްސުރެ

ދުނިޔެއަށް ، އިއްޖާއާދެމެުދގެ ހާލަތުގައިވާ ކު
އަހަރު  އުފަންވުމަށްފަހު މީލާދީ ޮގތުން 

  ކުއްޖާ. ފުރިހަމުަނވާ 
  

  ކުޑަކުއްޖާ

ގޮުތގެ  ވާބަާޔންޮކށްފައި ގާނޫނުއަސާސީގައި
 ،މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރާ

ވަޒީރްުނގެ ވުޒާރާތައް ހިންގުމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
  މަިޖލިސް.

ކެިބެނޓް

  މީހާ. ކުރިމަތިލާފައިވާ ބަކަށްހާިއންތި.  
ަކމެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  .

  ީމހާ. 

  ޑިޑޭޓް   ކެނ

    

ބިމާއި، އިމާރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ   

) ހަުރމުދާ( ސްޑް އެސެޓްސްފިކްމެޝިނަރީ ފަދަ 

   ރަދު. ހަހޯދުމަށް ކުރާ 

  ރަދުހަކެޕަިޓލް 

Capital investment ގަތުމަށްޓަކައި ) ހަުރމުދާ(ފިކްސްޑް އެސެޓްސް 

  .ކުރާ ހޭދަ

  ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް

Capital market   .ބާޒާރު ގަނެވިއްކުމުގެ ލިޔުން ާމލީ
  

  ކެޕިޓަލް މާކެޓް

Cashier’s Cheque  ނަމުގައި ބޭންކުގެ ފައިސާއިން އަމިއްލަ ބޭންުކގެ
 ޗެކު ފައިސާ ޗެކުގަިއވާ  ،މިއީ   .ޗެކް ދޫކުރާ

 ޔަގީންކަން ަކމުގެ ނެލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުވާ
  .ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރެވޭ ބޭނުމުގައި ދިނުމުގެ

   

  ކެޝިއާޒް ޗެކް

Cash flow  ިލިބޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ތޭެރގައި މުްއދަތެއްގެ ވަކ 
 ހޭދަވާ  ވިޔަފާރިއަކުން އެ އާއި ފައިސާ
   .ފައިސާ

  

  ކޭޝް ފްލޯ

 ,ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ހަމަލާދީ  
ފޭރުމުގެ އަމަލު ހިންގުން.

  

  ަކނޑުފޭރުން

Current account  ، ފާރިތަކަށް ބޭންުކން ހުޅުވައިދޭޮކށް ވިޔައާއްމު
ހުރަހެއް ނެތް   ނެގުމުގެ ކައުންޓުން ފައިސާ އެ އެ

  ކަރަންޓް އެކައުްނޓް
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ކޮށް ފައިސާ އާއްމުމި އެކައުންޓުން  .އެކައުންޓް
  ނެގޭނީ ޗެކު ބޭނުންކޮށްގެން.

  
Current assets ެތެޭރގައި އަހަރުދުވަހުގެ އެއް ތެރެއިން މުދަލުގ 

 ަކމަށް ިވދާނެކުރެބަދަލު ފައިސާއަށް ނަގުދު
 ޝީޓުގައި ބެލެންސް މުދާަކމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
  .މުދާ ބަޔާންކުރާ

  

  ކަރަންޓް އެސެޓްސް

Counterfiet ިކުރުމަށް ލަްތތެރި އަމަލުހީ ނުވަތަ ޔާނަތްތެރިހ 

 އެކަށީގެންވާފަދަ ކުރެވުމަކީ އަަމލު އެފަދަ ނުވަތަ

 އެއްވައްތަރަށް އެއްޗަކާ ެދނެހުރެ ަކމެއްކަން

  .އުފެްއދުން އެއްޗެއް އެހެން

  

  ކައުންޓަފީޓް

 ުވޖޫދުވެގެންވާ އެންެމހައި އެއްޗަކާއި މުޅި ފަޒާ
ކައުނުގެ ޑައިމީޓަރަކީ ދިހަ ބިލިއަން   .އެކީއެކަށް

ައލި އަހަރު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފައިވޭ. އަދި 
ތަރިތަކުގެ ކައުނުގައި އެތައް ބައިވަރު 

ހިމެނޭ. ކައުނު އުފެދިފައިވަނީ ތޭރަ  ނިޒާމުތަކެއް
ިބލިއަން އަހަރުކުރިން ކަމަށް އިލްމުވެރިން ބުނޭ.  

  ކައުނު

އަދި ތެދުވެރި  ،ތަޖުރިބާހުރި ހުނަރާއިލީމާއި އުތަ
  ކަމާއި އިތުބާރުކުރެވޭ  ސަިފހުރުން.

  

  ކަމަށް އެކަށޭނަ

 ޮއންނަ ހަމަޖެހިފައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ށްކޮ ކަމެއް
  .ތައްއިޖުރާއަތު

  

  ކަމާކެމި

 ކޯޓަށް ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާ ރުވާންޒިހާކޯޓަށް 
 ގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ުރވާނެކަންޒިހާ

 ދައްކާ ކޯޓަށް މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޯކޓުން
ެއނޫންވެސް  ދަދު  ނުވަތައަ ފައާިސގެ

ގެެރންޓީއެއް. މީގެ ތެރޭގައި އެކަމުަގއި 
މީހަކު ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭ. ޖާމިނުވާނެ

  

  ކަފާލާތު

ޝަރިއަތަކަށް ުނވަތަ ަތހުގީގަކަށް ހެކީގެގޮތުގަ
. ލިޔުންހުށަހަޅާ 

  

  ހެކި ކިތާބީ

  ކިޔާން  ) އިޮނގަނޑު (
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  ) ވުޖޫދުވެ އޮތުން (

  ސް ހު) ގޫާނނީ ޝަ(

) ވަކި ގާނޫނީ ހަޔާތެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް. (
ވަކި ގާނޫނީ ހަޔާތެއް ލިބިފައިވާ ވަކި ގޫާނނީ 

ސަކަށް އެ ހުސަކީ، ގާނޫނަކުން، އެ ޝަހުޝަ
ސުގެ އަމިއްލަ ހައްގުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުޝަ

  ސެއް. ހުޮކންމެ ޝަ ،ތޮބީއީ ނޫން ،ލިބިދީފަިއވާ
  

Bench  ިއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  ޝަރިއަތްއިހުޒަމުާނގައ 
ތެރޭގައި ގެ ގަނޑުވަރު ރަސްކަމުގެ، ކުރުމަށް
  އްސަ އަށި ނުވަތަ ބެންޗު.ހާހުންނަ 

  

  ކިޔެެވނިބޭކަލުންގެ އަށި

  މްަސލަހަތު ފުށުއެރުން. .  
މަގާމުގެ ހައިސިއްޔުަތން ީމހެއްގެ . 

 އެމީހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އިސްކުރަންޖެހޭ
   އަމިްއލަ މްަސލަހަތަކާ ފުށުއެުރން.

ކަމަކުން ނުވަތަ ންިނމާ ންިނމުމަކުން . ކުރާ 
އޭނާއާ ގުޅުންހުރި އެހެން އޭނާއަށް ދު ހު

މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ވެާދނެ  ފަރާތަަކށް
  ހާލަތު.

  

  ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް

އެއް ފަރާތަކަށް މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުރިހާ 
ބައިތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގާބިލުަކން ނެތް  

ޕްރޮޖެކްޓެއް ތަންފީޒުކުުރމަށްޓަކައި އެ ،   ނަމަ
ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ވަކިވަކި 
ކުންފުނިތަކެއް ގުޅިގެން  ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ 

  .ގޮތުގައި އަންނަ އައުން

  ކޮންސޯޝިއަމް

ޒިއްމާއަކަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ަދށުން އުފެދޭ .   
ެފށުމުގެ ކުިރން  ޒިއްމާތަކަށް އަމަލުކުރަންނުވަތަ 

  .ޝަރުތުފުރިހަމަާވން ޖެހޭނެ 
. ތަމްހީދީ ޝަރުތު.

  
  

  ކޮންޑިޝަން ޕްރެސިޑެންޓް 

ދިއުމުގެ ސަބަުބން ވަކި ކަމެއް ހިނގާ    
އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ބައިވެރިއަކު 

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އުވިގްެނދިުއްނ.

  ކޮންޑިޝަން ސަބްސިކުއެންޓް 
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  . ލާހިގު ޝަރުތު.
  
ަދތިކަމެއް  ނުެދވޭންކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްގީޔަ

ކުރިމަގުގައި ހިނގައިފިނަމަ، އެކަމެއް ހިނގުުމގެ 

ސަބަބުން އަދާކުރަންޖެހިާދނެ ދަރަނި ނުވަތަ 

  ފައިސާ.

  

  ޮކންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީ

ދެ ީމހެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ދެ މީހަކަށްވުރެ   
ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސް 

އެއްބަސްވުމަކީ ާގޫނނު ވުމެއް. އަދި އެ 
އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒު  ،ގަބޫލުކުރާ
 ނެ.ޖެހޭވެސް ވާން އެއްބަސްވުމަަކށް ކުރެވޭނޭ

ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒު ނުކުރެޭވނޭ 
  އެއްބަސްވުމަކީ ޮކންޓްރެކްޓެއް ނޫން.

  ކޮންޓްރެްކޓް

ވޭ އެަބއެއްގެ މެދުގައި ކޮންޓްރެކްޓު ގާއިމުކުރެ
  މީހުން.

  

  ކޮންޓްރެްކޓުގެ ބައިވެރިން
  

ކޮންޓްރެކްޓުކުރުމަށް ފަރުދުންނަށް ލިބިގެންވާ 
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރާ މިނިވަންކަން. 

ވިޔަފާރި މުއާމަލާތް    ހުރަސްއެޅުންތަކެއް ނެތި،
ވިަކގޮތަކަށް އެއްބަސްވުުމގެ  ކުރުމުގައި
ގެންވާ ކަމަށް ންނަށް ލިބިފަރުދު ކަންމިނިވަން

ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ގާޫނނީ  ބުެލމުގެ ގާއިދާ.
މި މިނިވަންަކން  ،ނިޒާމުގައި ގަބޫލުކުރެވިފައިވަނީ

ރިކަމާއެކު ނިޔަތާއި، އިންސާފުވެ ހެޔޮ ،ވަނީ
މުއާަމލާތްކުރުމާއި، އަމުރުކުރަނިވި ގާއިދާތަކުގައި 

ކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަކުން   ބަޔާން
ކުރެވިފައި ަކމަށް.ގައިދު

  

  ޮކންޓްރެްކޓު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން

 ޝަހުސެއްގެ ގާނޫނީ ނުވަތަ ފަރުދެއްގެ .1  
 ކުރިއަށް ވިޔަފާރި ،ބަލަހައްޓައި ވިޔަފާރި

 ވިޔަފާރި އެ ،ަކނޑައަޅައި ގޮތް ގްެނދާންވީ
 .ހިންގުން

 ގޮތް އަމަލުކުރަންވީ   މީހުން ނުވަތަ މިހަކު .2
   މީހުން ނުވަތަ މިހަކު ނުވަތަ ،ކަނޑއެޅުން

 .އޮތުން ބާރު ކަނޑއެޅުމުގެ ގޮތް އަމަލުކުރަންވީ

 

  ކޮންޓޯްރލްކުރުން
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 ހިނގަންވީ ކަންތައްތަކެއް ނުަވތަ ކަމެއް .3
 ނުަވތަ ކަމެއް  ނުވަތަ ފުޯރވުން ނުފޫޒު   ގޮތަށް

 ،ކަނޑއެޅުން ގޮތް ހިނގަންވީ ކަންތައްތަކެއް
  ހިނގަންވީ ަކންތައްތަކެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ
 .އޮތުން ބާރު ކަނޑއެޅުމުގެ ގޮތް

  
  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

   
ކުރާ ފަރާތްަތއް ކުށް ގީގުކުރުމަށާއި ކުށް ތަހު

ނޫނުގައި ކުެށއް ގާ  ،ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި
 ކަމަކާ ގުޅޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނުވަތަ އަެފދަ  ،ފައިސާ ،ކޮންސައިންމްަނޓާއި
ކޮންސައިންމަންޓް ނުވަތަ ފައިސާ ކަމަށް ބެެލވޭ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ފުރިހަމަ ބެލުުމގެ  ،އެއްޗެހި
ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވިޔަ ދިނުމަށް  ،ދަށުން

ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ގެންދެވޭ މަންޒިލަށް 
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެިއން  ،ރައްދުވިޔަ ދުިނމަށް
  ނުން.ބޭރަށް ގެންދިޔަދި

  

  ޮކްނޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ

) ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މާލީ (  
މަންފާ ޯހދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
ފައިދާއެއް ހޯދުަމށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް، 

ހްިނގާ ، ޮކށް ރިޝްވަތުނެގުން ހިމެނޭގޮަތށްއާއްމު
  ޔާނާތާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ އަމަލުތައް.ހި
ނާޖާއިޒު ފިައދާއެއް ޯހދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ) (

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް އެހެން މީހަކަށް  
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު 

  ބޭނުންކުރުން.
  އަމަލުތައް. އިގެ) ފަސާދަ(
  

ކޮރަޕްޝަން

.ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރު ހިންގާ ހާއްސަ ގަނޑުވަރު
  

  ކޮިއލު

 
  
ޮކންޓްރެކްޓުގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ   ވައުދެއް.      ކޮެވނަންޓް 

   
  

އިނގިރޭސި  ގޫާނނީ  ނިޒާމުގެ ސަގާފަތް.    .

ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުްމތަކުން އުފެދޭ  .
     ގާނޫނު

  

  ލޯ  ޮކމަން
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އްިނގްލަންޑާއި، ވޭލްސް އާއި އިނގިރޭސްިނގެ 
ގެ ދަށުގައި ތިބި ގައުމުތަކާއި އިސްތިއުމާރު

ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އާއި ކެނެޑާގެ ބޮޑުބައިަގއި 
ކޮށް ކިޔާ އާއްމުބޭނުންކުރާ ގާނޫނީ ނިާޒމަށް 

  ނަން.

  ޮކމަން ލޯ ނިޒާމު

     
  

   

  
ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު (ގާނޫނު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން  ) ގެ /ނަންބަރު 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ 

ދުަވހުން ުދވަހަށް  މީރާކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި 
ހިންގުމަށް އައްޔަނުކޮށްފައި ހުންނަ ީމހާ. 

   

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން

Compound interest  ެއަދަދުގެ ލޯނުގެ ،ބައި އްިނޓްރެސްޓުގެ ލޯނުގ 
 ައދަދު ލޯނުގެ އެއީ ،އެއްކުރުމަށްފަހު ތެރެައށް
  ން.އެރު އިންޓްރެސްޓް އެއަށް ބަލައި ކަމުގައި

  

  ކޮމްޕަުއންޑް އިންޓްރެސްޓް

ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް  ދަރަންަޏށް.   
ދައްކާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ ގޮުތން 

  ބަހައްޓާ މުދަލެއް.
ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ނަގާ މައިގަނޑު  .

ގެ އިތުރުން ދަރަނިދޫކުރާ ފަރާތުން  ސެކިއުރިޓީ
  ނަގާ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ.

  

  ކެޮލޓްަރލް

އަދަބީ މަސައްަކތްތަކާއި އާޓިްސޓިކް 
މަސައްކަްތތަކާއި މިޔުޒިކުގެ މަސައްަކްތތަކުގެ 
މުސަްއނިފުނަްނށް، އެ ތަކެތި ގާނޫނުގައި 
، ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޗާޕުކޮށް

ޝާއިއުކޮށް، ޕާފޯމްކޮށް، ިފލްމުޮކްށ، ރެކޯޑުޮކްށ، 
ދައްކައި ހެދުަމށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް 

  ގު.ހައް ހާއްސީބަަދލުކުުރމަށް ލިބިފަިއވާ 
  

  ކޮޕީރައިޓް

    
ޅި އެއްބަސްވެފައިވާ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކަނޑައެ
ކެއް މެދުވެރިވުމުން ފްލޯޓިންގ ޗާޖްއެއް ހާލަތްތަ

   ފިކްސްޑް ޗާޖަަކށް ބަދަލުވުން. 
  

  ކްރިސްޓަލައިޒޭޝަން
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އެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން މުއާމަލާތުކުރުމުން 
ބޭންކުން ނުވަތަ ާމލީ  ،ދަރަނި ލިޭބގޮތަށް

  ިއދާރާއަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  ކާޑެއް.
   

ކާޑު ކްރެޑިޓް

Credit limit   ލިމިޓް. ދަރަނީގެ
 ގޮުތގައި ދަަރނީގެ އެކައުންޓަކުން ވަގުތެއްގައި އެ

  .ައދަދު މަތީ އެންމެ ނެގޭނެ ފައިސާ
  

  ލިިމޓް ކްރެޑިޓް

  ލޭންދޭނަށް މުދާ ދޫކުރުން.
ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއްގައި ވަކި ުމދާ 

މުްއދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދިނުމަށް 
ވައުދުވުުމން އެގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް މުދެަލއް 

  ވިއްކުން ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ދިނުން.
   

  ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރުން

 ކަނެއްގައި ކައްޗަށްގެ ހެޔޮފުށުގެ އެއްޗެކެއް
  ދެ ރޮނގުދެމުން. އެއްތެދަށް

  

  ކްރޮސްކުރުން

ޗެާކއި، ޑްރާފްޓް ައދި ނޫޓް ބޭންކުތަކުގެ 
 އެކުވެގެން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެމެދުގައި

  ރަށެއްގައި ހިނގާ ބޭންކުތައް އެއްވާަތން.
  

  ހައުސް ކްލިއަރިންގ

ހައްގެއް ޯހދުމަށް އެދި ޯކޓަށް ުހަށހަޅާ ދައުވާެއއް  
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުަށހަޅާ އަެފދަ ނުވަތަ 

  ހުށަހެޅުމެއް.
  

  ކްލެއިމް

 އެންމެހައި ލްގުކުރެވިގެންވާހަ އާލަމްތަކުގައި
  .ތަކެތި ތްަނަތނާއި

  

  ކާިއނާތު

އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު، އެުކގައި  . 

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަސްމީގޮތުން ގުޅޭ 

  ގުޅުން.

ހުއްދަކޮށްދިނުން އެކުލެވިގްެނވާ . ވަތީއަވުން 

  އަގްދު.

ކާވެނި

ކާވެނި ހަާރމް އަންހެނުންނަކީ:

މަންމަ. .

  ހަރާމް އަންހެނުން ވެނިކާ



 

64 
 

މާމަ ( ކިތަންމެ ދުރަށް ދިޔަސް).  .

އަންހެން ދަރި ( ކިތަންމެ ދުރަށް  .

ދިޔަސް).

އެއްބަނޑު ުނވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ  .

ތުން. ހްއެއްބަނޑު އެއްބަފާ އު

މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތަ. .

ބަފާފުށުގެ ބޮޑު ދައިތަ. .

ތުގެ އްަނހެން ދަރި. ހުއު .

  ގެ އަންހެންދަރި.ހުއަ .

) ާކވެނީގެ ރަނަކީ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން (

ނުވަތަ ޝުބްހަ ވަތީއަ (ވަޠީއަ) އެއްގެ  

މީހާއަށް  މީހާ އަންހެން ސަބަބުން ފިރިހެން

ވާޖިބުވާ މުދަލެއް. އަގެއް ހުރި ކޮންމެ ދިނުން 

އެއްޗަކީ ކާެވނީގެ ަރނަކަށް ފުދޭނެ އެއްޗެއް. 

  ވެސް ފުދޭެނ. އަގެއް ހުރި މަންފާއެއް

ނުވަތަ  ދުގެ ސަބަބުންގްއަވެނީގެ ކާ) (

ހައްގުވާ ހާލަތެއްގައި ދިނުން ލާޒިުމވާ  ރަންދިނުން

  ބަަދލެއް. 

 ) އްިނނަން  އުޅޭ ފިރިހެން މީހާ އަންހެން(

މީހާ ައށް ޝަރުއީ ގޮުތން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 

  ނުވަތަ މުދާ. 

މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އަންހެން މީހާ.      ރަނުގެ

  

   ކާެވީނގެ ރަން 

އިއްދާގައި ިއން ނޫން ވަރިއެއްގެ  ބާއިން ވަރި

ވެންޏަށް އަލުން އަނބުރާ އަންހެނަކު، ކާ

 ،އަކުން ވަރިކުރުމަށްފަހުރަޖުއީ ވަރިގެނައްުނ.  

ކާެވނި  ،ކާވެނި  ރުޖޫއަ ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި ނަމަ

 ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ،ުރޖޫއަ ކުރަންވާނީ

ހަމަތަކުގެ ަމިތން. ކާވެނި ރުޖޫއަ  ޝަރުއީ

 ،ކޮށްފިނަމަ އިއުތިރާޒުމީހާ  ކުރުމަށް އަންހެން

ގޮުތން މަގުޫބލު  ތިރާޒުކުރީ ޝަރުއީއޭނާ އެ އިއު

   ރުޖޫއަ ކުރުން  ކާވެނި
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 އެ ދެ ،ނަމަ ޮއވެެގން ކަމަށްވާސަބަބެއް 

ކޮށްދީެގން  ކޯޓުން ރުޖޫއަ ،މީހުންގެ ކާވެނި

   ނުވާނެ.

 ދެ ހިމެނޭ އެ ކާވެނީގައި ާކވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން

 ތަބާވާނެ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމުގައި ފަރާތުން

ފަރާުތގެ  ލިޔެ  ދެ އުސުޫލތައް  މައިގަނޑު

  ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްުވން. 

 

  ެވނީގެ އެއްބްަސވުންކާ

ތެރެިއން  ސަބަބުތަކުގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެދި ވަރިވުމަށް އަނބިމީހާ ސަބަބަކަށްޓަކައި

ނަމަ  ހުށަހެޅުމުން އެއިން ކަމެއް ސާބިުތވާ ކޯޓަށް

 ފޮނުވުމަކާއެމައްސަލަ ދެފަރާތް ސުލްހަކުރަން 

    ރޫޅާލްުނ.  ކާވެނި ކޯޓުން ނުލައި 

ެއއް  ،) ފިރިމީހާ ީވތަނެއް ނޭނގި(

  ައހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވުން.  

) ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ކުރަންޖެހޭ (

ރަދުނުކޮށް ވިިދވިދިގެން ތިންމަސް ހަ

ރަދު ހޯދުމަށް ެއދި ހަ ،ދުވަސްވުމުން

ފަހަރު  ެއމައްސަލައެއް އަނބިމީހާ ޯކޓަށް ދެ

ފަހަރުމެ  ރަދުދުިނމަށް ކޯޓުން ދެހަ ،ހުށަހަޅައި

ފިރިމީހާ  ،ވެސް ފިރިމީހާއަށް އެންގުމުން

  ރަދު ނުިދނުން. ހައަނބިީމހާއަށް 

ފިރިމީހާއަކީ  ،ކުރިއިރު ކާވެނި  

ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއަްކން 

 ކާވެނި ،ނެތުމާއެކު އަނބިމީހާއަށް އެނގިފައި

ކުރުމުގެ ފަހުން އަނބިމީހާ އެ މައްސަލަ 

އަކީ ޖިންސީޮގުތން  ފިރިމީހާ ،ުހަށހެޅުމުން

ތަށް އަނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަން ޝަރީ

  ގަޫބލުކެުރވޭ މިންވަަރށް ހެކި ލިުބން.

  ކުރުންހުވެނި ފަސްކާ
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ފިރިީމހާ ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައި ުހންނަތާ  

  އަހަރު ވެފައިވުން. ދެ

ހޯދިފައި ނުވާ ގަިއންގަޔަށް  ފަރުވާއެއް 

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފިރިމީހާއަށް  ،އަރާ

  ެޖހިފައިވުން.

ކުރުަމށް އިސްލާމީ ހު)  ކާވެނި ފަސް(
  ތް ހުއްދަކުރާ އެހެން ކަމެއް މެދުވެރިވުން.އަޝަރީ

  

  .ހެކި މިންވަރުގެ ފުދޭ ސާބިތުކުުރމަށް
  

  ހެކި ކާފީ

އެއްތަނުން އަނެްއަތނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން   
  އުުފލާ މުދާ.

  

  ާކގޯ

ފަރާތުން ދީފައިވާ ވޯޓު އެއްވަރުވުމުން  ދެ   
 ޓު. ދެގައި ުހންނަ މީހާ އިތުރަށް ދޭ ވޯރިޔާސަތު

ފަރާތުގެ ޯވޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ރިޔާސަތުގައި 
މައްސަލަެއއް ހުންނަ މީހާގެ ވޯޓުން އެ 

  ވަކިގޮތަކަށް ނިމޭނެ.
  

  ކާސްޓިން ވޯޓް

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި  .
ާލގީ ހުއަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ އަ
  މިންގަނޑާއި ސުލޫކު ބަހައަްޓންވީ ގޮްތ. 

  ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
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ވަކި ގިންތިއެއްގައި ނުވަތަ ަފންނެއްަގއި  .

ލާގީ ހުީމހުންގެ އަ ހިމެނޭ ބަޔަކު،  އެ
  މިންގަނޑާއި ސުލޫކު ބަހައްޓަންވީ ގޮތް.  

  
  ސުލޫކީ މިްނގަނޑު. .

  . ފަނޑިޔާރުގެ.
 ނުވަތަ ހުރެގެން ފަނޑިޔާރަކު. 
 ޝަރީއަތްކުުރމަށް ތިބެގެން ރުންތަކެއްފަނޑިޔާ
 ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ އިން އަސާސީ ގާނޫނު

 އުފައްދާފައިވާ ގާނޫނަކުން ފާސްކުރާ ަމޖިލީހުން
  .ތަން
  

  ޯކޓު

ރަސްމީ ފަރާތެއްގެ ޮކންޓްޯރލުގެ ދަށުގަިއވާ  
ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުާރނެ  ދޫކުރާނެ، އެއްޗެއް

  ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައި ޮއންނަ އޮތުން.
  

  ޯކޓާ

  ޯކޓު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏެއް އުވާލުން.
  

އުވުާލން ކޯޓުން

  -(ޖނާއީ އިޖުރާއަތު) 
ގެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ޯކޓު އަމުރެއް ހޯދައި

ގޫާނނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަނޑިޔާރަކު  ކުރުމަށް
  .ކުރާ ައމުރު ދޫކުރާ ހުއްދަ  ުނވަތަ ފަނޑިޔާރަކު

ކޯޓު އަމުރު 

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކުރުމާއި،  ޯކޓުގެ ބާރު ގަބޫލު
ކިޔަމަން ނުވުމާއި، ކޯޓަށް ހެކި 
ވަންހަނާކުރުމާއި، ބުނާބަހަކުން ނުވަތަ ކުރާ 
ކަމަކުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު 
ގެްއލުވާލުމާއި، ކޯޓަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ 

  އަމަލެއް ހިންގުން.
  

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުން

އިސްތިުއނާފުކުރެވޭ މައަްސލައެއް ބެލުމާ 
 ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މައްސަލަބަލާ   ،ލާފަށްހި

ބެލުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ  ގޮތަށް   މައްސަލަ
  ބާުރ.

  ތިސާސްކޯޓުގެ އަސްލީ އިހު

އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި 
އަުދލުއިންސާފުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ 

  ތިސާސްޯކޓުގެ ޒާތުގައި ލިބިގެންވާ އިހު
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ނުދިނުމަށާއި އަުދލުއިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު 
  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ލިިބގެންވާބާރު.

  
  

  

  އ
         

  -ގާނޫނު) (މުދަލާބެހޭ 
އެއްމެދު މުދަލެއް ހުރި ގޯއްޗެއް އެ ގޯއްޗެއްގެ 

އިރު   ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރާ
އެއްފަރާތުން އަނެްއފަރާތަށް ދޭންެޖހޭ ފައިސާގެ 

  އަުގމަގު ހަމަޖެއްސުން.
  

  ހަމަޖެއްސުން އުނިއިތުރު

 ހުންނަންޖެހޭ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ކަމެއް .
  ރުކުންތައް.

  
 އޮންނައިރު، މާނަކޮށްފައި ކުށެއް ގާނޫނުގައި .

 ދައުލަުތގެ  ެބލުމަށްޓަކައި ކޮށްފިކަމަށް ކުށް މީހަކު
 ާމނާގައި  އެ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ފަރާތުން

 ބައެއް. ތެރެއިން ގެބައިބައި ކިވަކިވަ ބަޔާންކުރާ

  އުންސުރު

  ) އާދަކާދަ.(
) ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވަކިގޮތަކަށް ކަެމއް (

ކުރުަމން ދިއުމުގެ ސަބަބުން   ގާނޫނީ ބާރު 
  ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް. 

  

   ރުފް)އު( އުރުފް

ކަމެއް ހިާސލުކުުރމަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް 
މަސައްކަތެއް ކުރުން.

  ބަލާ! ،ކުރަން އުޅުންކުށެއް 

  އުޅުން

  ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު.ސުޕްރީމް 
  

  ފަނޑިޔާރު އްުއތަމަ

. ގާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޝަހުސެއް ނުވަތަ 
  ިއދާރާއެއް ގާނޫނީ ގޮުތން ނެތިކޮށްލުން.

. ގާނޫނީ ގޮތުން ބާރެއް ނެތްކަމަށް 
  ކަނޑައެޅުން.

  . ބާތިލުުކުރުން.
  

  އުވާލުން
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ގޮތުން މީހެއްގެ މުޅި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އުގޫބާތެއްގެ    
ލިބޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނިުލބޭ  ޕެރޯލްގެ ލުއި، އުމުރު
ޖަލުގައި ހޭދަކުުރމަށްޓަކައި ކުޯޓން  ގޮތަްށ،

    ކަނޑައަޅާ އަދަބު.

  ޖަލަށްލުން އުމުރަށް

ީމހެއްގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 
އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތުން ދޫކުރާ 

  ލިޔުން.
  

  ސްެޓފިެކޓް އުފަންދުވަހުގެ

ތަނަށް އުފުލައެިގން ތަނުން އަނެއްއެއް   
    .މުދާ ގޮަތށް ހުންނަގްެނދެވޭ

  

  މުދާ އުުފލޭ

ތަނަށް  ތަނުން އަނެއް ނާލު ނަގަިއގެން މުދާ އެއް
އެއްގަމު މަގުން ުނވަތަ ކަނުޑމަގުން ނުވަތަ 

  . ފަާރތްވައިގެ މަގުން  ގެންގްޮސދޭ 

  ފަރާތް އުުފލާ

  ފަނޑިޔާރު. އުއްތަމަ
  

  (ބޯދާ) ުއތުޕެޑިޔާރު

ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުުމން 
އެކުށް ކުރި މީހަކަށް ދިނުމަށް ގާނޫނުގައި 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު.    
  

   އުގޫބާތް

އަސާސީ  ،ހުރިހާ ކަމެއް ޝާމިލުވެގެންވާ. 
  ހަމަތައް.ޤާނޫނީ 
ންތުަކން މުޯކޓުތަކުން ިނންމާ ނިން. 

  .އެކަށައަޅައި އިސްތިގުރާރުވެފައިވާ ހަމަތައް
ދީނީ އިލްމުވިެރންގެ ފަތުވާތުަކން . 

  .ގާއުމުވެފައިވާ ަހމަތައް
  ގަވައިދު. 

 ،އަމަލުތައް ތަރުތީބުކުރަން ޭބނުންކުރާ. 
  އަސާސީ ހަމަތައް.ބަދުަލވުމެއް ނެތް 

  

  އުސޫލު

   .ސްޓައިލް.  
   .ފާޑު. 
    .ވައްޓަފާޅި. 
   .ރާގު. 
  

  އުސްލޫބު

 މަގުބޫލު ހުުރމަށް   އަދާނުކޮށް ވާޖިބެއް ގާނޫނީ
 ސަބަބެއް މަގުޫބލު ނުވަތަ އޮތުން ސަބަބެއް
  .ދެއްކުން

  އުޒުުރވެިރވުން
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މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ފައިސާއިން 

ވަޒީފާދޭ  ،އަގުހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކުންނުވަތަ 
ފަާރުތން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ މުސާރައާއި އިތުރު 
މަންފާތަކާއި އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިެގން 

  .މަންފާާއެުމވައްޒަފަކަށް ދޭ  އެހެނިހެން މާލީ 
  

  އުޖޫރަ

  .ުދވަސްއަހަރުފުރޭ .

  ދުވަސް. އަހަރީ .
ައހަރުަމތި

Annual general meeting 
(AGM) 

  - ާގނޫނު) (ކުނުްފންޏާބެހޭ
 ކުންފުންޏާބެހޭ ،އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ

 ކުންފުންޏަކުން ކޮންމެ ދަށުން ގާނޫުނގެ
 ޖަލްސާ. ހިއްސާދާރުންގެ ބާއްވަންޖެހޭ
 އަންނަނިވި ޖަލްސާގައި އާއްމު އަހަރީ ކުންފުނީގެ
  ލާޒިމުކުރޭ. ގާނޫނު ކުރަން ކަންކަން

 ާވޭތުވެދިޔަ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވ 
 އާއި ފައިދާ ޝީޓާއި ބެލެންސް އަހަރުގެ

 ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ،ހިސާބާއި ގެއްލުމުގެ
.ފާސްކުރުން ހުށަހަޅައި

 ެއްޔަންއަ  މެންބަރުން ބޯޑުގެ ޑިރްެކޓަރުންގ 
 ބުހާއިންތި ނުވަތަ ،ވާނަމަ ކުރަންވެފައި
 މެންބަރުން އެ ،ވާނަމަ ކުރަންވެފައި

.ކުރުން ބުހާއިންތި ،އްޔަންކުރުމާއިއަ
 ްފައިދާ ހިއްސާގެ ބަހަންވާ މެންބަރުންނަށ 

  .ކަނޑައެޅުން

  ޖަލްސާ އާއްމު ައހަރީ

ހުކުމްތައް.   އަހްކާމް

ކްޮނޓްރެކްޓެއް އެކުލަވާލާއިރު އެ ޮކންޓްރެްކޓު   
ކިބައިގައި ބުއްދީގެ ގޮތުނާްނއި  ގެހަދާ މީހާ

  އުމުރުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތު.  
  

  އަހުލިއްޔަތު

ަދލުަކން ނުވަތަ މު، ބާރު ނީގާނޫކުރުުމގެ  ކަމެއް
  .ބާރުނެތުން ތަސަރުފުކުރުމުގެ ގާނޫނީ

  އަހުލިއްޔަތު ނެތުން

ވަޒަންވެރިން. 
  .މީހުން ކަންކަންދަންނަ. 
  

  އަހުލުވެރިން

. އަހުލުވެރިން ފޮތްތަކުގެބާވައި ލެއްވި هللا މާތް 
މި ބަސް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުަރނީ 

  އަހުލުކިތާބީން
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ނަސާރާއިންނަށާއި ޔަހޫދީންނަށާއި 
  ސާބިއާިއންނަށް ހަވާލާ ިދުނމަށް.

) މުސައްނިފަަކށް ނުވަތަ އާޓިސްޓަކަށް (
އޭނާގެ ނަމާއި އޭނާގެ މަސައްކަުތގެ 
މިލްުކވެރިކަން ހިމާޔަތްކުުރމަށް ގާނޫނުގެ ދަުށން 

  ލިބިފަިއވާ ހައްގު.
  
) މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަުކގެ ތެރެިއން (

  ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެްއ.
  

  )ގުއްހަާލޤީ ޚު(އަލާގީ ހައްގު އަހު

ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ުމޖުތަމައު ބަލައިނުގަްނނަ 
އެފަދަ އަމަލުތަށް ކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ އަމަލު. 

ުމޖުތަމައު އޭނާއަށް ނަފުރަތުކުރުމާއި އޭނާގެ 
  ައމިއްލަ ޒަމީރު ޭއނާގެ ނަފްސަށް ކަށިހެރުން.

  

  )ކުށް ޤީލާޚުއައަހުލާގީ ުކށް (

ެހވާއި ނުބައި ވަކިކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ަހމަތައް. 
ކޮންމެ މުޖުތަމައަކުންވެސް އެމުޖުތަމަުއގެ 

އި ފަރުުދންގެ އަމަލުތަކުގެ ތެރެިއން ހެޔޮނުބަ
 ގަބޫލުކޮށްފައި އޮވޭ. ވަކިކާުރނެ މިންގަނޑުތަކެއެް

ފަރުދުންގެ އަމަލުތަުކގެ ތެރެއިން ހެޔޮ 
ކަންތައްތަކާއި ނުބައި ކަންތައްތަކާއި މުޖުތަަމއު 
ރުހޭ ކަންތައްތަކާއި ނުުރހޭ ކަންތައްތަކަކީ 
ކޮބައިކަން ކޮންމެ ަޖމާއަތަކުންވެސް ކަނޑައަޅަނީ 

  އެ މިންގަނޑުތުަކގެ އަލީގައި.

  )ލާގިއްޔަތުޚުއައަހުލާގިއްޔަތު (

  : އިްއދައަކީ އަންހެާނގެ
ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ހައިލުވާ އުމުރުގެ  .

މީހަކު ަކމުގައިވެފައި، އެ އަންހެނާ އާޭނގެ 
ފިރިމީހާއާއެކު ާކވެނީގެ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި 

ނަަމ، ައދި  ވެފައިވާއުއެއް ފަހަރުވެސް ޖިމާ
ކަމަށް  ވަރިކުރިއިރު އޭނާ އިނީ ހައްޔަރުގައި

 ނުވާނަމަ، ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 
ހުރު ަހމަަވންދެން ހިނގާ މުއްދަތު؛ ތުއި ލާއިހަަ

ނުވަތަ
ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ހައިލުނުވާ ނުވަތަ  .

ހައިލުވުން ހުއްޓިފައިވާ އްަނހެނަކު 
ައދި އެއަންހެނާ އާޭނގެ ، ކަމުގައިވާނަމަ

ގައި ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ މުއްަދތުގެ ތެރޭ
ނަމަ،  އެއް ފަހަރުވެސް ިޖމާއުވެފައިވާ

  އަންހެނާގެ އިއްދަ
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 ގެން ހަނދުމަހުގެ ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށި
މަސް ހަމަވަންދެން ހިނގާ މުއްދަތު؛ ނުވަތަ

 ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާ އިނީ ހައްޔަރުގައި .
ވާނަމަ، އޭނާ ވިހެއުމާ ހަމައަށް ހިނގާ ކަމަށް

މުއްދަތު، ނުވަތަ ހައްޔަރުގައި އިންއިނުން، 
ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތު؛  ނިމުމަކަށް އައުމާ

ނުވަތަ
  
އަންހެނަކު ކާވެނީ ކޮށްގެން ހުއްޓައި، ނުވަތަ  .

އްދައިގައި، އާޭނގެ އިވަރިއެއްގެ  އީރަޖު
ފިރިމީހާ މަރުވާ ހާލަތުގައި، އެ އަންހެނާ އިނީ 

އޭނާގެ ، ނަމަ ހައްޔަރުގައި ކަމަށް ނުވާ
 ފިރިމީހާ މަރުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނދު

ދުވަސް ހަމަވަނެްދން  މަހާއި  މަހުގެ 
  ހިނގާ މުްއދަތު.

މިއީ އިކުއިޓީގެ މަފްހޫމެއް. ެއއްބަސްވުމެއްަގއި 
ހިމެނޭ ވަކި މާއްދާއަކީ ހަމަހަަމނޫން ނުވަތަ 
 އިންސާފުވެރި ކަމެއް ނެތް މާއްދާއެއް ނަމަ  އެ

އެއްބަސްވުުމގެ އެއްބަސްވުން އެކުގައި ނުވަތަ 
ބައެއް ަތންފީޒު ކުރުމަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ބާރު 

  ޯކޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަފްހޫމް.
  

   އަންކޮންޝަނަބިިލޓީ
   

  .ހިސާބު ލަފާކުރާ
  

  ހިސާބުައންދާސީ

ސިކުންޑިއަށް، ، ހިތަށް، ހަށިގަނަޑށް ީމހެއްގެ
 ލާފުހި ނޫނާގާ މުދަލަށް ނުވަތަ، ަނމަށް، އަބުަރށް
  ގެއްލުން. ލިބޭ ގޮތަކުން

  
ގޮުތން ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ ގޮތުން ުނވަތަ މާއްދީ

ގަނޑަށް ށިމީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަ
ގެްއލުމެއް ުނވަތަ ހާނިއްކައެއް ދިނުން.  ނުވަތަ 

  ކަމަށް އުނިކަމެއް ދިނުން. ފްސާނީ ދުޅަހެޔޮނަ

  އަނިޔާ

ަކހަލަ އިންސާނާގެ ހަިށގަނޑަށް އެްއވެސް 
  ގެއްލުމެއް ލިިބދާނެ ކުށް.

  

  ައނިޔާވެރި ކުށް 

ހިސާބު ބެެލހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ . 
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނުލިޭބނެ 

  އަނބުރާ ުނލިބޭނެ ދަރަނި
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  ވޭދަރަނި ކަމަށް ަބލައި ހިސާބުތަކުން ުއނިކުރެ
ދަރަނި.

ނުލިބޭނެ  ދަރަންޏަކީ   ދޫކޮށްފައިވާ.  
ދޫކުރި ފަރާތަށް ދަރަނި ދަރަންޏެއް ކަމަށް 
  .ގަޫބލުކުރެވޭ ދަރަނި

  
  ހިއްސާ ގަނެވިދާނޭ އަނބުރާ

މެދު  ައދަދާނަގައިދެޭވނެ ބަދަލުގެ 
  ނުވާ އެއްބަސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި

ައންލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ އަދަދު ބަދަލު.
   ކޯޓުން. ކަނޑައަޅާނީ

  

  އަންލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް

  
  
 

  ހުއްދަނޫން މަންފާ.. 
ބޭއިންސުާފން ިލބިަގންނަ މުއްސަނދިކަން. . 

  މަންފާ. ހައްގު. ނު
  

  ންޓްއަންޖަސްޓް އެންރިޗްމަ

. ިއންޝޫރަންސް ޕޮލިސީއެއްގެ ދަށުން އުފެދޭ 

  ާމލީ ޒިއްމާ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްުވން.

މުކޮށް ވިއްކަން ހުށަހަޅާ އް. ކުންފުންޏަކުން އާ

ހިއްސާތައް ަގންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ިދނުން. 

ކޮށް ވިއްކަން ހުށަހަޅާ އާއްމުއޭގެ ތެރޭގައި 

ބާކީ ހުންނަ ހުރިހާ  ކިހިއްސާގެ ތެރެއިން ނުވި

  ހިއްސާއެއް ގަތުންވެސް ހިމެނޭ.

. ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކަށް ކުރާ 

ވިޔަފާރިހޭދަ (އިންވްެސޓްމެންޓު) ގަރަންޓީކޮށް 

  ދިނުން.

  ކުރުންއަންޑަރަިއޓް

ލޭންދޭނުގައި މީހަކަށް ފަހިކޮށް ހުންނަ ބާކީ.  .

މީހަކަށް ލިބޭގޮތަށް ބޭންކް އެކައުންޓުަގއި  .
  ހުންނަ ފައިސާ. 

  އަރަނި
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ފަހުން ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައި ހުންނަ  .
  މުއާމަލާުތ.

  .ދޭން ކުރުުމގައި އަންނާން އޮންނަ ބައިންލޭ. 
  

  .ފަރާތް ލިބެންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ
  

  އަރިަނވެރިޔާ
  

   - )ގާނޫނު ޖިނާއީ(
ކުށެއްގެ އުގޫބާތެއްގެ ގޮތުން ތިމާ ދިރިއުޅޭ ރަށް 

  ފިޔަވައި އެެހން ރަށަކަށް ފޮނުވާލުން.
  

  އަރުވާލުން

 ނުވަތަ، ލިޔުމަކުން ލިޔާ ނުވަތަ، އެއްޗަކުން ބުނާ

 އްޒަތްއި ދަރާއިގަ ކުރެހުމުަކން މީހެއްގެ ކުރަހާ

 ކަމަކަށް އެއިން ނުވަތަ ނަގާލުން ކަރާމާތް ނުވަތަ

  ދިނުން.   އުނިކަން

   

  އަބުރާބެހުން

ބަދަލުވުމެއްނެތި ތާއަަބދަށް ދެމި އޮންނަ ާގނޫނު. 
ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ ދުނިޔެ ނިމެންެދން 
މިބާވަތުގެ ގާނޫނުތައް ހިނގަހިނގައި އޮންނާނެ.  

 ،ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިއީ، އަަބދަށް
އެއްގޮތަކަށް ދެމިއޮންނަ ބަދަލުނުވާ އާލަމީ 
ގާނޫނުތަކެއް. މިފަދަ ގާނޫނުތަުކގެ ތެރޭގައި 

  ހަރަކާތް ތައުވީމާއި ،ޖާޒުބިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި
  ހިމެނޭ.

  އަބަދީ ގާނޫނު

  .ނެތުން މިނިވަންކަންއަމިއްލަ 
  

  އަޅުވެތިކަން

ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދެ  ފަރާުތން އަނެއް އެއް
 ފަރާތުގެ ދެދަރަންޏެއް ނުވަތަ ފައިސާ 

   އަޅައި  ކަނޑަިއލުން.    ރުހުމާއެކު
  

  އަޅައިެކނޑުން

   -(ޓެކްސް ގާނޫނު)   
ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ފަރާތަކުން ފޯރުކޮްށދޭ މުދަލަކާއި ނުވަތަ 

 ތްހިދުމަތަކާ ގުޅިގެން، އެ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަ
ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އަތުން ޖީއެސްޓީ ާގނޫނުގެ 

  ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް. 
  

   އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް
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ހަސްމަކު ހާޒިރުުނވެެގން، ނުވަތަ ޯހދާ 
ނުފެނިގެން އެ ފަރާތުގެ އައިރު ހާޒިރުގައި 

 51ގާނޫނުއަސާސީގެ މައްސަލަބަލައި ނިންމުން. 
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި 

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދައުާވލިބޭ ފަރާތުގެ 
އައިރު ހާޒިރުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް 

  ނުކުރެވޭނެ.ޝަރީއަތް
  

  އައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަބެލުން

 ނުގަނެވޭނެ ހެކި.ގާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓަށް ބަަލއި 

  
  މަގްޫބލު ހެކިއައިރު

  . ގާނޫނާ އެއްގޮތް ނުވާ.1
  . ގާނޫނާ ހިލާފު.2
  . ގާނޫނު ގަބުޫލނުކުރާ.3
  .ގާނޫނު ހުއްދަނުކުރާ. 4
 .ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް. 5

  އައިރު ގާނޫނީ

ގާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި 
 އިޖުރާއަތަކާގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ނުވަތަ 

ހިލާފަށް މީހަކު ހުއްޓުވުން ނުވަތަ 
. އައިރުގާނޫނީ ހައްޔަރަކީ ކުށެއް. ހައްޔަރުކުރުން

އައިރާުގނޫނީ ގޮތުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކީ 
  ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އިތުރުން މަދަނީ ކުށެއް ވެސްމެ.

  

  ގާނޫނީ ހައްޔަރު އައިރު

  އައިބު  ނަ އުނިކަން.ހުންެއއްޗެއްގައި
  

Initial public offering (IPO) ފަހަރަށް  ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ފުރަތަމަ
  ވިއްކަން ހުޅުވާލުން. އާއްމުކޮށް ހިއްސާ

  

  އައިޕީއޯ

. މަގާމެއް ދިނުން ނުވަތަ ވަޒީފާެއއް   
  ހަވާލުކުރުން.

  . މަސްއޫލިއްޔަތެއް މަތިކުރުން.
ަކމެއް ނުވަތަ ވަގުތެއް . ވަކިއެއްޗެއް ނުވަތަ 

  ކަނޑައަޅައި ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކުރުން.
  

  އައްޔަންކުރުން

  .ދަުއލަތުގެ ގާނޫނުހަދާ ބާރު
  

  އައްސްުލަތތުލް ތަޝްރީއިއްޔާ

  .ދަުއލަތުގެ ތަންފީޒުކުރާ ބާރު  
  

  އައްސުލްތަތުލް ތަންފީޒިއްޔާ

  .ދައުލަތުގެ ނިޔާަކނޑައަޅާ ބާރު  
  

އިއްޔާ ލާއައްސްުލަތތުލް ގަ
  )އިއްޔާޟާޤަތުލް ޠައައުްސލް(
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ވާރުތަވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ބައިތައް މުދަލަށްވުރެ   
ގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން އެބައިތައް ދްޭނޖެހޭ 
  މިންވަރު ބައިތަކުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރުން. 

  އުލު)އައައުލު (

އަތުަގއި  ފަރާތެއްގެނޫން  ފަރާތް . ވެރި  
ކުރުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓުން.  މި މުަދލެއް ރައްކާ

ގޮތުން ބެހެއްޓޭ އަމާނާތެއް ބެލެހެްއޓުމުަގއި 
ދަލުގެ އްަސލު ނަމަ، މު ކޮށްފިފަރުވާކުޑަ

ވެރިފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންެޖހޭނެ.

މީހެއްގެ ހަވާލުގައި އެެހން މިހަކު ބަހައްޓާ . 
.މުދަލާއި ފައިސާ

  .ކަންތެދުވެރި.
  

  އަާމނާތް

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
 އަމަލުކުުރމަށް މުދަލާމެދު ހަވާލުކޮށްފަިއވާ
  .ހިލާފުވުން ގަވާއިދާ ކަނޑައެޅިފައިވާ

  

  ހިޔާނާތްތެރިވުން އަާމނާތަށް

އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ   
  އިސްވެރިޔާ.

  

  އާއްމުައމީން

 ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް) (  
  ައންގާ އެނގުން. އަމުރުވެރިފަރާތަކުން

  ) ހުއްދަ.(
  

  އަމުރު

  އަމުރުކަުރނިވި  އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ުއފައްދާ.  
  

  ތަބައަވުން ލާޒިމު.  .  
  ބޯލެނބުން ލާޒިމު. .
  

  އަމުރުވެރި 

އެ ފަރާތެއްގެ އަމުރަަކށް ތިމާ ކިޔަމަންވާން ޖެހޭ   
އެފަރާތެއްގެ ައމުރަކަށް ކިޔަަމން   ފަާރތެއް. 

ނުވެއްޖެ ނަމަ އަދަބެއް ނުވަތަ ނުރުހުެމއް 
    ކުރިމަތިވެާނ. 

  

  އަމުރުވެރި ފަރާތް

ލާފުވުން ހުއްަދނުވާ އަސާސީ ހިއެ އުސޫލަކާ   
  އުސުޫލ.

  
  

   ގޫާނނީ ގާއިދާއަމުރުކުރަނިވި 
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ގޮތަކަށް  ތިޔާރުގައި ނޫންހުއަމިއްލަ އި  
ކުަމގައި ބަލާނީ އްަނނަނިވި ، މަސުްތވުން

  ހާލަތްތަކުގައެވެ: 
އެކަން ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް  .

އެނގުމަކާނުލައި، އޭނާގެ ހަށިގަނުޑގެ 
ތެރެއަށް ވާސިލުކުރި އެއްޗެއްގެ ސަބުަބން 

  ކަުމގައިވުން؛ ނުވަތަ
 އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތަށްމަސްތުކުރުވި  .

ބަލާއިރު، އެއިން އެ ކުރުވި މަސްތަކީ 
ގޮތެއްގައި ކުރުާވނެ  އާއްމުއެއިން 

މަސްތުގެ ިމންވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވީ 
މަސްތެއް ކަމުގައި ވުމާއި، އޭނާގެ 
ހަށިގަނޑުގެ ކަންކަން ހުންނަ ގުޮތން 
އެކަން އެގޮތަށް ވެދާނެކަން އޭނާއަށް ނޭނގި 
އޮތުމާއި، އަދި އެަކން އޭނާ ެދނެގަންާނނެ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްވެސް ނެތުން. 
  

  ރުގައި މަސްތުވުންތިޔާއަމިއްލަ އިހު

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާުރން އަމިއްލައަށް ުކންފުނި   
  އުވާލުން.

  

  އަމިއްލައަށް އުވާލުން

 ،އަމިްއލައަށް ސަރުކާރެއް ހަދައި ހިންުގމަށް  
  ގައުމެއްގެ ރައްޔިުތންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރު.

  

  ައމިއްލަވެރިކަން

ރުދަކު ވަކި ނަމެއްގައި އަމިއްލަ ފަ  
  ވިޔަފާރި.ފުަރދީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ހްިނގާ 

  

  އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

 މަޖިލީހަށް ރައްިޔުތންގެ މެންބަރަކު އަމިްއލަ
  .ބިލު ހުށަހަޅާ

  

  އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ބިލް

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
ކުރެވިގްެނވާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ

މާރާތާއި، މީހުން އިއި، ބިމާއި، ގެއާގޯއްޗާއި، 
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭގެއަށާއި އޮފީހަށާއި، 
ވަކި އިދާރާއަކުން ވަކި އުސޫލަކުން ވަކި ބައެއް 
ބޭނުންކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާއި އިމާރާތާއި 

  ޯހލާއި މައިދާންތައް. 
  

  އަމިއްލަ ތަންތަން

މީހުން ސަރުކާރަށް އަގު ދީފައި ގަނެފައި މީސް  
  ހުންނަ ގޯތި.

  އަމިްއލަ ގޯތި
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ކުްށވެރީންގެ ތެރެއިން ވަކި ޖަމާއަތަކަށް ނުވަތަ 
ވަކި ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެނަށް މައުާފދީ 

  ދޫކޮށްލުން.

  އަފޫއާންމު

 ވެފައިވާކަމެއް ވާޖިބު ތިމާގެމައްޗަށް .  
.ކުރާކުރުން ނުދަނީސް ވަގުތު އެކަމެްއގެ

 ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހިފައިވާ .
  ދިނުން.

  

  އަދާ

 ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަމުގައި ކުށެއް ގާނޫނުގައި  
  އުގޫބާތް. ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނުގައި ދުިނމަށް

  

  ައދަބު

 ނަންބަރު ގާނޫނު ރައުީސލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް  
، ދަށުން ރުގެބާ ލިބިފައިވާދަށުން ގެ 

 އަދަބު   މީހަކަށް ަތންފީޒުވަމުންދާ ހުކުމް
  ދިނުން.ލުއިކޮށް

  

  އަދަުބލުއިކުރުން

  .ދުޝްމަނުކަން  
  

  އަދާވާތްތެރިކަން

  .ހަމަގޮތް ބަހައްޓާ ކުރުމުގައި ކަންކަން  
  

  އަުދލު

ވެފައިވާ މީހާ ފިޔަވައި މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ    
އެހެން މީހަކަށް މުދަލުގެ މައްަޗށް އޮްނނަ 
މިލްކުވެރިކަމުގެ ހައްގު ނުވަތަ  އެހެން ާމލީ 

  ަހއްގެއް.
  

  އަދާލަތުނިޔާކުރާ ހައްގު

 ދެރައެއް ނުވަތަ ގޮތުން އަގުވްައޓާލުމުގެ އަނެކާގެ  
 ގޮތުން ދަތިކުރުުމގެ ނުވަތަ ގޮތުން ދިނުމުގެ
 ހައްގަކާ ގޮތުން ލަސްކުރުމުގެ ޝަރިއަތް  ނުވަތަ
  .ކުށެއް ަމދަނީ މިއީ. ދައުވާކުރުން  ނުލައި

  

 ނަހަަމގޮތުގައި ބޭނުން އަދުލުއިންސާފުގެ
  ހިފުން

ދަުއލަތުގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ އިޖުރާއަތުަތއް   
ހިންގުން. ދައުލަުތގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ 

އެ  ރާއަތުތައް ހިންގުމުގެ މަގުސަދަކީއިޖު
ނިޒާުމގެ ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު 

  ފޯރުކޮށްދިނުން.
  

  ގާއިމުކުރުން އިންސާފުއަުދލު

ދައުލަުތގެ  ،ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  
މަިއގަނޑު ތިން ބާުރގެ ތެރެއިން އަދުލު 

  ބާރު ާގއިމުކުރުމުގެ އަުދލުއިންސާފު
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ފަިއވާ އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް މަތިކުރެވި
  ފަރާްތ.

  
   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   

 އާއްމު އިޖުރާއަތެއް އެއްވެސް އިންސާފުގެ އަުދލު
 ނުދުިނމަށް ހިނގިޔަ ނުވަތަ ހިންުގމަށް އުސޫލުން

 ނުވަތަ ކަމެއްކުރުން އަމަލަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ
 ގޮތަކަށް އެނޫންވެސް ނުަވތަ ބިރުދެއްކުން

 ނުވަތަ އެޅުން ހުރަސް ނުަވތަ ނުފޫޒުފޯރުވުން
 ނުވަތަ ގެނައުން ބަދަލެއް ނުވަތަ ހުްއޓުވުން

  .އުޅުން ކުރަން އެއިންަކމެއް
  

  އެޅުން ހުރަސްށް އަދުލުއިންސާފަ

  - (ދުސްތޫރީ ާގނޫނު)
މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާގެ  މުދަލެއް 

އެފަދަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  ،ނަގާއިރުދައުލަތަށް 
  ަރގަޅު ފެންވަރުގެ އެއްޗެއް އޭނާއަށް ދިނުން.

  

  އަދުލުވެރި ބަދަލު 

 ހިންގުަމްށޓަކައި ގޮތުން އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖެ  
 ގައި  ޖަދުަވލު ސީގެއަސާގާނޫނު
  .ސަރަހައްދުތައް އަޅާފައިވާޑަކަނ
  

  އިދާރީ ދާއިރާ

 ކަމެއްކަން ކޮން ކުރެވެނީ އެ ީމހަކަށް .1 
 ދޫކޮށްލާ ނުކޮށް ނުވަތަ ަކމެއް ކުރާ އެނގިހުރެ
 ކަމެއް.

 ފިޔަވަޅު އަޅާ ނިޔަތުގައި ކުރުމުގެ ަކމެއް .2
 .ހަރަކާތް ކުރާ ނުވަތަ

  އަަމލު

Effective date ްއަމަލުކުރަން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ނުވަތަ ގާނޫނަކަށ 
 ކޮންޓްރެްކޓަށް ނުވަތަ ގާނޫނަށް ތާރީހު. ފަށާ

 ތަސީްދގުކުރާ ގޫާނނެއް އެ ތާރީހަކީ އަަމލުކުރެވޭ
 ތާރީހަށްނުވެ ސޮއިކުރި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ނުވަތަ

  ހިނގައިދާނެ.

  އަމަލުކުރެވޭ ތާރީހު

Pari passu  1. ްނަމަ،  އެއްބަސްވެފައިނުވާ އެހްެނގޮތަކަށ 
 ފަރާތް ގިބަ އެކަކަށްވުރެ ގޮތުގައި އަރަނިވެރިންގެ

 ވަކި ތެރެއިން އަރަނިވެރިންގެ ާހލަތުގައި، ހިމެނޭ
 ދަރަނި ނެތި، އިސްކަންދިނުމެއް އަރަނިވެރިއަކަށް
 މައްޗަށް މުދަލުގެ ދަރަނިވެރިޔާގެ ހޯދުމަށްޓަކައި

 އަރަނިވެރިން ހުރިހާ ަހއްގުލިބުމުގައި
   ހަމަހަމަވުން.

  އަތްހަމަ
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 އެއް ގިުޅގެން އިދާރާތަކެއް މާލީ ގިނަ .2
 ފައިސާ ގުޅިގެން ލޯނަކާއި ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް
 ސެކިއުރިޓީ ލޯނުގެ ލިބުމުގައާއި އަނބުރާ

 ފައިސާދޫކުރުުމގައި ލޯނުގެ ،ހިއްސާކުރުމުގައި
 ދަރަޖައިގައި އިދާރާތައް މާލީ ހުރިހާ ބައިވެރިވާ
  ވުން.ެއއްވަރު

 ދަރަޖައިގައި އަދާކުރުމުގައި ޒިއްމާ ާމލީ .3
 އެއްވަރު.

   
އެވަގުތަކު އެ އެއްޗެއް އަތުގައި ނުވަތަ އެ   

. ދަށުގައި އޮތް މީހާ ކޮންޓްރޯލުގެމީހެއްގެ މާއްދީ 
 މައްޗަށްން އޮތުމަކީ އެ އެއްޗެއްގެ އަތުގެވެރިކަ

  ދަލީލެއް.މަސަްލަހތެއް އޮތްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ 
   

  އަތުގެވެރިކަން 

ޝަރިއަތުގައި ަކމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިވެރިޔާ  
ތުގެ ޝަރިއަ އާގެނައި ފަރާތުން އެ ހެކިވެރިޔާ

މުން، އޭގެ ރައްދުގައި މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރު
އަނެއް ހަސްމުގެ ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާއާ 

ެމއް ޝަރިއަތުގައި ކަ ސުވާލުކޮށް ނިުމމުން، 
 ގެނައި ފަރާތުން ސާބިތުކުރުމަށް ހެިކވެރިޔާ

  ސުާވލުކުރުން.  ައލުން އެ މީހާއާ
  

  އަލުން ސުވާލުކުރުން

 ތުހުމަތުން އެ  އަކީ ރަްއދުވާމީހާ ުތހުމަތު  
 ބަލައިގެން މީހެއްކަމަށް މައުސޫމު އަވެގެްނވާބަރީ

  .ގާއިދާ ބަޔާންކުރާ ލާޒިމުަކމަށް ޝަރިއަތްކުރުން
  

  އަސްލިއްޔާ އަލްބަރާުތލް

 އެންމެހައި ހާމަކޮށްދޭ ހައްގު ނުވަތަ ހަގީގަތް  
 ދަލީލާއި ކިތާބީ ތެރޭގައި އޭގެ .ވަސީލަތްތައް

 އަދި ގަރީނާ ފާޅުވެގެްނވާ ބަހާއި ހެކި ހެކިންގެ
 ހުއްދަކުރާ ޝަރީއަތް އިސްލާމީ ސާބިތުކުުރމަށް

  ހިމެނޭ. އްވަސީލަތްތަ އެންމެހައި
  

  އަލްބައްޔިނާ

ކުރުމުގެ ހުއްދަ   ލިބިފައިވާ  ގާނޫނީ ވަކީލުކަން  
  މީހާ އަށް ލިބޭ ލަގަބެއް.

  

  އަލްއުސްތާޒު

 ގާނޫނީ ލިިބފައިވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް  
  .ބޭރު ބާުރގެ

  ވައިރެސް އްަލޓްރާ

 ގާނޫނީ ލިިބފައިވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް  
  .އަަމލު ކުރާ ީމހަކު ބޭރުން ބާުރގެ

  އަމަލު ވައިރެސް އްަލޓްރާ
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 ގެންދިުއމަށް ސީދާމަގުން އަމަލުތައް ީމހެއްގެ  
  .ގަބުލުކުރާގޮތްއެމީހަކު  ދީނީގޮތުން

  

    އަގީދާ

Value 1. ްއަނެއް މުގާބިލުގައި ހިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއ 
  އަދަދު. ފައިސާގެ ދޭ ފަރާތުން

  ދަރަޖަ. .2
  އަބުރު. .3
  ގަދަރު. .5
  

  އަގު

Valuation ްހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށ 
 ބެހެނިވެރިންގެ ނުވަތަ ބަދަލުދުިނމަށް މުަދލަކަށް
 ޯކޓުގެ މުދަލެއް އެ ،ބައިކުރުމަށް މުދާ މެދުގައި

 ޯކޓުން ނުވަތަ ެމދުވެރިކޮށް ކޮިމޓީ އަގު
 މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް މިނިވަން ކަނޑައަޅާ
  އަގުކުރުން.

  

  އަގުކުރުން

Inflation  އަގު ުތގެހިދުމަ މުަދލާ ލިެބންހުރި  ބާޒާރުގައި
  .ދިއުން މައްޗަށް އާއްމުކޮށް

  

    އަގުއުފުލުން 

  .) ކޮންޓްރެކްޓު(  
) ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ ގޮތަށް (

  ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ގުޅުން. 
   

  ދު)ޤު(ޢަ އަގުދު 

  .) އަދަދުގެ ޮގތުން ގިނަ(
) ޖުްމލަ އަދަދުގެ ނުވަތަ މިންވަުރގެ (

ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ.
  

  )އަޣުލަބިއްޔަތުއަގުލަބިއްަޔތު (

ފަރުލުވެރްިނނަށް ދީފައި ބާކީ ހުރި އެއްޗެއް ލިބޭ 
ތިމާގެ މީހުން. ފަރުލުވެރިއަކު ނެތްަނމަ، މުޅި 
ތަރިކަ ލިބޭނީ އަސަބަތްތިެރންނަށް. 

ރިން ހިމެނެނީ ހަތަރު ގިންތިއެއްގައި. އަސަބަތްތެ
ފިރިހެންދަރިވަންތަަކން  –އެއީ: ބަފައިވަންތަކަން 

  ބޮޑުބޭބެވަންތަކަން. –އުަހވަންތަކަން  –

  ބާއިން)ޢަޞަ އަސަބަތްތެރިން (

  މައިގަނޑު އެންމެ.   
  ބިންގާ. 
  ތަން ފެށޭ .

.އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް އެމައްޗަށް 
  ތަރައްތުބުވެފައިވާ ތަރަހަ.

  

  ސާސްއަ
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ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެްއގެ 
  ދުސްތޫރު.

  އަސާސީ ގަަވއިދު

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމާ ހިލާފަށް   
މަރުހާަލގައި މައްސަލަބަލާގޮތަށް   ފުރަތަމަ 

މައްސަލަބެލުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރު.
  

  އަސްލީ އިހްތިސާސް

  ޝަރިއަތުގެ މަޖީިލހުގެ ޖަލްސާ.

  

  އަޑުއެހުން

މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، ކަނޑައެޅި ދަުއލަތުގެ 
ބަޔްާނވެގެންވާ ހާލަތްތަކެއްގައި، ކަނޑައެޅި 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖުރާއަތަކާ އްެއގޮތަށް އެ 

  މަގާމުން ވަކިކުރުން.
  

  އަޒުލުކުރުން

އަޖުމަ ބެލުުމގެ  ،ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިގައި ހުްނނަ 
މުއްދަތު. އަޖުަމބެލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުުމގެ 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަީޒފާގައި ބަހައާްޓނީ  ،ކުރީން
ދޫކޮށްލާނީ ތޯ ވަޒީފާ  ތޯ ނުަވތަ އެ މުވައްަޒފަކު

ދޭފަރާތުން ނިންމަންވާނެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު 
މުވައްޒަފަކު  ައޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުންބުނާގޮތުން 

މަސް   ެބހެއްޓޭނެ އެންމެ ިދގު މުއްދަތަކީ
    ދުވްަސ.

  

  އަޖުމަބެލުމުގެ މުއްދަތު

އެއްޗެއްގެ އަސްލު ސަލާމަތުން އޮުތމާއިއެކު،  އެ  
އެ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށްފަހު ައނބުރާ 

  ރައްދުކުރުމަށް ެގންދާ އެއްޗެއް.
  

  އާރިޔާ (ޢާރިޔާ)  

ދައުލަތުގެ މަގާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކު . 
ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ހިތުހުރިގޮތަކަށް ބާުރގެ 

  ބޭނުންކުރުން.
  ހިތުހުރި ބާރު.. 

  އާިބޓްރަރީ ބާރު

. ގާނޫނެއްގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ 
ކުށެއްކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއްނެތި، އަދި 
ކުށެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކުޑަވެސް 
ސަބަބެްއނެތި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން ނުވަތަ 

  ބަންދުކުރުން.
  

  އާބިޓްރަރީ ހައްޔަރު
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އިޖުރާއަތާ ހިލާފަށް މީހަކު . ކަނޑައެޅިފައިވާ 
  ހައްޔަރުކުރުން ނުވަތަ ބަންދުކުުރން.

  
އާބިޓްރޭޝަން އިން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށް 
އައްޔަންކުރާ މިނިވަން ތިންވަނަ ފަރާތުން ނިންމާ 

  ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުްނ.

  އިާބޓްަރލް އެވޯޑް

އި ނިންމުމަށް އާބިޓްރޭޝަން އިން މައްސަލަ ބަލަ
  އައްޔަންކުރާ މިނިވަން ތިންވަނަ ފަރާްތ.

  

  އިާބޓްަރލް ޓްރައިބިއަުނލް

    
އާބިޓްރޭޝަން އިން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށް 
އައްޔަންކުރާ މިނިވަން ތިންވަނަ ފަރާތުގައި 

    .ހިމެނޭ މީހާ
  

  އާިބޓްރޭޓަރު

ގާނޫނު ގަބޫލުކުރާ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ . 
ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ 
ފަާރްތތަކެއްގެ ެމދުގައި އުފެދޭ ވިޔަފާީރގެ 
 ،މައަްސލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި
ތްވާ ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮ

ިތންވަނަ  މަތީން އައްޔަނުކުރާ މިިނވަން ގޮުތގެ
އެ ފަރުާތން  ބަލައި، ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް

އެގޮތަށް  ،މައްސަލަ ނިންމައިދޭ ގޮތަކަށް ތަބާވެ
މުގެ ނިޒާމް.މައަްސލަ ހައްލުކުރު

. ތަހްކީމުގެ އުސޫލުން މައްސަލަ ނިންމުން.
  

  އިާބޓްރޭޝަން

އެ    ހަމަ ،ވަގުތުބާޒާރަކުން ގަންނަ މުދަލެއް   
ބޮޑު އަގެއްގައި އެހެން ބާޒާރެއްަގއި  ،މުދާ

  .ވިއްކުން

  އާބިޓްރާޖް

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ފަާހގަ ކުުރމަށްޓަަކއި 

 ގާުޅލެވޭ ނުކުތާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގައި
  ރޮނގުތައް.

  

  ބޭސްލައިންތައް  އާކިޕެލަޖިކް

  –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
އާއާިލގެ  ބަނުްދގައި ުހންނަ މީހާގެޖަލު 

 މެންބަރުންނާ އެމީހަކު ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ
  ފުރުސަުތ.

  

  އާއިލީ ބައްދުަލވުން
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  ގޮތުން ކާވެނީގެ ގޮތުންނާއި ލޭގެ .1
  .ގާތްމީހުން

  
ޝަރުއީ ، އެބައެއްގެ  މައްޗަށް ހަރަދުކުރުން . 2

ިތމާއަށް ވާޖިުބވާ  ގޮތުންނާއި ގާނޫނީ ގޮތުން
 .ދަރަޖައިގެ މީހުންގެ ޖަމާއަތެއް

  އާިއލާ

 ޒަރޫރީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް އާއްމުމީހުންގެ 
މިސާލު:   މަތްތައް.ހިދު ބޭނުންވާނެ
 އަދި، ފެން، ފޯންޓެލެ، ކަރަންޓް އިލެކްޓްރިކް

  މަތް.ހިދު ހޮޅީގެ ނާހާފާ

  ހިދްމަތް  ބޭނުންތަކުގެ މުއްއާ

ގޮތަށް  ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެނަށް ބައިވެރިވެވޭ
  ހުޅުވާލާ ބީލަން.

  ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަންމުކޮށް އްއާ

  - (ކުންފުންޏާބެހޭ ާގނޫނު)
ކޮށް ނުކުންނަ ދުވަހު ނޫހެއްަގއި އާއްމުރްާއޖޭގައި 
  ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޒަނުން ފުޮނވުން. ،ޝާއިއުކޮށް

  

  ކުރުން  އާއްމުކޮށް އިއުލާން

 ގޮތުން ޖިސްމާނީ ލަކުންވިޔަސްއަމަ ކޮންމެ ކުރާ 
ނުވަތަ  މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް
 އަނެކަކަށް ފިަޔވައި ލިބުން ުމދަލަކަށް ީމހެއްގެ

 ކޮންމެ ލިބޭ ނުަވތަ ކުރެވޭ އިހުސާސް
  އުނދަގުލެއް.

  އުނދަގޫ  މުއްއާ

  ) ގައުމުގެ މަސަލަސްކަން.(
) ގައުމުގެ ތެރޭގައި ޮއންނަ ސުލްހަ ވެރިކަމާއި (

  އަމަން އަމާންކަން.
  ރައްޔިތު އެންމެންގެ މަންފާ.) (
  

  މު މަސްލަހަތުއްއާ

  (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު)
ނަށް  ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އަބަދު  އެންމެ

މު އްހުޅުވާލެވިފައިވާ ަމގާއި ގޯއްޗާއި ބިމާއި އާ
މަިއދާންތަކާއި ޕާކުތަކާއި އަމިްއލަ ަތންަތން 

މާރާތް. ކަމަށް ނުބެލެވޭ ިބމާއި ގޯއްޗާއި އި
މުކޮށް މީހުންނަށް ަވދެނިކުމެވޭގޮތަށް އްއާ

ހުޅުވިގެންވާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަާކއި 
    އް. ރަންޓްތަކާއި ސައިހޮޓާތަރެސްޓޯ

   

  މު ތަންތަން އްއާ

ޗެކަގައި ކްރޮސް ކުރުމުގެ ގޮުތން ދަމާފަިއވާ  
ރޮނގު ދޭތެރޭގައި ފައިސާ ލިބެންވީ ދެ

  މުގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުންއްއާ
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އްޗެއް ުނލިޔެ ނުވަތަ ވަކިއެއެކައުންޓަކަށްކަން  
  އޮންނަ އޮތުން. 

  
ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެްއގެ 
މެންބަރުންގެ ޖަލްސާ. މިއީ ކުނުްފންޏެްއގެ 
ުނވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ކަންކަން ނިންމާ އެންމެ 

  އިސް ފަރާތް.
  

  އާއްމު ޖަލްސާ

 ބިލުތަކުގެ ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށް ގެރައްޔިތުން
 މުޅި ނުވަތަ ދައުލަތަށް މުޅި އާއްމުކޮށް ތެރެއިން
  .ބިލު ިހމެނޭ ކަމެއް އަސަރުކުރާ ރައްޔިތަށް

  

  ބިލު އާއްމު

 ފަރާތުންކުރެ އެއް ގާނޫނީ ގުޅުން އުފެދޭ ދެ
ފަރާތަކީ ސިޔާދަތާއި ބާުރވެރިޔާގެ 

އް ހައިިސއަްޔތުން ދަުއލަތް ހިމެނިފައިވާ ގުޅުންތަ
  އިންތިޒާމުކުރާ ގަވަިއދުތައް.

  

  މު ގާނޫނުއްއާ

. ިތމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާީރގެ  
ގޮތުން ގުޅުން އޮތް ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި 
މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަަދލުކުރުމުގައި ނުވަތަ 
މުއާމަލާތެއް ކުުރމަށް، އެކަމުގެ އަގު 
ކަނަޑއެޅުމުގައި،  އެ ދެ ފަރާތަކީ ގުޅުމެއްނެތް 

ން، ދެފަރާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އުސޫލަކު
  ބާޒުާރގައި ހުރި އާއްމު އަގު ހަމަޖެއްސުން. 

  
  . އަތްހަމަވުމުގެ އުސޫލު.

    

  އާމްސް ެލންގްތުގެ އޫުސލު

މީހެއްގެ ވަށައިގެން ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް 
ސަާމލުކަން ނުދިނުން ުނވަތަ އެކަމަށް ފަރުވެާލއް 

  ނުބެހެއްޓުން. 
  

  އާފިލްވުން

ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވަިކގޮތަކަށް ކަެމއް 
ކުރުަމން ދިއުމުގެ ސަބަބުން   ގާނޫނީ ބާރު 

  ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް. 
  

  އާދަކާދަ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހަްއގުލިބޭ އަދި ކުންފުންޏަށް 
ފައިދާވާ ިމންވަރުން ހިއްސާގެ ފަިއދާ ލިބޭ 

ސާދާރުންނަށް ހިއްސާ. ނަމަވެސް އާދައިގެ ހިއް
ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ އިސްކަނިްލބޭ 

  އާދައިގެ ހިއްސާ
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ހިއްސާއަށްވާ ފައިދާ ބެހުމަށްފަހު ބާކީ ހުރިނަމަ 
ހުރި މިންވަރަުކން.

  
ވިޔަފާރުކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ހިުދމަތްދޭ ތަނަކަށް 

ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ވިޔަފާރިކަުރން އާދަވެގެން
ދާމީހުން.

  

  އާދަވެރިން

    
ހިނގާ ތަނަކަށް ހުރިހައި.    

 އެންމެންގެ ހުރިހާ ެނތި އިސްތިސްނާއެއް. 
  ނގާ. ހި މައްޗަށް

  

  އާލަމީ

 
  -(މަދަނީ ގާނޫނު) 

އް ގާނޫނީ ގުޮތން ވާޖިބެ ބެހެއްޓުމުގެ ފަރުވާ
 ވާޖިބާއެ  ތިާމގެ މައްޗަށް އޮންނަ ހާލަތުގައި، 

 ނުވަތަ އަނެކާއަށް ސަބަބުން ލާފުުވމުގެހި
   ލިބުން ގެއްލުން މުދަލަށް އަނެކާގެ

   
   - ގޫާނނު) (ޖިނާއީ

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަުދގެ 
ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު އިހުާމލުވެއްޖެކަމުަގއި 

  ެބލެވޭނެ. 
މަގަްސދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން ނުވަތަ  .

ރުކުން  އަމަލުން އެއޭނާގެ 
މެދުވިެރވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމާއި، 
އެ ނުރައަްކލާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މަގްބޫލު 
ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް 

މެއްގައި ހުރުން؛ ގާއެނގެންޖެހޭފަދަ މަ

އޭނާ ކުރި އަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަގްސަދަށް  .
ބަލާއިރު އަދި ޭއނާއަށް އެނގިެގންވާ 

ބަލާއިރު، އަެފދަ އަމަލުަކން ހާލަތްތަކަށް 
ނުކުމެދާނެ ނުރައްަކލުގެ ޒާތާއި މިންވަރު 
ވިސްނައުިނގަނެވުމަކީ، އެފަދަ ާހލަތެއްަގއި 
ހުރި މީހަކު އަމަލުކުރާނެކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ 

  ަހމަތަކާ މުޅިން ތާަފތު ގޮތަކަށްވުން.
  

  ވުންއިހުމާލު

  ފުރުސަުތ. ހިނގުމުގެ ނުވަތަ ވުމުގެ ކަމެއް
  

  ތިާމލުއިހު
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 ނުވަތަ ކޯޓަށް ބެލުމަށްޓަކައި މައަްސލަ
 ބާރުގެ ގާނޫނީ ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް

  ދާއިރާ.
   

  ތިސާސްއިހު

  ހެުދން. ދެކޮޅު ކަމަކާ
  

  ތިޖާޖުކުރުންއިހު

Inventory  މުަދލުގެ ބަހައްޓާފައިވާ ވިއްކަން ވިޔަފާރިއެއްގައި
    .މުދާ ހުންނަ ނުވިކި އެވަގުތަކު ތެރެއިން

  

  އިންވެންޓްރީ

Invoice  ިދިން ހިދުމަތް ނުވަތަ ވިއްކި މުދަލުގެ ލިސްޓާއ
އެ  ،އެއަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަގު  ބަޔާންކޮށް

ބަޔާނުގައި ވާ ފައިސާ އެ ބަޔުާނގައިވާ ގޮތަށް 
ދެއްކުމަށް ހިދުމަތް ހޯދި ފަރާތަށް ނުވަތަ ުމދާ 

  ގަތް ފަރާތަށް  އަްނގައިދޭ ބަޔާން.

  އިންވޮއިސް

   -(ޓެކްސް ގާނޫނު) 
ޓީ ދެއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖީއެސް

އައުޓްޕުޓް  އަށް ދައްކަންޖެހޭމީރާފަރާތަކުން 
ޓެކްސް ހިސާބުކުުރމުގައި އެ ފަރާތަކުން ަހދާ 
އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްްސގެ 

  އަދަދު ހިސާބުކުރުން.
  

  އިންވޮއިސް އަސާސް

  ) ދެކޮޅެުހދުން(
  ) އެއްބަސްނުވުން(
  ) ގަބޫލުނުކުރުން(
  

  ކުރުންިއންކާރު

  ކޮޅުނެތްކޮޅަށް.
  

  އިންތިހާ

ކަށް ގޮތުން ކެންޑިޭޑޓަ ހުއްދަކުރާ ގަވާއިދު ގާނޫނާ  

 އިގާއްހަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ނުުވމަށް ވުމަށާއި

 ދުިނމާއި ވޯޓް ބެއްގައިހާއިންތި އިތިޔާރާހުއި

 އްގާއިހަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ނުދިނުމަށް

  ތިޔާރު.ހުއި

  ހައްގު ބީހާއިންތި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު
ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ   ދިވެހިކުރުމަށްޓަކައި، 

 ދުތައް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެސަރަހައް
އެ މެންބަރަކު  ،މެންބަރަކު ތަމްސީލުކުރާނީ

ވަތަ އެ ިތހާބުކުރި އިންތިހާބީ ދާއިރާ ނުއިން
  ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔުިތން.

  ބީ ދާއިރާއިންތިހާ
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އެއް ނިޒާމުން އަނެއް ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވުުމގެ   

  ވަގުތީ މަރަުހލާ.
  

ިއންތިގާލީ

  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެިރން 

ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތް  ބަަލހަްއޓައި، ކްޮނޓްރޯލް
  މީހާ.
  

އިންތިޒާމުކުރި  ީމހާ ނުވަތަ   އިސްކޮށް 
ރަކާތްތެރިވި މީހާ ހަ

 ނިކުމެ ބަޔަކު ގިނަ ތެރެއިން ރައްިޔުތންގެ  
 ނިޒާމު ވެރިކަުމގެ ނުވަތަ ވައާްޓލުން ސަރުކާރު

  .ބަަދލުކުރުން
  

  އިންގިލާބު

ނގިލިތަކުގެ ކުރީގައި އިންސާނެއްގެ އަތުގެ އި
ހުންނަ ތަފާތު ކުރެހިފައި  ންކުތަނގުރޮ

  .ކުރުެހންގަނޑު

  އިނގިލީގެ ނިޝާން

) ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ (  
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއަާހދާތަާކއި ، ހައްގުތަކާއި

ގަރާރުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ 
  ހައްގުތައް.

) އިންސާނަަކށްވީތީ ލިބެންޖެހޭނެ ހައްގުތަާކއި (
  މިނިވަންކަން.

  

  ތައްއިންސާނީ ހައްގު

ދަާރއި ގަވީތީ ލިބެންޖެހޭ އިންސާނަކަށް  
  .މަތިވެރިކަން

  

  އިނާްސނީ ކަާރމާތް

ވީތީ އަނެކާއާ ދެތެރޭަގއި އިންސާނަކަށް.   
ކަމާއި އޯގާތެރި އާއި ހަމްދަރުދީ ަބހައްޓަންޖެހޭ
  ރަހުމް.  

. އިންސާނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު 
  ސިފަތައް.

  ަކން އިންސާނިއްޔަތު

އިސްލާމީ ޝަރިއަތާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް .  
މީސްމީހުންގެ ހަްއގުތަކާއި ވާޖިބުަތއް 

   އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުުރން.
އްެނމެނާ މެދު   ،ހަމަހަމަކަމާއި. 

ކަންކުރުމާއި ހައްގުތަުކގެ  އެއްހަމައަކުން
  ވެިރފަރާތްތަކަށް ހައްގު ލިބިދިނުން. 

ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމާއި،  ކުށުގެ  .
  އަމަލުތަކަށް އަދަބު ދިނުން.  

ިއންސާފު
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ދަުއލަތުގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ އިޖުރާއަތުަތއް   

ހިންގުން. ދައުލަުތގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ 
އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުމުގެ މަގަުސދަކްަށވާން 

ފަރާތްތަކަށް ެޖހޭނީ އެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންހިފާ 
އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުން. 

  

  ގާއިމުކުރުން ިއންސާފު

Installment   ާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ައދަދު ބަހާލާފައިވ
  ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.

  

ިއންސްޓޯލްމެންޓު

  

  
ބައިވެރިއަކު އެއްބަސްވުުމގެ  އެއްކްޮނޓްރެކްޓުގެ

 ،ދަށުން ޒިއްމާ އުުފލަންޖެހޭ ހިނދު
ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އެކަމަށް 
ބަދުަލދޭން ނުވަތަ އަގު އަދާކުރަން އެއްބަސްވާ 

  އެއްބަސްވުން. 
  މިއީ އޭގެ ޒާުތގައި ގެރެންޓީއެއް.    

  އިންޑެމްނިޓީ 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި 
 މަސްތުވާތަކެއްޗަށްއަކީ  ދައުވާލިބޭ މީހާ

ދެިވިހާފފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި، 
މީހަކީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި  އެ

ބައިވެރިވެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
މީހެއްކަން  ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި

ފަންނީ މީހުން  ނުވަތަ ނޫންކަން ެބލުމަށް
  ބަލާބެލުމެއް.

  

  އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް

ގައި ގެންގުޅޭ ފައިސާައށް ބަދަލުކުެރވޭ ގޮތު  
ވެރިޔާއަށް ލިބިދޭ ހައްގުަތއް ލިޔުމެއްގެ އަތުގެ

ލިޔުމުގައި  އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ
ނަްނޖަހައި ސޮއިކޮށް އެ ފަރާތަކަށް 

  ރައްދުކުރުން. 
  

  އިންޑޯސްކުރުން

Interbank rate  ްރަންޏަށް ކުރާ ދަދޫ އަނެއް ބޭންކަށް އެއް ބޭންކުނ
  .ޭރޓް  ޓްރެސްޓްްނަގާ އިން

  ބޭންކް ޭރޓްއިންޓަ

     
Interest rate ްނަގާ ދަރަންޏަށް ނަގާއިރު ފައިސާ ދަރަންޏަށ 

 ފަރާތުން ނަގާދަރަނި ،އިތުރުން ފައާިސގެ
  ރޭޓް ރެސްޓުއިންޓަ
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 ފައިސާގެ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ދަރަނިދޫކުރި
     ރޭޓް. ބޭނުންކުރާ ކަނޑައަޅަން  ައދަދު

 
 ހިސާބުކުރާނީ ރޭޓް ރެސްޓްއިންޓަ

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ފަިއވާޅިކަނޑައެ
          .ނިސްބަތަކުން

      
   -(ޓެކްސް ގާނޫނު)   

ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއާމަލާތެއްަގއި 

އެ ުމދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް ލިބިގްަނނަ ފަރާތުން 
މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް 
 ޖީއެސްޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް.

  

  އިންޕުޓް ޓެކްސް

 
  

ބާއްވައިލެއްވި ގާނޫނުތަކާއި ތޮބީއީ ގާޫނނާ 
އިންސާނުން އަމިއްލައަށް ހަދާ  ،ތަފާތުކޮށް
  ގާނޫނު.

  

  އިންސާނުން ހަދާ ގާނޫނު

  . އިލްމީ ޖަދަލު.
  . ފާޑުކިޔުން. 

  

    އިންތިާގދު 

  . ސިއްރު މައުލޫމާތު ރިޕޯޓު.
. ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން އެފަރާތްތަުކގެ 
ޓެކްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސްތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ 
ދުޝްމަނުންގެ ހަރަކާތްތަކާބެހޭ ގުޮތން އެއްކުރާ 

  ސިއްރު މައުލޫމާތު.
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް 
މައުލޫމާތު ހޯދާ މަސްދަރުތަކަކީ ހާމަކުރެވޭ 
މަސްދަރުތަކަކަށް ނުާވތީވެ، މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކަކީ 
މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް 
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަގޫުބލު ހެއްެކއް 

  ނޫން. 
  

  އިނެްޓލިެޖންސް ރިޯޕޓު

  (ވަޒީފާއާބެހޭ ގޫާނނު)
  . މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ މާލީ މްަނފާ.

މުވައްަޒފަކަށް ވަކި ބޭނުމަކަށްޓަކައި  ނުވަތަ . 
ރަދަކަށްޓަކައި ގަވައިދުން ދޭ ފައިސާގެ ހަ

  އަދަދެއް. 

  އިނާޔަތް
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ރަުދ، ކޮއްތު ހަމިސާލު: ޕޮެކޓް މަނީ. ދަތުރު 
   ފައިސާ.

  
  .ނަސޭހަތް.    

  .މަގުދެއްކުން. 
  

  އިރުޝާދު

  .ވަޅެއް ނުވަތަ ނަސޭހަތެއް ލިބޭއެއިން ިފލާ  

  

  އިބްރަތްތެރި

ތުހުމަތު ކުރެވިފަިއވާ މީހާގެ މައްޗަށް  ކުުށގެ  

ކުރެވިފައިވާ ދައުވާ އޭނާއަަށް ސާފުވެފައިވޭތޯ 

ބެލުމަށާއި ދައުވާއަށް އޭނާ ޖަވުާބދާރީ ވާގޮތެއް 

ބެލުމަށާއި ދައުވާއާއިގެން ކުރިައށްދާނެ ތަނެއް 

އޮތްތޯ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 

  ދަށުންބާއްވާ އަޑުއެހުން.

  އިބްިތދާއީ އަޑުއެހުން

   
  

  އަދާލަތު .

  އިންސާފު .

  ހަމަހަމަކަން .

  .ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން .
  

  -(ކުނުްފންޏާބެހޭ ގާނޫނު) 
  ކުންފުންޏަކުން އެކަށައަޅާ ހިއްސާގެ އަގު. . 

     

  އިކުިއޓީ 

  
  .ގެއްލުން ނުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ފަހުން .
  ނުގެނެވޭނެ އަނބުރާ ހާލަތަށް ހުރި ކުރިން .

.ގެއްލުން ބާވަުތގެ
 ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެްއލުމަކަށް އެ ފަހުން. 

  .ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ހައްލެއް
  

  ގެއްލުން އާިއދަނުކުރެވެނޭ

  .ސަބަބު  
  

  އިއްލަތު 

ޓަކައި  ނާގެ ރަހިމް ހުސްކަން އެނގުމަށްއޭ އަންހެނާ

  އިންތިޒާރުކުރާ މުއްދަތު.  
  އްދަ)އިއިއްދަ (

  
ކުށެއް ކުރިކަމަށް މީހަކު އަމިްއލައަށް . 

ދިނުން. ބަޔާނެއްއެއްބަސްވެ ރަސްމީ 
  އިއުތިާރފު
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. މަދަނީ މައްސަލައެްއގައި ޒިއްމާވާންޖެހޭ  
  ކަމަށް ގަބޫލުކުރުން.

  

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ ަމތިން، 
ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުެރވޭ މީހާ ާއއި 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެެމދު ވާހަކަ ދެކެވި، 
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ ނަމަ 
ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ 

ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާ  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެ
  އެއްބަސްވުން.

  

  އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން

  .ދެކޮޅެުހދުން.   
  ން. ދެބަސްވު. 
  

  އިއުތިރާޒު

. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް   އަންގާ 
  ރަސްމީ އެންގުން.

  . އާންމު އެންގުން.

  އިުއލާން

  އިއްތިފާގު  އެއްބަސްވުން.  

.ަގދަރު ކުރާ މީހަކަށް .  
.މާތް .
  .ޝަރަފު. 
  

  އިއްޒަތް

  މުގެ ވިޔަފާރި.ގެދޮރު ބިނާކުރު 
  

  ވިޔަފާރި އިމްރާނީ

އްސަ ހައްގެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ހާ) (  
  މަންފާއެއް.

) ވަކި ީމހަކަށްވީތީ ނުވަތަ ވަކި ބައެްއގެ (
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްވީތީ 

އްސަ ހައްގެއް ުނވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ހާލިބޭ 
  މަންފާއެއް.

  

  އިމްތިޔާޒު

އެބައެއްގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ުމވާސަލާތަކީ ކޯޓަށް   
ސާއަކަށް ނުވަތަ އެންޫނވެސް މުއައްސަ

ހާމަކުރަން ުނޖެހޭނެ މުވާސަލާތެއް ކަމަށް 
  ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވާސަލާތު.

  އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންވާ މުވާސަލާތު

މުދަލުން ނެގުމަށް  މުދާ އެތެރެކުރާއިރު އެ  
  ގާނުޫނގައި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައުމުޫލ.

  އިމްޕޯޓް ޑިުއޓީ
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  -(ދުސްތޫރީ ގާނޫނު)   

ހުރި މީހަކު، ކަނޑައެޅި  މަގާމެްއގައި. 
ބަޔްާނވެގެންވާ ހާލަތްތަކެއްގައި، ކަނޑައެޅި 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖުރާއަތަކާ އްެއގޮތަށް އެ 

  މަގާމުން ވަކިކުރުން.
  

  (ހެއްކާބެހޭ ގޫާނނު)
. ޝަރިއަތުގެ މަޖިލުީހގައި ހެކިބަސްދޭ 
ހެކިވެރިއެއްގެ އިތުބާރާމެދު ސުވާލުއެުފއްދުުމގެ 

  އިޖުރާއަތު.
   

  އިމްޕީޗްކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދުަށން  އަސާސީގެ ގާނޫނު  
  ިއއުލާނުކުުރން. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

  

  އިމަޖެންސީ ހިންގުން

  ގަރީނާ .ާގނޫނީ  
  ގޮތް. ގަބޫލުކުރާ ގާނޫނު .
 ވަިކގޮތަކަށް ހަީގގަތަކުން ވުޖޫދުވެގެންވާ .

  ލާޒިމުވުން. ލާޒިމުވާ ޭދހަކުރުން
  
  

  )އިފްތިރާޟު(އިފްތިރާލު 

 Hypothetical question 

   
 ވާގިއާތަކެއް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރިން

 ހާލަތެއްގައި  ހިޔާލީ އުފައްދާ ބޭނުންކޮށްގެން
 ަހބީރެއްގެ ،ބޭެހގޮތުން ނަތީޖާއަކާ ނުކުންނާނެ

 ކުރާ މަޖީިލހުގައި ޝަރިއަުތގެ ހޯދުމަށް ރައުޔު
  .ސުވާލު

  އިފްތިރާލީ ސުާވލު

  އަދާކުރެވެންނެތް ހާލަތަށް ދިއުން.. ދަރަނި   
. ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށް 

  ކޯޓުން ކަނޑައެޅުން. 
  

  އިފްލާސް

 ދަރަނިވެރިޔާގެ ނެތުމުން އަދާކުރެވެން ދަރަނި  
  ވިއްކާލުން. ކޯޓުން މުދާ
  

  އިފްލާސްކުރުން

 ތަންފީޒީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ފަރާތް ހިންގާ ސަރުކާރު  
 ގޮތް ރަންޖެހޭއަދާކު މަސްއޫލިއްޔަތު ގެބާރު

އިދުތައް.ގަވާ ބަޔާންކޮށްދޭ
  

  އިދާރީ ގާނޫނު

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ޯވޓު  -(ދުސްތޫރީ ގާނޫނު)   
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އޭނާގެ މަގާމުގައި ހުރުމަށް ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު
އެކަށީގްެނނުވާ ބުނެ ަކމަށް ނުވަތަ އޭނާއާމެދު 
އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް  ބުނެ ރައްޔިތުންގެ 

އޭނާގެ މައްޗަށް  ،ހުށަހުެޅމުންަމޖިލީހަށް 
ރައިްޔުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް 

  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ނަގާ ވޯޓު.
  

 ދޭ  ހެކިބަހުގެ ެތދުކަމާެމދު  ުސވާލު ހެކިވެރިޔާ
  .އުފެދޭ ސަބަބެއް ނެތް ހިެކވެރިޔާ

  

  ހެކިވެރިޔާއިތުބާރުހުރި 

ހެކީގެ އިތުބާރާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ސަބަބެއް  
ނެތް، އަދި ގާނޫނީ ގޮުތން ގަބޫލުކުރެޭވނޭ 

     ސިފަހުރި ހެިކ. 
  

  އިތުބާރުހުރި ހެކި

  ނަށްނަބީބޭަކލުން ،ބޭކަލުންނާއި ރަސޫލު.  
  .އެންގެވުން އަންގަވާ هللا މާތް އިތުރުން ވަހީގެ
 އެނގޭ ގޮތުން ދުރަތީގު ހިތަށް އިނާްސނުންގެ .
  .އެނގުން ތެދު
 ރަނގަޅު އެނގޭ ފިކުރުކުރީމާ ކަމަކާމެދު .

  އެގުން
  

  އިލްހާމް

      
  އެދޭ ެއދުމެއް. .  

ކުރާ އާޭދހެއް. .
  

  ިއލްތިމާސް

.ާވޖިބު.   
ކަމެއް.  ކުރުން ލާޒިމު. 
  

  އިލްތިޒާމް

ނަހޫ ހާސުބުهللا މީސްތަކުން އުޅުމަށް .   
  ލާ ބާއްވަިއލެއްވި ިއލާހީ ގާނޫނު.އާވަތަ

ެހވާއި ނުބައި ވަކިކުރުމަށާއި ތެދުމަގު . 
ބާވަިއލެްއވި  އިނާްސނުންނަށްދެއްކެވުމަށް 

ތް.އަޝަރީ
  

  އާިލހީ ގާނޫނު 

ލާފުުވން ހިއެއްވެސް ހާލެއްގައި އެ ގަވާއިދަކާ   
ކޮންމެެހން ހުއްދަނުވާ، އަދި އެއަށް ބޯލެނުބން 

ލާޒިމުވާ ގަވާއިދުތައް. މިފަދަ ގަވާއިދާ 
އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ.   އަގްދީ ޮގުތން ލާފުވުމަށް ހި

  އިލްޒާމީ ގަވާިއދު 
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މީހަކު އެކަކު އަނެކަކު މެރުމަށް  ދެ  :މާިސލު
އެއްަބހެއް ނުވެވޭނެ.  

  
ފަރާތުން އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ތިމާގެ .   

  ކުރުން.ާވހަކަ ބުނެ ފާޅު ގެއޮތް ހައްގެއް

  . އިއުތިރާފު.
  

  އިގުރާރު 

  .ގަބޫލުކުރެވުން  
  

   އިގްތިނާއު 

ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ 
ކުންފުނީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ 

މަގާމެްއގެ  ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަދަ
ކުންފުންޏެްއގައި ނުވަތަ ކްުނފުނީގެ ގޮތުގައި 
ރަޖްިސޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާއަތެއްގައި ހުްނނަ 

  އޮފިސަރު ނުވަތަ އޭޖެންޓު.
  

  އިސް ހިންގުންތެރިޔާ 

Preference share   ިފަިއދާ ބެހުމުގައި އިސްކަން ލިބޭ ހިއްސާ.  މ
ާބވަތުގެ ހިއްސާ އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދެއްގެ 
ފައިދާ ލިބޭ ހިއްސާ. އާދައިގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 
ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ އިސްކަން ިލބޭ 
ހިއްސާގެ ފައިދާއަށްވާ ފައިސާ ބެހުމަށްފަހު ބާކީ 

  ފައިސާ ހުރި ނަމަ. 

  އްސާއިސްކަންލިބޭ ހި

Senior debt 
 

ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރި ހްުއޓުމަކަށް ައްނނަ . 1
ހިނދު ނުވަތަ ދަަރނި ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދޭ 
ިހނދު، ކުނުްފނިން އެންމެ ފުރަތަމަ 
އަދާކުރަންޖެހޭނެ ފައިސާއަކީ ކުންފުނިން 
ނަގާފައިވާ ލޯނުކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ދެފަރާތުން 

  ވެފައިވާ ލޯނު.އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސް
   
  . ދޮށީ ދަރަނި.2
  

 އިސްކަން ލިބޭ ދަރަނި

  

 Junior debt 1 . ޭދަރަނި ދެއްކުމަށް ކުންފުންޏަކުން ނުކުޅެދ
ިހނދު ފައާިސދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ 
  ދެއްކުމުގައި އެންމެ އިސްކަން  ނުލިބޭ ދަރަނި.

  
  . ހަގު ދަރަނި.2
  

  އިސްކަން ނުލިބޭ ދަރަނި
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ޝަރުއީ ހުކުމެއްގެ ލަފްޒީ މާނަ ދޫޮކްށލައި،  
މްަސލަހަތަްށޓަކައި ނުވަތަ ެއނޫންވެސް 
ސަބަބަކަށްޓަކައި އެންމެ ހެޔޮގޮތެއް ކަމަށް 
މުްޖަތހިދަށް ބެލެވޭ ހުުކމެއް އިހުތިޔާރުކުުރން 

  ހުއްދަވާ ފިގްހީ  އުސޫލު.
  

  ސާންއިސްތިހު

ނައްސުތަކުން ފުންމާނަ ނެުރން ނުވަތަ ހުކުެމއް   
  .ންނެރު

  އްިސިތންބާތު 

Reasoning. Conclusion.  
Inference. Deduction.  

 
  

  ) ދޭހަ ކުރެވޭގޮތް. (
  )  ނެރެވޭ ނަތީޖާ.(
  

  އިސްިތންތާޖު 

Authoritarianism  .ްއަނިޔާވެރިކަނ  
  

    /އިސްތިބްދާދިޔަތުއިސްތިބްދާދު

 ބާރުަގދަ ގައުމެއްގެބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން .   
  . ގެންދިޔުންއެހެން ބަޔަކު އަތްދަށަށް 

  .އުމެއް އަޅުވެތިކުރުންގަ .
  

  އިސްތިއުމާރު 

Terminology  .ަފަންނީ ބަހުރުވ  
  

  އިސްިތލާހު (އިސިްޠލާޙް)

      
  ) ގާއިމުވެފައިވާ.  (  

  ) އަށަގެންފައިވާ. (
  ) ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ.(
  

   އިސްިތގުރާރުވެފައިވާ 

ކޮށްފައިަވނީ ނުވަތަ  ދަށު ކޯޓަކުން ކުރި ހުކުމެއް   
ނިންމި ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ  ގާޫނނީ 
ގޮތުން ަރނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ހުކުމެއް 

މަތީ ކުރަން އެދި ނުވަތަ ނިންމުމެއް މުރާޖައާ
  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނ.ކޯޓަކަށް 

  

  އިސްތިއުނާފް

އްސަލައަކާމެދު ހިތް ދަށު ކޯޓަކުން ނިންމާ މަ  
ހަމަނުޖެހިގެން މަތީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅާ 

  ފަރާްތ.

  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް

ދަށު ކޯޓަކުން ނިންމާ މައްސަލައަކާމެދު ހިތް   
ހަމަނުޖެހިގެން މަތީ ކޯޓަކަށް  ހުށަހެޅޭ 

  މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދޭ ފަރާތް.
  

  ފަރާތް ރައްދުވާއިސްތިއުނާފް
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އިސްތިުއނާފީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރު ގާނުޫނން   
ލިބިދީފައިވާ ކޯޓު. އާއްމުގޮތެއްގައި އިސްތިއުނާފީ 
ކޯޓުކަމަށް ހަވާލާދެނީ ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް 

  ކޯޓަްށ.
  

  އިސްތިއުނާފީ ޯކޓު

ީމހަކު އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ 
  އަމިއަްލއަށް ދޫކޮށްލުން.މަސްއޫލިއްޔަތު 

  

  އިސްތިއާުފދިނުން

  ހެއްކެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުން.  
  

  އިސްތިދްލާލީ

.ނެތުން ދުަށގައި ބާރުގެ ދައުލަތެއްގެ ބޭރު.  
  .މިިނވަންކަން. 

ގައުމަކަށް  ،. އަމިއްލަވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް
  ލިބިގެންވާ ބާރު.

  

  އިސްތިގްލާލު

ގޮތަަކށް ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުނުވާހާ  އެހެން  
ހިނދަކު، ކަމެއް  މެދުނުކެނޑި ހިނގަމްުނދާ 
ކަމަށް ނުވަތަ މެދުނުކެނޑި ދެމިއޮތްކަމަށް 

  ގަބޫލުކުރުުމގެ ފިގްހީ ގާއިދާ.
  

  އިސްތިސްހާބު

 އާއްމުކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ  އްގައިގާނޫނެ  
ގުޮތން  ލު ބައެއް ހާލަތުތަކަށް ތަފާތުކުރުުމގެއުސޫ

  ަހދާފައިވާ ހާއްސަ އުސޫލު.
   

  އިސްތިސްނާ

ގާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަުކން .  
ނުވަތަ  ކުރުން ުނވަތަ ޒިއްމާއަކުން ިމނިވަން

  ބަރީއަކުރުން.
 އާއްމުކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ  އްގައިގާނޫނެ. 
   ލު ބައެއް ހާލަތުތަކަށް ތަފާތުކުުރން.އުސޫ

  

  އިސްތިސްނާކުރުން

Advisory opinion  ާގޮތާމެދު އުފެދޭ މުހިންމު  ނޫނުގައި ކަންއޮތްގ
ސުވުާލތަކާމެދު ނުވަތަ ގާނޫނީގޮުތން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ކަންއޮްތގޮތާމެދު 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ެއދި 

  ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ 95 ގާނޫނުއަސީާސގެ
    ހުށަހަޅައިގެން ހޯދާ ލަފާ.

  

  އިސްތިޝާރީ ލަފާ

ކްޮނޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެްކޓާ    
ްނޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ލާފަށް އަމަލުކުރުމުން ކޮހި

  އިސާްލހު ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު 
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އަށް ލިބިގްެނވާ ގާނޫނީ ހަްއލުތައް   ބައިވެރިޔާ
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން  އެކަމެއް ރަނގަޅު 
ކުރުމަށް ދޭ މުްއދަތު. މި މުއްދަތަށް 'ނޯޓިސްގެ 

  . ކިޔާފާނެދަތު' މި ގޮތަްށވެސް މުއް
  

      
 އާދައެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތެއް ނުވަތަ އަމަލެއް  

 ހިނގާގޮތް ތަނެއް ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުން
  .ރަނގަޅުކުރުން

  

  އިސާްލހުކުރުން

ވަކި އަމަލެއް މީޒާނަށް ލުމަށްފަހު، މީޒުާނގެ   
  ކުރުން.ދެފަރާތް ހަމަހަމަ 

  

  އިސްލާހީ އިންސާފު

 އިތުބާރު އޮތް ގެއްލިފައި ރަނގަޅުކޮށް އުޅުން  
  .ޯހދުން ައލުން

  

  އިސްލާހުވުން

 ސުންނަތުގައިވާ  ރަސާޫލގެ ގުރުއާނާއި ކިީރތި  
 މެދުސައްހަކަމާ އެކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަމުގެ

 މި ،އުސޫލުތަކާއި ޝަރުއީ އުފެދިފައިނުވާ ލާފުހި
  .އޫުސލުތައް ދޭހަކޮށްދޭ އަސްލުން ދެ
  

  ތައްއްަސލު ީދނުގެއިސްލާމް

هللا ސައްލައްهللا ރުއާނާއި މާތް ރަސޫލުގުކިީރތި   
ގެ ސްުނނަތުން އައިސްފައިވާ އަލައިހި ވަސައްލަމް

އެ ދެ މްަސދަރުން ދޭހަކުެރވޭ  ،ހުކުމްތަކާއި
  ހުކުމްތައް.

  އިސްލާމީ ޝަރީއަތް

 އަޑުއެހުމެއްގައި މަޖިލީހުގެ ޝަރީއަތުގެ
 ަކމެއް ލާފަށްހި ގަވާއިދާ ޝަރީއަތްކުުރމާބެހޭ

 އިންނަ ރިޔާސަތުގައި އެކަން ނަމަ ހިނަގމުންދާ
 ގެނަުއމަށް          ސަމަލުކަމަށް ފަނޑިޔާުރގެ

  .ބަސް ބުނާ
  

  ނުކުތާ އިޖުރާއީ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކުރުމަށް އަދުލުއިންސާފު ގާއިމު  
 ،ނިޒާމާއި އިޖުރާއާތުތަކާއި އެކަން ކުރާ ގޮތް

ކަނޑައެޅި ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް 
  އިންސާފުވެރިވުން. 

  

  އިޖުރާއީ އިންސާފު 



 

99 
 

ހުއްދައަށް  ހުށަހުެޅމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް.    
އެދި އެކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް 

  ްށޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންއަޑުއެހުމަ
. މައްސަލަ ކުޯޓގައި ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތަކާ 
ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ހަސްމަކު ކޯޓަށް 
ހުށަހެޅުމުން، އެ ކަމެއް ބެލުމަށްޓަކައި ބާއްވާ 

  ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް.
  

  އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން

 ގަާވއިދާ ަހދާފައިވާ ގޮތުން ޝަރިއަތްކުުރމާބެހޭ  
  .ހިނގުން ަކމެއް ލާފަށްހި

  މައްސަލަ އިޖުރާއީ

ގޮތް ބަޔާންކުރާ  ) މައުލޫއީ ގާނޫނު ހިންގާނެ(
  ގާނޫނު. 

) ދައުވާއެއް އުފުލާނެ ގޮތާއި، (
މައްސަލަ  ޮގތާއި، އެޝަރިއަތްކުރާނެ 

ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ހުކުމް 
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  ބަޔާންކުރާ ގާނޫުނ.
  

  އިޖުރާއީ ާގޫނނު 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ތިންވަނަ މަސްދަރު. 
ދީނުގެ ަކންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމީ 

ލުން އިއްތާިފގުވާ ކަންކަން. އުްއމަތުގެ ދަންނަބޭކަ
ވާ ދަންނަބޭކުަލން ިތހާދުކުރުމަށް ކުފޫހަމައިޖު

  ދީނުގެ ކަންކަމާމެދު އިއްތިފާގުވާ ކަންކަން. 
  

  )އުމާއު (އިޖްމާއިޖު

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަާތއި  އިކީރިތި ގުރްއާނާ  
ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖްމާއު އިން ސީދާ ޖަވާބެއް 

ނެތް ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި އިސްލާމީ  ލިބެން
ުރތަކުން ހުކުމެއް ނެރުމަށް ޝަރީއަތުގެ މަސްދަ

   އެކަމަށް ކުފޫހަމަވާ މީހަކު ކުރާ މަަސއްކަތް. 

  ތިހާދުއިޖު

  .ގުޅިފައިވާ މީސްތަކުންނާއި  
  

  ތިމާއީ އިޖު

ދިރިއުޅުމުގެ ބުރަތައް ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ އާްމދީ 
ުނލިބޭ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިަކން 

ސަރުކާރުން ރާވައި ިހންގާ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
  ނިޒާމު.

  

  ރައްކާތެރިކަން ތިމާއީއިޖު

ފާގެ ނަޒަރިއްޔާއެއް. މި މިއީ ގާނޫނީ ފަލްސަ
އިންސާނާ ފުރަތަމަ  ނީ،ޔާގައި ބުނަނަޒަރިއް

  އިޖްތިމާއީ އަގުދު
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އުނިކަމެއްނެތް މިނިަވން ދިރިއުޅެންފެށީ އެއްވެސް 
ފިތުރަތުގެ ގޮތް މަތީގައި ކަމަށް.  އެުކ،ކަމާ
ގަދަމީހާ  ،ތަށް އުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކްަށވާނީިމގޮ

އިންތިހާއަށް  އަނިޔާވެރިކަން މާއިގަދަވެގަތު
ހިމާޔަެތއް އަދި އެއްވެސް ފަރުދަކަށް . ދިއުން

 މި ސަބަބާހުރެ،ސަލާމަތެއް ނެތުން. ުނވަތަ 
ފަރުދުންގެ ެމދުގައި އެއްބަސްެވވުނީ ކޮންމެ 
ފަރުދަކަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ބައެއް 
ދޫކޮށްލުމަށް. އެ މިންވަރަކީ ހަމައެކަނި 
ޖަމާއަތެއް ބިނާކުރުމަށް ބުޭނންވާ މިންވަރު. މި 
އެއްބަސްުވމަށް ކިޔާ ނަމަކީ އިޖްތިމާއީ އަގުދު. 
ބަެއއް މުފައްކުރްުނގެ ނަޒަރުގައި އިޖްތިމާއީ 
 އަގުދުކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތާއި ފަރުދާ ދެމެދުގަ.

  
  .ކުއްޔަށްދިނުން  

  
  އިޖާރާ

  .ހުއްދަ  
  

  ނައިޒު

   
ކާވެނީގެ ބޭރުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުާމއި . 

ހުރުމުގެ  ލާގީ ައމަލު ހިންގުމުން ދުރުވެހުބަދު އަ
  ސިފަ. 
 އަބުރުވެރިކަމާއި އިއްޒަތުގެއްަނހެނުންގެ. 
  ސިފަ.

  އިއްފަތްތެރި

Environmntal impact 
assessment (EIA)  

ތިމާވެްއޓަށް ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ބަދެަލއް 
އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ 

ސަރު ފޯާރނެ އެކަމަކުން ތިމާވެްއޓަށް އަ ،ކުރިން
ކޮށް ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް. މި މްިނވަރު ބަޔާން

ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެެހނީ  
އެންވައިރަންމެންޓް  ޕްރޮޓެކަްޝން 

  އެޖެންސީއަށް.
  

  އޭއީއައި
   

ދުަވހަކުވެސް އަނބިމީހާ އާއި ޖިމާއު ނުވުމަށް   
ނުވަތަ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ވުރެ 
އިތުރަށް އަނބިމީހާ އާއި ޖިމާއު ނުވާން ކަމަށް 

ހަތަރު މަސް  ،ހުވާ ކުރުން.  ހުވާކުރުމަށްފަހު
ވުމުން އަންހެން މީހާ އާއި ޖިމާއުވުމަށް އައިސް 
 ކައްފާރިާދނުން ުނވަތަ ވަރިކުރުން، މި ދެ

 ތިޔާރުހުގޮތުންކުރެ ގޮތެއް ފިރެިހން ީމހާ އި
ގޮތުންކުރެ ގޮެތއް  ކުރަންޖެހޭނެ. މި ދެ

  ީއލާ 
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އަންހެން މީހާ ވަރިކުރުމަށް  ނުހަދައިފިނަމަ،
   .ކޯޓުން އަންގާނެފިރިހެން މީހާއަށް 

   
  ކުލި. .   

މީހެއްގެ މުދަލަކުން ހުއްދަ މަންފާެއއް . 
  ހާސިލުޮކށްފައި ދޭ ބަދަލު ނުވަތަ އަގު.

  

  އީޖާރު 

  .ުހަށހެޅުން  
  

  ީއޖާބް

  ކުށުގެ ،އިރު ހިނގިއަމަލު ކުށެްއގެ  
 ތަނުގައި ކުށްކުރި ފަރާތްހުރީ ތުހުމަތުރައްުދވާ

ދިފާއު ކުރިމަތިކުރާ އެފަރާތުން ބުނެ ނޫންކަމަށް
  

  ދިފާއު އެހެންތަނެއްގެ

   - )ގާނޫނު ޖިނާއީ(  
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އަމަލު 

ގިހުރެގެން ކުރާ މީހާ، އެކަން އެކުރަނީ އެނ
  : ަކމުގައި ބެލެވޭނެ

 ކަމުގައިވާ އަަމލުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން .
ޒާތުގެ  ނަމަ، އޭނާ އެކުރާ އަމަލަކީ އެ

އަށް  ލެއްކަން އޭނާއަމަބާވަތުގެ  ނުވަތަ އެ
އެނގިގެންވުން؛

ހާލަުތގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި  .
ވާނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއް ދެމިއޮތުމުގެ 
އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު އޮތްކަން އޭނާއަށް 

އެނގިގެންވުން؛ 
 ގޮތުން ކަމުގައިވާ ނަީތޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ .

ގޮުތން  ލީއަމަ، ނަމަ، އޭނާ އެކުރާ އަމަލަކީ
ބަލާއިރު އޭގެ ޒާތުގައި، ވަކި ނަތީޖާއެއް 

އަށް  ލެއްކަން އޭނާއަމަނުކުންނާނެ 
އެންގިގެންވުން. 

  

 އެނގިހެުރގެން ކަންކަން ކުރުން 

 ނުވަތަ ދައުވާ އުފެިދފައިވާ މައްޗަށް ބިމެއްގެ
  .ލިއެން

، ޓްރަސްޓް އެއްބަސްވުން، ރަހުނު :ލަކަށްމިސާ

، އިމާރާތްކުރި ފަރާތުގެ ލިއެން ،ޓެކްސް ލިއެން

ފުެނގެ ، ގަސްގަހާގެހީގެ މައްޗަށް އޮންނަ ހައްގު
 ފަދަ ފަޅުގެ މައްޗަށް އްޮނނަ ހައްގު އިމައްޗަށާ

  .ކަންކަން ހިމެނޭ

  އެންކަމްބްރަންސް
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ބަންދުގައި ހުންނަ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ   
 ފިރިމީހާއާ އެކު އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން

  ހިނގުމަށްދެވޭ ފުރުސަތު.
  

  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން

އެ  ،އިތުބާރުހިފޭ މަގާމެއްގައި ހުންނަ ީމހަކު
  މަާގމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުން.

  އެކަށީެގންނުވާ ނުފޫޒު

  އެކައުންޓު  ހިސާބު 
Accounting .އެކަުއންޓުކުރުން  ހިސާބުކުރުްނ  

Account freezing ެއެއްވެސް އެކައުންޓުން ޭބންކް ީމހެއްގ 
  އަމުރުކުުރން. ކޯޓުން ނުކުރުމަށް މުއާަމލާތެއް

  އެކަުއންޓު ހިފެހެއްޓުން

Accountant ުީމހާ. ބަލަހައްޓާ ހިސާބ  
 ލިޔެ ހިސާބުތައް މުއާމަލާތްތަކުގެ ާމލީ

 ލިބި ހުނަރު އްިލމާއި ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ަބލަހަްއޓައި
  .މީހާ ހުރި
  

  އެކައުންޓަންޓު

Accounting period  ނިސްބަތްވާ މައުލޫމާތުތައް ބަޔާނުގައިވާ ާމލީ
 އެކައުންޓިން ގޮތެއްގައިއާއްމު .މުްއދަތު

    .މަސް 12 ޕީރިއަޑަކީ
  

    ޕީރިއަޑް އެކަުއންޓިން

Accrued expense  ހިނގާފައިވާ ޕީރިއަޑްގައި އެކައުންޓިން
 އެ ނަމަވެސް ،ޓްކޮށްފައިވާރިޕޯ ހަރަދެއްކަމަށް

  .ހަރަދު ދައްކާފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ރަދަށްހަ
  

  އެކްރޫޑް އެކްސްޕެންސް

Acceleration clause  ވާދައްކަން އިންސޯްޓލްމެންޓުތައް ލޯނުގެ 
 އެކުގައި ފައިސާ ގެލޯނު ނުދެއްކުމުން ތާީރހުގައި

 ދެއްުކމަށް އަނބުރާ ބައެއް އެއިން ނުވަތަ
 ބާރުދޭ އެންގުމަށް ނެގިފަރާތަށް ދަރަނި  ބޭންކުން
  . މާއްދާ

   

  އެކްސެލެރޭޝަން ކްލޯޒް

އަނެއް ނުވަތަ  ،ސްމުގެ ހާޒިރުގައިހައެއް 
ނާންގައި ކުޯޓން މައްސަލަބަލައި ގެޮތއް  ށްހަސްމަ

  .ނިންމުން

  އެކްސް ާޕޓޭ

ނުލައި ކުްއލިއަކަށް ކުރެވޭ ނުވަތަ  ގަސްތަކާ  
  މެދުވެރިވާ ކަންކަން.

  އެކްސެިޑްނޓު

އެކްސްޓްރެޑިޝަން   -(ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނު) 
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   ހިންުގމަށް ޝަރީއަތް ގައުުމގައި ކުށްކުރި. 
  .ފުޮނވުން މީހާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްކުރިކަމަށް

  .މުއްތަހަމް ހަވާލުކުުރން.
  

  -ގާނޫނު)  (ބައިނަލްއަގްވާމީ
 
އުމެްއގެ ގަދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު  .

ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމާ 
އުމަށް ގައޭނާ އެ  ،ގުޅޭގޮތުން ނަމަ

އުމުން ގައެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ 
އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޑް  ،ުހަށހެޅުމުން

ނޫނުގެ ދުަށން ގާކުރުމަްށޓަކައި   
އެންމެހައި މަުރހަލާތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
ނޫނުގެ ދުަށން ގާ   ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ނެރޭ އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރެއްގެ ދުަށން 
ނުވަތަ ؛އުމަށް ގެންދިއުންގައޭނާ އެ 

އުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ގަބޭރު  .
ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމާ 

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ގުޅޭގޮތުންނަމަ
ސްޓްރަޑައިޓް ކޮށްދިނުމަށް އެކް

 ،އުމުގައި އެުދމުންގަދިވެހިރާއްޖެއިން އެ 
އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑަިއޓް 

ނޫނުގެ ދުަށން ގާއުމުގެ ގަކުރުމަްށޓަކައި އެ 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަުރހަލާތައް 

އުމުން އޭނާ ގަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ 
ދިެވހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން.

އުމެްއގެ ގަބޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި  .
އުމަކަށް ގަކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ 

 ،އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނަމަ
ނޫނުގެ ދުަށން ގާއުމުގެ ގަ އެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަުރހަލާތައް 
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އޭނާ އެ ތިންވަނަ 

ުއމަށް އެކްްސޓްރަޑައިޓްކުރުން.ގަ
  

ޑައިޓްކުރުންއެކްސްޓްރެ

   -(ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނު)   
އުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ގަދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު 

އުމަށް ޭއނާ ގައެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ 
 ،އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމަށްޓަކައި

  ޑިޝަން އަމުރު އެކްސްޓްރެ
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ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
އުމަށް ގަކުށްވެރިޔާ އެ  ،މަރުހަލާތައް ނިމުމަށްފަހު

އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމާމެދު އެންމެ ފަހުގެ 
 ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ނިންުމން ނިންމައި
ދިނުމުގެ  ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކްސްޓްރަޑައިޓް

ދަުށން  ނޫނުގެގާގޮތުން  އެކްސްޓްރެޑިޝަން 
  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރު. 

ކުރާއިރު އެ މުދުަލން ރާއްޖެއަށް މުދާ ބޭރު  
  ނެގުމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުމޫލު.

  

  އެކްސްޕޯޓް ޑިުއޓީ

ވައިގެ އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރާ ސަލާމަތީ   
  .ެސޓްފިކްޓް

   

  ސެޓްފިކެޓް ނަސްއެއަރވާދި

 ސާބިތު މައްޗަށް މީހެއްގެ  ކުށެއް ޖިނާއީ
 ދެވަނަ  ކޮށިްފނަމަ ހުކުމް ކޯޓަކުން ނުވާަކމަށް
 ކުށުގެ އެ ނުވަތަ މައްޗަށް ކުށުގެ އެ ފަހަރަށް
 އެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ އެހެން ފުިރހަމަވާ އަަމލުން
  .މަބްދައު މަނާކުރާ ދައުވާކުރުން މައްޗަށް މީހާގެ

  

  ނުދިނުން ައދަބު ފަހަރު ދެ ކުށަކަށް އެއް

ކަމަކާބެހޭ ގުޮތން  ،އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން
އެ މީހުންގެ މެދުގައި  ،ާވހަކަ ދައްކައި

އެއްބަސްވެވޭ ގޮތް. ކޮންޓްރެކްޓަކީ ވެސް 
އެއްބަސްވުމެއް. ނަމަވެސް ކޮންމެ 

  އެއްބަސްވުމަކީ ޮކންޓްރެކްޓެއް ނޫން.
  

އެއްބަސްވުން

ކަމެއްގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކައި އެކަމަކާ  
  މީހުން.  އެއްބަސްވާ

  

  އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން

 ގިނަ ވުރެ ބިސީއަށް އެއް، އިމާާރތަކީ އެްއމެދު
 ވަކި، ޮގަތށްދިރިއުޅެވޭ ވަކިން ބިސީއަށް

އިމާރާތުގައި ހްުނނަ ކޮންމެ ، ަހދައި ފުލެޓުތަކަކަށް
ފްލެޓެއް ވަކިން މިލްކުކޮށް ވަކިން 

 ހުންނަރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި 
   .އިމާރާތް

އިމާރާތް އެއްމެދު

ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި  ) އެކަކަށް(
  ކުރެވިފައިވާ މުދަލެއް. ރަޖްިސޓަރީ

މުދާ އެއްެމދު
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) އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ މައްޗަށް (
  މިލްކުވެރިކަން އޮންނަ މުދަލެއް.

މީހުނަނަށް މުދަލެއްގެ އެކަކަަކށް ވުރެ ގިނަ 
  .މިލްކުވެރިކަން އޮތުން

މިލްކުވެރިަކން އެއްެމދު

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
   
ރަށް ފިރިހެނެއްގެ ފުަރގަސް ފަރާތު ދޮ .

އެހެން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ގުނަވަނެއް 
އް ހޯދުުމގެ ުނވަތަ އެއްޗެއް ޖިންސީ އަރާމެ

ނުވަތަ ފިރިހެނެްއގެ  ންގޮތުން ވެއްދު
ރިހެނެއްގެ ޒަކަރު ފިއަނގައަށް އެހެން 

ނުވަތަ،  ން،ވެއްދު
އަންހެނެއްގެ ކުރިމަތި ފަރާތު ދޮރަށް  .

ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެެހން 
އަންހެނެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް، 

އް ހޯދުމުގެ ގޮުތން ޖިންސީ އަރާމެ
ން.ވެއްދު

    ހިންގުން ޅުންގު ޖިންސީ ޖިންސުން އެއް

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
އިމާރާތެއް ކަމުގައިވިނަމަވެސް، ނުވަތަ 
ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި ވިޔަސް، 
ުނވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދެއް ކަުމގައިވިޔަސް ނުވަތަ 
މަތިންދާބޯޓެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މީހުންނާއި ުމދާ 

ނުންކުރާ އުުފލުމަށާއ، އެއްެޗހި ރައްކާކުރުމަށް ބޭ
  ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ަތނެއް.

   ތަން ރައްކާކުރާ އެއްޗެހި

، ކަނޑައަޅައި ނެގުމަށް ޖައްސައި އުޅަނދު ވައިގެ

 ވަސީލަތްތައް އެކަމުގެ، ތައްޔާރުކޮށް
  ތަން. ގާއިމުކޮްށފައިވާ

  

  އެއޮރޮޑްރޯމް

Amortization )އެކައްުނޓިންގ( - 

 ތެރޭގައި އްގެމުއްދަތެ ކަނޑައެޅިފައިވާ .1

 ،އަގުން މުދަލެއްގެ  އައިރުމާއްދީ
  އުނިކުރުްނ. މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ކެނޑުން. ބަލަށް .2

 

  އެމޯޓައިޒޭޝަން



 

106 
 

   - )ާމލީ(
 ހަމަހަމަ  ދައްކާ އިދަކުންގަވާ ވަކި .1

   ފައިސާ ލޯނުގެ އިންސްޓޯލްމްެނޓުތަކަކުން

 ކޮންމެ މިއިން .އަނބުރާދެއްކުން
 އަދަދުގެ ސިޕަލްޕްރިން އިންސްޓޯލްމްެނޓެއްގައި

 ބައެއް އަދަދުގެ ރެސްޓުގެއްިނޓަ ބަޔަކާއި
  .ިހމެނޭނެ

  ހުލިކުރުން. ދަރަނި .2
  
   

 
  
 ވައިގެ ނުވަތަ، ބަނދަުރގައި، އަގާއި ތަކެތީގެ 

 އެރުވުމާ އެތަކެތި އުަޅނދަކަށް އޮތް ބަނދަރުގައި
 ތެރޭގައި ރަދުގެހަ ަރދު. މިހަ ހިނގި ހަމައަށް
  ނުހިމެނޭ. އިންޝުއަރެންސެއް ނާލާއި

އަގު އެފްއޯބީ

. ހުވައިމަތީގައި ދޭ ބަޔާން.
 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަދޭ ޯކޓުން ނުވަތަ ނޫނުންގާ. 

 ލިޔުމުން  ުހވައިކޮށް ތެދުބުނުމަށް ކުރިމަތީގައި
  .  ބަޔާން ދޭ
  

  އެފެިޑވިޓް

، އާއި އެތެރެވަރި އަތޮޅެއްގެ ކޮންމެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

    ފަރުތަްއ. ، ފަޅާއި ރަށްރަށުގެ
ކަނޑު އެތެރޭ

    

މުވައްޒަފަކަށް ވަކި ބޭނުމަކަްށޓަކައި  ނުވަތަ 
ރަދަކަށްޓަކައި ގަވައިދުން ދޭ ފައިސާގެ ހަ

  އަދަދެއް. 
ރަުދ، ކޮއްތު ހަމިސާލު: ޕޮެކޓް މަނީ. ދަތުރު 

  ފައިސާ.

  އެލަވަންސް

ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެގްރީމެންޓުގައި 
ހަމަވުުމގެ ކުރިން އެގްރީމެންޓު އުވާލުން ނުވަތަ 

  ކެންސަލްކުރުން.
  

ބާތިލުކުރުން އެގްރީމެްނޓު

  ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުން. ) (  
  ) އަމަލުކުރުން. (
  ) ތަންފީޒުކުުރން.(

އެގްޒެކިއުޝަން 
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ިޖނާއީ ކުށެއްގައި އިއްވާފައިވާ  މަރުގެ ) (
  ރުން.އަދަބު ތަންފީޒުކު

  
  -(ކުނުްފންޏާބެހޭ ގާނޫނު) 

ކުންފުނި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގައި 
ބައިވެރިވާ ޑައިރެކްޓަރެއް. އާއްމު ގޮތެއްަގއި 
ޑައިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއް. 
އާއްމުގޮތެްއގައި އެގެޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރަކު 
އިސްވެހުރެ ބަލަހައްޓާނީ ުކންފުނީގެ ކްޮނމެވެސް 
މައިގަނޑު ޑިޕާޓްމެންޓެއް. މިސާލަކަށް 

ރުން، މާލީ ަކންތައްތައް، ނުވަތަ މާެކޓްކު
  އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމެއް. 

  

  އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު

 ށް ލުިބނު މާލީ ގެއްލުމަށް ވުރެކުރާ ފަރާތަދަުއވާ  
ގޮތެއްަގއި  އާއްމުބޮޑު ބަދަލެއް ނަގައިދިނުން. 

ބާވަތުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވެނީ ާގނޫނެއްަގއި  މި
 ދާ ނުކުރުމުގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާވޖިބެއް އަ

ތައުދީބީ ަބދަލެއްގެ  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮުތން ނަގައިދޭ
  ގޮތުގަ.

  

  އެގްޒެމްޕްލަރީ ބަަދލު 

އެގްރީމަންޓެއްގެ ބައިވެރިއަކަށް ލިބިފައިވާ   
ހައްގުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން. 
އެގްރެީމންޓު ހުއްދަކުރާނަމަ، ހިބައަކުން ނުވަތަ 
ވިއްކުމަކުންވެސް ހައްގުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް 
ބަދަލުކުރެވިދާނެ. މިކަން ހިނގާނީ 

ނޫނެއްގެ ގާއެއްބްަސވުމެއްގެ ދަށުން ުނވަތަ 
   ށުން.ދަ

  އެސައިންމަންޓް 

ދައުލަތަުކން  .ހިމާޔަތް ސިޔާސީ. 
 އެހެން  ،މީހަކަށް ބޭނުންވާ ޝަރީއަތްކުރުމަށް

  ދިނުން. ހިމާޔަތް ސިޔާސީ ދައުލަތަކުން
  

  އެސައިލަމް

Escrow  ކުރާ ދެމެދުގައި ދެފަރާތެއްގެ .1 
 ވަކި ފައިސާ ހިމެނޭ މުއާަމލާތެއްގައި
 ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ މަތީން ޝަރުތުތަކެއްގެ
  .ބެހެއްޓުން އެކައުންޓުގައި

 
 އެކައުންޓުގައި ފަރާތުގެ ހިދުމަތްދޭ އެސްކްރޯ
  ދޫކުުރމަށް އެފައިސާ ަބހައްޓާނީ ފައިސާ

  އެސްކްރޯ 
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 ނުވަތަ  މަތިން ޝަރުުތތަކުގެ އެއްބަސްވެފައިވާ
 އެ ފުިރހަމަކުރުމުން ކަންކަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ

  ގޮތަށް. ދޫކުރާ ފައިސާ
  އަހްދުތަންފީޒް. .2
  

Escrow agent  .ފަރާތް ހިދުމަތްދޭ އެސްކްރޯ

  
  އެސްކްރޯ އެޖެންޓް

ލައެިގން ނުވަތަ އޮޅުވާ ބޭއިންސާފުން ނުވަތަ . 
ޮކންޓްރެކްޓުގެ ރަނގަޅު ނޫން ޮގތަކަށް 

އޭނާއަށް  އެ  ކުރުމަށްފަހު ބަިއވެރިއަކު ކެަމއް 
ކޮޅަށް ދެ ކްޮނޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބަިއވެރިޔާއާ

ނުދިނުމުގެ ފުރުސަތު  ށްމައްސަލައެއް ުހަށހެޅުމަ
  ގާއިދާ.

  . ހްުއޓުވުން.
  

  އެސްޓެޮޕލް 

 ހިފޭފަދަ ބޭނުމެއް ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް .1
  .ލަތްތައްވަސީ މުދަލާއި މެހައިއެން   އަގެއްހުރި

  

ދަރަނި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި . 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ، އަދި މާލީޮގތުން އަގު ކުެރވޭ 

 ީމހެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެގޮތަށް 

މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއްސާއި، ވަިޔފާރިތަކާއި، 

  ުމދާ.  

  

  އެސެޓްސް

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  -(އެޖެންސީއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 
  

މީހެއްގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރި މުއާމަލާތެއް  . 
އްދަދީ، އެކަމަށް ކުރުމަށް މެދުވެރިކޮށް، ހު

މެދުވެރިޔާ. އަސްލުފަރާތާއި     އައްޔަންކުރާ
އެޖެންޓާ ދެމެދުގައި އޮންނަ އެޖެންސީ ގުޅުުމގެ 
ދަށުން އެޖެންޓު ތިންވަނަފަރާތާއެކު ކުރާ 
މުއާމަލާތުތަކަށް އަސްލުފަރާތް ޒިއްމާ 

  ޖެހޭނެ. އުުފލަން
  . މެދުވެރިޔާ.

  
  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

 އިކްޮނމެ ޑިރެކްޓަރަކާކުންފުންޏެއްގެ 
އެ ކުނުްފންޏެްއގެ  އިމުވައްޒަފަކާ އިއޮފިސަރަކާ

  ެޖންޓްއެ
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ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރީ 
ވެފައިނުވާ ޖަމާއަތެއްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް 

ން މަލެއް ކުރުއަހައިސިއްޔަތަކުން 
  .  ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތް

  

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެޭވނެ 
ދެފަރާތުން ވާހަކަ  ،މީގެ ތެރޭގައި ގޮތްތަްއ. 

 ވެރި ހަްއލެއް ފެނޭތޯ ބެލުން،ހަދައްަކއިެގން ުސލް
އަދި އާރބިޓްރޭޝަން ހިމެނޭ.، މީޑިއޭޝަން

އޭޑީއާރް 

Automated Teller Machine   
(ATM)

 ރައްކާކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުގެ
 މެދުވެރިކޮށް ބޭންކު ،ބޭނުންކޮށްގެން ކާޑެއް
 މުއާމަލާތުކުރެވޭ އެކިއެކި ބޭންކާއެކު ނުވަތަ
  .މެޝިން ހުންނަ ފަރުމާކޮށްފައި ގޮތަށް

 

 އޭޓީއެމް

     - )ގާނޫނު ޖިނާއީ(
ޖިންސީ ގަުނވަންތައް ދައްކަިއދޭ މަންޒަރު ހުރި 

އާއި ފިލްމާއި ޖިންސީގުޅުން ސިފަކޮްށދޭ  ޮފޓޯ
ޖިންސީގުޅުން ހިންގާ ، އާއި ވާހަކަ، އަޑާއި

އާއި މިފަދަ  ފޮޓޯ، މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފިލްމާއި
ާވހަކަ އަޅާފައިވާ ހުންނަ ، އަޑާއި، މަންޒަރާއި
ކެއްޗާއި ޖިންސީ ގުޅުން ޓޭޕް ަފދަ ތަ، ޑިސެްކޓް

ހިންގުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ުގނަވަން ސިފަކޮްށދޭ 
  ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތި.

  

  އޮރިޔާންކާޑު

ގާނޫނީ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރާ ގަޒިއްޔާއެއްގައި 
ގާއިމުކުރާ އުސޫލަށް ވާސިލުވި  ސަބަބު 

ފަނޑިޔާރުގެ ހުކުމުގައި ބަޔަންކުރުމުގެ  ބޭރުން 
ދައްކާފައިވާ، އަދި އެ ގަޒިއްޔާގައި ކުާރހުކުމަށް 

ވާސިލުވި ސަބަބާ ގުޅުންނެތް ވާހަކަތަްއ.
 ވާސިލުވި ލަށްއުސޫ ގާއިމުކުރި ގަޒިއްޔާއެއްގައި

ގަޒިއްޔާ  ،ރުންބޭ ބަޔާންކުރުމުގެ ސަބަބު ސީދާ
އި ދައްކާފަފަނޑިޔާރު ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި 

 ގަޒިއްޔާތައް އަންނަ ފަހުން ،ވާހަކަތަކަށް  ހުންނަ
  .ނުވާނެ ލާޒިމެއް ތަބައަވުން ފަނޑިޔާރުން ަބލާ
   
  

  ޑްިކޓާ އޮިބޓަ
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ޖަމާއަތެްއގެ ހިސާބުތައް ރަސްމީގޮތުން ބެލުން. 
އާއްމު ގޮތެއްގައި މިކަން ކާުރނީ މިނިަވން 

ފަރާތަކުން.

އޮޑިޓްކުރުން

ޖަމާއަތެއްގެ  ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި 

  ުނވަތަ ފަރމް.މީހާ އައްޔަންކުރެވޭ

އޮޑިޓަރު

ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުުރމަށްޓަަކއި 

  އައްޔަންކުރެވޭމީހާ.  

އޮިޑޓަރ ޖެނެަރލް

  Overdraft    ނަގަން ފައިސާ ދަރަންޏަށް އެކައުންޓުން
  ،ހަމައަށް އަދަދަކާ ވަކި ހުއްދަދީފައިވާ ބޭންކުން

 ދަރަންޏަށް އެކައުންޓުން ބޭންކް ކަސްޓަމަރުގެ
 ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން ނެގުމަށް ފައިސާ

  .ފަސޭހަ ަހމަޖައްސައިދޭ
   

  އޯވަރޑްރްާފޓް

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ގޮތެއްގައި  ސީދާ ގޮތެއްގައި  ނުވަތަ  ނުސީދާ

ވިޔަސް މާލީ ފަިއދާއެއް ނަުވތަ އެހެންވެސް 
މަގްސަދުގައި ޖިނާއީ މާއްދީ ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ 

ން ބޮޑު ކުށެއް ނުވަތަ ކުށްތަކެއް ކުރުމަށް ތި
މީހުން  މީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ

މިަތން  ވަކި ތަރުތީބުތަކެއްގެ ،އެކުވެގެން
 ރޭިވގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ ހަރަކާތްތެރި

  ވެފައިވާ ކޮންމެ ޖަމާއަތެއް.
 

އަޯގނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕް

ހިއާްސގެ   މިނަވަރަކުން ފަިއދާވާ ކުންފުންޏަށް

.ހިއްސާ ލިބޭ ފައިދާ

އޯޑިނަރީ ޝެއަރ

  

  ވ
        

  .ދުނިޔެއަށް އައުން  

  .އުފެދުންުގދުރަތީ ގޮުތން 
  

  ވުންވުޖޫދު

  .ޝައްކު  
  

  ވަހުމް



 

111 
 

މައިގަނޑު ެއއް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް   
ޒާމު ވެރިކަމުގެ ނި ،ހިންގާގޮަތށްބާރަކުން 

 ވަހުދަވީލަތް. ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ދައު
ދަުއލަތެއްގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި 
ސަރަްއހައްދުތައް ިހންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބނީ 
ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މައިބާރުން ދޭ ބާރުތައް 

 ވަހުދަވީގުޅިފައިވާ ދައުލަތާ ހާިލފަށް، އެކަނި.
  އެއްގެ ގޮތުގައި.ކިޔާންއެއް  އޮންނާނީ ދައުލަތެއް 

  

  ދައުލަތް ދަވީވަހު

ނިސްބަތްކޮށް  މީހުންނަށް ،ފިޔަވައި ނަން އަސްލު  
.ނަން އުޅޭކިޔައި

  ވަނަން

ން މުލޭގެ ގުޅުއާއިލާ ިކަތންމެ ދުރަށް ދިއަޔަސް،   
  .ތެއްއަގުޅިފައިވާ ޖަމާ

  

  ވަންހަ

  .ސިއްރުކުރުން  
  .ފޮރުވުން

  

  ަވންހަނާކުރުން

ކަމުގެ މާނަ ދޭހަވާ ލަފްޒަުކން  ވަރިކޮށްފި.   

  ވެނީގެ ގޮށް މޮހައިލުން.ކާ

. ވަރިވުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިެގން ގާީޒގެ 

ހުއްދައާއެކު ވަރިކުރުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ވަރިވާން 

   ދިނުން.ދި ހުށަހެޅުމުން ގާޒީ ކާވެނި ރޫޅައިއެ

  ވަރި

 ލިޔެގެން އުޅޭވަރުވާއަށް ފަޅުރަށްރަށް   
  ފާަރތްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ކުލި.

  

  ވަރުވާ

 ،ބެެލހެއްޓުަމްށޓަކައި ފަޅުރަށެއް އުސޫލަކުން ވަކި
 ފަޅުރަށް  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް

.   ންލަތުން ހަވާލުކުރާ ހަވާލުކުރުވަކިފަާރތަކާ ދައު
ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމަކުން ރަށުގެ މިލްކުވެރިަކން 

     ބަދުަލވެގެން ނުދާނެ.އެމީހަކަށް 

ލިޔެދިނުން ވަރުވާއަށް

ޖުަލގެ ގާޑުން ފިޔަވައި ިއތުރުމީހަކާ 
ީމހަކު ޖަލުގައި ނުވަތަ  ،ބައްދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަާފއި 
  ތިބޭތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުން.

  

  ހައްޔަރުކުރުން ވަކިން
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  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އަމަލުަތއް 

އް ކުރަނީ ވަކި މަގްސަދެ ކުރީާމހާ، އެކަން އެ
  . އޮވެގެންަކމުގައި ބެލެވޭނެ

އަމަލުގެ ރުކުނާއި ނަތީޖާގެ ރުުކނާ  .
ނަމަ، ކަނޑައެޅެިގން  ކަމަްށވާ ގުޅޭގޮތުން

އަމަލެއް ކުުރން  އޭނާގެ މަގްސަދަކީ އެ
ކަމުގައިވުން، ުނވަތަ އެ ނަތީޖާ 

ކުރުން ކަމުގައިވުން؛ހާސިލު
މަ، ނަ ކަމަށްވާ ާހލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން .

ވަކި ހާލަތެއް ދެމިއޮތްކަން އޭނާއަށް 
އެނގިގެންވުން، ނުވަތަ އެ ހާލަތެއް 

ން، ނުވަތަ ރުބޫލުކުދެމިއޮތްކަމަށް ޭއނާ ގަ
އޮުތމަށް ޭއނާ އެ ހާލަތު ދެމި

އުންމީދުކުރްުނ؛ 
ވުމުން ނުވަތަ ވަކި  ވަކި ކަމެއް ފުރިހަމަ .

ެލއް އަމަކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށުގެ 
އޮތް މީހެއްގެ އެ  ހިންގުމުގެ މަގްސަދު

 މީގެ ތެރޭގައި ހެިމނޭ. ވެސް މަގްސަދު
ވާ އުއެކަމަކު، އެއީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުފިުލފައިވާ ކުށް 
ގާނޫނުން މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ، 
ނުވަތަ އެ ގާނޫނުން މަނާކުރާ އަަމލު 
، ހިންގުމުގެ މަގްސަދެއް ނެތްކަން

  .ނުދެވޭހާ ހިނދަކު ސާބިތުޮކށް
  

 ވަކި މަގްސަދެއް އޮވެގެން ކަމެއް ކުުރން 

 ،އަަމލުކުުރމަށްގޮތަށް  ކްޮނޓްރެކްޓުގައިވާ 
ކުރާ   ކޯޓުން ކްޮނޓްރެކްޓުގައި ިހމެނޭ ފަރާތަކަށް

  އަމުރު.
  

  ވަކިގޮތަކަށް އަަމލުކުރުމުގެ އަމުރު

.މީހާ ވޭކުރެއައްޔަން ވަީކލު

ކަމެއް ކޮށްިދނުމަށް، އެެހން ފަރާތުން ިތމާގެ 
  ީމހަކާ ހަވާލުކުރުން.

  

ވަާކލާ

ަކމެއް ކުރުމަށް ނަުވތަ ނުކުރުމަށް ީމހަކު ވާ  .  
  ހަރަުދނާ އެއްބަސްުވން.

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ  .
ލާފުވުމުން، ހިކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ކަމަކާ 

  ވައުދު
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ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމާ 
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުވުމަށް ޝަރިއަތަށް 

  ކަންކަން. ހުށަހޭެޅނެ 
   

ީމހަކު ކުރިކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި 
ކަމެއްގެ ޒިއްމާ އެހެން ފަރާތަކުން އުފުުލން. 
ވަޒީފާގެ ާމހައުލުގައި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ 
އަދާކުުރމުގެ ތެރޭގައި ކުރާކަމެއްގެ ނުވަތަ ނުކޮށް 

ރާތަކަށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ތިންވަނަ ފަ
ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެ 

ގާނޫނީ ގޮތުން  ގެއްލުމަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
  .ޒިއްމާވުން

  

  ވައިކޭރިއަސް ލައިިބލިޓީ

މީހުން ގޮވައިގެން ނުވަތަ ުމދަލާއި މީުހން 
 ދުއްވުމަށް ތެރެއިން ވައިގެގޮވައިގެން 

  އެއްޗެއް. ޮކންމެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

  ވައިގެ އުޅަނދު

ނަސޭހަތް   (ވައުޟު) ވަުއލު
 މިލްކު އެެހން ފަރާތެްއގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އެހެން

، ނޭނގި ފަރާތަށް ުނވަތަ އެ ީމހާއަށް އެ އެއްޗެއް

 މީހަކު ނޫން މީހާ ހުރި ހަވާލުވެގެން އެއާ
ނުވަތަ ެއހެން މީހެއްގެ  ނެގުން ސިއްރުން

މުަދލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ތިމާގެ 
އަމިްއލަ ބާރު ހިންގުން. އަދި އެކަން އެކުަރނީ 
އަނެކާއަށް އޮތް އަތުގެވެރިކަމުން، އެ މުދާ 
ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަގްސަދުަގއި 

  ކަމުގައިވުން.
  
  

  ވައްކަން

ގައުމުގެ ގާނޫނު.. 
  ާމނަ. ބިދޭސީ ގާނޫނުގެ އިދި. 

  ވަތަނީ ގާނޫނު

  އިންސާނުން އަމިްއލަައށް ހަދާ ގާނޫނު. 
  

  ނޫނު)ގާވަލުއީ ގާނޫނު (ވަޟުޢީ 

ކު މީހަކާ ދެުވމަށް އިސްލާމީ އަންހެން ކުއްޖަ

އަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަލީއަރާ މީހާ. ޝަރީ

އެންމެ ހައްގުކަން ބޮޑު ވީަލވެރިޔަކީ އޭނާގެ:

ބައްޕަ . .

  ވަލީވެރިޔާ 
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ބައްޕަގެ ބައްޕަ. .

ކާފަގެ ބައްޕަ (މިގޮތުގެ މަތީން ދުރު  .

ކާފައަކަށް ވުރެ ގާތް ކާފައެއް އިސް 

ކުރެވޭނެ.)

.ހުއެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަ .

.ހުއެއްބަފާ އަ .

 ގެ ފިރިހެންހުއެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަ .

ދަރި. 

ދަރި.  ގެ ފިރިހެންހުއެއްބަފާ އަ .

ބައްޕަޔާ އެްއބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ. .

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ. .

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ  .

ފިރިހެން ދަރިން.

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިެހން  .

ދަރިން.

ވަލީގެ ގޮތުން ވަލީވެރިއަކު  އަދި ނަސަބުގެ ގޮތުން
  ނެތްނަމަ ވަލީއަރާނީ ހާިކމަށް.

  
  ބާއްވާ ހަފްލާ. ވުމުގެ އުފަލުގައިކައިވެނި

  
  ވަލީމާ

   .ފްެކޓް. 
  .ގަތްހަގީ. 
  .ކަންހިނގި ގޮތް. 
  

  ވަގާއިއު

 ،ވަގުފަކީ ޭއގެ އަސްލު ސަލާމަތުން އޮތުމާއެކު
އެއިން މަނާްފއެއް ހާސިލުކުރެވޭނެ ަކހަލަ 

 ފުޅަށްގެ ކިބަهللا ުމދަލެއް ކީރިތި 
ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ތަގައްރަބުވުމުގެ ގޮތުން

  ހޭދަކުރެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރުން.  
  

  ފު)ގުވަގުފު (ވަ

  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
ީމހެއްގެ މިލްކުގައިވާ ުމދާ އޭނާގެ ކިބައިން 

ނުބެލެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް  ދާއިމަށް ިނގުޅައިގަތުން
  ބޭނުން. އެ މުދަލުން ހިފާ

  

  ވަގުތީ ބޭނުން 
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 ،ގޮތަކަށް ނިމްެނދެންކޯޓުން  މައްސަލަ ވަކި 
ބޭއްވުމަށް  ގެ ހާލަތު، ވަކި ޮގތަކަށްކަމެއް

  .ކުރާ އަމުރުކޯޓުން  އަންގައި
  

  ވަގުތީ އަމުރު

ވަގުތީ ގޮތުން ކައިވެނި ހަރާމްވާ އަންހެނުންނަކީ: 

ތިމާ އިނދެގެން ހުރި ހާލު ގައި  .
.ތުހުއަނބިމީހާގެ އު

އިނދެގެން ހުރި ާހލުގައި އަނބިމީހާގެ  .
.ބޮޑުދައިތަބަފާފުށުގެ 

އިނދެގެން ހުރި ާހލުގައި އަނބިމީހާގެ  .
  މައިފުށުގެ ބޮުޑދައިތަ.  

ވަގުތީ ގޮުތން ކައިވެނި ހަރްާމވާ 
އަންހެނުން

  

Bequest  ،މީހަކު މަރުވުމުން އެމީހާގެ މުދަލުން ބައެއް
މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ލިބޭގޮތަށް އެހެން

ުލން ވާރުތަ މުދަ ން.ގެ ހަޔާތުގައި ހަމަޖެއްސުނާއޭ
ލިބެންތިބި މީހުންގެ ހުްއދަނެތި، ވަސިއްޔަުތން 

ވުރެ އަށް /ދެވޭނީ އެމީހާގެ މުޅި ުމދަލުގެ  
  .އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރު

  

  ވަސިއްޔަތް

ގާނޫނުއަސާސީގައި  ،ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި
ވާގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އައްޔަނުކުރާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް. އެ މަޖިލީސް 
އެުކލެިވގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި 
ނާއިބްރައީސް އާއި ބަންޑާރަ ނާިއބް އާއި 
ވުޒާރާތައް ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެިވފައިވާ ވަޒީރްުނގެ 

  މައްޗަްށ.

  ލިސްވަޒީރުންގެމަޖި

Employment  ަމުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ޮއްނނ
އަގްދީ ގުުޅން.

  

  ވަޒީފާ

Job description  ެމައިގަނޑު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްގ
  ބަޔާންކުރާ ލިޔުން. މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  

  ވަޒީފާގެ ބަޔާން
  

Employment tribunal   ްވަޒީފާއާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށ
  ގާނޫުނގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަްލ.

  

  ބެހޭ ޓްރައިބިއަުނލްވަޒީފާއާ
  

  –(ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު)  
ވަޒާީފގެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ވަޒާީފދޭ 

 ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ިއލްތިޒާމަކާފަާރުތން އަދާ

  ދޮޫކްށލުން ވަޒީފާ
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ވަޒީފާިއން މުވައްޒަފު  ،ލާފުވުމުގެ ސަބަބުންހި
މިފަދަ ހާލަތެއްގައި  ވަކިވުން.އަމިްއލައަށް 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްުވން 
ބާތިލުކޮށްފިނަމަ ެބލެވޭނީ، އެކަށީގްެނވާ 

ތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމްަށ.ސަބަބެއްނެ
  

Employee  ެއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ވަޒާީފގ
ހަވާލުވާ  މުވައްޒަފު. ވަޒީފާއަކާކުރުމަށް 

  އަދާކުރާ ފަާރތްވަޒީފާ

Employer  ެއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ވަޒާީފގ
  ކުރުމަށް  މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް.

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

Inheritance ިއޭނާގެ  ،މީހާގެ ހުރިނަމަ ހުރި މުދަލެއް މަރުވ
ހައްގު ވުން.  ވާރިސުންނަށް

  

  ވާރުތަވުން

Inheritors  ުވާރުތަވެރިން  . ގޮތުން މީހެއްގެ މުަދލުންވާ މީހުންއީޝަރ  
  

Inheritors  ުވާރިސުން  . ގޮތުން މީހެއްގެ މުަދލުންވާ މީހުންއީޝަރ  
  

Work permit  ްދޫކުރާ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށ
  ހުއްދަ.ރަސްމީ 

  ވާކް ޕާމިޓް

Competition  ްއެކަކަްށވުރެ އަނެކަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރިއެރުމަށ
   ބާރުލުން.

  ވާދަކުރުން 
  

ލާގީ ޮގުތން ނުވަތަ ހުއަގޮތުން ނުވަތަ  ދީނީ
ކުރުން ގޮތުން  ނުވަތަ އަގްދީ ގޮތުން ގާނޫނީ

  ލާިޒމު ކަމެއް.
  

  ާވޖިބު

އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް، ބަދަލުގައި އަގެއް 
  އަތުލާފައި އަބަދަށް މިލްކުކޮށް ދިނުން.  

  

  ވިއްކުން

ދައުވާއެއް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއް ނުވަތަ ހައްގެއް 
ދޫކޮށްލުމެއްނެތި، އަދި ޒިއްމާވާންޖެހޭކަން 

މަށް  ކަމެއް ކުރަނީ ކައެ ގަޫބލުކުރުމެއް ނެތި، 
އިބާރާތެއް.  ލިޔުމެއްގައި ލިޔާދޭހަކުރުމަށްޓަކައި 

މި އިބާރާތް ލިޔުމެްއގައި ުނވަތަ ސޓީއެއްގައި 
  ލިޔުމުން އޭގެ މާނައަކީ:

) އެ ލިޔުމެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުަގއި (
  ޝަރިއަުތގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަން.

އަކީ، އެ  ) އެ ލިޔުމުގައިވާ އެއްވެސް ވާހަކަ(
ލިޔުމުގައިވާ މަުއލޫއާ ބެހޭގޮތުން، އެ ލިޔުމުގައި 

  ސޮއިކުރި މީހާގެ ފަހުބަސް ނޫންކްަނ. 

  ވިތައުޓް ޕްރިޖުޑިސް
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ފަހުން އަންނަ އެފަދަ އެެހން  ،) އަދި(
ކަމެއްގައި،  އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތަށް 

އެއްބަސްަވނީ އެފަރާތުން އަމަލުކުރުމަށް 
  ނޫންކަން.

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް އަހަރެއްގެ 
ދިރިއުޅެުމން ނުގެންދާ މީހަކަށް ދައްކާފައިވާ 
ނުވަތަ އެ ޓެކްސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައަްކން 

ނަމަ އެފައިސާއަކުން،  ެޖހިފައިވާ ފައިސާއެއް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ  

  ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް.
 ދައްކަން ޓެކްސް ލްޑިންގާނޫނު ބުނާގޮތުން ވިތުހޯ

 ޖެހޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ފައިސާ ދައްކާ
  ވަގުތު:

 ބޭނުންކުރާ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ
 އަދި އިކުއިޕްމްަނޓް ،މެޝިނަރީ ،ޕްލްާނޓް

 ދައްކަންޖެހޭ ބޭނުންކުުރމުން މުދާ އެނޫްނވެސް
 އެފަދަ ެއނޫންވެސް ނުވަތަ ،ރޯަޔލްޓީ ،ުކލި

  ؛ފައިސާ
 ކުުރމަށްގީތަރައް ދިރާސާކުރުމާއި

  ؛ފައިސާ ދައްކާ
 ބޭނުން ސޮފްޓްވެއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ

  ؛ފައިސާ ދައްކާ ކުރުމަށް
 ގޮތުން އަމިއްލަ ،ގޮތުން ހިންގުމުގެ

 ދައްކާ ހިދުމަތަށް ދޭ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ
 އާމްދަނީއަކަށް ލިބޭ ވަޒީފާއަކުން އަދި ،ފައިސާ
  ؛ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ފީއެއް ެއނޫންވެސް ނުވާ

 ފިލުވައިދޭމުނިފޫހި ންގެއާއްމު
 ހަރަކާތްތަކަށް ދައްކުވައިދޭ އެމީހުން ީމހްުނނަށް

  ؛ުއޖޫރައެއް ެދވޭ
 ފިލްމްތައް ސިނަމާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި  )(
 ބެލުމަށް) ނަމަވެސް ފޯމެޓެއްގައި ކޮންމެ(

  .ުކލި ދައްކަންޖެހޭ
  

  ޓެކްސް ވިުތހޯލްޑިން

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ާމލީ
މީހަކު އަމިްއލަ  ހޯުދމަށް އްާމދަނީ ނުވަތަ ފައިދާ

 މަސައްކަތް  ކުރާއަށް ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން 
ކަން. ނުވަތަ

   - (ޓެކްސް ގާނޫނު)

  ވިޔަފާރި
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އާްމދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާ ނުވަތަ 
ވިޔަފާރި ކުރާ މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި، 
ކަމުގެ  އުސޫލުން ހިންގާ އުފެއްދުންތެރި

ތެއް ދިނުުމގެ ހިދުމަމަސައްކަތް ނުވަތަ ަފންނީ 
ގުޮތން  ތެއް ދިނުުމގެހިދުމަމަސައްކަތް ުނވަތަ 

ހިންގާ ެއހެން މަސައްކަތް ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ 
  ޒާތުގެ އެނޫންވެސް މަަސއްކަތް.   

  
ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ފައިސާއެއް ) މަންފާެއއް (  
ނުވަތަ އެހެންވެސް ުމދަލެއް ވިޔަފާރިއެއްގައި 

  ުނވަތަ ބެހެއްޓުން.ބައިވެރިކުރުން
) މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ފައިސާއެއް (

  ުނވަތަ އެހެންވެސް މުދަލެއް ވިޔަފާރިއަކަށް ލުން.
) މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި މުދެަލއް (

  ގަތުން.
) ފަހުން އަގު ަމއްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް (

  މުދަލެއް ގަތުން.ފައިދާ ހޯދުމަށް  ،ބަލައިގެން
  

  ވިޔަފާރިހޭދަ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނު (ާގޫނނު 
) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި /ނަންބަރު 

  ކުރުމަްށޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަން.
  

  ވިޔަފާރިނަން

 Merger    ކުންފުންޏެއް  އެއް ހިނަގމުންދާ ދެ
ކުންފުންޏަކަށް ބަަދލުޮކށުްލމަށްޓަަކއި 

  .އެއްބްަސވުން

   ވިޔަފާރި އެއްކޮށްލުން  

Franchise ްއަމިއްލަ  ،ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުނ
ފަރުދަކަށް ުނވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ވިޔަފާރީގެ ވަކި 

  . ހަރަާކްތތަކެއް ހިންގުމަށް ދޭ ހުއްދަ
  

  އިމްތިޔާޒުވިޔަފާރި 

ޓެކްސްނެގޭ   ވިޔަފާރިއެއްގެ ،ޓެކްސް އަހަރެއްގައި 
  ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް.

  

  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

 ވިޔަފާރިކުރާ ،ހުއްދަނެތި ކުންފުނީގެ. 
 އުފައްދާގޮތުގެ އުފެއްުދމެއް އުފައްދާ ފަރާތަކުން
 މަސްލަހަތަށް ކުންފުީނގެ  ހާމަވުމުން  މައުލޫމާތު

.މައުލޫމާތެއް ކޮންމެ  ގެއްލުންވާނޭ
މައްޗަށް،  ފަރާތެއްގެ އެހެން. ވިޔަފާރިކުރާ 

 ވިޔަފާރީގެ ބެހޭސަބަބަ ކުރިލިބޭ ވިޔަފާރީގައި
          .މައުލޫމާތު ސިއްރު

  ވިޔަފާރި ސިއްރު
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ބިދޭސީ އަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސް ހުރުުމގެ 
  ހުއްދަ. 

  

  ވީޒާ

ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމި ގޮތް ގާނޫނު . 
  ރައީސްުލޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުނުކުރުްނ.

  
އެކަކު ނުވަތަ މަދު ބަޔަކު ގިނަ ބައެްއގެ   .

  ނިންމުމުގެ ބާރު ހުއްޓުވުން.  
   

  ީވޓޯ

  . ދަުއލަތުގެ ތަންފީޒީ ބާރު.  
  ދައުލަތް ިހންގާ ފަރާތް.. 

  . ސަރުކާރު.
  

  ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު

   -(މުދަލާބެހޭ ގާނޫނު)   
މުދަލުގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ ހައްގު އޮތް  

  ފަާރްތ. 
  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
އޮތް ފަރާތް.  އަތުގެވެރިކަންމުަދލެއްގެ 

އަތުގެވެރިފަރާތަކީ މަުދލުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަށް 
ނުވެހިނގައިާދނެ. އަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ އެވަގުތަކު 

  މުދަލަށް ޒިއްމާ އުފުލާފަރާތް.
  

  ވެރިފަރާތް 

  ހައްގަކުން ތަނާޒިލުވުން.  
  ހައްގެއް ދޫކޮްށލުން.

  

  ވެއިވާ

  
   

ކުންފުންޏެއްގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެމީހަކު ލީ 
ފައިސާގެ ނިސްބަތުން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ 

  ތެރޭގައި ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ބަދުަލ. 

  ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ކްޮސޓް އޮފް ކެޕަިޓލް

ވެލިއުޒް  .އުސޫލުތައް ލާގީހުއަ
ުމދާ އުުފލާ ފަރާތުން އުފުލާ މުދަލުގެ ތަފީްސލު    

ބަޔާންކޮށް މުދާ އުފުލާ ފަރާތުން އެކަށައަޅާ 
ގޮތެއްގައި މި ލިޔުމުގައި އާއްމުރަސްމީ ލިޔުން. 

ުމދާ ފޮނުވާ ފަރާތާއި ުމދާ ލިެބްނވީ ފަރާތާއި، 
މުދާ އެރުވި ބަނދަރާއި މުދާ ބާލްަނޖެހޭ 

ލުގެ މަންޒިލާއި މުދާ ދަތުރުކުރާ ަމގާއި، މުދަ
  ސިފައާއި މުދާ އުފުލާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރެވޭ.

ވޭިބލް

 ހަކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ފަހުން ސައް ާބިތލު  
    ުނވެދާނެއް އެއްޗެއް.

   ވޮއިޑަްބލް
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ބަޔަކަށް ފެންން ގޮތެއް ެބލުމަށް ބޭއްވޭ 

މީހަކަށް ފެންނަ ގޮތް  ،ބެްއގައިހާއިންތި
ބަޔާންކުރުން. 

  ވުޯޓލުން

  

  މ
         

 ވަގުތު އޮންނަ ދީފައި  ނިންމަން ކަމެއްކޮށް
  .މުްއދަތު ނުވަތަ

  

  ުމހުލަތު

ތުގައި އިސްލާމެއްގެ ގޮ ،ން ފޮރުވައިކަކާފަރު.   
  .ދައްކައިެގން އުޅޭ މީހާ

ވެރިއަކު ކަމުގައި  ގެ. ރަނގަޅު އަހާުލގު
ދެއްކިގެން އުޅޭ،  ހަގީގަތުގައި އެއާ ތަފާތު 

  އުޅޭ މީހާ. އުޅުމެއް
  
  

  މުނާފިގު

  .ަބހުސް
  

   ުމާނގަޝާ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ   ،ގަތުމަށްފަހު މުދަލެއް
 ،ށްހާމަކޮ އަގު ލިބުނު  ދާމު އެ އަދި ،ފައިދާއަކަށް

  .ވިއްާކލުން މީހަކަށް އެހެން މުދާ އެ
  

  މުރާބަހާ

  .ބެލެނިވެރިން
  

  މުރައްބީން

ކުފުރުގެ ނިޔަތަކުން، ނުވަތަ ކުފުރުގެ ބަހަކުން، 
ނުވަތަ ކުފުުރގެ އަމަލަކުން، އިސްލާމް ދީނުން 

ބޭރުވެ ގަތުން.  
  

  މުުރތައްދުވުން

އެ އަމަލަކުން، ހާލަތެއް ނުވަތަ ހާދިސާެއއް 
  މެދުވެރިކުރާ އަމަލު.ނުވަތަ ނަތީޖާއެއް 

  

  މުބާޝިރު ސަބަބު

 ކުރެ އްސުންހި ދެ މި ފެނުން ނުވަތަ އިވުން
 ރަސޫލު ،ހުރުމާއެކު ސަލާމަތުން އްސެއްހި

 އެީމހަކާ ގޮވާލެއްވުން ގޮވާލެއްވި ދީނަށް ބޭަކލަކު
ައދި  ވެފައިވާއުާބލި ،ލުވެފައިވާސިވާ ހަމައަށް

  .މީހާ ބުއްދިހުރި

  މުކައްލަފު
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ގައުމުތަކުގެ ދެ ގައުމު ދޭތެރޭގައި، ނުވަތަ 

ކުރެވޭ   ސޮއިކޮށް ތްަސދީގު ،މެދުގައި
  އެއްބަސްވުން.

  

  މުއާހަދާ
  

ދެ ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ . 
ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ 

  ތެއް ުނވަތަ ފައިސާ ބަަދލުކުރުން.ހިދުމަ
  
ދެ ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ  .

ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ 
ތެއް ނުވަތަ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އަމެަލއް ހިދުމަ

  ނުވަތަ އަމަލުތަކެއްގެ ސިލްސިލާއެއް ހިންގުން.
  

ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް . 
  އަސަރުފޯރާނޭ ގުޅުމެއް ހިންގުން.

  

  ކުރުންތްމުއާަމލާ

Dormant account  ޑެބިޓް ފައިސާ އްިނޓްރްެސޓް އެކައުންޓަކަށް އެ
 އެ ފިޔަވައި، ކުރުން ިޑޓްކްރެ ކުރުމާއި
  ނުކުރާތާ މުއާމަލާތެއް މާލީ އިތުރު ންޓުންއެކައު
 ދުވަސް) މަސް 6 ކޮށްއާއްމު( މުއްދަތެއް ވަކި

  .އެކައްުނޓް ޭބންކު ފާއިތުވެފައިވާ
   

  އެކައުންޓް މުއާމަލާތުނުކުރާ

Communication ެއެއްޗަކާ މީހަކާ ނުވަތަ ދެމެދުގައި ދެީމހެއްގ 
 އަޑުގެ ނުވަތަ ވާހަކައިން ދެކެވޭ ެދމެދުގައި
 ނުވަތަ ޒަރީއާއިން އަކުުރގެ ނުަވތަ ޒަރީއާއިން
 އިޝާރާތެއްގެ ނުވަތަ ޒަރީއާއިން ކުރެހުމުގެ
 ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން އެއް ޒަރީއާއިން
  ބަދަލުކުރުން. މައުލޫމާތު

  

  މުއާސާަލތުކުރުން

 ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ތަުނވަ ތައުލީމީ ތަނުވަ އިދާރީ
 ބޭނުމަކު މިފަދަ މިނޫންވެސް ނުވަތަ ދީނީ

  ޖަމާއަތް. ނުވަތަ މަރުކަޒު އުފައްދާ
  

  މުއައްސަސާ

  -(ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން. 
ހަރަށްވުރެ އަ މަިފދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ުމއްދަތު 

ލިޔުމުން ނުވަތަ  އިތުރު  ނުކުރެޭވނެ. 

މުްއދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒާީފގެ 
  އެއްބަސްވުން
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އެއްބަސްވުމެްއގެ ދެފަރާތުން އަމަލުކުރި ގޮތްުނ، 
އަހަރަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފިނަމަ އަެފދަ  މުއްދަތު 

ބަސްވުމެއް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާގެ ދާއިމީ އެއް
  އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް. 

މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނިމުމަކަށް އްަނާނނެ 
އަޅާފައިވާ ތާރީހުކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑަ

ން ކުރެ ފަރާތަކުން އިތުރު ތާރީހުގައި، ދެ ފަރާތު
ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާނުލައި އެ އެއްބަސްުވން 

  ނެ.ނިމުމަކަށް އަންނާ

  ތުހުމަތު ރައްދުވާ ފަރާތް
  

  މުއްތަހަމް

  .މީހާ އައްޔަންކުރާ ވަީކލަކު
  

  މުވައްިކލު

މީހެއްގެ  ،އުޖޫރަ ނުވަތަ މުސާރަ ދޭ ގޮތަށް
 ،ގޮތެއްގައި އާއްމުވަޒީފާގައި އުޅޭީމހެއް. 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ިހންގުމުގެ ފަންތީގައި ނުހިެމނޭ 
  ފަރާތެއް.

  

  ުމވައްޒަފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމުން ނުވަތަ 
ތަން  ހުްއޓާލަން ޖެހުމުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ

އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކަުރންޖެހިގެން 
ުނވަތަ ވިޔަފާރީގެ އިޮނގަނޑަށް ެގްނނަ 

ދަލަކުން މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ނުވަތަ ބަ
ކަމެއްގެ ސަބަބުން މަޑުިއގްތިސާދީ ތަދު

  މުވައްަޒފަކު ދޫކޮްށލުން. 

  މުވައްޒަފަކު ދޫކޮްށލުން

މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ 
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ 

  ދައުވާ.މުދަލުގެ މައްޗަށް ކުރާ 
  

  މުދަލުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ

ތަންފީޒުކުރެވޭ ހައްގުތައް. މުދަލުގެ މައްޗަށް 
މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް 

މުދަލުގެ މައްޗަށް ަނގުލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، 
ހައްގުތައް މުދަލާއެކު ދެމިެގންދާނެ.   އުފެދިފައިވާ

  

  މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ހަްއގު 

މުަދލަުކން މަންފާެއއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލެިބން 
  އޮތުން.

  

   މުދަލުގެ މަސްލަހަތު
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އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި މްާއދީ މުދަލާއި 
މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ޮގުތން އެއްވެސް އަެގއް 

ދުމަތާއި ހުރި ކްޮނމެ އެއްޗެއް. މީގެ ތެރޭގައި ހި
އެކިއެކި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ހައްާގއި 
 މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ބާރާއި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

މުދަލެއްގައި އޮތް ، ދަށުން ލިިބދޭ ބާރާއި ހައްގާއި
ރަސްމީ ލިޔުންތާަކއި  ހަްއގު އަންގައިދޭ

  ހެިމނޭ.    ކާއި ިއމްތިޔާޒުތައްހުއްދަތަ
  

  މުދާ

ވިއްކާ މީހާގެ ކިބިައން  ،މިލްކުވެރިކަންމުދަލުގެ 
ބަަދލުކުރުމަށް ވަކިއަގަކަށް  ،ގަންނަ ީމހާއަށް

  އެއްބަސްވުން. އާއި ގަންނަމީހާ ވިއްކާ މީހާ
  

  މުދާ ވިއްކުން

  .ކާވެނި ވަގުތީ
  

  މުތާ

ފުރިހަމަ  ނެތް އުނިަކމެއްއެއްވެސް   . 
  ވެގެންވާ.

  .ފުރިހަމަ. 
  .ނެތް ބަދަލުވުމެއް .
   .ެނތް މުަހދޫދުުވމެއް .
  ހައްދެއްނެތް. . 
  .ނެތް އެއްވެސް ޝަރުތެއް. 
  

     މުުތލަގު  

  އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތް ފުރިހަމަ ހައްގު.
  

  މުތުލަގު ހައްގު

ކްޮނޓްރެކްޓެއް ކުރާއިރު، ވައުދު ރައްދުވާމާީހގެ 
ކިބައިން ކުެރވޭ ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ އަމަލު 

    އަގު. އެފަރާތުން ދޭނުވަތަ 
  

  މުގާިބލު 

ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް ގެްނނަ 
ސްމު ނުވަތަ  އަނެއް ހަސްމު ޫނން އަނެއް ހަ
ސްމުގެ ވަކީލު އެ ހިެކވެރިޔާއާ ޝަރިއަތުގެ ހަ

  މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުން. 
  

  ުމގާބިލުގައި ސުވާލުކުރުން

 ،ދަރަނި އަނެއް ދަރަންޏާ އަޅައި ކަނޑާއިރު އެއް 
ޭއގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ދަރަންޏަކީ އަނެކަކުގެ 
ދަރަންޏަށް ވުރެ ކުރިން އުފެދިފައިވާ ދަރަންޏެއް 

މީހުންގެ  އެ ދެ ،ވީ ނަމަވެސްަކމުގައި 
ުރހުމާއެކު އެ ދެ ދަރަނި   އަޅައި  ކަނޑައިލުން. 

  (މުޤާއްޞާ)ާގއްސާ މު
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ވަކި މުއްދަތަކުން މުއްދަތަކުން މުވައްޒަފަކަށް 

ވަޒީފާގެ އެއްބްަސވުމުަގއި  ،ދުިނމަށް
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ. 

  

  މުސާރަ

  މުސްތަހަބް  ދީނީ ގޮތުން، ކުރުން އެދެިވގެންވާ. 
  .އެކަށީގެންނުވާ ވުން. 
  ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވާނެކަމަށް .

  މުސްތަހީލު

  .ލިބިެގންވާ މިނިވަންކަން އަމިްއލަ. 
 އަށް ކަންކަން ނިންުމމުގެ ބާރުއަމިއްލަ. 

   .ލިބިގެންވާ
  

  މުސްތަގިއްލު

  .ލިޔުން
  

  މުސްަތނަދު

  -(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު)  
ގުޅޭ  މަފްހޫމެއް. މަބްދައުއާ މިއީ ފޯސް މެޖުއާރ 

އެނގިފައިނުވާ ކަެމއް ކަން ކުރިން ކުރިމަތިވެދާނެ
ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޮކންޓްރެްކޓު އި ިހނގަ

، ކަމުގައި ވާހިނދު ކުރުމަކީ ބުރައެއް ފުރިހަމަ

ނިާޒމްތަކުގެ ދަށުން  ބައެއް ގާނޫނީ 
 ކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެްކޓުކޮންޓްރެ

ފުރިހަމަ ކުރުމުން މައާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ތަކުގައި މި  ތަފާތު ގޫާނނީ ނިޒާމުމަފްހޫމެއް.  

މަފްހޫމު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުަރން 
  ޖެހޭ ތަފާތު ޝަރުތުތައް ހުރޭ.

  މްުސަތހީލުވުން 

  .މީހާ ދޭލަފާ
  

  މުސްތަޝާރު

ރައިްޔުތންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ކުެރވޭ 
ނުވަތަ  އިހުސާސް ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި

މީހުން އެއްވެގެން ހްިނގާ  ހާމަކުރުމަށްޓަކައި
  ހަރަކާތް.

  މުޒާހަރާކުރުން

Person qualified to exercise 
ijtihad.

  .ކުފޫހަމަވާމީހާ އިޖްތިހާދުކުރުމަށް
  

  މުޖްތަހިދު

 ކާވެނިކުރުން އްިސލާމީމީހަކާ  ިތމާ އެ
ޝަރީއަތުގައި ހަާރމްވެގެންވާ ގުޅުމެއް ނުވަތަ 

  ާހލަތެއް ދެމިއޮތް ކޮންމެ މީހެއް.
  

މަހްރަމް

  (މަހުޟަރު) މަހުލަރު  .ރެކޯޑް ވާހަކަތަކުގެ ދެކެވޭ ކޯޓުގައި
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  .ލިޔުން ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ކޯޓުގައި

  
  (މަހުޟަރުކުރުން) މަހުލަރުކުރުން

  ދާއިރާ ހަނިކުރުން.. 
  މްިނވަރު ކަނޑައެޅުން.. 
   

  މަހުދޫދުކުރުން

   ތަން. 
  މަގާމު. 
  ދަނޑިވަޅު. 
  

  މަހައްލު 

  .ފައިދާ.  
  ނަފާ.. 
  

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، 

ކުލެވިގެން ވިޔަސް ުނވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެ
ލިބިދޭ މާއްދީ ނުވަތަ މާއްދީނޫން  އަދި ނުވިޔަސް

  ފައިދާ.

  މަންފާ

ޓްރަސްޓަކުން ނުވަތަ އިންޝޫރަންސް 
މަުކން ޕޮލިސީއަކުން ުނވަތަ ވިަސއްޔަތުގެ ލިޔު

ުނވަތަ އެނޫންވެސް ގާނޫނީ ލިޔުމަކުން 
ކޮންމެވެސް މަންފާއެއް ލިބޭފަރާތް ނުވަތަ 

  ފަރާތްތައް.
 

  ަމންފާވެރިޔާ

ީމހެއްގެ ނަންމަީތގައި ރަޖްިސޓަރީކުރެވިފަިއވާ  
ީމހަކަށް ލިބިގެންވާ ހެންމައްޗަށް އެ މުދަލެއްގެ

     ހައްގު.  އަދާލަތުނިޔާކުރާ
  

  މަނާްފވެރިކަމުގެ ހައްގު

   .ހަމަ ބުއްީދގެ .
. ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ އިލްމު.  

  

  )މަންޠިޤް(  ަމންތިގު

ހާއްސަކޮށް ހުއްޓުވުން (  . ކަމެއް 
  .)ގާނޫނަކުން

  . ހުއްދަ އަތުލުން.
. ކަމެއް ނުކުރުމަށް، މީހަަކށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް 

  އެންގުން.

  މަނާކުރުން

  މަނީ ލޯންޑްރިން  –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
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އަމަލަކުން  ގާނޫނީއިރު އަވަކި ުމދަލަކީ  .
ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ސިއްރުކުރުުމގެ 

ނުވަތަ  ،ސަދުގައިގްުނވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަ
ގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއް ންމަނީ ލޯންޑްރި

ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކަށް ހައްުގވާ 
 ފަރާތެއް މިންޖުކޮށް އަދަބުން އެ
އެ މުަދލަކީ ކުށް ކޮށެްގން  ،ދިނުމަށްޓަކައި

އެކަށީގެންވާ  ،ދަލެއްކަންހޯދާފައިވާ މު
ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުެރވޭ ސަބަބު

އެ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ހާލަުތގައި
މުދަލެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ މުދަލަށް 

 ؛ގެނައުންބަދަލު 
ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ  .

ނުވަތަ އެ  ،މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ
މުަދލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް 
ކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް 
 ،ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ާހލަތުގައި

އެއްވެސް ފަރާތުަކން އެ މުދަލެްއގެ 
 ،ުނވަތަ އެ މުދަލެއް ލިބުނު ގޮތް ،އަސްލު

ނުވަތަ އެ  ،ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހުރިތަން
ުނވަތަ އެ  ،މުދަލެއް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތެއް
ނުވަތަ އެ  ،ުމދަލެއް ގެންދެވޭ ތަނެއް

ނުވަތަ އެ މުަދލާ  ،މުަދލުގެ ވެރިފަރާތް
ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިިބދޭ 
 ؛ހައްގެއް ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން

ނުވަތަ 
ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ  .

ނުވަތަ ވަކި  ،ލެއްކަން އެނގިހުރެމުދަ
މުަދލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް 
ކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް 
 ،ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ާހލަތުގައި

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ހުޯދން 
ުނވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 

ނުވަތަ ؛ބޭނުންކުރުން
އިވާ އަމަލެއް ކުރުމުަގއި މަތީގައި ބުނެފަ .

އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް 
ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުން ނުވަތަ އަެފދަ 
އަަމލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ 
އަަމލެއް ިހންގުމުގައި އެއްވެސް 
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ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އަެފދަ 
ދަ ނުވަތަ އެފަ ،އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުން
އަމަލެއް ކުރަން އުޅުން.

  
ގިނަ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ެބހިފައިވާ ކަމެއްގެ ެއއް 

  ފިޔަަވހި.
  

  މަރުހަލާ

 އިދާރާތަކަކީނުވަތަ ސަރަހައްދީ ރަްށފުށުގެ 
މަރުކަޒީ އިދާރާއިން އެނިްގގޮތަކަށް ކަންަކން 

ގައުމެްއގެ  ،ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮުތގައި ތަންފީޒުކުރާ 
ިއދާރީ ިހންގުމުގެ ނިޒާމު އިންތިޒާމުކޮށްފައި 

އޮތުން.
  

  މަރުކަޒީ އޫުސލު

Homicide ުނުވަތަ ނުކޮށް  ސަބަބުން ކަމެއްގެ ކުރި މީހަކ

ފުާރނަ ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ 

  ދިއުން.

ާބވަތްތައް: މަރުގެ ކުށުގެ

ގަސްތު މަރު: ގަސްތުގައި މީހަކު  .

މަރާލަން ނިޔަތްގަނެގެން ކުރާ 

ައމަލަކުން މީހެއްގެ ފުރާނަ ދިއުން.  

ގަސްތު ނެތި މެރުން: މަރާލުމުގެ  .

ގަސްތު ނެތި މީހަކު ކުރާ އަމަލަުކން 

ކެއްގެ ފުރާނަ ދިއުން. އަނެ

އޮޅުމަކުން މެރުން: އޮޅިގެން ކުރާ  .

އަމަލަކުން މަރުވުން.  

ދުން މެުރން:  ާއދަވެެގން ޝުބުހު އަމް .

މަރު ނުވާފަދަ  އަަމލަކުން މީހަކު 

  މަރުވުން. 

  ރުގެ ކުށްމަ

Financial  compensation  
homicide cases. 

މަރުގެ ދިޔައަކީ، މިނިވަނަކު މަރައިލުމުގެ ނުވަތަ 
މަރައިލެވުމުގެ  ސަބަބުން، މެރިމީހާގެ މައްޗަށް 
ދިނުން ވާޖިބު ވެގެންވާ ފައިސާ ނުވަތަ 

  މުަދލަކަށް ކިޔާ ަނން.
   

  މަރުގެ ދިޔަ

  .އޫުސލު.  
  ގަޫބލުކުރާހަމަ.. 

  މަްބދައު
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  . ގާއިދާ.
  

ކްޮނޓްރެކްޓު ކުރުުމގެ މިނިވަންކަން. 
ކޮންޓްރެކްޓެއް އެކަުލވާލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާާރއި 

ތިޔާރު ޮކންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރްިނނަށް ހުއި
  ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަފްހޫމް.ލިބިގެންވާ 

  

  މަބްދައު ުސލްތާނިލް އާިރދާ 

  .ނުވާ އެދެވިގެން ކުރުން ،ގޮތުން ދީނީ
  

  ރޫހަމަކު

 ގަސްތުގައި ،ދައުވާކުރާނޭ މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި
ވަތަ އަގު ީމހަކަށް ދެރައެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނު

ޯކޓުގެ އިޖުރާއަތު  ނުވަތަ ވައްޓާލުމުގެ ގޮތުން
ތައައަްސފީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޔުަތގައި، 

  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ަޓށްކޯގަސްތުގައި 

  މަކަުރވެރި ދަުއވާ

 ހަގީގަތް އަނެކާއަށް ނުހިމެނޭގޮތުން ޓެުކމަަކށް
 އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން އޮޅުވާލައިގެން

 އަނެކަކަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ފައިދާއެއް ތިމާއަށް
  ކަމެއް. ޮކންމެ ކުރާ ލިބޭގޮތަށް ގެއުްލމެއް

  

  މަކަރާއިހީލަތް

  .މާނަހުރި. 
  .ފޮރުވިފައިވާ. 
  .ގީގީހަ. 
  

  މަުއނަވީ

  .އެނގުން .

  .ފަހުމުވުން .

  އައުން. ަސމާލުމަކަމަށް .
  
  
  

  މައުރިފާވުން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން 
   މީހާ.ާކވެނި އަގުދުކޮށްދޭ 

   

  މައުޫޒނު 

ީމހެއްގެ މުދާ ވާރުަތވާނޭ މަގާމެއްގައި ހުރި 
ީމހަކު، އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިޔާއަށް ވުރެ ކުިރން 

  މަރުވުން.
  

  މަިއމުޅަވުން

ާގނޫނުތައް.   ބަޔާންކުރާހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
ފަރުުދންގެ މައްޗަށް މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގަިއ، 

  ނޫނު)ގާމަުއލޫއީ ާގނޫނު (މައުޟޫޢީ 
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 އެ  ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތައް އުފައްދައި އަދި 
ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭޮގުތން ޒިއްމާ 
އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޒިއްމާ އުުފލަންޖެހޭ 

ވާޖިބުތަކާއި ހައްގުަތއް  ،ގޮތްތައް ބަޔާކުރޭ.  އަދި
 ،ގުތަކުގެ ދާއިރާ ހަނިޮކށްއެ ހައް ،މާނަކޮށް

އިސްތިސްނާތައް ކަނޑައަޅާފައި ވެސް ހުރޭ.    
މަުއލޫޫއީ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި  ޮކންޓްރެކްޓާބެހޭ 
ގާނޫނާއި، މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުނަގައި 

ާގނޫނުލްއުގޫބާތާއި، ދުސްތޫރީ ، ދިނުމުގެ ގާނޫނާއި
  ގާނޫނު ހިމެނޭ. 

  
  އިޖުރާއީ ގާނޫނުިއދިމާނަ

ދައުވާ  ކުރާ ފަރާތަށް އެ ކޮްނޓްރެކްޓު ފުރިހަމަ 
 ،ކުރެވުނު ނަމަ ލިބޭނެ ފައިދާއަށް ބަލައި

  ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ ބަދަލު. 
  

  މަުއލޫއީ ގޮތުން ހައްގު ބަދަލު

ޯކޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި އިޖުރާއީ ނުވަތަ 
ޑުއެހުންތައް ނިމިގެން، ކޯޓަށް އިބްތިދާއީ އަ

  ހުށަހުެޅނު މައިގަނޑު މައްސަލަ ބެލުން. 
  

  ގޮތުން މައްސަލަެބލުން މައުލޫއީ

ފަސޭހައިން ބަލައި ، އަދާހަމަކޮށް، އެއްކޮށް
ހޯދޭނެގޮތަކަށް ވަކިގޮތަކަށް  އަތުރައި 

  .ރައްކާކޮށްފައި ުހންނަ މައުލޫާމތު
  

  މައުލޫމާތުކޮށާރު

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން 
 ރަސްމީ ކަމާބެހޭ ހުއްދަ ކޮށްދިނުމުގެ ކާވެނި

 ކޮށްފައިވާ އައްޔަންއެކަން ކުރުމަށް ، ފަރާތަކުންދީ
   މީހާ.

   

  މައުޫޒނު 

  . ޯކޓަށް ހުށަހެޅޭ ގަޒިއްޔާ.
. މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނުވަތަ 

ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ މުއައްސަސާއަކުން 
  ހުަށހަޅާ ކްަނތައް.

. ދެފަރާތެއްގެ ދެެމދުގައި އުފެދޭ ހިލާފު ނުވަތަ  
  ހިޔާލު ތަފާތުވުން ނުވަތަ އަރައިރުން.

. އެއްޗެއް އާދައިގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރްަނވާ 
 ގޮތަށް ނުކުރުން.

  

  މައްސަލަ
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އްސަލައަކީ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ބަލާެބލުުމން އެ މަ
ެއއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ނުވަތަ ދައުވާކުާރނޭ 

  ކަމަށް ފެނުން.މައްަސލައެއް ސަބަބެއް ނެތް 

  ބަލާނެ ތަނެއް ނެތުން މައްސަލަ

ފަނޑިޔާުރގެ އަމިއްލަ އިސްނެުގމުގެ މިަތން 
   ،ނުވަތަ ހަސްމެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން

  ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލަ ބެލުމުން  އެއްކިބާވުން. 

  މައްސަލަ ބެލުމުން ތަނާޒިލުވުން

ުހށަހެުޅނު ކޯޓަކަށް ުނވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް 
މައަްސލައެއް ަބލާނޭ ތަނެއް ނެތުމުގެ ސަބުަބން 

އެ    ،ުނވަތަ އިހުތިސާސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ން ނިންމުން ނުވަތަ ބަލައިނުގަންނަ   މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގްެނދަން ނިންުމްނ.
  

  މައްސަލަ ބޭރުކުރުން

 މީހެއްގެ މައްޗަށް މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުނު
ނެ ބާރެއް މައަްސލައެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ަބލާ

ނެތިގެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުަށހެޅުމުަގއި 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަނުވުމުގެ 

މައްސަލަ އެ ތަނުގެ ދަފްތަުރން އެ  ،ސަބަބުން
  އުނިކުރުން.  

  

  މައްސަލަ ބާތިލުކުރުން

އެ  ،މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާތުން އެދިގެން އެ 

  މައްސަލަ އެތަނުގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރުން. 
  

  މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުން

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް އަކަށް  މުއައްސަސާ 
އެ  ،ގޮސް އަކުން ބަލަމުން އެ މުއައްސަސާ

މައްސަލައަކީ ބަލާނެތަނެއް އޮތް މައްސަލަެއއް 
ނޫންކަމަށް ފުެނމުން ނުވަތަ ހެކި ނެތުުމން 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ  

މައަްސލަ ކުރިއަށް  މުއައްސަސާއިން އެ
 ގެ ފަިއލުއިމައްސަލަ އެނުގެންދިއުމަށް ނިންމައި 

  ބަންދުކުރުން.
  

  ކުރުންމައްސަލަ ފައިލު

  .އަރާމުގޮތްތައްދުނިޔަވީ 
  

  މައީޝަތު (މަޢީޝަތު)

  .ވިސްނުން. 
   .ާޔލުހި. 
  .ތަސައްވުރު. 
  .ފިކުރު. 
  

  މަފްހޫމް
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  .ރަށްވެހިކަން
  

  ަމދަނިއްޔަތު

  މަދަނީ މިނިވަންކަން. .
ގާނޫނު އަސާސީގައި ރައްޔިތުންނަށް . 

ޔަގީންކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ިމނިވަންކާަމއި 
  ހައްގުތައް. އަސާސީ 

  
ދަނީ ހުއްރިއްޔަތުގެ މްަފހޫމު ބަޔާންކުރާ މަ

ރައްޔިތުންގެ އަމަލުތައް ދައުލަތަށް ، ގޮތުން
ހިފެހެއްޓޭނީ، ހަމައެކަނި ޖަމާއަތުގެ 

ގާނޫނަކުން މަންފާއަށްޓަކައި ހަދާ ގާނޫނުތަކުން.  
ހިފެހެއްޓިފައިނުވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުުމގެ 

  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވޭ.   މިިނވަންކަން
  

ރޭގައި އަންނިަނވި މަދަނީ ހުއްރިއްޔަތުގެ ތެ
މުގެ ހައްގު ކަންކަން ހިމެނޭ: (ހ) ހިޔާލުފާޅުކުރު

(ށ) ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގު (ނ) 
ޅުުމގެ އެއްވެއުޅުމުގެ ހައްގު (ރ) އާއިލީ ދިރިއު

ހައްގު (ބ) ޮގވަތިގެދޮރުގެ ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ 
   ހައްގު.

  މަަދނީ ހުއްރިއްޔަތު

  މަދަނީ ގާނޫނާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓު.. 
  . ސިވިލް ކޯޓު.

  

  މަދަނީ ޯކޓު

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް މެނުވީ ނިުލބޭ 

  މައުލޫމާުތ.ަރއްާކތެރިކުރެިވފައިވާ ގޮތަށް 
  

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ 
    ލޫމާތު އުމަ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
އެ ތަނަށް ވަނުމަްށޓަކައި ބޭނުންވާ ކާކަުކން 
އަންގައިދޭ ކާޑެއް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ނިޝާނެއް 

އަދި ، ދައްކައިެގން މެނުވީ ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ
ސަލާމަތީ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި، އެ ތަނެއްގެ

  ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަން.
  

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު 
    އެޅިފައިވާ ތަން 

    
ބާރުދައްކައިގެން،  ދަތުރުކޮށްފައިދާ ބަޔަކަށް

  ބިރުގަންނަވައިގެން ތަކެތި އަތުލައި ގަތުން. 
   

  މަގުފޭރުން



 

132 
 

ބޭނުންކުުރމަށް ކަމުދާ އަދި ގާޫނނު ޯކޓުގައި 
  ހުއްދަކުރާ ހެިކ.

  

  މަގްބޫލު ދީަލލު

 ބަހެއް ވަކި ގާނޫނުގައިވާ މާނަކުރުމުގައި ގާނުނު
 ޖުމްލަ ނުވަތަ އިބާރާތަކަށް ނުވަތަ

 އެ ބަދަލުގައި ބެލުމުގެ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ
 މަިޖލީހުން ރައްޔިތުނގެ ފާސްކުރުމުގައި ގަނޫނު

  އުސޫލު.  ބެލުމުގެ މަގްސަދަށް ގެންގުޅެފައިވާ
  

  އޫުސލު މަގްސަދުގެ

  -(ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) 

ތިމާ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް 
ުނވަތަ ސިއްހަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިާދނެ 
 ،ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރި ނަމަ

  ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަށް ލިބިފައިވާ ހައްގު.

  

  މަަސއްކަތުން ދުރެުހލިވުމުގެ ހައްގު

މަސައްކަތެއް ކޮށްިދނުމަށް ެވވޭ 
ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި ވަކި އަގެއް ނުވަތަ 
އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅި އެއްބަސްވެފައި ނުވާ 

އަދި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތަށް އެކޭަށނަ ، ިހނދު
  ،ުނވަތަ މުސާރައެއް ދިފައި ނުވާ ނަމައަގެއް 

އެ މަސައްކަުތގެ އަގު ނުވަތަ ބަދަލު ކަމުަގއި 
ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ޯކޓުން 

  މްިނވަރު. 
        

  މަސައްކަތުގެ ައގު 

. ކަމެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ 
  ވާޖިބު.   ބެލެހެއްޓުމުގެއެއްޗެއް 

  . ޒިއްމާ.

  މަސްއޫލިއްޔަތު 
  

އުފެދުުމގެ  ތައްގާނޫނީ ހައްގުތަކާއި ާވޖިބު.   
އަސުްލ.

. ކަމެއް ުނވަތަ އެއްޗެއް އެުފދެންފެށޭ ތަން  
  ނުވަތަ ފަރާތް.

  . އެއްޗެއް ލިބެން ހުިރަތން.
   

  މަސްދަރު 

ކުރާ ައމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ . 
ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދުން ނުވަތަ އަމަލުގެ 
ރަނގަޅުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވިސްނަިއގަތުމަށް 

  މަސްތުވުން
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ނުކުޅެދިގެންވުން ނުވަތަ ހިނގާ އަމަލެއް 
  ހުްއޓުވުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ . 
ނުވަތަ ފިކުރީ  ސަބަބުން ތިމާގެ މާއްދީ

  ހިއްސުތަކަށް އުނިަކން އައުން. 
  

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ 
ަގއި  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބޭހުގެ ގޮތުގއި 
ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާ ތަކެތި ަކމުގައި އެ 

ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން ގާނޫނުގެ ޖަދުަވލު 
ތަކެއްޗާއި އެއިން ބާވަތެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ 

  އެއްޗެއް.
  

  ކެތިތަމަސްތުވާ

  މާލީ ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ފައިާދ. .

  ވެރި، ހަމަޖެހޭގޮތް.ހަލްސުރީތި، އޮމާން،   .

  މަސަލަސް. .

  މަސްލަހަތު

މަސްލަހަތުއޮތުން  ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތުން. މަންފާއެއް 

މީހެއްގެ ވަޒާީފގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި    
ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކުން 
އޭނާއަށް އަމިއްލަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާެއއް 

  ވެދާނެ ހާލަތު މެދުވެރިވުން.
  

  މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން

ތިޔާރުން ބޭރުން ނުވަތަ ހުީމހެއްގެ އަމިއްލަ އި 
އެީމހަކު ބޭނުން ނުވާކަމެއް އޭނާ ލައްަވއި 
ކުރުވުމަށްޓަކައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ 

  އެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުދެއްކުން. 
އެފަދަ ކަންކަުމގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ގޮުތން 

  އަނިޔާކުރުންވެސް ހިެމނޭ. 
  

  މަޖުބޫރު

ބަޔަކު އެއް ަމގުސަދެއްގައި ެއއް ޖަމާއަތެއްގެ . 
  .އެއްވެ ކަމަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން ތަނަކަށް

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރްުނގެ 
  ބޭއްވުން. އެއްރަސްމީ ޖަލްސާ

  

  ލިސްކުރުންމަޖި

  މަޝްވަރާ  .ހޯދުން ލަފާ ،ދައްކައި ާވހަކަ މީސްމީހުންނާ
  .ގާނޫނީ ސައްހަކަން

  
  މަޝްރޫއިއްަޔތުަކން 
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 އަނެކަކުގެ އެކަކު  ބަޔަކު ނުވަތަ ީމހަކުދެ.   
 ގޮތުން ރުޅިވެރިކަމުގެ ނުލައި ރުހުމާ ގަޔަށް

 ތަޅާފޮޅައި ައްތލައި އެގޮތުން ނުވަތަ، އަްތލުން
  ހެދުން.

.އަތްލުން ގަޔަށް މީހެއްގެ ނެތިރުހުން .
  އަްތލުން ގަޔަށް އެކުރުޅިވެރިކަމާ. 
  

  މާރާމާރީ

 ލިބިގަުތމަށް ބާއްޖަވެރިކަން ރަތުގެހިއާ  
 ކުރުމާއިމުދާއެއް   ބަދުަލގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ

 މުހިންމުަކމަށް ލިބިގަތުން އުފާ އަރާމާއި ދުނިޔަވީ
  .ގަބޫލުކުރުން

  

  މާއްދިއްޔަތު

ގާނޫނުގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ ވަކި   
  ބަސްބައެއް.

  

  މާްއދާ 

 
ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގުޮތން 

ަކމެއްގެ ހަީގގަތް ކަޯޓށް  ސާބިތު
ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ހެކީގެ ގޮތުގައި 
  ބޭނުންކުރުމަށް  ޯކޓަށް ުހަށހަޅާ މާއްދީ އެއްޗެއް.

  
  

  މާއްދީ ހެކި

     
   

އަދި މާްއދީ  ،ވުޖޫދުވެފައިވާ މާއްީދގޮތުން
އެކުލެވޭ އަދި ނުވަތަ ސިފަތަކެއް ސިފައެއް

  އޭގައި އަގެއް ހްުނނަ ތަކެތި.
  

  މާއްދީ މުދާ

   
  

މާއްދީ ސިފައެއް އެުކލެވިގެންނުވާ، އެެހން 
ނަމަވެސް އަގެއް ހުންނަ މުދަލެއް. މި ބާވަތުގެ 

ތެރޭގައި ހިެމނެނީ ވިޔަފާރީގެ ގޮުތން މުދަލުގެ 
އެކި ބާވަތްބާވަުތގެ ާގޫނނީ  ،އަގެއް ހުންނަ

ހައްގުތައް.  އެފަދަ ގާނޫނީ ހައްގުތަކަކީ މުދާ 
އެ ހައްގުތަކަކީ އެކިއެކި ، ކަުމގައިވާތީވެ

ފަރާތްތަކަށް ދީ، ވިއްކަިއ، ގަނެ، ކުއްޔަށްދީ،  
 ،ރަހުނުކޮށް، ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހްުއދަދީ

ދިދާނެ ުމދާ. މާއްދީނޫން މުދަލުގެ ތެރޭގައި، ހެ
ލީޒް (ުކލީގެހައްގު) އާއި ރަހުނާއި ޕޭޓަނާްޓއި 

  ކޮޕީރައިޓާއި ޓްރޭޑްމާކު ހިމެނޭ.
  

  މާއްދީނޫން މުދާ

  .މުދާ
  

  ާމލު
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   -(އިދާރީ ގާނޫނު) 
ފަންނީ ތައުލީމު ލިބިގެން ތިބެ، ފައިސާއާއި 
ފައިސާގެ ގޮުތގައި ބެލެވޭ ލިޔެކިޔުން 

ޭއގެ ، އޮިޑޓްކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި
މަލާތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް އާމު

  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހުން.  
  

  ތްތެރިއެއްހިދުމަާމލީ 

. ކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާން
އި ހުރި ޖުްމލަ ކުންފުނީގަ ވަކި ތާރީހަކާ ހަމައަށް

އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީގެ އަދަދު މި ބަޔާުނން 
  އެނގޭނެ.  

  

  އަންގައިދޭ ބަޔާންމާލީ ހާލަތު 

   -(އިދާރީ ގާނޫނު) 
  

ބޭންކު ވިޔަފާރި ނުވަތަ، ސެކިއިުރޓީސްގެ 
ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ގެ ވިޔަފާރި 

ފާރި، ލަފާދޭ ވިޔަ ގެްނޓުުނވަތަ އިންވްެސޓްމަ
ފާރި ނުވަތަ ގެ ވިޔަނޭންސް ލީސިންނުވަތަ ފައި

ގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ   އެސެޓް މެނޭޖްމްަނޓު
ަކން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  މާލީ ނިޒާމު

 ޖެހޭހަމަމަގުކުރަންހިނގާގޮތް ބަލަހައްޓައި  
ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީއަށް 

އެހެންވެސް މިފަދަ ާމލީ ހަރަކާތްަތއް  ،ފެންނަ
ހިންގާ މީހެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް 

  ނުވަތަ  އެނޫންވެސް ފަާރތެއް.
  

  މާލީ އިދާރާ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
  
  މުއާމަލާތު:އްަނނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ  
ވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެެހން  .

ތަނުން ވަސީލަތެއް ބޭނުންޮކށްގެން އެއް 
  އަނެއް ތަނަށް ފައިސާ ގެންދިއުން؛ ނުވަތަ

ފައާިސގެ ލިޔުމެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ  .
  ބަަދލުކުރުން؛ ނުވަތަ

އޮތް މިލްކުވެރަިކމުގެ ހައްގު  މަުދލަކަށް .
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން.

  

    މަލާތް އާމާލީ މު

Financial instrument  ާމލީ ބޭނުންކެުރވޭ ހެދޭގޮތަށް ގަނެވިއްކައި
   ވަސީލަތް.

   މާލީ ލިޔުން 
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ގޮތުން ގާނޫނު ހިނގާނީ  އަސާސީ އުސޫލެއްގެ

ގާނޫނު ހިނގަން ފެށުމަށްފަހު ހިނގި 
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ަކމަށް ކަނޑައަޅާ 

  މަބްދައު.
  

  ނުހިންގުންމާީޒގެ މައްޗަށް ާގނޫނު 

  އޮތުން. އަމިއްލަ ބާރުކަންކަން ނިންމުމުގެ  .  
   

ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި އަމަލެއް ކުރުމާަށއި . 
ވިސްނުމަށް އެހެން މީހެއްގެ ހުްއދައެއް ބޭނުން 

  .ުނވުން
  .ލިބަޓީ.

އަކީ މިނިވަންކަމަށްވުރެ ހަނި މާނަެއއް ލިބަޓީ 
މްަފހޫުމގެ ހިމެނޭ މަފްހޫމެއް. ލިބަޓީ ގެ  
އާބިޓްރަރީ  ތެރޭގައި މިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް

މުޖްތަމައުގައި ހިމެނޭ އެެހން  ހުރަހެއް ނެތުމާއި 
  ފަރުުދންގެ ހައްގުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނޭ. 

  

  މިނިވަންކަން 
  

ސަރުކާރުގެ  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް   
  އުފައްދާފައިވާ ވުޒާރާ.

  

  މިނިސްޓްރީ  

  

  
 'ޖެންޓުކޮށް ބޭނުން ކުރެވެނީ 'އެއާއްމުމި ލަފްޒު 

 މި ބަސްތަކާ ތަފާތުކުރުމަށް. ނުވަތަ 'މުވައްޒަފު'
މި މަފްހޫމުން ޭދހަވަނީ ިމނިވަން 
ކްޮނޓްރެކްޓަރަކު ކަންކަން ކުރާނީ އެ ފަރާތެއް 
ކުރަން އެއްބަސްވި ކަމެއް އެއްބަސްވި ގޮތަށް 
މިނިވަން ކަމާއެކުގައި ކަން. އަދި އެ ފަރާުތން 
ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ާގނޫނީ  ޒިއްމާ އުފާުލނީ 

އެފަރާުތން އަމިއްލައަްށ.  މިއާ ހަމަ ވެސް 
އެޖެންޓެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  ،ށްލާފަހި

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެފަރާތެއް މަސައްކަތް 
އެމީހެއްގެ  އަދި ކޮށްދޭ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް 

  ބާރުގެ ދަށުން. 
       

  މިނިވަން ޮކންޓްރެކްޓަރު 

Mutual fund   ިސެކިއުރިޓީ ގަތުމަށްޓަކައި ވަކިވަކ
  ފައިސާ އަތުން ނަގާ ގެރުންޓައިންވެސް

 .އެއްކޮށްގެން ހިންގާ  އިންވެސްްޓމެންޓް ސްކީމް
   

  މިއުޗުއަލް ފަންޑް
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  ދީން.   

  ތްއަޝަރީ. 
  .އުމުގަ. 
  .ޖަމާއަތް. 
  

  މިއްލަތު

ވެރިފަރާތަށް އެމުަދލެްއގެ މިލްކުމުަދލެއްގެ 
މައްޗަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ އެންމެހައި 

މަސްލަހަތުތަކަށް ހައްގުތަކާއި މަންފާތަކާއި 
ޖުމްލަކޮށް ކިޔާ ނަން. މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިަކން 
މީހަކަށް ލިބިގެންވަނީ ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާ 

  ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި.
  

  މިލްކުވެރިކަން 

 ފުރަތަމަ އެންމެ ިބމެއް ނުަވތަ ގޯއްޗެއް
 މިލްކުވެރިކަން  ބިމެއްގެ އެ ލިބުނީއްސުރެ

 ނަގުލުަވމުން އަނެކަކަށް ބައިންކި އެކަުކގެ
 މިލްކުވެރިކަން ިބމުގެ އެ  އެަވގުތަކު އައިސް
 މިލްކުވެރިކަން ބިމުގެ އެ ހަމައަށް ފަރާތާ އޮތް

   .އައިގޮތް ފުރޮެޅމުން

ިބމުގެ މިލްކުވެރިަކމުގެ ސިލްސިލާ އޮޅުން ފާިލނީ 
ފަނޑިޔާރުންނާއި ނާއިބުން ލިޔެދީފައިވާ ބިުމގެ 

ބިމާބެހޭ އިދާރާއިން ހަދަިއދޭ ފަތްތަކުންނާއި 
  . ރަޖިސްޓަރީތަކުން

  

  މިލްކުވެރިކަމުގެ ސިލިްސލާ

މީހަކަށް އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ބެހޭޮގތުން   
  ދޭހަކޮްށދޭ ދިނުން. ސާސްކުރެވޭ ގޮތްއިހު
  

  މިޒާޖު

Maldives Inland 
Revenue Authority 

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  /ގާނޫނު ނަންބަރު 
ފައްދާފަިއވާ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އު

  ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ.މޯލްިޑވްސް އްިނލަ
  

  މީރާ

Person    ..ާއިނާްސނ  
     ގާނޫނީ ޝަހުސު. .
  

    މީހާ 

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)    
އަންނަނިވި ސަބަބުތަަކްށޓަކައި މީުހން 
ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަން:  
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ހުކުމް 

  ނުވަތަ ؛ތަންފީޒުކުރުމަށް

  މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު
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ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގައި މީހެއްގެ 
ތް ކުރެވުމަށް ނުވަތަ މީހެްއގެ އަމައްޗަށް ޝަރީ

 ؛ކުރަންދެންމައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ހުކުމް
  ނުވަތަ

އަންނަނިވި ކަންކަން ގުޅިެގން 
  :ހައްޔަރުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް

  ނުވަތަ ؛ކުށަކާ ގުޅިގެން) (ހ
  ނުވަތަ ؛ލާފެުވގެންހި) ޕްރޮބޭޝަނާ (ށ
  ނުވަތަ ؛ލާފުވެގެންހި) ޕެރޯލާ (ނ
) ވަކިގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ަކނޑައެޅޭ (ރ

  ނުވަތަ ؛ލާފުވެގެންހިހާލަތުގައި ެއގޮތާ 
ތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ އަޝަރީ  .

އަޑުެއހުމެއް ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ މިންވަރު 
  ށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްުވމަށް.ކަނޑައެޅުމަ

  
Relocation of 

population  
ީމހުން ދިރިނެޫޅވޭނެ މިންވަރަށް ރަށް ގިރައިެގން 

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ރަށް ، ދިއުމްުނނާއި
މީހުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ، ކަމުނުދިއުމުންނާއި

ރަށެއްގައި ސިނާއީ މަސައްކަތެއް ކުުރުމަށާއި، 
ދިރިއުޅޭީމހުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އިދާރީ 
ފަސޭހަތަކަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ 

މީހުން އެެހން ރަށަކަށް ަބދަލުކުރުމާއި،  ދަށުން  
ށް ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ރަށަ

  ،ގިުޅގެންކާ ދަ ކަންކަމަގެްއލުން ލިބުން ފަ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އެެހން 

ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުން.
  

  މީހުން ބަދަލުކުރުން 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބުޯޑން ަކނޑައަޅާ   
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ދުވަުހން 
ދުވަހަށް ކުނުްފނި  ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

   .އެންމެ އިސްފަރާތްވާލުވެ ހުންނަ ހަ

   ރެކްޓަރުއިޑަ މެނެޖިންގ

ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖެިބއް  ގާނޫނީ  
ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ   އަދާކުރުމަށް ދަށު

މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ކުޯޓން ނެރޭ 
  އަމުރު.

  އަމުރު މެންޑަމަސް

 Misdemeanor ްކުށް މެދުމިން  .ޖުނަހ 
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 ޝަރިއަތްކުރާ  ކޯޓުތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް  
  .ނަންމަގުާމގެ  ފަނޑިޔާުރގެ

  

  މެޖިސްޓްޭރޓް

 ތިސާސްއެއްހުއި ހަނި ކޯޓުތަކަށްވުރެ ސުޕީރިއަރ
 ކޯޓެއްގެ މަރުހަލާގެ ފުރަތަމަ   ގޮތަށް ލިބިގެންވާ
  .ކޯޓު އުފައްދާފަިއވާ ޝަރިއަތްކުުރމަށް ގޮތުގައި

  

  މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓު

 ރައުސްމާލުގެ % ކުންފުންޏެއްގެ
 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ހިއްސާ 

  .ކްޮނޓްޯރލްކުރާ ފަރާތް
  

  ޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރުމެ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
  ީމހަކު އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުން.

   

    ކުރުންމޮނިޓަ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
އި ށާިނޓަރ ކުރުމަމޮމީހަކު އުޭޅނޫޅޭ ގޮތް 

  މަށް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރު.ކްޮނޓްރޯލްކުރު
   

  ައމުރު މޮނިކަން

މުދަލެއް ނުވަތަ ހިުދމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުުމގެ 
ކްޮނޓްޯރލް ނުވަތަ ހުްއދަ ނުވަތަ އަެކމުގެ ހާއްސީ 

ފަރާތެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ  ހައްގު  އެއް
  .ގުޅިފައިވާ ވަކިބައެއްގެ އަތުގައި އޮތުން

  ޮމނޮޕޮލީ

  

  ފ
       
ލިބިފަިއވާ އިންސާނުންނަށާއި ހައިވާނުންނަށް   

  ބާރު. ދިރިހުރުމުގެ
  ފުރާނަ

.މާަލމާތް. 
  އުނދަގޫ.. 
  ބެހުން.. 
  ގޯނާ.. 
  

  ފުރައްސާރަ

 މިއިން ނުވަތަ ވައިގައި، އެއްގަމާއި، ަކނޑާއި
 މި ދެބައި ނުވަތަ ،މުދާ ނުވަތަ މީހުން  ތަނެއްގައި

  ފުރާދުއްވާއެތި
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 ޒާތުގައި އަމިްއލަ އޭގެ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން
  އުޅަނދެއް. ކޮންމެ، ގެންދެވޭ ނުވަތަ، ެގންދާ

  

ގޮތުގައި މައްސަލަ ބެލުމަށް ގަޒިއްޔާއެއްގެ . 
ތްަނދޭ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަށް ހެކި ހުރި 

  މައްސަލައެއްތޯ ބެލުން.
. އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުވަންދެން، ކަމެއް 

ރަނގަޅުކަމަށް ބެލުން.

  ނަޒަރުން ބެލުންފުރަތަމަ 

 ބިލެއްގެ ހުށަހެޅޭ މަަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލީހަށް ރައިސް މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ހީސުރު

  .އިްއވުން
  

  ފުރަތަމަ ކިޔުން

 
ގެ ޖެހުމު ތިޔާރުކުރަންހުގޮތެއް އިވަކި  .

ލިބެންހުރި މަންފާިއން  ގޮތުންއެހެން ގޮތް ސަބަބުން،
މަހުރޫމުވުމުގެ އަގު

އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަކި  .
ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ދޫޮކްށލާ ފައިދާ ނުވަތަ ައގު 

  ނުވަތަ މަސްލަހަތު.
  

  ފުރުސަތުގެ އަގު

ތް ދިނުމަށް އުފައްދައި ހްިނގާ ހިދުމަުފލުހްުނގެ 
  ނުވަތަ މަރުކަޒެއް.ކޮންމެ އިދާރާއެއް 

  

  ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު

އެ ކޯޓެއްގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތިބެެގން 
.މައްސަލަބެލުން

  ފުލް ބެންޗް

   -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 
   

ފަދަ ތަކެއްޗާއި ވަކި ވަގުެތއް  އަލިފާން ރޯވެދާ
ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، 

ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި 
ަފދަ  ގޭހާއި، މީހުން މަރުވެދާއާއި، ވިހަ  ވިހަ
ލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިަކލް މާްއދާތަކާއި، ބައޮ

   ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މާއްދާ. 
  

    ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ  

   ފަނާކުރުން    -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 
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ފަސް މީހްެއގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ  .
  ހަށިަގނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދިނުން؛ ނުަވތަ

މާރާތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އި މީހުން ދިރިއުޅޭ  .
  މާާރަތށް ބޮޑެތި ގެްއލުން ދުިނން؛ ނުވަތަ އިގިނަ 
ތަނެއްގެ ހިންގުމަށް،  އާއްމުމުހިންމު  .

އެކަށީގެންވާ ހަުރހެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ގެނައުން؛ 
  ނުވަތަ 

ދަދެްއގެ އަރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު   .
  ގެްއލުން މުދަލަކަށް ފޯރުކުރުން. 

. ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް 
 ޝަރީއަތްކޮށް އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުުރމަށް

  ކޯޓުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ މީހުން.
 މައްސަލަބަލާ ހައިކޯޓުގައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް. 

  .ފަނޑިޔާރުން
  

  ފަނޑިޔާރު

 ހިންގާ ކަންތައް ތުގެއަޝަރީ ރާއްޖޭގައި އިހުގައި
  .މަރުކަޒު އިސް ެއންމެ

  

  ފަނޑިޔާރުގެ

  . ފަނޑިޔާރުން ޝަރިއަތްކުރަން ތިބޭ މޭޒު.
  ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން.. މައްސަލަބަލާ 

  

  ފަނޑިޔާރުންގެ އަށި

ތަރިކަ މުަދލުން ހައްގުވާ މީހުންނަށް  ލިބެންޖެހޭ  
  މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ފިގުހީ ަގވާއިދާއި ހިސާުބ.

  

  ފަރާއިޟު)ލްމުލް އި( ގެ އިލްމުފަރާިއލު

-(ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު)  
ޮކންޓްރެްކޓެއްގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންޓްރެްކޓާ 

ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބަިއވެރިޔާއަށް  ،ާލފުވުމުންހި
  ލިބެން ހުރި ހައްލުތައް.

  

  ފަރުވާ
  

   -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 
   

ައންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަދުގެ 
ލެއް އަމަރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން، މީހަކު ފަރުވާކުޑަ 

  ކޮށްފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ: 
މަގްސަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން އެނގިހުރެ  .

ރުކުން  ތަ ޭއނާގެ އަމަލުން އެުނވަ
 ކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމާއި، އެ ވެރިވެދާނެމެދު

ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މަގްޫބލު ސަބަެބއް 

    ފަރުވާކުޑަ އަމަލު 
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 ނެތް ަކން ޭއނާއަށް، އެނގިހުރެ، އެ
ބެހެއްޓުން؛ އަދި ނުރައްަކލަށް ފަރުވާލެއް ނު

އޭނާ ކުރި އަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަގްސަދަށް  .
ަބލާއިރު އަދި އޭނާއަށް އެނގިގެންވާ 
ާހލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އެފަދަ އަަމލަކުން 
ނުކުމެދާނެ ނުރައްކަލުގެ ޒާތަށާއި މްިނވަރަށް 

ލަތެއްަގއި ހާފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުމަކީ، އެފަދަ 
ގޫަބލުކުރެވޭ  ކަމަށް ހުރި މީހަކު އަމަލުކުރާނޭ
ގޮތަކަށް ކުރި ައމަލެއް  ހަމަތަކާ މުޅިން ތަފާތު

ކަމުގައިވުން.
   

  
 

   –(މަދަނީ ގާނޫނު) 
ީމހަކު ކުރާ އަމަލަކުން ެއހެން މީހަކަށް ނުވަތަ 
އެހެން މީހެއްގެ މުަދލަކަށް ގެއްލުންވެާދނެ ކަމަށް 
ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުތަކުގައި  ވަކި ިމންގަނޑެއްގެ 

އެމީހަކު ދަށުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް 
ގާނޫނުތަކުގެ  ވާތެރި ކަން ބެހެއްޓުމަށް ަމދަނީފަރު

އިހުމުާލގެ  ،ކުރުން. މިއީކުރާ ދަށުން  ލާޒިމު
 މައްސަަލތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

  .ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ އުންސުރު
  

   ފަރުވާތެރިަކން ބެހެްއޓުމުގެ ވާިޖބު 

ފަރުދަކަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަން އެއީ   
މައިގަނޑެއްކަމަށް ަބލާ ގާނޫނުގެ މަޒުހަބު. މި 

ޑު މަގުސަދަކަށް ގޫާނނުގެ އެންމެ ބޮ ،މަޒުހަބުގައި
ާވނީ ވަކިވަކި ފަރުުދންގެ އަރާމާއި ސާައދަތު. މި 
މަުޒހަބުގައި ގާނޫނުގެ ވަޒީފާއަކީ މުޖުތަަމއު 
ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފަރުދްުނގެ 

ައުތލައިގަތުން. ދެން ޮއްނނަ މިިނވަންކަމުން ބައެއް 
ވަރަކީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތި، ގާނޫނަްށވުރެ އިސް މިން

ންކަމެއް. ގޫާނނު އުފެދުނީ އެ މިނިވަނަްކން ިމނިވަ
  ހިމާޔަތްކުރަން.

  ފަރުދީ މަޒުހަބު 

ީދނީ ގޮތުން ވާޖިބު.  
މިއީ، އިސްލާމީ ފިގުހުގައި މީސްމީހްުނގެ 
އަމަލުތަކުގެ ހުކުމްތައް ބެހިގެންވާ މަިއގަނޑު ފަސް 

  ބައިގެ ތެރެއިން އެއްބަިއ. 
  

  ފަރުލު (ފަރުޟު)

ިލބޭ ތަރިކަ މުދަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް   
  ީމހުން.

  ފަރުލުވެރިން (ފަރުޟުވެރިން)
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އެ އުޅަނުދގެ  ،އުޅަނދެއް ދުްއވުމުގައި ބައިވެރިވާ  
  ވެރިފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން.

  

  ފަޅުވެރިން
  

  ޝަރީއަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
  

  ފައިސަލާކުރުން

 ،ފައިވާނިމިޝަރިއަތުގެ ހުރިހާ މަރުަހލާތަކެއް 
ކުރުުމގެ ފުރުސަތު ނެތް  އިސްތިއުނާފު ނުވަތަ،
  ހުކުމް.

  

  ފައިސަލާކުރަނިވި ހުކުމް

ެގންގުޅޭ ލިޔުމަކީ  ފައިސާއަށް ބަަދލުކުރެވޭ ގޮތުގައި
އަދި އެ ލިޔުމެއްގައިވާ  ،އެ ލިުޔމެއް ގަނެވިއްކޭނެ

 ފަސޭހަ ށްކިބައިން އަނެކަކަގެ ހައްގު އެކަކު
އަދި އެ ލިޔުމެއް  ،ކަމާއެކު ބަދަލު ކުރެވިދާނެ

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ގެންގުޅޭ 
ލިުޔން. މިސާލު: ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖާއި ޗެކާއި 

  ނޯޓު.  ޕްރޮމިސަރީ
  

ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 
  ެގންގުޅޭ ލިޔުން

   -(ޖިނާއީ ގޫާނނު) 
  

  އަންނަނިވި ތަކެތި:
ފޮއްޗާއި ފައިސާގެ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ .

އުމެއްގެވެސް އެފަދަ ގަޫނޓާއި، އެހެން 
އެއްޗެއްސާއި، ޓްރެވެލަރސް ޗެކާއި، ބޭންކް 

  ނުވަތަ؛ ޗެކާއި އަދި މަނީ އޯޑަރު
އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ  .

ލިޔުން އަތުން އަތަށް ބަދުަލވާއިރު، ޭއގެ 
ގޮތަށް ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ބަދަލުވާ

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން 
ލިޔެކިޔުން. 

  

    ފައާިސގެ ލިޔުން 

Fiscal policy ޖްުމލަ ދައުރުވަމުންދާ ފައިސާގެ ިއގްތިސާދުގައި 
ައދަދާއި  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި އެކްސޭްޗންޖް 

  .ގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ރޭޓާބެހޭ
  

      ފައިސާގެ ސިޔާސަތު

މައުދަން.  ކުރެވޭ ބޭނުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި
 ސަރުކާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާެގގޮތުގައި

  އެއްޗެއް. ހިންގޭ ޖެހިގެން ސިއްކައެއް އަމުރަށް
  

  ފައިސާފޮތި
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 އެހެން ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޓްރަސްޓީއެއް
 އިތުބާރުކުރަނިވި ގުޅޭގޮތުން  ބަޔަކާ ނުވަތަ ީމހަކާ

 ތިމަންގެ ސަބަބުން ހުުރމުގެ ތިމާ މަގާމެްއގައި
 އެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އެ  އަމަލުތައް   އެންމެހާ
 ވާޖިބުވެގެންވާ   ބެހެްއޓުން  މަންފާައށް ބައެއްގެ

  .މީހާ

 އެހެން އަކީ ފައިޑިއުޝަރީ ގޮތެއްގައިއާއްމު
 ހަވާލުވުެހންނަ މުަދލާ ނުވަތަ ފައިސާ ފަރާތެއްގެ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ މިސާލު: .މީހާ
  .ޓްރަސްޓީ ،ޖްެނޓުއެ ،މެންބަރު ބޯުޑގެ

  

  ފައިޑިއުޝަރީ

 ހުުރމުގެ ތިމާ މަގާމެއްގައި އިުތބާރުކުރަނިވި
 އެހެން އަމަލުތައް އެެންމެހާ ތިމަންގެ ސަބަބުން
 ލާޒިމުވާ ބެހެްއޓުން މަންފާއަށް ލާބައަށާއި ފަރާތެއްގެ
ގުުޅން.

  

  ގުޅުން ފައިޑިއުޝަރީ

 ގުޅޭޮގތުން ބަޔަކާ  ނުވަތަ އެހެންމީހަކާ .
 ހުުރމުގެ ތިމާ މަގާމެއްގައި އިުތބާރުކުރަނިވި

 ެއމީހުންގެ އަމަލުތައް އެެންމެހާ ތަިމންގެ ސަބަބުން
 ވާޖިބުވާ ބެހެއްޓުމަށްމަންފާއަށް ލާބައަށާއި
  .ވާޖިުބވުން

 ހަވާލުވެ މުަދލާ ނުވަތަ ފައިސާއާއި މީހެއްގެ .
 މަތީ އެންމެ ފަރުވާބަހައްޓަންޖެހޭ ހުރުމުގައި
.ިމންގނަޑު

   

  ފައިޑިއުޝަރީ ޑިުއޓީ

) ބިމުގެ މިލްކުވެރިަކން ނުވަތަ ބިމުގެ މައްޗަށް (
މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އޮންނަ ހައްގު 

ން ރުަދން ކަަށވަރުކޮށް ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު
ނުވަތަ ނާއިބު އޭނާގެ  ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު

ސިއްކަޖަހައި ލިޔެދޭ ލިޔުން.
މީހަކަށް މަގާމެއް ހަވާލުކޮށް އަެކން  )(

ކަަށވަރުކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ލިޔެ ސިއްކަޖަަހއި 
  ހަވާލުކުރާ ލިޔުން. އެީމހަކާ

  

  ފަތް

  )ކުރުންޚުފަސްފަސްހުކުރުން (  .ރާޫޅލުން
  .ބޭރު ފަށަލައިގެ ވައިގެ ުދނިޔޭގެ

  
  ފަޒާ
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އުޅަނދުގައި   އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާއިރު އެ   
  ފަޅުވެރިންގެ އިތުރުން ތިބޭ ީމހުން.

  

  ފަސިންޖަރުން

Obscene  ރު.ހަޑިހުތު .1 

  .ޅާފައިވާއަފަހަނަ ހައްދު ކަންތަކުގައި ނުބައި .2
  

  ފާހިޝް

Firm ެވިޔަފާރި ހިންގާ ގޮތުގައި ޕްާޓނަޝިޕެއްގ.  
 

  ފާރމް

   .ޖާސޫސްކުރުން .1 
 ،ތަންަތނާއި ދާނުދާ ބަޔަކު ނުވަތަ ހަކުމީ .2

 ސިއްރުން ގޮތް އުޅޭނޫޅޭ ކްަނތައްތަކާއި ކުރާނުކުރާ
  .ެބލުން

 ސިއްރުން ނުހިނގާގޮތް ކަނިްހނގާ ތަނެއްގައި .3
  .ެބލުން

  ފާރަލުން

  .ނަސާރާީދނުގެ އިމާމުން
  

  ފާދިރީން

  . އެއްޗެއް އޮތްތޯ ބެލުމަްށޓަކައި ހޯދުން.
ތަކެއް ފުރިހަމަވާކަމަށް ތުކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރު. 

  އެޅުން.ޑަރަސްމީ އިދާރާއަުކން ކަނ
. ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދަރަޖައެއް ހާސިލުވެއްޖެ 

  ކަމަށް ކަނޑައެޅުން.
  

   ފާސްކުރުން 

  .ވިސްނުމުގެ ގޮތުން ،ހިޔާލާއި. 
  .އަގީދާގެ ގޮތުން. 
  

  ރީ ގޮތުންފިކު

 ކަމުން  އުފައްދާކުޅަދާނަވިސްނުމުގެ  
އީޖާދުތަކާއި،   ތެރޭގައި،އް. އޭގެ އުފެއްދުންތަ

އާޓިސްޓިކް އަދި އަދަބީ މަސައްކަތްތަކާއި،  
 ނާިޝންތަކާއި  ނަންތައް ހިމެނޭ.  ފަރުމާތަކާއި، 

  

   ފިކުރީ މުދާ
  

Fixed rate loan  ގުޅިގެން ދަރަންޏާ މުއްދަުތގައި މުޅި ދަރަނީގެ
 ބަދަލެއް ރޭޓަށް ގެރްެސޓްއިްނޓަ ދައްަކންޖެހޭ
  .ލޯނު ބާވަުތގެ ނާންނާނެ

  

  ފިކްސްޑް ރޭޓް ލޯން

ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގްަނނަ 

މުދާ. ބިމާއި، އިމާރާތާއި މަސައްކަަތށް ބޭނުންވާ 

މެޝިނަރީ ފަދަ،  އަވަހަށް ވިއްކާލައިގެން ނަުގދު 

  މުދަލަށް ހާަދނޭ ަކމަށް ނުެބލެވޭ ހަރު މުދާ.

  ފިކްސްޑް އެސެޓްސް
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ދިނުުމގެ ކޮށް ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކާނެަކން ޔަގީން
ދައްކަންެޖހޭ ދަަރންޏަކާ ގުިޅގެން، ވަސީލަތެއް.   

 މުދަލެއްގެ ވަކި ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން އެޅިޑަކަނ
  ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ. ޗާޖް އުފައްދާފައިވާ މައްޗަށް

ލާފަށް،  ނަގާފައިވާ ހި ފްލޯޓިންގ ޗާޖާއި
ދަރަނިނެގި ފަރާތުގެ ދަރަންޏެއްގެ ހިމާޔަތުގައި 
އެއް ފިކްސްޑް ޗާޖްމުަދލެއްގެ މައްޗަށް 

ނަމަ، ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކައި  އުފައްދާފައިވާ
އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް  ،ލާސްކުރަންދެންހަ

    މުދަލުން  ތަސައްރުފް ނުކުރެވޭނެ. 
  
  

  ޗާޖް ފިކްސްޑް

 އުފައްދާ މެދުގައި މީހުންގެ ދޮގުހަދައިގެން ބުހުތާން
  .ހަމަނުޖެހުން ކޮޅުވެރިަކމާއިދެ
  

  ފުިތނަފަސާދަ

 ވެރިފަރާާތމެދު ،ސަބަބެއްނެތި ސައްހަ އެއްވެސް
 ދެކޮޅުވެރިކަންހިތްހަމަނުޖެހުމާއި  ބަޔަކާމެދު ނުވަތަ

  .އުފެްއދުން
  

  އުފެއްދުން ފިތުނަފަސާދަ

  އުފެދުމުގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ެއދުންތައް.އިނާްސނާ 
   

  ރީޒާއަިފތުރީ 

 އެއްޗެތި އެންމެހައި އާލަމްތަކުގިައވާ .
 ުގދްރަތުން  ޒާތުގައި  އެތަކެީތގެ ފެްއދެވިއިރުއު

  .ގޮތް ނުވަތަ ސިފަ އަސްލު ލައްވަވާފައިވާ
.ގޮތް އުފައްދަވާފައިވާ .
 .ތޮބީއަތް .

  

  ފިތުރަތު

ތުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރުތަކުން އައިސްލާމީ ޝަރީ

އިސްލާމީ ޝަރީއަުތގެ ހުކުމްތައް   ެދނެގަތުމާއި 

ގާނޫނީ ނައްސުތައް ތަފްސީރުކުރުމުގެ އިލްމު ނުވަތަ 

  ސައިންސް. 

  ހު)ފިގުހު (ފިޤް

 ،ތުގެ ހުކުމްތަކާ ގުޅިފައިވާއަޝަރީ އިސްލާމީ
  .ފިގުހާއި ގުޅުންހުރި

  

  ފިގްހީ 

Fiscal deficit ައުނިކުުރމުން އާްމދަނީ ޖުމްލަ ހަރަދުން ޖުްމލ 
 ހިންގުަމްށޓަކައި ވިޔަފާރި މިއީ ފަރަގު. އަންނަ

  ފިސްކަލް ޑެފިިސޓް
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 ައދަދު ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ
  މިންގަނޑު. އަންގައިދޭ

  
ގައުމީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތްުނގެ 
އަސާސީ މަސަްލަހތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ 
ގާނޫނަުކން އެކަން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއްގައި 
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމަށްޓަަކއި 

  ވޯޓު. އާއްމުނަގާ 

  ފެންނަނުފެންނަ ޯވޓު

ަގއި އާއިލާގެ ގުޅުންތައް ގައުމީ ފެނަވަރު
އިސްލާހުކޮށް ރައްާކތެރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ 

ގާނޫނުގެ ދަށުން  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 
  އުމީ އިދާރާ.ގައުފައްދާފައިވާ 

  

  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

 މީހާގެ އެ އެއްޗެއް މިލްކު ީމހެއްގެ އެހެން

  އަތުލުން. ގަދަކަމުން ުރހުމާނުލައި

  

  ފޭރުން

އެއްތަނުން ައނެއް ތަނަށް މުދާ އުފުުލމަށްޓަކައި، 
  .މުދާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތް އެ މުދާ އުފުލާ ފަރާތާ

  

  ފޮނުވި ފަރާތް

ސައިންސީ ތަހުލީލުތަާކއި  ކުށެއް ތުަހގީގުކުރުމުގައި 

  އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުން.

  

  ފޮރެންސިކް

Book value   ްކެނޑުމުން ޖެހޭ އަގުމުދަލެއް ގަތް އަގުން ަބލަށ.  
  

  ފޮތު އަގު  

ންގެ މަޖިލުީހގެ ތު. ސިޔާސީ މީހަކު ުނވަތަ ރައްޔި
ބުކުރި އިރު ހުރި ސިޔާސީ ހާމެންބަރަކު އޭނާ އިންތި

  ޕާޓީ ދޫކޮށް އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުުވން.
ލީހުގައި ތިމާ ަތމްސީލުކުރާ .  ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ޅަށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ޔާލާ ދެކޮހި އިގެ ފިކުރާޕާޓީ
  ިދނުން.

  

ކްރޮސްކުރުން ފްލޯ

ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކާނެަކން ޔަގީންކޮށް ދިނުުމގެ 
މި ބާވަތުގެ ޗާޖު އުފެއްދެނީ ކަނޑައެޅި ވަސީލަތެއް. 

 އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ވަކި މުދަލެްއގެ މައްޗަކަށް
ގޮތުގައި ނަގާ ދަރަންޏެއްގެ ހިމާޔަެތއްގެ   ނޫން.

ވިޔަފާީރގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ ސްޓޮކް ފަދަ 

  ޗާޖް ފްލޯޓިން
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މައްޗަށް  ުމދަލެއްގެތެރޭގައި ދައުރުވަމުންދާ 
ފްލޯޓިންގ ާޗޖެއް އުފެއްދުނަމަވެސް އެ ުމދާ 
ވިއްކައި ޯރލުކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ހައްގު މުދުަލގެ 

ލާފަށް، ނަގާފަިއވާ ހިވެރިފަރާތަށް އޮންނާނެ.  މިއާ 
ވަކި ހާއްސަ މުަދލެއްގެ  އިދަރަންޏެއްގެ ހިމާޔަތުގަ

އެއް އުފަްއދާފައިވާނަމަ، ފިކްސްޑް ޗާޖް މައްޗަށް
ލާސްކުރަންދެން އެ ހަޯލނުގެ ފައިސާ ދައްކައި 

ތަސައްރުފް  އެ މުދަލުންމުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް 
ނުކުރެވޭނެ.

މުދަލެއް ުނވަތަ ހިދުމަތެއް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އެ 
  ން.ދިނުނުވަތަ ހިުދމަތެއް ފޯރުކޮށްެލއް މުދަ
  

  ފޯރުކޮށްދިނުން

 ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދެ   
ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް އެނގިފައިނުވާ ބޮޑުކަެމއް 

ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެިރން  ،ޖެހުމުގެ ސަބަބުން
ކޮންޓްރެްކޓުގެ ދަށުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާަތއް 
އަދާކުރުމުން މައާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މަފްހޫމެއް. 
، މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ަހނގުރާމަ

މުޒާހަާރ، ހަޅުތާލު  ަފދަ ، ފެންބޮޑުވުން، ބިނެްހލުން
ކަންތައްތައް ހިމެނޭ.

  ފޯސް މެޖުއަރ 

މަކަރާއީިހލަތް ހެދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އޮޅުާވލައިގެން  
ލިބިގަތުމަށް ުނވަތަ ފިައދާއެއް  ނާޖާއިޒު

އެއްޗެްއގެ ެއއްވެސް  ލިއްބައިިދނުމަށްޓަކައި،
އަސްލުކަމަށް ދެއްކުުމގެ ގުޮތން އެ އަސްލާ 
އެއްގޮތަށް އެޗެއް ހެދުން ނުަވތަ  އުފެއްދުން ނުވަތަ 

އެއްޗަކަށް ބަދަލެއް ެގނައުން،  ކޮޕީކުުރން، ނުވަތަ
  ލިޔުން ނުވަތަ ކުރެހުން. ނުވަތަ

  ފޯޖުކުރުން

  ދ
        

ޖަމާއަތެއް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގާނެ ގޮތް   
  ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ލިޔުްނ.

  

ދުސްތޫރު
  

އެ  ،އަސިާސގައި ބާަޔންޮކށްނޫނުގާ
 ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ގާނޫނުއަސާސީއިން 

  .ކޮށްދީފައިވާ އަސަސީ ހައްގު
  

  ދުސްތޫރީ ހައްގު
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 ،ދަުއލުަތގެ ވެރިއަކަށް ރަސްކަލަކު ހެުރގެން
ގާނޫނުއަސާސީއެއްގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި 

  ހިންގާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު.
  

  ދުސްތޫރީ ރަސްކަން

މައްޗަށް ދައުލަތް އުފެދިފަިއވާ ބާރުތަކެއްގެ  އެ  
ފަރުދުންގެ އަސާސީ ހައްގުަތއް  ،ބާރުތަކާއި

  އިންތިޒާމުކުރާ ގަވައިދުތައް.
  

  ދުސްތޫރީ ގާނޫނު

 މާއްދާއެއްގެ ނުވަތަ މާއްދާއެއް ނޫނުއަސާސީގެގާ   
 ޖެހިއްޖެނަމަ މާނަކުރަން ވިޔަސް ބައެއް

 ެބލޭ ކަނޑައެޅުަމްށޓަކައި ގޮތެއް އެކަމުގައި
 ނޫނެއްގެގާ ނޫނެއް ނުވަތަގާ މައްސަަލތަކާއި،

 ދުންއިވާގަ ނުވަތަ ދެއްއިވާގަ ނުވަތަ ބައެއް
 ނެރޭ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައެއް

 މުވައްޒަފަކު އިދާރާއެއްގެ އެއިން ނުވަތަ އަމުރެއް
 ނިންުމމެއް ފައިވާނިންމާ ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާ

 ބަލައި، ލާފުވޭތޯހި ނޫނުއަސާސީއާގާ ވިޔަސް
ކޮންމެ  ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިއްޖެ އެކަމުގައި

މައްސަލައެއް.
  

  ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

 ފެށިގެން ަހމައިން ބޭަކލުންނާ ހަނގު .  
 ނަގައި ބެހުމުން އަބުރާ މީހެއްގެ މަތީފެންވަރުގެ

    ލާރި. އުޅުނު
 ގުޅަކުޅޭ ނުވަތަ ދޭތެރޭ ދޮާރށި ދެ .

 ޖައަްސވައިގެން ފަިއދޮށް ފްަސގަނޑުގައި
 ތިއްބަވާ ބައްސަވަން އެއްޗެއް ހަނގުބޭަކލުން

 ތަނަަކށް އެއިން ީމހަކު ކަމާނުބެހޭ އިރު
    އާދަ. ދޭންޖެހޭ ަވދެއްޖެނަމަ

  .ޖުރިމާނާ .
  

  (ބޯދާ) ދުރޯ

 ފަނޑިޔާރުގެއިން ،ލާރިދޭންޖެހޭ ދުރޯއަށް  
  ދިނުން. އަތުލައި

  

  (ބޯދާ) ދުރޯނެގުން

Trial court  
Lower court 

Court of first instance 

   ޝަރިަޔތްކުރާ ޯކޓު  .

  ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓު.  .
.މެޖްިސޓްރޭޓް ޯކޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ 

  .ކޯޓުތައް
  

  ޯކޓުދަށު
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Debt )ަންެޖހި ނުދައްކައި ހްުނނަ ) މީހަކަށް ދައްކ
  ނުވަތަ އަގެއް ހުރިއެއްޗެއް ފައިސާ

ތަށް މީހަކު އަުތން ަނގާ ދައްކާގޮ) އަނބުރާ (
ނުވަތަ އަެގއް ހުރިއެއްޗެއް. ފައިސާ

  

  ދަރަނި

Write-off  ްނުލިބެނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ދަރަނި  ހިސާބުތަކުނ
  އުނިކުރުން.

  
  

  ދަރަނި ކަނޑާލުން

Debtor .ްދަރަނިވެރިޔާ  ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ދޭންެޖހޭ ފަރާތ  
  

Insolvent  ޭަރދު ހަވިޔަފާރީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހ
  ނުކުޅޭދޭ ހާލަތަށް ދިއުން.މާލީ ގޮުތން ކުރުމަށް 

   

   ފައިވާދެއްކުމަށް ނުކުޅެދިދަރަނި

Credit worthiness   .މިންވަރު ހުރި ގާބިލުކަން އަދާކުރުމުގެ ދަރަނި
  

   ދަރަނިދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަން  

ވަކި ުކއްޖަކީ އޭނާގެ  ދަރިއެއް  ،ފިރިހެނަކު
ނޫންކަމަށް ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ސާބިތުކުަރން 

ތަށް އައެކަން ޝަރީ ،ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި
  ޅައިގެން ކުރުން.ހުށަހަ

  

  ދަރި ނަފީކުރުން

އާއި ކާވެނި ކޮށްގެން  ވިހޭ އަންހެން މީހާދަރި

އަކީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަކަމަށް ޝަުރއީ  ހުރި މީހާ

 އެންމެ ގޮތުން ގަބޫލުކުރުން.   ދަރިލެއްވުމުގެ

، ފެށިގެން ވަގުތުން ކާެވނިކުރި ، މުއްދަތަކީ ކުރު

  މަސް. ހަ ހިޖުރީގޮތުން

  

  ދަރިލެއްވުން

ނުވަތަ އިންސާފު ހައްގެއް ހޯދުމަށް .  
އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ ގާއިމުކޮށްިދނުމަށް 

  ުހަށހެޅުމެއް. 
    ތުހުމަތު.. މީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ ޖިނާއީ 

  

  ދައުވާ

ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅާ 
  ފަރާތް.

  

  ދައުވާކުރާ ފަރާތް

ހައްލެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހައްެގއް .   
މީހަކު އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހޯދުމަށްޓަކައި، 

  ދައުވާކުރާ ސަބަބު
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 ބިނާވެގެންވާ ވާގިއާ   ދައުވާ ކަޯޓށް ހުށަހަޅާ
  ުނވަތަ ވާގިއާތައް.

  . ދައުވާ ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސް.
  

ފުރަތަމަ މަުރހަލާގެ ކޯޓަކަށް  ހުށަހެޅޭ 
  މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ފަރާްތ.

  

  ދައުވާލިބޭ ފަރާތް

  ދައުވާގެ އިބާރާތް.  
   

  )ސީޣާާވގެ އުސީއާ (ދަ ގެ ދައުވާ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
   

ދައުވާ އުފުލުމަށް ދިފާއަކަށް ުނވަތަ ހުރަހަކަށް 
ވާ އުދަ، ވާ ަބލައިގަތުމާއިއުވެދާނެ ކަންކަމާއި، ދަ

އަދި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމަށް ހުރަހަކަށް ، ހިންުގމާއި
ވެދާނެކަމަށް ާގނުޫނގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

  .ދިފާއު
  

   ވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާއު އުދަ

    
 މަތިން ގޮުތގެ އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނުއަސާސީއާ

ާއއި  އިންތިހާބުވެފަިއވާ ރައުީސލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މަޖިލީހާއި ރައްޔިުތންގެ، އޭނާގެ ސަރުކާރާއި

ޝަރީއަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ދަުއލަތުގެ ބިާމއި 
  މުދަލާއި ރައްޔިތުން ޖުްމލަކޮށް.

  ދައުލަތް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި، ލޯކަލް 
ކައުންސިލުތުަކން ރައްޔިތުންގެ 

  ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ކުރާ ހަރަދު.

  ދައުލަތުގެ ހަރަދު

   - (ދުސްތޫރީ ގާނޫނު)  
ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާގނޫނުއަސީާސގެ 

ވެގްެނވާ އާއްމުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   
ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި  ،މަންފާއަކަށްޓަކައި

އަދި  ،ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީން
އެކަމަށްޓަކައި ޯކޓަކުން ކުރާ ހުކުމުަކން 
ައދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު މީހެއްގެ 

  މުދަލެއް ދުައލަތަށް ނެގުން.
  

  ދައުލަތަށް ނެގުން 

  
ދަުއލުަތގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ދެެމހެއްޓުން 

  .ލާގީ އޫުސލުތައްހުލާޒިމުކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އަ
  

   އަދަބުތަކުގެ ގާއިދާ  އާއްމުދައުލަުތގެ 
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   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
   

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، ރަސްމީ ގުޮތން 
އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްގެ ދުަށން 

  ކުރާ ކަންކަމާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަންކަން. 
    

ދައަުލތުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ 
    ކަންކަން 

  
ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ޯކޓުގައި ވަކާލާތުކަުރން 

  ހާޒިރުވާ ގާނޫނީ ވަކީލު.
  

  ދައުލަތުގެ ވަކީލު

ދައަުލތް ިހންގުމުގެ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުުމގެ   
ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު 

މިނިަވން ، ިލބިެގންވާ ފަރާތްތަކުގެ މެންބުަރންނާއި
  މުވައްސަސާތަުކގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން.

      

    ދައުލަުތގެ މުވައްޒަފު 

ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި މުހިންމުވާ، ދައުލަުތގެ   
  ސިއްރު މައުލޫމާތު.

  

  ދައުލަތުގެ ސިއްރު

Accounts payable  ދީފައިވާ ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގަނެފައިވާ 
   ނުދައްކައިވާ ދައްކަންޖެހި ހިދުމަތަކަށް
 .އަދަދު ފައިސާގެ

    

  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު

 އަގުދު އީޖާރުގެ މުއާމަލާތުތަކާއި ގުޅިގެން   
ތަނުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ  ހިފާކުއްޔަށް

 ތަނެއްހާސިލުކުރެވޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަުކން ފުރިހަމަކޮށްދިނުން 
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެފަރުާތން ކޮށްދަީފއި 

ހުރުމުގެ  އިކުލި އެއްކޮށް ނުދައްކަ ،ނުވާނަމަ
އެ އެކު އާއެ ،ހަްއގު ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭަކމާއި

ތަބީއަުތގެ މައްޗަށް ބަަލއި  ،ކަމުގެ ޒާތަށާއި
އެއްގެ ގޮތުން އެއިރަކު އެކަމަގެ ނަތީޖާ

ފަރާތުން މަންފާލިބުމަށް އޮތް  ހިފިކުއްޔަށް
 ކުލި ތިރިކުރެވިގެންބިނާކޮށް މިންވަރުގެ މައްޗަށް 

  ނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަފްހޫމު.ދާ
  

  ދަފައު އަދަމު ތަންފީޒި

  .ހުްއޖަތު  
  

   ދަފްއު

  
 އުސޫލުން ވިޔަފާރީގެ، ދަތުރު ދަތުުރދާ މީހުންގެ

  ްތ.ހިދުމަ ދޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ރާވައި
  

  ތްހިދުމަ ހިންގުމުގެ ާރވައި ދަތުރު
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  ހެކި.  
  

  ދަލީލު

ދަުއވާ  ކޯޓުގައި ގުޅޭގޮތުންބައެއް ހަްއގުތަކާ    
ކުރެވޭނެ މުއްދަތުކަމަށް  ގާނޫނުގައި 

 ގާނޫނުގައިވާކަނޑައަޅާފައިވާ މުްއދަތު.  
މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ދަުއވާ 

  ނުކުރެވޭނެ.   

  ދައުވާކުރެވޭނެ މުްއދަތު

  .ނަސްލު.  
   .މީހުން އަންނަ ނަސްލަކުން ވަކި .
  .ގައުމު .
  

  ދަރިކޮޅު

  .ރަޖިސްޓަރީ  
  

  ދަފްތަރު

ކައުންސިލަކުން އެ ކައުންސިލުގެ ލޯކަލް . 
އިހްތިސާސް ހިނގާ ސަރަހައްުދގައި ހިންގުމަށް 

  ަހދާ ގަވާއިދު.
  

. ކުންފުނަޏަކުން ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއުަކން 
ހަދާ މައްޗަށް ހިންގުމަށް އެފަރާތުގެ މެންބަރުންގެ 

  ގަވާއިދު.
  

  ާދހިލީ ގާނޫނު

  . އްދުހަސަރަ. 
  . ހިސާބު ވެފައިވާސައްހާ ވަކިކަމަކަށް .

. ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވަކި 
މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ  

  ޑިޕާޓްެމންޓް. 
  

  ދާއިރާ

. އެ ގެއެއްގެ ރަޖްިސޓަރީގައި އެމީހަކު 
  ޖައްސާފައިވާ ގެ.
ުނވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ުނވަތަ . ުކންފުނި 

ވިަޔފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ އެޑްރެސްކަުމގައި، 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހުގެ ދަފްތަރުގައި  

  ޖައްސާފައިވާ ތަން.

  ދާއިމީ އެޑްރެސް

ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެއްބަސްވުން  ވަީޒފާގެ 
ވަކި ތާރީހެއް ނުވަތަ ވަކި ހާލަެތއް 

  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާ ވަޒީފާ.
   

ދާއިމީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނިމުމަކަށް 
  އަންނާނީ:

    ވަޒީފާ ދާއިމީ
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) ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒާީފދޭ (
ފަރާތުން   އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

  ގެނައުމުން، ނުވަތަ
) ވަޒީފާގެ އެްއބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް (

ފަރާތުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމުން، ވަޒީފާއަދާކުރާ 
  ނުވަތަ

) ގާނޫނު އޭގެ ޒާތުގައި ތަންފީޒުކުރުމާ (
ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

  އައުން.
  

މުދަލެްއގެ  ،ޔާރުގައިތިހުީމހެއްގެ އަމިއްލަ އި  
އަނެކަކަށް ބަަދލު ކުުރން. އަތުން އަތުގެވެރިކަން 

އަތަށް ދީގެން ނުވަތަ ެއހެން މީހަކު މުެދވެރިކޮށް 
އަނެކަކަށް އެއްޗެއް ގެންގްޮސދީގެން ނުވަތަ 
ފޮނުވަިއދީގެން އަތުގެވެރިކަން ބަދަލު ކުރާ 

  ކުރުންވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ. 
  

  ދިނުން

   - (މަދަނީ ގާނޫނު)  
ނުވަތަ އާމްަދނީ އެ މުދަލަކުން މާލީ މަންފާ 

  ލިބެުމން އަންނަ މުދާ.
  

  ުމދާ ދިރޭ

   ހޯދުން. އިލްމީ ގޮތުން   
  .ގީގުކުރުންތަހު. އިލްމީ ގޮތުން 

  

  ދިރާސާކުރުން

  ރާްއޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނި.  
  

  ިދވެހި ުކންފުނި

ބާރު ހިނގާ ބިމާއި، ކަނޑާއި،  ދައުލަތުގެދިވެހި   
އެ ބިމާއި ކަނޑުގެ މައްަޗށްވާ ވައިގެ 
ސަރަހަްއދާއި އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ 

ގޫާނނުގައި ބަޔްާނވެގްެނވާ ، އިއާ ހަދާތަުކގައާމު
ިއގްތިސާދީ ސަރަހައްދާއި، ސަރަހައްދީ 
ކަނޑާއި، މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި ީމހުން ނޫޅޭ 

  ރަށް.ރަށް
  

    ިދވެހިރާއްޖެ 

ައދި  ،ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެމީހެއް  
ަރއްޔިތަކަށް  ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި

  ވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެއް.
  

  ރައްޔިތުން ދިވެހި
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ   

   –ގާނޫނު) 

 ފެށިގެން ލައިންތަކުންއާކިޕެލަޖިކް ބޭސް

 ފުޅާ މޭލުގެ ނޯޓިަކލްދުއިސައްތަ  ބޭރުގައިވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތެރެއިން ސަރަހައްުދގެ ކަނުޑގެ

 އޮންނަ ބޭރަށް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދީ

 ކަނޑު ސަރަހައްދުގެ އެ، ްއދާއިހަސަރަ

  ފަސްގަނޑު. އަޑީގައިވާ

  

 އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ
  ސަރަހައްދު

، ފިޔަވައި ކަނޑު އެތެރޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގައި

 ބޭސްލައިންތަުކގެ އާކިޕެލަޖިކް ދަމާލެވޭ

  ސަރަހައްދު.  ކަނޑުގެ ތެރޭގައިވާ

  

  ކަނޑު އާކިޕެލަޖިކް ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގާނޫނުގައި  

 ފެށިގެން ބޭސްލައިންތަކުން އާކިޕެލަޖިކް

 ކަނޑުގެ ފުޅާ މޭލުގެ ބާރަ ޯނޓިަކލް ބޭރުގައިވާ

    ސަރަހައްދު. 

  

  ކަނޑު ސަރަހައްދީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

 ބޭރު ކަނުޑގެ އްދީހަސަރަ ިދވެހރާއްޖޭގެ  

 ބާރަ ނޯޓިަކލް ބޭރުގައިވާ ފެށިގެން ކައިރިން

   އްދު. ހަސަރަ ކަނޑުގެ ފުޅާ މުޭލގެ

   

  ކަނޑު ގުޅިފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ބެްއގައިހާއިންތިއިންސާފުވެރިއަދިމިިނވަން   
 ބަޔަކުބުކުރާހާިއންތިރައްޔިތުން

 އެއްގޮތަށް އަސާސީއާ ގާނޫނު މެދުވެރިކޮްށ،
  .ނިޒާމްކުރުމުގެވެރިކަން

  

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ދިމިގްރާތީ

ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްަގއި   
ީމހެއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކުން ބަީރއަ 

  ގާނޫނީ ބަހަނާ. ކުރިަމތިކުރާވުމަށް 
  

  ދިފާއު

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ 
ީމހަކު ކުށުން ބަރީއަވުމަށްޓަކައި، ޝަރިއަތަށް 

  ދިފާއީ ހެކި
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ހަގީގަތެއް ސާބިތުކޮްށދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި 
  ހުށަހަޅާ ހެކި.

  
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ 

ބަރީއަވުމަށްޓަކައި، ޝަރިއަތަށް މީހަކު ކުށުން 
ހަގީގަތެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އާޭނގެ 

  ފަރާތުން ޯކޓަށް ހާޒިރުކުރާ ހެިކވެރިާޔ.
  

  ދިފާއީ ހެކިވެރިޔާ
  

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ 
ީމހަކު  ތަމްސީލުކުރުމަށް އައްޔަންކުރާ ާގޫނނީ 

  ވަކުީލ.
  

  ދިފާއީ ވަކީލު
  

 މަރައިލުމުގެ ނުވަތަ މަރަިއލެުވމުގެމީހަކު       
ނުވަތަ ީމހެއްގެ ހަށިގަނަޑށް ނުވަތަ ސަބަބުން، 

ުމދަލަކަށް ގެއްލުން ކުރުމުން އަނިާޔލުިބނު 
  .ދިނުން ވާޖިބު ވެގެންވާ ފައިސާ ފަރާތަށް 

   

  ދިޔަ

 ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ނުވަތަ ނެއްގެގާނޫ

 އެ ފެށުމުގައި ލިޔުމެއްގެ ގާނޫނީ ންވެސްއެނޫ

 ލިޔާ ގޮތުން ހާމަކުރުމުގެ މަގުސަދު އެއްޗެްއގެ

  .ބަޔާން

  

  ބާޖާދީ

ރައީސްުލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފާަރތުން ސޮއިކޮށް، 
ސަރުކާރު ގެ އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ 
ގޮތުން، ނުވަތަ ިއދާރީ ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް 
ކަނޑައެޅުމުގެ ޮގތުން، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް 

  ލިޔުުމން އަންގާ ރަސްމީ އެންގުން. 

  ދެނެްނވުން

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)  
ރީއާއިން އެހެން އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ޒަ

މާއި، ީމހަކަށް ފޮނުވޭ އަޑާއި، މަންޒަރާއި، ލިޔު
  އިޝާރާތާއި، މައުލޫމާތު. 

  

  ދެކެވޭ ވާހަކަ 

 މެދު ބިލާ  ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ  
 އާއި ގަމަރުަހލާ ބަހުސްކުރުުމގެ  ށްކޮއާއްމު

 ތަފްސީލުކޮށް ބިލު މަރުހަލާގައި ކޮމިޓީއެއްގެ
 ލާ.މަރުހަ ކުރެވެމުންދާ ހުއިސްލާާ ދިރާސާކޮށް

   

  ދެވަނަ ކިޔުން
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 ކޮންޓްރެްކޓު ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން  
 ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަދަލުގައި، ހެުދމުގެ

 ކޮންޓްރެކްޓު. އުފެދޭ އަމަލުތަކުން ފަރާތްތަުކގެ
 އަަމލުތަކަށް ބައިވެރިންގެ ކޮންޓްރްެކޓުގެ

 ކޮންޓްރެްކޓެއް މެުދގައި ފަރާތްތަކުގެ އެ ބުެލމުން
 ދޭހަކުރެވޭނެ. ކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ
 ފަރާތްތަކުގެ ހިމެނޭ ކްޮނޓްރެކްޓުގައި

 ސައްހަ ކޮންޓްރެްކޓުތަކަީކ، އުފެދޭ އަމަލުތަކުން
  .އެއްޗެއް ަތންފީޒުކުރެވޭނޭ ގޮތުން ގާނޫނީ އަދި
  

  ޭދހަކުރެވޭ ޮކންޓްރެކްޓް

 ނެތް ލިޔެފައި ބަހުން ސަރީހަ ކްޮނޓްރެކްޓުގައި  
 ބައިވެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ   )( ނަމަވެސް،
 ހިމެނޭ ކްޮނޓްރެކްޓުގައި ޝަރުތެއް ވަކި ނިޔަތުން
 ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ަކމަށް ޭދހަކުރެވޭ ކަމަށް
 ބާވަތެއްގެ ވަކި )( ނުވަތަ ،ޝަރުތު

 ގާނޫނެއްގައި ަކމަށް ހިމެނޭ ކޮންޓްރްެކޓެއްގައި
   ޝަރުތު. ކަނޑައަޅާފައިވާ

  

  ދޭހަކުރެވޭ ޝަރުތު

 ނެތިގެން ހެކި ފަރާތުގައި މީހާގެ ދައުވާކުރާ
 ނުކުޅެދިއްޖެ ިދނުމަށް ސާިބތުކޮށް ދަުއވާ

 މައްޗަށް މީހާގެ ދައުާވލިބޭ ިހނދެްއގައި
 މައްޗަށް މީހާގެ ދައުވާކުރާ ނުަވތަ ، ލާޒިމުވެގެން

 ޝަރުއީ ،ރައްދުވެގެން މަތީން ހަމަތަކުގެ ޝަރުއީ
 ގަންދީهللا މާތް  ކުރިމަތީގައި ހާކިމެއްގެ

  ކުރުން. ހުވާ ހަދައިގެން ދޮގެއްހުވާކުރާއިރު 
  

  ދޮގުހުވާ

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
   

 ނުވަތަ، ލާޒިމުކުރާ ގާނޫނުން ނުވަތަ ޝަރިއަތުން
 ލިބިފައިވާ ބާރު ގާނޫނުން ނުވަތަ ތުންއަޝަރި

 ނުވަތަ، ކަމެއްގައި ހިްނގާ ފަރާތަކުން
 އެއްވެސް ނުވާ ހީަގގަތަކަށް، ތަހުީގގެއްގައި
 ނުވަތަ ވާނޭ ތެދަކަށް ނުަވތަ ދިނުން މައުލޫމާތެއް

 ދިނުން އެ މައުލޫމާތެއް ހީކޮށްގެން ަކމަށް ވެދާނޭ
 ނުވަތަ ެތދެއްކަން މައުލޫމާތަކީ އެ ނުވަތަ

، ނުކޮށް ޔަގީން ނުވަތަ ނުއެނގި ދޮގެއްކަން

ދިނުން. ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ލިޔުެމއް 
  ހުށަހުެޅން.

  

  ދޮުގހެކި ދިނުން
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   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
   

 ކުރިކަމުގެ ކުށް ށްމިންވަރަ ސާބިތުކުރެވޭ
 ީމހެއްގެ ނެތި އެއްގަރީނާ ނުވަތަ ހެއްކެއް
  .ތުުހމަތު ކުށުގެ ކުރެވޭ މައްޗަށް

  

  ތުުހމަތު ޮދގު

ީމހަކު އަނގަބަހުންދޭ ބަޔާނަކީ،  ގަސްތުގައި 
އޮޅުވާލުމަށް ދީފިައވާ ޮދގު ބަޔާނެއްތޯ     

  ތަހުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިން.

   ދޮގު ކަޝްފުކުރާ އާލާތް

  

  ތ
         

ޝަރީއަުތން ީމހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ 
  ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ބުނާބުނުން.ކުރީން  މީހަކު 

  

  ތުހުމަތު

މީހަކަށް އޭނާގެ ައވަށްޓެރިޔާގެ ފުށުން ނުވަތަ 
ައވަށްޓެރިޔާގެ ގޯީތގައި ހުރި އެއްޗެއްގެ 

  ވާ އުނދަގޫ ފިލުވުން.ސަބަބުން 

  ތުރިާފލުވުުމގެ މައްސަލަ

ކޯޓަކަށް ުހަށހެޅިފައި އޮންނަ މައްސަލަެއއް . 
  ބަދަލުކުރުން.ެއހެން ކޯޓަކަށް 

  
  އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން. .

ތަހީުވލުކުރުން

އެއްޗެއްަގއި އެކުލެވިގެންވާ މާްއދާތައް ނުވަތަ 
  ބައިތައް ވަކިވަކިން ތަފްސީލުގޮތެއްގައި ބެލުން.

  ކުރުންތަހީުލލު

ކަމެއްގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ބަލާ ބެލުން، 
  ކުރާ ދިރާސާ.އެކަމަށް ނުވަތަ 

 ތަހީުގގު 

  . ވަކި ކަމަކަށް ހާއްސަކުރުން.
  . ވަކި ކަމަކަށް އައްޔަންކުރުން.
  . ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައެޅުން.

  . ވަކި ކަމަކަށް ހްުސވެ ހުރުން.
  

  ތަހުސީސްކުރުން

   ތަންފީޒުކުުރން   ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުން.. 
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  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުްނ.. 
  

ސަރުކާރު ހްިނގުމުގެ  ގާނޫނު އަސީާސގެ ދަށުން 
  .މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތް

   

  ބާރު ތަންފީޒީ

  .ޖައާކެުރވުނުމުރާ. 

  .އިސްލާހުކުރެވުނު. 
  

  ތަންގީހުކެުރވުނު

  .ކިޔުންފާޑު
  

  ތްަނގީދުކުރުން

  ތަންޒީމުކުރުން  އިންތިޒާމުކުރުން
  

  ފުށުއެރުން.. 
  ތައާރަޒުވުން.. 

  ޟު)ގުތަނާުގލު (ތަނާ

  މަގާމަކުން އަމިއްލައަށް ވަކިވުން. 

  ދޫކޮށްލްުނ. . 

  ލުވުންތަނާޒި

  .އިންތިޒާމުކުރުން
  

  ތަންޒީމުކުރުން

  .ބިންގާ
  

  ތަރަހަ

  ފައިދާ މުދާ.ށްީމހަކު މަރުވާއިރު ދޫކޮ
  

  ތަރިކަ

ކްޮނޓްރެކްޓުގެ އަސާސީ އިލްތިޒާެމއް 
އެުފދޭ  އެއާ ވިދިގެން އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން

  އިލްތިޒާުމ.
  

  ތަބައީ އިލްތިޒާމު

އަގެއް ނެގުމެއްނެތި އަނެކަކަށް މުދަލެއް  . 
  .ުނވަތަ ފައިސާއެއް ދިނުން

ބަދަލުގައި އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތެއްނެތި  .
  ރަދު.ހަކުރާ 

  

  ތަބައްރުއު

  .ބޯލެނބުން. 
  .ކިޔަމްަނވުން. 

   .ހިނގުން މަގުން ދައްކާ އަނެކަކު. 
  

  ތަބާވުން

  .އުނދަގޫ. 
  .ތުރާ. 

  ތަކުލީފު
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.ފުރާފުރިހަމަވެގެންވުން ބުއްދިލައި   ތަކުލީފުލިބިގްެނވުން
ގުދްރަތީ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 
ހަލާކެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ާމލީ ގެއްލުން 
ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި  ފަރުދުންތަކެއް ގުޅިެގން އެ 
ފަރުދުން ހިއްސާކުރާ ފަންޑަުކން، އެ ަގއްލުމެއް 

ނު ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ފޫބެއްުދމަށްޓަަކއި ލިބު
  ފައިސާ ދިނުން.

   

  ތަކަފުލް

  
   

  .ޗެލެންޖުކުރުން. 
  .ވާދަކުރުން. 
  އިސްތިއުނާފުކުރުން.. 
  

  )ނުކުރުންޢުޠަތައުނުކުރުން (

  
 

  ފުށުއެރުން.
  

  ތައާރަޒް (ތަޢާރުޟު)

  .ފިޔަވަޅު ޑިސިޕްލިނަރީ އަޅާ ިއދާރީގޮތުން
  

  ފިޔަވަޅު ތައުދީބީ

 އެއްޗެއްގެ ހުރި ގަބޫލުކޮށްގެން ކުރިއްސުރެ .
 ކުރިން ނުވަތަ ސަބަބުން ގޮތެއްގެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ސަބަބުން ތަޖުރިބާއެއްގެ ކުރެވިފައިވާ
  ސަބަބުން މައުލޫާމތެއްގެ   ލިބިފައިވާ ކުރިން

  .ވުންވެނު ވާސިލު ިނންމުމަކަށް މިނިވަން
  .ބުރަވުން ފަރާތަކަށް ވަކި ނުލައި ހައްގަކާ .

 ސަބަބަކަށްޓަކައި ޒާތީ ިނންމުމުގައި ގޮތެއް. 
  ން. ބުރަވު ވަކިކޮޅަކަށް

  

  ތައައްސުބު

 މީހަކަށް ގޮތުން އަގްދީ ނުވަތަ ގޮތުން ގާނޫނީ
 އުނދަުގލެއް މީހަކަށް އެހެން ހައްގެއް ލިބިފައިވާ

  .ބޭނުންކުރުން ގޮތުން ދިނުމުގެ ގެއުްލމެއް ނުވަތަ
  

  ބޭނުންކުރުން ހައްގެއްގެ ތައައްސަފީގޮތުން

 ޝަރިއަތް  ނުވަތަ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ
 އިޖުރާއަތެއްގެ  ކޯޓުގެ   ގޮތުން ލަސްކުރުމުގެ

.ހިފުން ބޭނުން
   

 އިޖުރާއަތު ކޯޓުގެ ތައައްސަފީގޮތުން
  ބޭނުންކުރުން

  ަނހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.
  

  އްސުފުއަތަ

ބޭރުުފުށން ފެންނަން އޮތް މާނަ ނޫން އެެހން 
  .މާނައެއް ނެގުން

  

  ތައުވީލުކުރުން
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 ވާރުތަ ބެެލހެއްޓުމަށް ވަގުފު  ނާޒިރުން. ވަގުފުގެ
   މުީހން. އަންނަ ވަމުން

  

  ތައުލިޔަމޫލަވެރިޔާ

 ޓުމުގެއްބެލެހެ ވަގުފު  ނާޒިރުަކްނ. ވަގުފުގެ
   ހަވާލުވެރިކަން.

  

  ތުައލިޔަމޫލަވެރިކަން

  .ކްޮނޓްރެކްޓުގެ
  

  ތައާގުދީ

 ތައުސީބުވާ ހާލެއްގައި  ތަރިކަ ބެހުމުގައި،
ނެތި އަެކނި  ތަރިކަިއން ލިބޭ ފަރުލުވެރިއަކު

 ފަރުލު މުޅިތަރިކަ އެކީގައި ލިބި، ހުރެއްޖެނަމަ
ބައިލިބޭ އެހެން މީހުން ތިބިނަމަ އެީމހުންނަށް 

  ބަިއދީފައި ބާކީ ހުރި އެއްޗެއް ލިބުން.
  

  ޞީބު)ޢުތައުސީބު (ތަ

ވަކި ކުށެއް ޮކްށފި މީހަކަށް ދިނުމަށް އިސްލާމީ 
ތުގައި ވަކި ވަރެއް ކަނޑައެޅި މިންވަރު އަޝަރީ

ނެތި، އެ ކުށް ކުރިމީހާ ކުރެވިފައިވާ އުގޫބާތެއް 
ތިޔާރަށް ހުއަށް ދޭނޭ އުގޫބާތު ގާޒީގެ އި

  ވާ ހިނދު ގާޒީ ކަނޑައަޅާ އަދަބު.ދޫކޮށްލެވިފައި
  

  ޒީރު)ޢުތައުޒީރު (ތަ

  .ކުރިއެރުން. 

  .ތަހުޒީބު. 

އުމެއް ރަށްވެހިކަމުގެ ޮގުތން ގަރަށެއް ނުވަތަ . 

  .ކުރިއަރާ ކުރިއެރުން

  

  ތަމައްުދން 

ީމހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތުން ކަމެއް ކުރުމަށް 
ނުވަތަ ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުވަތަ ވާހަކަ 
ދެއްކުމަށްޓަަކއި ގާނޫނީ ބާރުދީ ހަވާލުކުރުުމން 
އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ބަދަލުގައި އެކަމެއް 
ކުރުން ނުވަތަ އެތަނަކަށް ދިއުން ނުވަތަ އެ 

  ން.ވާހަކައެއް ދެއްކު
  

  ތަމްސީލުކުރުން

ގުޅިފައިވާ ކަންތައްތައް  މާނަ ބަޔާންކުރުމާއި އެއާ
  .ބަޔާންކުރުން

  

  ތަފްސީރުކުރުން

  .ގެްއލުން ފަދައިއާދަނުކުރެވޭ
  

  ގެއްލުން ތަދާރުކުނުކުރެވޭފަދަ
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ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކޯޓުގައި ހިނގަމްުނދާ 
މައްސަލައެއްގެ މަސްލަހަތު އޮތް ތިންަވނަ 
ފަރާތެއް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ފަރުާތން 

  ސްމަކަށް ހެދުްނ.ހައެމައްސަލައިގެ 
  

  ވުން)ކުރުލުޚު(ތަދައް ލުކުރުވުންހުތަދައް

ހިނގަމްުނދާ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޝަރިއަތުގައި 
  މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ފަރާްތ.

  

  ލުވާ ފަރާތް)ޚުތަދައްހުލުވާ ފަރާތް (ަތދައް

ީމހެއްގެ ދެމެދުގައި ޝަރިއަތުަގއި  ދެ
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 

  ވަނުން.މަސްލަަހތު އޮތް ތިންވަނަ ފަރާތަުކން 
  

  (ތަދައްޚުލުވުން) ލުވުންހުތަދައް

  

   
  ހިންގުން. .
  ބޭނުންކުރުން. .
  ތަންފީޒުކުރުން.  .
   

  )ގުތަތުީބގު  (ަތޠުބީ

  ވަިރ. 

  

  )ގުތާަލގު (ޠަލާ

 ،ވަކި މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު

ދައުވާ ނުކުރެޭވނެ ކަމަށް ކަމަކާބެހޭ ގޮތުން 

އޮްނނަ  ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިގާނޫނުގައި 

  އޮތުން.

  ތަގާދިމްގެ އޫުސލު

ދެ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ 

ގާނޫނާއި ލާފުވުން ހުއްދަވާ ހިގަވާއިދުތަކާ 

  ގަވާިއދުތައް.

  

  ތަގްރީރީ ގަވާއިދު

ދަލީލަށް  ،އެއީ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އިތުބާރުކޮށް

ނުވަތަ  ބޫލުކުރުންގަވަކި ގޮތެއް ނުބަލައި 

  އަމަލުކުރުން.

  

  ތަގްލީދު

  

 

  ވަޒަންކުރުން. . 
އެއްޗެއް ުނވަތަ ކަމެްއގެ މުހިންމުކަން، . 

ފެންވަރު، އަދަދު، މިންވަރު ނުވަތަ އަގާެމދު 
  ގޮތެއް ނިންމުން.  

  

  ތަގްޔީމް

  މުަދލުން މުއާމަލާތްކުރުން.
  

  ކުރުންތަސައްރުފު
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  ބަލައިގަތުްނ.. 
  ތެދުކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުން.. 
  

  ކުރުންގުތަސްދީ

ވަކި ައމަލަކީ ކުށެއްކަމަށް ގާނޫނަުކން 
  ކަނޑައެޅުން.

  ތަޖުރީމުކުރުން

   ލެޖިސްލަޭޝްނ.
  ރައިްޔުތންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ާގނޫނު.

  

  )ޢުތަޝްރީއު (ތަޝްރީ

  ގާނޫނުގެ މަޒުހަބެއް.
ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ގާޫނނާ މި މަޒުހަބު 

ގަވައިދުތަކަކީ ޒަމާނާ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް 
ބަަދލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެއް. އަދި އެކި 
ތަންތަނުގެ ނިސްަބތުންވެސް ބަދަލުވަުމން އަްނނަ 

  އެއްޗެއް.
  

    މަޒުހަބު ހީތާރީ

 ، ބިލެއް ހުށަހެޅޭ މަިޖލީހަށް ރައްިޔުތންގެ
އެ ބިލާެމދު  ނިމިގެން މަރުހަލާއިން ކޮިމޓީއެއްގެ
 ބިލު އެދި ރިއާޔަތްކޮށްދިނުން ަމޖިލީހުން

 އެހުުމގެކުރިން ވޯޓަށް ބިލަށް ފަހުށްމަޅުހުށަހެ
 ބަހުސްގެ ފަހުގެ އެންމެ ކުރެވޭ ބާިލމެދު

 ވޯޓަށް ބިލަށް ނިމުމުން ބަހުސް އެ މަރުހަލާއާއި
 އިއްވާ ހީސުރު ބިލުގެ ކުރިން ެއހުމުގެ
  .މަރުހަލާ
  

  ކިޔުން ިތންވަނަ

ކޮންޓްރެްކޓުގެ ބައިވެރިއަކަށްނުވާ އެހެން  .
  ފަރާތެއް.
ބައިވެރިއަކަށް ނުވާ  ދެބަސްވުމެއްގެ. 
  ފަރާތެއް.

ިތންވަނަ ފަރާތް

ފިރިހެނަކު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ެއއް . 
  އަންހެނަކު ވަރިކުރުން.

ތިންފަހަރު ފަށްކުރުން ވަރިކުރުމުގެ އިބާރާތް . 
  ުނވަތަ ތަކުރާރުކުރުން.

ވަރިކުރުމަކީ   އަނބިމީހާ ވަރިއަކުން ތިންފަށް
، ވަރިކުރާއިރު އަނބިމީހާ މަނާކަމެއް. ފިރިމީހާ

 ވަރީގެ އަދި، ވަރިކުރިޔަސް އިބާރާތަކުން ކޮންމެ
 ވަރަކަށް ކިތަންމެ އިބާރާތް

 އެއްފަށް ވަރިވާނީ، ފަށްކުރިކަމުގައިިވނަމަވެސް
  ވަރިއަކަށް.

  ތިންފަށް ވަރި 
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 އެބައި ،ފޯރާ އަސަރު އޭގެ އިނާްސނުންނަށް

 ހުރިހާ ދިރުންހުރި ވަށައިގެންވާ މީހުންގެ
 އިތަކެއްޗާ ހުރިހާ ދިރުންނެތް އިތަކެއްޗާ

ތްަނަތން.

ތިމާވެށި

  - (ޓެކްސް ގާނޫނު)
  މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ ނުވަތަ އެ

ބައްޕަ، ދަރިއެއް، މާމަ، ކާފަ، މަންމަ، 
އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަނޑު ނުވަތަ 

  އެއްބަފާ މީހެއް.
  

   – (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
  

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މީހަކާ 
  މީހާ: އާިއލީ ގުޅުންހުރި 

ކާފަ ެއއް  ،މަންމަ ުނވަތަ ބައްޕަ
ނުވަތަ  ،ުމނިކާފައެއް ،ުނވަތަ މާމައެއް

  ނުވަތަ ؛މުނިމާމައެއް
ދަރި ނުވަތަ ކާފަދައިން ނުވަތަ 

  ނުވަތަ ؛މުނިކާފަދަރިން
ނުވަތަ  ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހާ
  ނުވަތަ ؛އެއްބަނޑު މީހާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހާ

 ،ބޮޑުބޭބެ ،މުނިބޮޑުދައިތަ ،ބޮޑުދައިތަ
ނުވަތަ ތިމާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ  ،މުނިބޮޑުބޭބެ

  ނުވަތަ ؛ިރެހން ކުއްޖާއަންހެން ކުއްޖާ ނުވަތަ ފި
އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ 

ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ  ،ބައްޕަ
ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ުނވަތަ ފިރިމާީހގެ  ،މަންމަ

ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ  ،އަންހެން ދަރިފުޅު
  ނުވަތަ ؛ފިރިމީހާގެ ފިިރހެން ދަރިފުޅު

ކަްށވާ ހައައެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން   .
  ތަކަށްވާ އަންހެނާ.ހުފިރިހެނާ ނުވަތަ އު

  ިތމާގެ މީހާ 

  ތިލަފަތަްހމަ ބެަޖޓު  އާްމދަނީ އާއި ހަރަދު އެއްވަރުވާ ބަޖުެޓ.
  .ގުދްރަތީ

  
ބީއީތޮ

ގާނޫނުގެ މަޒުހަބެއް. މި މަޒުހަބު ގަބޫލުކުރާ   
މި އާލަމުގައި هللا ގޮތުން، ތޮބީއީ ގާނޫނަކީ މާތް 

ލައްވާފައިވާ އަބަދަށް ދެމިހުންނަ ަގވަިއދުތައް. 
މި ގަވައިދުތައް އިންސާނާ ދެނެގަންނަނީ 

  ތޮބީއީ ގާނޫނު
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ފިކުރުހިްނގައިގެން އޭނާގެ ބުއްދީގެ ބާރުން. މި 
 މަޒުހަބުގެ ނަޒަރުގައި ިއންސާނުން ހަދާ
ގާނޫނުތަކުގެ އަސާސަކީ ތޮބީއީ ގާނޫނު. ތޮބީއީ 
ގާނޫނަކީ ހުިރހާ ތަނެއްގައި ހުރިހާ ަޒމާނެއްަގއި 

ިއންސާނުން ަހދާ އަދި ދެިމހުންނަ ގާނޫނުތަކެއް. 
ގާނޫނުތައް ހުންނަންވާނީ ަތބީއީ ގާޫނނާ 

  ވީހާވެސް އެއްގޮަތްށ. 
ކީ އިންސާފުވެރި އިންސާފު ލިބިދޭ އިޖުރާއަތަ

ިއޖާުރއަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާނޭ 
މިންގަނުޑތައް ބަޔާންކުރާ މަބްދައު. ތޮީބއީ 
އިންސާފު ނުވަތަ ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ މަފްހޫމު 

ބޭއިންސާފު     ،ލާޒިމް ކުރާ ގޮތުގައި
ންިނމުމަކީ  އިޖުރާއަތެއްގެ ތެރެއިން ނިންމާ

ގަކާ ސައްހަ ނިންމުމެއް ނޫން.   މީހެއްގެ ހައް
ގުޅޭ ަކމެއް ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔުާރނާްނއި 
އެނޫނަސް ނިޔާކޮށް އިންސާފުކުރާ 
  ،ފަާރްތތަކުންނާއި އިދާރީ މުއައްސަސާތަކުން

ބޭނުންކުރާ އިޖުރާއާތުތަކަކީ އިންސާފުވެރި 
އިޖުރާއަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ   ބަލަމުން 
  އަންނަނީ  ތޮބީއީ އިންސާފުގެ ަހމަތަކުގެ މަތިން.

ންސާފުތޮބީއީ އި

 ގައުމުގެ ނެތިދައުރެއް އިނާްސނުންގެ
 ،ވުޖުޫދވެގެންވާ ތެރޭގައި ސަރަހައްދުގެ

 ގުދްރަތީ ބޭނުންތެރި އިނާްސނުންނަށް
  .ވަސިލަތްތައް

  މުއްސަނދިކަން ތޮބީއީ

  . މީހާ.
  . އަމިއްލަ ފަރުދު.

  (އިދިމާނަ: ގާނޫނީ ޝަހުސް)

  ތޮބީއީ ަޝހުސް

  

  ލ
  އިސްތިލާހު  ދިވެހި/އިނގިރޭސި/އަރަބި  މާނަ

  .ބަހުގެ ގޮތުން

   .ބަހުގެ
  

  (ލުޣަވީ) ގަވީލު

 ގާނުޫނގައި ަކމެއް ވަކި މާނަކުރުމުގައި ނުގާނޫ
 ނުވަތަ ބަސް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކުރުމަށް

 ނަމާ އާއްމު ދޭހަވާ ޖުމްލައިން ނުވަތަ ރާތްއިބާ

  އުސޫލު ލަފުޒުގެ 
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 ދިނުމުގެ އިސްކަން މަށްޓުދެމެހެއް ގޮތުގައި އެ
އުސުޫލ.
 ޖުމްލައެއް ނުވަތަ ރާތެއްއިބާ ނުވަތަ ބަހެއް
 އެއިން ގޮތުން  އޮތް ބޭނުންކޮށްފައި ނެއްގައިގާނޫ
 އެއަށްވުރެ މާނަ އެ  ނަމަހަވާދޭ ނައެއްމާ ވަކި

 އިންއެ މާނައެއް އެނޫން ނުވަތަ ފުޅާކުރުމަކީ
 ރަނގަޅު ކުރުމަކީ މަސައްކަތް ހަކޮށްގަތުމަށްދޭ

  .އުސޫލު ބެލުުމގެ ނޫންކަމަށް ގޮތެއް
  

London Interbank Offered Rate 
(Libor)

 ހިމެނޭ މާކެޓުގައި އްިނޓަބޭންކް ލަންޑަން
 ބޭންކަށް އަނެއް ބޭންކުން އެއް  ،ބޭނުކުތަކުން

   .ރޭޓު ރެސްޓްއިންޓަ ދޫކުރާ ދަރަނި
  

  ލައިބޯ

  ބިލިޓީޒް އިލަ  .ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި 
  

މީހެއްގެ ުމދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ . 
  އެހެން މީހަކަށް ިދނުން.

   
ކަމެއް ކުރުމަށް ުނވަތަ މަސައްކަެތއް . 

  ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޭ ހުއްދަ.
   

   ލައިސަންސް
  

ކަމެއް ކުރުމަށް މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ 
  ހުއްދަދޭ ފަރާތް. ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް

  

  ދޭ ފަރާތްލައިސަންސް

ކަމެއް ކުރުމަށް މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ 
ހުއްދަލިބިފަިއވާ  ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުުރމަށް

ފަރާްތ.
  

  ލައަިސންސްލިބޭ ފަރާތް 

  މަުގދެއްކުން. .    
. ކިޔަންވީ ޮގތް ނުވަތަ ހަދަންވީ ގޮތް 

  ކިޔައިދިނުން.

  ލައިދިނުން

ލިބިފައިވާ ދަރަޖައެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގުޮތން 
 ުނވަތަ ލިބިފައިވާ ޝަރަފުވެރިަކމެއް

  .ބޭނުން ކުރެވޭ ނަމެއް  ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން 
  

  )ބްގަލަލަގަބު  (
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Accounts receivable  ާދީފައިވާ ނުވަތަ މުދަލަކަށް ވިއްކާފައިވ 
 ގެ  ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ގުޅިގެން ހިުދމަތަކާ
   އަދަދު.

  

  ލިބެންެޖހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު

 Liquidity  ނަގުދު މުދަލެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއް 
  .ގާބިލުކަން ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފައިސާއަށް

  

    ލުިކއިޑިޓީ

  ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންކުރެ އެކަކު 
  ، ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތަށް  އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ

ކްޮނޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލޭިބނެ 
ބަދަލުގެ އަދަދާމެދު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެިރން 

ޮކންޓްރެްކޓުގައި ލިޔެފައި ، ކުރިން އެއްބަސްވެ
ގޮުތން  ފަދަ ބަދަލާބެހޭމި  އޮންނަ އަދަދު.  

ފަހަރު ޕެނަލްޓީ މާއްދާ  ލިޔާ މާއްދާއަށް ބައެއް
  ުނވަތަ ޝަރުތު ޖަޒާއީ އޭވެސް ކިޔާ.

  

  ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް

އަނބިމީހާއާ ދިމާއަށް ޒޭިނގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި 
ފިރިމީހާ ބަހެއް ބުނުމުން އެކަމުގެ ހުއްޖަެތއް 
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް 

  .ނުވަތަ ބަސްތައް ންބަޔާކަނޑައަޅާފއިވާ 
  

  ލިއާން

މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް  . 
ދައްކަންދެން މުދަލެއް ހިފެހެއުްޓމުގެ ނުވަތަ 

  ތިމާގެ އަުތގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހައްގު.
މީހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމުގެ . 

ަޔގީންކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގާނޫނީ ވާޖިެބއް 
އަދާކުރާނޭ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، 

މައްޗަށް އުފުލޭ ުނވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ 
  އުފައްދާފައިވާ ޗާޖް ނުވަތަ ބުރަ. 

  ރަހުނަކުން އުފައްދާފައިވާ ޔަގީންކަން. .
   

  ލިއެން

ވަކި މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ދައުވާ  
ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަަޅއި 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުްއދަތު.

  ލިމިޓޭޝަން ޕީރިއަޑް

ކުންފުންޏެްއގެ  އެ ހިއްސާދާރުން  ކުންފުންޏެއްގެ
މިންވަރު ގާނޫނަކުން  ޖެހޭ ޒިންމާވާން ދަރަންޏަށް

   ުވން. ކަނޑައެޅިފައި
     

  ލިމިޓެޑް ލައިބިިލޓީ
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 ކުންފުންޏެއްގެ އެ ހިއްސާދާރުން  ކުންފުންޏެއްގެ
 ހުރިހާ އަދި ހާލަތެއްގައިވެސް ހުރިހާ ދަރަންޏަށް
 އަދި، ޒިންމާވާނީ ބޭނުމަކަށްވެސް ޝަރުއީ

 ގަނެފައިވާ މެންބަރަކު އެ،  ެބލޭނީ ޒިންމާވާަކމަށް
 ގެ ހިއްސާ އެއްބަސްވެފައިވާ ގަުތމަށް ނުވަތަ
 މިންވަރެއް އެއްވެސް ތެރެއިން އަގުގެ

 އެ، އޮތްކަމުގައާިވނަމަ ނުދީ ކުންފުންޏަށް
މިންވަރަކަށް ކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފައިވާ 

  ބާވަތުގެ ކުންފުނި.
  

  ލިމިޓެޑް ލައިބިިލޓީ ކުންފުނި 

ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުގައި ކޮންޓްރެްކޓުތަކުގައި 
ދަށުން ބައިވިެރވެ، އެ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ 

އުުފލަންޖެހޭ މާލީ ޒިއްމާއާއި އަދާކުަރންޖެހޭ 
ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޒިއްމާ ސީދާ ޕާޓްނަޝިޕްގެ 
ފަާރުތން އުފުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭގޮތަށް 

  ރަޖްިސޓަރީކުރެވޭ ޕާޓްނަޝިޕް.
  

  ލިމިޓެޑް ލައިބިިލޓީ ޕާޓްނަޝިޕް

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ގަވާއިދުތަކުގަިއވާ 
ކޮށްގެން އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ

ހިއްސާގެ  މަތިންގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ 
ބާޒާރުގައި ހިއްސާވިއްކުން ހުއްދަކުރެވިފަިއވާ 

  ކުންފުނި.   
    

  ލިސްޓެޑް ުކންފުނި

  - (ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނު)

 އަކުރަކުން ފާހަގައަކުން، އެއްޗެއްގައި އެއްވެސް

 ފާޅުކޮށް އެއްޗެއް އަދަދަކުން ހިސާބުގެ ނުވަތަ

ދީފައި އޮންނަ  އޮޅުންފިލުވައި ނުވަތަ އްަނގައި

  ކްޮނމެ އެއްޗެއް.

  

  ލުިޔން 

އެކެއްގެ ިމލްކުގައިވާ ދެމީހަކު އެއްބަސްވެގެން 
 މިލްކުގަިއވާ މުަދލެއް އި އަނެކާގެމުަދލަކާ

  .ބަަދލުކުރުން

  ލާޖެއްސުން

އިނާްސނީ ކަރާމަތާއި ޝަރަފަށް ހުތުރުަކން ިލބޭ 
  އަނިޔާ.

ައދަބުލާއިންސާނީ 

އެކަށީގެްނވާ .

އަރާއަރަފޯދޭ .
  ލާއިގު
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އަތްހަމަވާ. 
ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކްަނތައްތައް 
ފިޔަވައި، ދެންހުރި ކަންތައްތައް ރަށްފުށުގެ 

ހިންގުުމގެ  އިދާރާއިން އަމިއްލައަށް
ަގުއެމްއެގ ިއާދީރ ިހްނުގުމެގ ، މިނިވަންކަންދީ

  .ޮއުތން ިނާޒުމ ިއްނިތާޒުމޮކްށަފިއ 

އުސޫލު ލާމަރުކަޒީ

ގާނޫނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޯޓުތަުކނާްނއި 
ސަރުކާރުންނާއި ގާނޫނީ ޮއފީސްތަކުން އަމަލު 
ކުރުަމންދާ ގޮތް ކަމަށް ބަާޔންކުރާ ގާނުޫނގެ 

  މަޒުހަބު.  

  ލީގަލް ރިއަލިޒަމް 

އަގެއް އަދާކުރުމަށް ގޫާނނީގޮތުން ކަމުދާ، އަދި 
، ގަބޫލުކުރަންވާނެ ަބލައިގަންންަނވީ ފަރާތުން

ނެރެފައިވާ ައދި ރަސްމީގޮތުން ފައިސާގެ ގޮުތގައި 
  ިހނގާ ކޮންމެ އެއްޗެއް.

  

  ލީގަލް ޓެންޑަރ 

Lending rate ޭްސޓްރެއިްނޓަ ނަގާ ލޯނަށް ދޫކުރާ ންކުންބ 
  .ޭރޓް

 

  ލެންޑިންގ ޭރޓް

Leverage ratio  ދަރަނި ރައުސްމާލުގައި ޖްުމލަ ވިޔަފާރިއެއްގެ

  ނިސްބަްތ. ހިމެނޭ
  

       ލެވަރެޖް ރޭޝިއޯ

 

  

މިއީ ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ޕޭމަންޓު ހަމައަށް އަދި ވަގުތަށް ދައްކާނެކަން 

މަށް ބޭންުކން ކަސްޓަމަރުގެ އެދު ދީޔަގީންކޮށް
  ލިޔުން.  ދޫކުރާ

  ސީ)(ެއލް ެލޓާ އޮފް ކްރެިޑޓް 
  

  .ސައްހަކަން
  

  ލެިޖޓިމަސީ

  .އަތުލުން އަުތލާ ގޮތަށް އަގުދޭ ފަހުން. 
  .ދަރަނި .

  ޭލންދޭން

  ލޭންދޭންކުރުން  .ނެގުން މުދާ ދަރަންޏަށް
  ލޭންދޭނަށް މުދާ ވިއްކުން  ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް މުދާ ވިއްުކްނ.

   ނިކަމެތި.   
  ބަލިކަށި. 

  )ފުޢީޟަ( އީފުލޮ

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މުދެަލއް 
ަސލާަމތް ކުރުމަްށޓަކައި ކުށެއްކުރުން ނުވަތަ 

  (ޟަރޫރީ ޙާލަތު) ހާލަތު ލޮރޫރީ
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އެއަށްވުރެ ބޮޑުގެއުްލމަކުން ސަލާަމތްވުމަށް  
އެކަން ކުުރން ނޫން އެހެން އެއްވެސް 

  އިހުތިޔާރެއް  ނެތް ހާލަތު. 
  

  ދަރަނި.
ފަިއދާއާއެކު ނުވަތަ ފައިދާއާއި ނުލައި، އަނބުރާ 
ދެއްކުމަށް ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ އަގެއް ހުރި 

  އެނޫންވެސް އެއްޗެއް.

  ލޯނު

 amount Principal    .ުދަރަނީގެ އަދަދ  
    .ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާގެ  ައދަދު

   ައދަދު ލޯނުގެ

  
fee Loan ީހަމަޖައްސަިއދިނުމާ ލޯނު އިދާރާއަކުން ާމލ 

     ފީ. އިދާރީ ނަގާ ގުޅޭގޮތުން
 

  ފީ ގެލޯނު

(ދިެވހިރައްޖެގެ  /ގާނޫނު ނަންބަރު   
ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އޫުސލުން 

ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ ހިންގުމުގެ ގޫާނނު) ގެ 
  .ކައުނިްސލު

  

  ލޯކަލް ކަުއނިްސލު

  

  ގ
         

އަށް   ملسو هيلع هللا ىلصއަކީ ރަސޫލާ މުހައްމަދު  قرآنކީރިތި 
 ބާއްވާލައްވަާފއިވާ އެަކލާނގެ ފޮތް. މިهللا މާތް 

ފޮތުގައިވަނީ އަބަުދގެ އަބަދަށް މީސްތުަކން 
  އަންގަވާފައިވާ މަގު. هللا އުޅުމަށް މާތް

  

  ) ރްއާންގުގުރްއާން (

  - (ޓެކްސް ގާނޫނު)
  ގުޅުން ހުރި ފަާރތަކީ:

  
  އެއްވެސް ތިމާގެ މީހެއް.ފަރާތެއްގެ  އެ. 

އެ ގުރޫޕުގައި ިހމެނޭ އެހެން .  

  ުކންފުންޏެއް.

އެފަރާތަކާ އެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއްަގއި ހިމެނޭ . 

  ފަރާތެއް. 

  ގުޅުން ހުރިފަރާތް 
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އެފަރާތަކީ، އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް . 
އެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއްގައި އެއްވެސް ސާއްހި
ތެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެ ހަލަސްމަ
ސްއޫލިއްޔަތުގައި މްަސލަހަެތއް ތަކާ މަސާއްހި

  ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް.
  

ގާތްގަނޑަކަށް އަމިއްލަވެރިކަމެއް ހްިނގާ 

 ދައުލަތްތަކެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތަކެއް

މަރުކަޒީ ސަރުކާރެއްގެ ެބލުމުގެ   ގުޅިގެން،

އެ ދައުލަތްތައް ުނވަތަ ސަރަހައްދުަތއް  ދަށުން

ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ދުސްތޫރީ 

ދައުލަތެއްގައި ވެރިކަުމގެ  ގުޅިފައިވާކިޔާން.  

ހިމެނޭ  ގުޅިފައިވާ ދަުއލަތުގައި އޮންނާނީބާރުތައް 

ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ 

ލެވިފައި. ބަހާ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތަށް މަތީން

   

  ގުޅިފައިވާ ދައުލަތް

.ިފތުރަތު .
  .ކަުޅދުންވަންތަކަން ގެهللاމާތް. 
  .ގޮތް ކްަނހިނގަމުންދާ ތަްގދީރުގައި .

  

  ރަތުގުދު

ދުނިޔޭގައިވާ ދިރުން ހުރި ތަކެތި ތަބާވާ ގުދުރަތީ 
ގާނޫނު. މިސާލަކަށް، މަރުވުން، ބަލިވުން، 

ރުޅިއައުން، ހިނިއަުއން  ނިދުން، ކެއުން، ބުއިން،
  އަދި ހިތާމަ.

  ގުދުރަތުގެ ގާނޫނު

Goodwill  ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް
 އެ އިތުރަށް އަގަށްވުރެ   ޖުމްލަ  އެސެޓްސްގެ
 ހުންނަ ވިޔަފާރީގައި އެ ނުވަތަ ކުންފުނީގައި

 .އަގު

 ގުޑްިވލްއަކީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ުކންފުންޏެއް 
 އަގު ގުޑްވިލްގެ  .މުދަލެއް އައިރުމާއްދީ

 ،ނަމާއި ބްރޭންޑް ވިޔަފާރީގެ ޅުމުގައިކަނޑައެ
 އަދަދާއި ކަސްޓަމަުރންގެ އިތުބާރާއި ވިޔަފާރީގެ

  ގުޅުމާއި އޮންނަ ކަސްޓަމަރުންނާއެކު
  ގުޅުމާއި އޮންނަ މުަވއްޒަފުންނާއެކު

  ބެލިދާނެ.  މައްަޗށް އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

  ގުޑްިވލް



 

172 
 

  
ގަންނަ ފަރާތް ނުވަތަ ގަނަްނން އެއްބަސްވާ   

  ފަރާްތ.
  ގަންނަމީހާ

ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް  . 
  ދިނުމަށްޓަކައި ދޭ ޔަގީންކަްނ.

ީމހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަރަންޏެއް ނުވަތަ . 
މާލީ ޒިއްމާެއއް އެމީހަކު އަދާނުކޮށްފި ހިނދަކު 

ނުވަތަ އެ ޒިއްމާ އަދާކުރާނޭ ކަމަށް އެ ދަރަނި 
  ބުނެ އެހެން މީހަކު ދޭ ޔަގީންކަން.

 ހިމެނޭ މުއާމަލާތެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި .
 މުއާމަލާުތގެ އެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ އެ ފަރާތަކުން
 އެ ނުވަތަ ސަބަުބން ލާފުވުުމގެހި ޝަރުތަކާ

 ޝަރުތުކުރާ މުއާމަލާތް ނުވަތަ އެއްބަސްވުން
 ،ސަބަުބން ނުކުރުމުގެ ކަމެއް ތެރެއިން ކަންކަމުގެ

 ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުަގއި އެ ނަތީޖާއާމެދު އުފެދޭ
 ފަރާތަކުން ތިންވަނަ ބައިވެރިނުވާ މުއާމަލާތުގައި

   ދިނުން. ކަށަވަރުކޮށްދޭ އުފުލާނެކަން ޒިންމާ
  

  ްނޓީރަގަ

Guarantor  މާލީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެހެން
 ނުކޮށްފިނަމަ ފުރިހަމަ ފަރާތަކުން އެ ޒިއްމާއެއް

  .ފަރާތް ހަވާލުވާ އަދާކުރުމަށް ޒިއްމާ މާލީ އެ
  

  ގަރްަނޓީދޭ ފަރާތް

ެއުހށަހެުޅން  ންހުށަހެޅުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތު. 
  ަބލައިގަނެ އެއަށް ރުހުން.

  
   އެންގުން. ުރހޭކަން .
  

   ބެލެވޭނީ ަކމަށް ފުރިހަމަވެއްޖެ ގަބޫލުކުރުން
  ރުހޭކަން އަނެކާ  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި

  އެނގުމުން. ނުވަތަ މައުރިފާވުމުން
  

  ގަބޫލުކުރުން

އެ  ،ކްޮނޓްރެކްޓެއްގައި ލިޔެފައި ނެތް ނަަމވެސް
ކްޮނޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭކަަމށް ގާނޫނު ގަބޫލުކުރާ   

  ޝަރުތު.
  

  ގަބޫލުކުރެވޭ ޝަރުތު

   .ސަތޭކަ އަހަރު
  

  ރުނުގަ

ކުށް ސާބިތުުނވާހާ ހިނދަކު ޮކންމެ މީހަކީ ބަރީއަ 
  މީހެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ މަބްދައު.

  ބަރާއު ނަުތލްގަރީ
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ގާނޫނު އަސާސީގައި ނުވަތަ ގާނޫނުަގއި  .

ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މިަތން  
  ނެރޭ އަމުރުތަްއ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުންފުނި ޖަމާއަތްތަުކގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  .
ޖަލްސާތަކުން  އާއްމުބޯޑުންނާއި މެންބަރުންގެ 

  ނިންމުންތައް. އަމުރުވެރިންިނމާ 
  ފަތްތޫރަ (ބޯދާ). .
  

   ގަރާރު 

ަކމެއް ހިނގިކަން ނުވަތަ ނޫންަކން . 
ކަނޑައެޅުމަްށޓަކައި އެހެން ަހގީަގތަުކން ނުވަތަ 

  ހަގީގަތްތަކަކުން ކަމެއް ދޭހަކުރުން.
  

ަކމެއް ހިނގިކަން ނުވަތަ ނޫންަކން . 
ނުސީދާކޮށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ 

  ހެކި ބަހާއި މައުލޫމާތު.
  

   ގަރީނާ 

   ސަރަހައްދެއްގައި ވަކި  ަކނޑައެޅިފައިވާ
 ސިޔާސީ ިހނގާ އިންތިޒާމުކުރެވިގެން

 ވާހަކަ އެއްބަހަކުން ،ގޮތުގައި ޖަމާއަތެްއގެ
 އާދަކާދައެއް    ކާއިހަތާރީ އެއް ،ދައްކައި

 އެހެން އެފަދަ ،ދިރިއުޅޭ ހިއްސާކޮށްގެން
 ގޮތުންނާއި އަސްލުގެ ދަރިކޮޅުގެ ޖަމާއަތަކާ

.ބައެއް ތަފާތު ގޮތުން  ސިފަތަކުގެ އާއްމު

 މި 'ގައުމު' ާމނާގައި ދައުލަތުގެ ފަހަރު ބައެއް
  .ބޭނުންކުރޭ ލަފުޒު

  

  ގައުމު

 ގަުއމާމެދު އަމިްއލަ  ލޯތްބާއި ވާ ގައުމުދެކެ. 
  .ޝުއޫރު ފަހުުރވެރިކަމުގެ އުފެދޭ ހިތުގައި

  . ގައުމިއްޔަތު
  

  ގައުމުވަންތަކަން

 ނުވަތަ ސިޔާދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ޖިސްމާއި މީހުްނގެ ނުަވތަ އިސްތިގުލާލަށް

 ގެްއލުންތަކެއް ބޮޑެތި މުދަލަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް
 ޓްޓެރަރިސް ތެރޭގައި މީގެ ްނ. ކުރިމަތިވު
 ހިންގާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރު ހަމަލާތަކާއި

 ނަމަވެސް . ހިމެނޭ ހަރަކާތް އުދުވާނީ
 ތައްގުހައް ގާނޫނީ ލިބޭ ރައްޔިުތންނަށް

 ނުރައްކާވެދާނެފަދަ ސަލާަމަތށް ގައުމީ
  ކަމެއް
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 ތާއީދުކުުރމަށް ކަންަކމަށް އެކި ބޭނުންކޮށްގެން
 ހިލާފުނުވެ ގާނޫނާ އިންކާރުކުރުމަށް ނުވަތަ
 ތެރޭގައި މީގެ ހަރަކާްތތަކެއް ހަވެރިުސލް ހިންގާ

  .ނުހިމެނޭ
  
(ސިފައިންގެ  /ނޫނު ނަންބަރު ގާ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ަގއި  ނޫނު) ގެ ގާ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީސް.
  

  ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ަމޖިލިސް

  ެއންމެ މައިގަނޑު. .

  އަސާސީ. .
  

  ތުޢީ)ގަގަތުއީ (

  ީމހަކު މެރުން.
  

  ގަުތލު

  ޝަރުއީ. 
  

  ޟާއީ) ގަަގލޯއީ (

ރައްިޔތުނގެ މަޖީިލހުން ހަދާ ގާނޫނެއްގެ  .
ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއުަކން 
އެ ގާނޫނެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެ 
ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއްގެ އިތުރު 

  ތަފްސީލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ަހދާ އޫުސލު.
  ކަމެއް ކުރަން އޮންނަ ޮގްތ.  .
ކުން އެއްގޮތަކަށް ހިނގާކަެމއް ވަކި ތަރުތީބަ .

  ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއް. 
  

  އިދުަގވާ

  .ާއދައިގެމަތިން
  

  ގަވައިދުން 

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ވެިރފަރާތުގެ ރުހުން ނެތި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށެްގން 

  ތަނަކަށް ވަނުން.
  

  ގަދަކަމުން ވަނުން

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ޖިނާއީ މަގްސަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ . 

ގޮތުން ހުއްދަކުރެވިފައި ނެތް  ގާނޫނީބުޭނމުގައި، 
ހާލަތެއްގައި، މީހެއްގެ ރުހުމެްއނެތި   
އަމަލީގޮތުން އެމީހާ ހުރިތަނުން ނަގައިގަެނގެން  

ނޫނުގެ ބާރު ނުފޯރާ ހިސާބަކަށް ނުވަތަ ގާ
  ތަނަކަށް ގެންދިުއން. 

  މީހަކު ފުޮރވުން ގަދަކަމުން
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  ކިްޑނެޕްކުރުން.. 
  

Cost price    ،މުދާ ގަތް ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވިއްކުަމްށޓަކައި .1
  .އަގު ލިބުނު ގަންނަން

 އަުގ. ޖެހުނު މުދަލަށް .2

    

  ގަތް އަގު

އަނިޔާވެރިކަމާއި، އަދާވާތްތެރިކަމުގެ ޮގުތން . 

  ފާޅުގައި އަނެކެއްގެ ހައްގެއް އަތުލައިަގުތްނ.

    . ފޭރުން.

  

  (ޣަސްބު)ގްަސބު 

  މަރުގެ ހުވާ.

މަރެއްގެ ދައުވާއާ އެކުގައި އެ ދައުވާ ކުރާ މީހާގެ 

ކަހަލަ   ދައުވާއަކީ، ތެދު ދައުވާ އެއް ަކމަށް ހީވާ

ވާނަމަ، ދައުވާ ކުރާ މީހާ ފަންސާސް އިބާރާތެއް 

ލިުބން ހުވާ ކުރުމުން އޭނާއަށް މަރުގެ ދިޔަ 

އެއީ، އެފަދަ އިބާރާތަުކން  ހައްގު ވެދާނެ. 

ވާކުރާމީހާގެ ދައުވާ ތެދުކަމަށް ހީވާ ަކހަލަ ދައު

  ފެނިއްޖެނަމަ.ގަރީނާެއއް 

  

  ސާމާ)ގަސާމާ (ގަ

   - ގާޫނނު) (ޖިނާއީ
 ނިޔަުތގައި ނެރުމުގެ ނަތީޖާއެއް ވަކި .

 ނެރުމުގެ ނަތީޖާއެއް ވަކި ނުވަތަ ކަމެއްކުރުން
.ބައިވެރިވުން އަަމލެއްގައި ކުރާ ގަސްތުގައި

 އެނގިހުރެ ކަން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއެއް ވަކި. 
 ނަތީޖާއެއް ވަކި ކުރުމުން ކަމެއްކުރުން ކަމެއް

 ބުއްދި ަކމަށް އެނގޭނެ ނިުކންނާނެކަން
 ގަބޫލުކުރާނޭފަދަ މީހަކު ހުރި ަސލާމަތުން

 ަކމެއް  ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ނުވަތަ ގޮތަކަށް
  .ކުރުން

  ކުރުން ަކމެއް ގަސްތުގައި

  .ަހމަނުޖެހުން މަދަނީ އުފެދޭ ގައުމުގައި
  

  ގަޑުބަޑު

  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް. .

  ދައުވާއެއް. .
  

  ޟިއްޔާ)ގަގަޒިއްޔާ  (

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ގަޒުފަކީ، އަބުރާ ބެހުމުގެ ގޮތުން މީހަކާ ދިމާއަށް 

  ަކލޭ ތިޔަ ހުރީ ޒިނޭޮކށްފައޭ ބުނުން.

  ޛްފު)ގަގަޒުފު (
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   - ގާޫނނު) (ޖިނާއީ
 ތުުހމަތު ދޮގު ބުނެ ޒިނޭކުރިކަމަށް މީހަކު

  ކުރުން.
  

  ކުރުންގަޒުފު

  ައމުރުވެރި ފަރާތަކުން ކުރާ އަމުރު. .
  
މީސްތަކުން އެ މައްޗަށް އަމަލުކުުރންޖެހޭ   .

  އަމުރުތައް.
  
ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ހައްގެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް  .

  އުފައްދާ ކޮންމެ މަސްދަރެއް.
  
 ގޮތުން ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމުކޮށް މުޖުތަމައު .

  ގަވައިދުތައް. ުހންނަ ހަދާަފއި
  
 ގާނޫނުތަކާއި ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތްުނގެ .
 ހަދާ ލިިބގެން ބާރު ދަށުން ގާނޫނުތަކުގެ އެ

  ގަވާއިދުތައް.

  ގާނޫނު

އްސަ ހާސަރުކާރުން ނެރޭ އެަކމަށް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ  ،ަމޖައްލާއެއްގައި

ރައްޔިތުންގެ މިއީ، ގާނޫނެއް އިއުލާނުކުރުން. 
  މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނެއް އުފަންވާ ވަގުތު.

  ާގނޫނު ނެރުން

ގައުމެއް ނުވަތަ ދައަުލތެއް ހިންގާނޭ ގޮތް 
  ބަޔާންކުރާ އެންމެ އަސާސީ ރަސްމީ ލިޔުން. 

   

  ގާނޫނުއަސާސީ

ދިެވހި ދައަުލތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ގާޫނނު 
އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިންގުން.   

ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަކީ ކޮންމެ 
  ކަމެއްގައިމެ އެންމެ ފަހު ބަސްކަމުގައިވުން.

     

  ާގނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަތު

  - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ މަގާމުގެ 

އަމާންކަން ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމަން
ކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ދެމެހެްއޓުމާއި، ކުށް

ވާޖިބު، ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަން ޖެހޭ  
  މީހާ.

   ގާނޫނު ަތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު 

  ވެރިކަންާގނޫނުގެ  .ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ވެރިކަން ކުރުން .
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އް   ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަ .
ގާނޫނުން ގައިދުކުރެވި މަހުޫދދު ކުރެވިފައި 

  އޮތުން.
މީހެއްގެ މަގާަމށް ނުވަތަ ދަރަޖައަށް  .

ބެލުމެއްނެތި ގާނޫނުގެ ކިުރމަތީގައި އެނެްމން 
  ހަމަހަމަވުން.

  ހެިފހެއްޓުން.ސިޔާދަތު ގާނޫނުތަކުގެ  .

އާުލން ކުރިން ކަނޑައެޅި، އަދި އި .
ކުރިެވފައިވާ ގަވާިއދުތަކަކުން ދައުލަާތއި 

ބޭނުންކުރާ ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ިތބޭ މީހުން 
  އިހުތިޔާރުތައް  ގައިދުކުރެވިފައި އޮތުން.

ތިޔާރު ހުިހުތހުރި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އި .
ދަުއލަތަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

  ނެތުން.
ހަދާ ގާނޫނާ ގަވާިއދުތަކަކީ  މުޖުތަމަުއގެ  .

ވަކި ބަޔަކަށް ފަިއދާކުރާ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް 
އަނިޔާއެއް ުނވަތަ ދެރައެއް ދޭ ގާނޫނަކަށް 

  ނުވުން.
އެންމެނަށް އެއް އުސޫލަކުން ގާޫނނު  .

  ހިންގުން.
. ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން މެނުވީ ދައުލަތުގެ 

ގެ މުވައްޒަފަކަށް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތު
ހަމަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު 

  ުނލިުބން.
  

އެ އެއްޗަކުން ގާނޫނު އުފެދިގެން އަންނަ 
  އަސްލުތައް ުނވަތަ މަސްދަރުތައް.

  ގާނޫނުގެ މަންބައުތައް

އުފެދުުމގެ  ތައްގާނޫނީ ހައްގުތަކާއި ާވޖިބު.   
   އަސުްލ.

. ދައުލަތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް 
  އުފެދިގެން އަންނަ އަސްލުތައް. 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުގެ މަސްދަރުތަކަކީ:
  (ހ) ގާނޫނުއަސާސީ؛

  (ށ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނުތަްއ؛
(ނ) ރައްޔިތުނގެ މިަޖލީހުން ަހދާ ގާނޫނަުކން 

އަކުން ަހދާ  ބާރު ލިބިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާ
  ގަވާިއދުތައް؛

  (ރ) އިސްލާމީ ޝަރީއަތް؛

   ތައްމަސްދަރުގާނޫނުގެ 
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(ބ) ޯކޓުތަކުން ނިންމާ ގަޒިއްޔާތަކުގައި 
  ކަނޑައަޅާ އޫުސލުތައް؛
  (ބ) ާގނޫނީ ާއދަކާދަ.

   
އްސަ ހާސަރުކާރުން ނެރޭ އެަކމަށް 

  މަޖަްއލާއެއްގައި ގޫާނނު ޖަހައި އިއުލާނުކުރުން.
  ގެޒެޓުކުރުންގާނޫނު 

ހެދުުމގެ ބާރު ސީގެ ދަށުން ގާނޫނުގާނޫނު އަސާ
  .މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތް

  

  ގާނޫނުހަދާ ބާރު

ގާނޫނުގެ ނައްސުތަކުން އޭގެ ާމނަ 
  ދޭހަކޮށްގަތުން.

  

  ގާނޫނު ތަފްސީރުކުރުން

ކުށްތަކަށް ދެވޭ އުގޫބާތްތައް  ކުށްތަކާއި އެ
  ބަޔާންކުރާ ގާނޫުނ.

  ާގނޫނުލްުއގޫާބތު

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
ބޭރުން ގާނޫނާ  ތިޔާރުންހު) މީހެއްގެ އި(
ލާފުކަމެއް ކުރުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މީހެއްގެ ހި

މީހަކު  ޔާރުން ބޭރުން ނުވަތަތިހުއަމިްއލަ އި
ލައްވައި  އެމީހާބޭނުން ނުވަާކމެއް 

މީހަކު އެ ކުރުވުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ހައްގަުކން 
ަމހުރޫމުކުރުން ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަުމގެ ބިރު 

  ދެއްކުން.
) މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ލައްވައި ކަމެއް (

ކުރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް 
ނުކުރުވުމަށްޓަކައި، ތިމާގެ އަތުގައި ގާނޫނީ 

  ގޮތުން ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުުރން.

  ލާފު ނުފޫޒު  ހިގާނޫނާ 

) ލިޔެފައިވާ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ހައްގު.  (   
) މުދަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީވެރިފަރާތަށް ޮއްނނަ (

ހައްގު. 

  ގާނޫނީ ހައްގު

.އިބާރާތްގާނޫނުގެ  ގާނޫނީ ނައްސު

 ޝަރުއީ، އާއި ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިޔާކުއްޖެއްގެ . 

 ނެތުުމން  ީމހަކު ތެރެއިން ަބލަދުވެރިންގެ

 ޯކޓުން   ކަމުގައި ބަލަދުވެރިޔަކު ކުއްާޖގެ

  ބަލަުދވެރިޔާ.  އައްޔަންކުރާ

  ގާނޫނީ ބަލަުދވެރިޔާ
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ގާނޫނީ ގޮތުން ތަސަރަފެއް ނެތް މީހެއްގެ . 
ފަާރުތން އެކިއެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ 

   ޒިންމާ ހަވާލުވެގެންވާ ފަރާތް.
ޖަލްސާއެއް ސަްއހަވުމަށްޓަކައި އެ ޖަލްސާއަށް 

ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ހާޒިރުވާން 
ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ 

  އަދަދު.
  

ގާނޫނީ އަދަދު

ގާނޫނެއް މާނަކުރުމުގައި  ނުވަތަ ާގނޫނީ ހައެްލއް 
 އޫުސލެއް ގާނޫނީ ހޯދައި ދިނުމުގެ ޮގުތން އައު 

  .ގަޒިއްޔާ ކުރާގާއިމު
  

ގަޒިއްޔާ ގާއިމްކުރާ އުސޫލެއް ގާނޫނީ

ގާނޫނީ ބަހުރުވަ. ގާނޫނީ އިސްތިލާހު
ހިލޭ ސާބަހަށް  ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް

  .ގާނޫނީ ހިުދމަތް ދިނުން
  ގާނޫނީ އެހީ

ގާނޫނީ ލަފާދީ އަދި  ،ޯކޓުތަކުގައި ވަާކލާތުކޮށް
ގާނޫނީ އެކި ލިޔުން ލިޔެދިނުމަށް ކަމާބެހޭ 

  ރަސްމީ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަކީލު. 
    

ާގނޫނީ ވަީކލު

  .ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު .  

  .ގާނޫނީ ބިންގާ . 

  ާގނޫނީ މަރުކަޒު

ހަގީަގތެއް ނުވަތަ ޝަރިއަތަށް ސާބިތުވާ . 
ހަގީގަތްތަކެއްގެ އަލީގައި ވަކިގޮތަކަށް ފަނޑިޔާރު 
ގަބޫލުކަުރންޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުަގއި 
ކަނޑައަޅާފައި ުހންނަ ކަންކަން. ިގނަ ާގޫނނީ 
ގަރީނާތަކަކީ ހެކި ހުށަހަޅައިގެން އެ ހެކިތަކުގެ 

  އް.ރެވިދާނެ ގާނޫނީ ގަރީނާތަކެއަލީގައި ތައުނުކު
  

. އިފްތިރާލު.

ރީނާ)  ގަގާނޫނީ ގަރީނާ  (ގޫާނނީ 

ސުގެ އަމިއްލަ ހުއެ ޝަ ،ސަކަށްހުއެ ޝަ
ުކން ހައްގުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ގާނޫނަ

  ސެއް.ހުކޮންމެ ޝަ ލިިބދީފައިާވ، ތޮބީއީ ނޫން
  

  ގާނޫނީ ޝަހްސު

  .އުސޫލު
   

  ިއދާ)ގާގާއިދާ (

  .ލީޑަރުން.  
  މަގުދައްކާ މީހުން.  އިސްނަގައި 

  ގާިއދުން
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  .އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް .
  .ލާއިގު. 
  

  ގާިބލު

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
މީހާގެ  އުމުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ 
ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަުބން 
ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައިވާ 
ނުކެުޅދުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޭއނާ 
މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާއަށް 
ދިމާވެފައިވާ ެއނޫންވެސް ނުކެުޅދުމެްއގެ 

ކާމެދު އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްަގއި ސަބަބުން، ކަމަ
ވިސްނައި، ންިނމުމެއް ނިންމުމަށް، ސާފުކޮށް 

  ބަޔާންވާ ގޮތުގައި، ނުކުޅެދިގެންވުން. 

   ގާިބލުކަން ނެތް 

 ކުރުމުގެ ކަމެއް ހުންނަ ކިބައިގައި ީމހެއްގެ
  .ކުޅަދާނަކަން

  

  ގާބިލިއްޔަތު

  ީމހަކު މެރި ކުށްވެރިޔާ.
  

  ގާިތލު

 ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގާނޫނުތަކާ. 
ކުރުމަށް  ގާއިމު އަދުލުއިންސާފު

  އައްޔަންކޮށްފައިވާ ީމހާ.
  

 ގޮތުގައި ކޯޓެްއގެ މަރުހަލާގެ ފުރަތަމަ. 
 ސުޕީރިއަރ އުފައްދާފައިވާ ޝަރިއަތްކުރަން

ގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރިއަތްކުރާ ޯކޓުތަކުގައި
  މަގާމުގެ ނަން.

  

   ގާޒީ 

ގާޒީއަކު ަވލީދޭ ާހލަތުތައް.

ަވލީވެރިއަކު ނެތުން (ނަސަބުގެ  .
ގޮތުން).

ވަލީވެރިޔާ މީހަކާ އިންނާން ދިމާވުން. .

ސްރުގެ މަސާފާތުގެ ގަ ޔާަވލީވެރި .
ދުރުގައިވުން.

ވަލީވެރިޔާ ތިން ދުވަހަށް ވުރެއް ިގނަ  .
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހޭނާރާ އޮތުްނ.

  ގާޒީއަކު ވަލީދޭ މައްސަލަތައް
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ކުމެވޭ ފަދަ ތަނެއްގައި ަވލީވެރިޔާ ނުނި .
ބަންދުވުން.

ފިލައިގެން ދިޔުން.ވަލީވެރިޔާ  .

  ވަލީވެރިޔާ ވަލީ ދިނުމުން މަނާވަެގުތން.
މުދަލެއްގެ ވެރިއަކު އެހެންީމހަކާ އެ މުދާ 

ވިޔަފާރިކޮށްެގން ލިބޭ ފަިއދާ  އެއިން ހަވާލުކޮށް
ގޮތަށް އެއްބަސްވެ ކުރާ އެދެމީހުންނަށް ލިބޭނޭ

  .އަގްދު
  

  ގިރާލު (ޤިރާޟު)

  .ހިފުން މަރު މަރަށް. 
  . ބަދަލުހިފުން.

  ގިސާސް

  .މަަރށްމަރު ހިފުން
  

   ގިސާސް ހިފުން 

  ވަނަ މަސްދަރު. އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ 

އާއި އައު މައްސާަލގެ  އިއްލާމައަްސލާގެ  އަސްލު
 ގެމައްސަލާ އަސްލުއިއްލާ އެއްގޮތްވާ ނަމަ 

ހުކުމް އައު މައަްސލައިގެ މައްޗަށް ދަންމާލުން.  

  .އަސްލު މައްސަލަ: ރާބުއިން

  .އައު މައްސަަލ: މަސްތުވާ ފަތެއް ބޭނުންކުރުން

  .އިއްލާ: މަސްތުވުން

  ހުކުމް: ހަރާމް  

   ގިޔާސް 

- (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
 އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރާ ދިރިއުޅުމައްޓަކައި މީހަކު
  .އުޅަނދު ނުވަތަ

  

   ގެ 

ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް  .
  ދިނުމަށްޓަކައި ދޭ ޔަގީންކަްނ.

  
ީމހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަރަންޏެއް ނުވަތަ . 

މީހަކު އަދާނުކޮށްފި ހިނދަކު  މާލީ ޒިއްމާއެއް އެ
އެ ދަރަނި ނުވަތަ އެ ޒިއްމާ އަދާކުރާނޭ ކަމަށް 

  ބުނެ އެހެން މީހަކު ދޭ ޔަގީންކަން.
  

ގެރްެނޓީ
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ވުމެއްގައި ނުވަތަ މުއާމަލާތެއްަގއި އެއްބަސް. 
ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އެ 

ލާފުވުމުގެ ސަބުަބން ހިމުއާމަލާތުގެ ޝަރުތަކާ 
ނުވަތަ އެ އެއްބަސުްވން ނުވަތަ މުއާމަލާތް 
ޝަރުތުކުރާ ކަނަްކމުގެ ތެރެއިން ކަެމއް 

ުއފެދޭ ނަީތޖާއާެމދު އެ ، ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
އެއްބަސްުވމުގައި ނުވަތަ މުއާމަލާތުަގއި 
ބައިވިެރނުވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ޒިންމާ 

   އުުފލާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދިނުން.

Guarantor  މާލީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެހެން
 ނުކޮށްފިނަމަ ފުރިހަމަ ފަރާތަކުން އެ ޒިއްމާއެއް

  .ފަރާތް ވާލުވާހަ އަދާކުރުމަށް ޒިއްމާ މާލީ އެ
  

  ްނޓީދޭ ފަރާތްރެގެ

 ،ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއްގެ ގޮތުން
މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ލިއެން ެއއް  ދަރިަނވެރިޔާގެ

   އުފައްދާފައިނުވާ ދަރަނި.

  ގެރްެނޓީކުރެވިފައިނުވާ ދަރަނި

 ،ޔަގީންކަމެއްގެ ގޮތުންފައިސާ ދައްާކނެ ކަމުގެ   
ޗަށް ލިެއން ެއއް މުދަލެއްގެ މައް ދަރިަނވެރިޔާގެ
  ވާ ދަރަނި.އުފައްދާފައި

   

   ްނޓީކުރެވިފައިވާ  މުއާމަލާތްތައް ގެރެ

  
   

މުދަލެއް ގަތުމާއި އެ މުަދލެއް ގަތް ފަރާތަށް 
އެމުދާ ރައްދުވުމާއި ދެމެދުގައި އެ ުމދަލަށް 

ގެއްލުމެއްގެ ޒިއްމާ އުފުލާނީ ޮކން ލިިބދާނެ 
ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައުެޅމަށް ޮކންޓްރެކަޓާބެހޭ 

  ގާނޫނުގައި ބޭނުންކުރާ ަމފްހޫމެއް.
  

    ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމުގެ ރިސްކު

ީމހެއްގެ ފުށުން އެެހން މީހެްއގެ ހަިށގަނޑަށް  .
ނުވަތަ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް 
ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި  ދޭންޖެހޭ 

  ފައިސާ.
  
ލުާފވީ ފަރާތުން ހިކްޮނޓްރެކްޓާ  .

ކްޮނޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލުިބނު 
  ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ.

  

  ގެްއލުމުގެ ބަދަލު 
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މީހެއްގެ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގުމުން  .
އެީމހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުަގއި 

.އަދުލުވެރި ބަދަލުދައުލަތުން ޭދންޖެހޭ 
  

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ެގވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަކު، އެ 
ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ 

މައްޗަށް ކުރި ަކމަކުން  ގެވެށި  އަނެކްުނގެ
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ރައްކައުތެރި 
ަކމަށް ނުވަތަ ސިއްހަަތށް ުނވަތަ ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ނުަވތަ އެފަދަ 
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އިހުސާސްވާ 
ފަދަ އަމަލެއް ނުވަތަ އަމަލުތަކެއް ހިނގުން. 

މަލުތަުކގެ ތެރޭގައި ޖިސްމާނީގޮތުން އެފަދަ އަ
އަނިޔާކުރުމާއި ޖިންސީޮގުތން އަނިޔާކުރުމާއި 
ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ 
ކުރުމާއި، މާލީ ގޮތުން ދަތިކުރުމާއި، އަނބިމީހާގެ 

ބަލައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއި، ސިއްހަތަށް ނު
ކާވެނިން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ 

ހެންމީހާއާއި ގަދަކަމުން ިޖނީްސގުުޅން އަން
ހިންގުމާއި، މީހެއްގެ މުދާ ބޭުނން ނުކުެރވޭ 
ގޮތަށް ހިފެހެއުްޓމާއި،  ބިރުދެއްކުމާއި، 
ގޯނާކުރުމާއި ފާރަލުމާއި މުދަލަށް ގެއްލުން 

ތިޔާރުން ބުޭރން ކަނަްކން ހުއި ،ދިނުމާއި
ކުރުވުމާއި، ބަންދުކުރުމާއި، އެ ފަދަ މީހަކުގެ 

އެފަދަ މީހަކު އުޅޭތަނަކަށް  ނުރުހުމުގައި
  ގަދަކަމުން ވަނުން ހިމެނޭ. 

ގެވެށި އަނިޔާ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 އެތަނެއްގެ ހިޔާވައްސެއްގައި ދިރިއުޅޭ
 މަނާގޮތެްއގައި ދިއުން ބޭރަށް އްދުންހަސަރަ

 ބަންދު ގޮތުން ައދަބެއްގެ ދޭ ކުށްވެރިއަކަށް
  ކުރުން.

  

  ބަންދުކުރުން ގޭގައި

ލާފަށް ހިނެތި ނުވަތަ ގާނޫނާ ހަމައެއް  ގާނޫނީ
ވެރިޔަކު ކުރާ އަމުރު އަނިޔާވެރިކަމާއެކު 

  ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރު.
  

  ގޮށްމުށުބާރު

  ގޮވާ ތަކެތި       -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
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ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް  އާއްމު 
މަނާކުރެވިފައިވާ ުނވަތަ އެ ބޭނުންކުުރމަށްޓަަކއި 

ންޖެހޭ އެއްޗީެހގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަ
  ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ކޮންމެ ވަސީލަތެއް.

  
ރަށްރަށުގަިއވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ގަނުޑގަނޑާއި، ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ރުއް
ިމަތންތަން ހުންނަނީ އެކިއެކި  އްދުތައް.ސަރަހަ

  ބޭނުމަށް މީސްމުީހންނަށް ލިޔެދީފަ.
  

  (ބޯދާ) ގޮއި 

    
ނުވަތަ  ގެދޮރު އުެޅމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ   

  ވިއްކާފައިވާ ބިން.
  

  އެއްމާނަ ބަސް:
  ގެވަޅު.
  ގެވަޑު.

  

  ގޯތި

ވުރެ ިގނަ މީހުންގެ ނަމުަގއި  އެކަކަށް
ރަޖްިސޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ 

ބަަހއި ިއމާރާތެއް އެ މީސްީމހުންގެ މެދުގައި 
  ވަކިކުރުން.

  ގޯތި ބައިކުރުން

  

ސ
         
ރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަގީާދގެ ގުކީރިތި   

  .މަތީގައިވާ މީހުން
  

  ނީންންސު

ގެ  ملسو هيلع هللا ىلصކީރިތި ރަސޫލާ މުހަްއމަދު  .  
ބަސްފުޅުތަކާއި އަމަލުފުޅުތައް. 

ނުކުރިއަސް އަޒާބު  ،ކުރުމުން ަސވާބުލިބޭ .
  ނުލިބޭ ކަންތައް. 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ދެވަނަ މަސްދަރު.  .
ކީިރތި ރަސާޫލގެ ހަދީސްފުޅުތަާކއި . 

  އަަމލުފުޅުތަކާއި ހުއްދަކުރެއްވި ކަންތައްތަްއ.

ސުންނަތް

  ތްިހދުމަޭރޓުގެ މުދަލާއި -ންސު  -(ޓެކްސް ގާނޫނު)   
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ޓީ  ޖީއެސްޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖީއެސް
ަކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓަކީ %

  .ތައްތްހިދުމަމުދަލާއި 
  

ގެ ދެކޮޅުވެރިކަން ކަނޑަާލއި ހަސްމުންދެ   
ވަކިގޮެތއްގެ މައްޗަށް ދެމީހުން އެއްބަސްވެ ކުރާ 

  ައގުދު. 
  

  ސުލްހު

  ދެކޮޅުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން.  
  

  ސުލްހަވުން

  . އުޅޭގޮތް.   
  ހުންނަގޮތް ލުތައްއަމަ .
  

  ސުލޫކު

ވަކި ފަންނަކަށް ނިސްބަްތވާ ނުވަތަ ވަކި   
މަާގމެއް ފުރަމުންދާ ނުވަތަ ވަކި ވަޒީފާއެއް 

 އަަމލުތައް އުުޅމާއިއަދާކުރަމްުނގެންދާ ބައެއްގެ 
  ހަމަތައް.  ބެހެއުްޓން ލާޒިމުވާއެއާ އެއްގޮތަށް 

  

  މްިނގަނޑު ސުލޫކީ

  .މައްސަލަ ލާފުވުމުގެހި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ   
  

  މައްސަލަ ސުލޫކީ

 ،މާ ގިުޅގެންލާފުވުހި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ  
 އަޅާ މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ
  .ފިޔަވަޅު

  

  ފިޔަވަޅު ސުލޫކީ

 ފުޅާ ކޯޓުތަކަށްވުރެ މެޖިސްޓްރޭޓް  
 ޝަރިއަތްކުުރމަށް ލިބޭގޮތަށް އިހްތިސާސްއެއް
.ޯކޓުތައް މަރުހަލާގެ ފުރަތަމަ އުފައްދާފައިވާ

 ބާވަތެއްގެ ވަކި  އުފައްދާފައިވަނީ ޯކޓުތައް މި
.ގޮތަށް އްސަވާހާ ބުެލމަށް މައަްސލަތަކެއް

ސިިވލް ކުޯޓ، ފެިމލީ ޯކޓު،  :މިސާލަކަށް
ޑްރަގް  ކުދްިނގެ ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ޯކޓު އަދިކުޑަ
  ކޯޓު.

  

  ކޯޓު ސުޕީރިއަރ

ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި   
ޒިއްމާ  ކުުރމުގެގާއިމު އިންސާފުއަުދލު

   އެންމެ މަތީ ކޯޓު. ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
  

  ސުޕްރީމް ޯކޓު

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް    
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ 

  ސުމޯޓޯ މައްސަލަ
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ނެގެހެއްޓުމަށާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން 
ނެގެހެއްޓުމަށް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް 

  ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތައް.
  

ސަރުކާރުން ރައްޔިތްުނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ   
  ބިލު.
  

  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ިބލު

ވަކި ނަތީޖާއެއް އުފައްދާ އަމަލު ނުވަތަ ަކން   
  ނުވަތަ އެތި.

  ސަބަބު

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
  ފާަރލުން. 

ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ަކމުގެ ނުވަތަ 
ކުރުަމންދާކަުމގެ ނުަވތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ ހެކި 
ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ 

 މައޫުލމާތު ސިއްރުހަރަކާތެއްގެ 
އެއްކުރުަމްށޓަކައި، ކެމެރާ، މައިކްރޮފޯން، ޓޭޕް 

ފަދަ އިލެޓްރޯނިކް  ޕްޑަރ، ވަޔަރޓެރިކޯ
ކޮށްގެން މީހްުނގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން
މީހްުނގެ އަޑުއުެހމާއި،  މެދުަގއިކުރެވޭ މުއާސަލާތު

ީމހުނާްނއި ، ބަލަމުންގެންދިއުމާއިހަރަކާތްތައް 
   .ފެންނަ ކަންކަން ފާހަގަކުރުންތްަނަތން ބަަލއި 

  

  ވައިލްކުރުންސަ

ދައުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ ދައުާވއާ ކޯޓަށް   
ފަރާތުން ދައްކާ  ާވހަކައާއި  ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ދެ

ވަޒަންކޮށް އެ  ހެކިތައްފަރާުތން ހުށަހަޅާ  ދެ
  ދައުވާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

  

  ސަރިޔަތްކުރުން (ޝަރިއަތްކުުރން)

 ހިންގުމުގެ ގައުމު އެއްގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއާ  

  ފަރާތް. ލިބިފައިވާ ބާރުތައް

  

  ސަރުކާރު

ރުކާރު ކުންފުނިސަ
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ެއހެން ކުންފުންޏެއްގެ މިލްކުވެރިކަުމގެ 
ދަށުގައިވާ ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏުަކން 
ކްޮނޓްރޯލްކުރާ ކުންފުންޏެއް. އެެހން 

ގެ ދަށުގަިއވާ ންޏެއްގެ ކްޮނޓްޯރލުކުންފު
ބެލެވޭނީ މަދުވެގެން  ކުންފުންޏެއް ކަމަށް

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގައި ބެލެނިވެރި 
ހިއްސާއަށްވުރެ މަދޫުނން  ގެ %ކުންފުނީ

  އަދަދެއްގެ  ހިއްސާ ހުރުމުން.
  

  ސަބްސިޑިއަރީ ކޮމްޕެނީ

  ސަކުވާ (ބޯދާ)  ދައުވާ.
  

  ގަބޫލުކުރެވޭ.  .

  ހެޔޮގޮުތގައި އޮތް.  .
  ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އޮތް. . 
  ގާނޫނީ ބާރު  ހުރި. . 
  ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް އޮތް.. 
  ާބިތލުގެ އިދިމާނަ. 
  

  ސައްހަ

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
  

 މީހަކާ ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ އަމަލު އެ . 
މެދު ހިންގުނު މީހާއަކީ ގޫާނުނގެ ކުރިމަތީަގއި 

   ނޫން ރުހުން ސައްހަ
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އެފަދަ ރުހުމެއް ދެވޭ ވަރުގެ ކުޅެދުންތެރަިކން 
  ނުވަތަ ؛ހުރި މީހެއް ކަުމގައި ނުވުން

ކުށެއްކަމުގައި ބެެލވޭ އަމަލު އެީމހަކާމެދު  .
ހިންގުނު މީހާއަކީ އެ ކުށުގެ އަަމލުގެ ބާވަތް 
ނުވަތަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭ ވަރުގެ އެކަށީގްެނވާ 
ގާބިލުކަން ނެތް މީހެއްކަން އެ އަމަލު ހިންގި 

  ނުވަތަ ؛ީމހާއަށް އެނގިގެންވުން
އެ ކުށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ  ،އެ ރުހުމަކީ . 

ރަނގަޅަށް  ،މަނާޮކށްފައިވާ ގޮތާމެދު ،އިގާނޫުނގަ
  ނުވަތަ ؛ވިސްނުމަކާ ނުލައި ދިން ރުހުމަކަށްވުން

އެ ރުހުމަކީ އެ ކުށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ  .
ގާނޫނުގައި ހުއްދަ ކުރެވިފައިނުވާ ބާރުގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ 

  އޮޅުވާލައިގެން ޯހދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.
  

  .ާބއްޖަވެރިކަން
  

  ސަާއދަތު

  ސައްޔާހު   ދަތުރުވެރިޔާ
  .ލުއިފަސޭހަ

  
  ސަމާހަތު

މައްސަލަ ބަަލން ގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އެކީ
  އިތުރު ފަނޑިޔާރެއް. ދަރަޖަިއގެ  އެއިށީންނަ 

  

  ސަތިސިރު ޕެޑިޔާރު (ޯބދާ)

ފަހުގެ  ކުރިން ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކާފައި،  
އްގައި މުދާ ރައްދުކޮށްދޭ ގޮތަށް ަހދާ ހެތާރީ

ވިޔަފާރި އެއްބްަސވުން. މި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރި 
އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތްކުުރމަށްޓަަކއި 
މުދަލުގެ ސިފައާއި މުދަލުގެ ފެންވަރާެމދު 

ފަރާތުން އެއްބަސްވާންޖެހޭނެ. ދުރާލައި ދެ
  

  ވިޔަފާރި ސަލަމް

ިއހު އުޅުނު ސޯލިހު އަޅުވެރި މްުސލިމުން. 
އާންމުގޮތެއްގައި ަސލަފުއްސޯލިހުން ކަމުަގއި 

  ބަލަނީ ފުރަތަމަ ތިން ޖީލުގެ މުސްލިމްުނ. 

  ސަލަފުއްސޯލިހުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް، ސިއްހީ 
ސަބަބަކަށްޓަކައި، އެ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް 

އެ  ފަރާތަށް ނިކުެމވެން ނެތްކަން ވަޒީފާދޭ
  އެންގުން.  މުވައްޒަފަކު 

  

  ަސލާންބުނުން
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 އުޅަނދުން  އަދި، އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަަތްށޓަކައި
 މީހުން ނުރައްކަލަކުން މެދުވެރިވެދާނެ
 ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ހިމާޔަތްކޮށް

އުސޫލުތައް  ިމންގަނޑުތަކާއި ައމަލުކުރަން ޖެހޭނޭ
ސަރުކާުރގެ  އެަކން އަންގައިދީ، ،ވުމުންފުރިހަމަ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުން.
  

  ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
  

  .ބާއްވައި ލެއްވިهللا މާތް 
   

  ސަމާވީ

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ްކލެއެިމއް  
އޭގެ ހައްގުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއެކު އެެހން 

ވުން.   މީހެއްގެ ހައްެގއް ތަހުވީލުފަރާތަަކށް 
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި 
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހައްގު ގާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ 

  އަގްދީ ގޮތުން ިތންވަނަ ފަރާތަށް ބަދަލުވުން.
  

  ސަބްރޮގޭޝަން

ތެއްގެ އަގު ހިދުމަމުަދލެއްގެ ނުވަތަ  
ނުވަތަ ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ސިނާއަތަކަށް 

ވިޔަފާރިއަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ 
  ދައުލަުތގެ ުމއައްސަސާއަކުން ދޭ މާލީ ެއހީ.

  

  ސަބްސިޑީ

  .ފަސްކުރުން ންތަންފީޒުކުރު ހުމުކުމް
 ފަނޑިޔާރަކު ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ ކުށް

 ފަނޑިޔާރު މައްޗަށް ކުށްވެރިޔާގެ އެ ކަނޑައެޅުމށްފަހު
 ވަކި ގޮތުން ބެލުމުގެ އަޖުމަ ،ހުކުމް ކަނޑައެޅި
 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ އަދި .ފަސްކުުރން މުއްދަތަކަށް

 މައްޗަށް އޭނާގެ ނުވަތަ ނުކުރާނަމަ އިތުރުކުށެއް އޭނާ
 ހުކުމް އެ ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ޝަރުތު ކަނޑައެޅުނު

 ތަންފީޒެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް މައްޗަށް އޭނާގެ
  .ނުކުރެވެނެ

  

  ސެންޓެންސް ސަސްޕެންޑެޑް

 ނިންމުމެއް ރަސްމީ ކަމަކާެބހޭގޮތުން .
  .ހުއްޓުވުން ވަގުތީގޮތުން ނިންަމންދެން

    
 މައްސަލައެއް ސުލޫކީ ބެލެވޭ މުވައްޒަފަކާމެދު .

 ހުރުމަށް ނުނިކުމެ ވަޒީފާައށް ނިމްެނދެން ބަލައި
  އެންގުން. މުވައްޒަފަށް ފަރާތުން މައްސަލަބަލާ

  ކުރުންސަސްޕެންޑު
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 ،ީމހަކު ކުރާ ތުހުމަތެއް ނުވަތަ   ދައުވާއެއް   
 ކުރިމަތިކުރާ ދިފާއެއްނުވަތަ ީމހަކު 

  ސާބިތުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ.
  

  ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ 

 ޯކޓަކުން ދެއްުކމަށް މީހަކަށް ީމހަކު  
  .ދަރަނި ކަަނޑައަޅާފައިވާ

  

  ދަރަނި ސާބިތު

  .އާދައިގެ
  

  ސާދާ

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)
  

މީހެއްގެ ލެއިން ނުވަތަ އިސްތަށިން ނުވަތަ 
ނިޔަފަީތގެ ދަުށން، ނުވަތަ ދަލުން ނުވަތަ 
ހަށިގަނޑުގެ ެއނޫންވެސް ދިޔައެއް ނުވަތަ 
ތެތްކަމެއް ހިމޭެނގޮތަށް، ހަށިގަނުޑގެ 
ތެރެއިންނާއި ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕެަލއް 

ނެގުން.

  ާސމްޕަލް ނެގުން 

   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)  
   

ހެކި އަޅާކިޔާއިރު ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް . 
ބެލެވޭ މިންގަނޑަށް ވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ، 
އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފުޭދނެ 
ތަނެއް ނެތް މިްނވަރަށް ހެކި ލިބުމުގެ 

  މިންގަނަޑށްވުރެ ދަށް މިންގަނޑެއްގެ ހެކި.
  ކާފީ ހެކި.. 
  

   ސާފު އަދި ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކި 

Syndicated loan  ްިއދާރާ މާލީ ގިނަ ވުރެ ިއދާރާއަށް ާމލީ އެއ 
  ލޯނު. ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް އެއް ގުޅިގެން

  

  ސިންޑޭިކޓެޑް ލޯން

ނުވަތަ  އެނގިފައިނުވާ ފަާރތަކަށްއެހެން 
 ފަރާތަކަށްނުވަތަ އެހެން  ،ފެނިފައިނުވާ

އެނގިގެން ނުވާނެ ނުވަތަ ފެނިގެން ނުވާނެ، 
  ކަމެއް ުނވަތަ އެއްޗެއް.

  

  ސިއްރު

ސައްހަ ލިޔުމެއްަކން  ތެދު އަދިލިޔުމަކީ   
ގޮތުން ކަރުދާހުަގއި ވަކި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ

  ގޮތަކަށް އޮބާ ތައްގަނޑެއް. ހާއްސަ
  

ސިއްކަ
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ބުއްދި ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ   
ދުޅަހެޔޮކަމަށް ލިބިފައިވާ ސިކުނޑީގެ 

އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަންަކން ވިސްނުމަށާއި 
ކަންކަން ދެެނގަތުމަށާއި ކަންކަން 
ހަނދާންކުރުމަށް ިދމާވާ ހުރަސްތަކެއްގެ 
ސަބަބުން މީހާގެ ހެޔޮވިސްނުމަށް އަސަރުކުރާ 

  ކޮންމެ ކަމެއް. ުނވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއް.
  

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން

   - ނު)(ޖިނާއީ ގާނޫ  
ސުލޫކަށް ނުވަތަ ވިސްނުަމށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް 
އެކަށީގްެނވާ މިންވަަރށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ 

  ލާފު ސިކުނޑީގެ ހާލަތު.ހިއާދަޔާ 
  

ސިކުނީޑގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ ުއނިކަމެއް 
ހުރުން 

އާންމުންނަށް އަޑުއަހަން ނުވަދެވޭ ގޮތަށް،   
އަޑުއެހުންތައް މައްސަލައެއްގެ ޝަރިއަތުގެ 

  ބޭއްވުން.

  ސިއްރު ޝަރިއަތް

އްަސލަކަށް ބަލައިެގން  ގާނޫނު ރޫމީންގެ  
ހަދާފަިއވާ ކޯޑުތައް ބޭނުން ކުރާ ޔޫރަޕުގެ ގިނަ 

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދައުލަތްތަކާއި  ، ދައުލަތްތަކާއި
އަދި ކޯޑުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ 

 ިމނޫންވެސްގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރާ 
ދައުލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގާނޫނީ ނިޒާމުތަކަށް 

  ކިޔާ ނަން.   
  

ސިވިލް ލޯ ގެ ނިޒާމު

 އާއްމު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ހިންުގމަށް ދައުލަތް  
 ރާމައަކާހަނގު ނުވަތަ ،ދިއުމުން ރިޫޅގެން ނިޒާމު

 ގުޅިގެން ހަމަލާއަކާ ބޭުރގެ ނުވަތަ ގުޅިގެން
  .ގައުމުހިންގުން ސިފައިން

  

ނޫނުގާ ސިފަިއންގެ

ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން   
ހިންގުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 ،ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ ރަށްރަށް ހިންގައި

އެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މިަތން  ،ތަރައްގީކޮށް
ބުކޮށް ހާދިނުމަށް އިންތި ަރށްވެހިކަމުގެ ހިދުަމތް

  މަޖިލިސް.އުފައްދާ 
  

ސިޓީ ކައުނިްސލް

.ބާރު  މަތީ އެންމެ ދައުލަތުގެ .

  .ބާރު ހިންގުމުގެ ދައުލަތް އަމިއްލައަށް .
 

ސިޔާދަތު
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 ގޮތް ބޭނުންކުރާނެ ބާރު ސިޔާދަތީ ދައުލަތުގެ
. ގާނޫނޫއަސާސީގައި އޮންނަނީ ބަޔާންކޮށްފައި

 އަސާސީއާ ގާނޫނު ފަރާތަކަށް އްވެސްއެ
.އެހެންެވގެން ހުއްދަނުވަނީ ލާފުވުންހި
  
 ދައުލަތަކުން ނިސްބަްތވާ މީހަކު އެ

 އެހެން  ،މީހަކަށް ބޭނުންވާ ޝަރީއަތްކުރުމަށް
  ދިނުން. ހިމާޔަތް ސިޔާސީ ދައުލަތަކުން

  

  ހިމާޔަތް ސިޔާސީ

އިންތިހާބުކުރެވޭ ދުައލަތުގެ މަގާމުތަކަށް    
އިންތިހާބުކޮްށގެން ދައުލަތުގެ   ކެނޑިޑޭޓުން

ފޯރުވުމަށް ނުވަތަ  ސިޔަާސތަށް ނުފޫޒު އާއްމު
ސިޔާސަތު ވަކިގޮތަކަށް ލަންބައި  އާއްމު

 ގޭ، ދާދި އެއްރޭވިގެން ހިން ،ބަްއޓަންކުރުމަށް
އަދި އެއް މަގްސަދަކާ  ގެންގުޅޭވިސްނުމެއް 

ދިމާއަށް ދިުއމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންގެ 
  ޖަމާއަތެްއ.

  

ޕާޓީސިޔާސީ

، ައގާއި ތަކެތީގެ، އަގަކީ ސީއައިެއފް

 އެއްޗަކަށްޖެހޭ އެ ނާލާއެކު، އިންޝުއަރެންސާއި
  އަގު.

  އަގު ސީއައިއެފް

 ާނލާއެކު، އަގާއި ތަކެީތގެ، އަގަކީ އެފްއެންޑްސީ

އަގު. ޖެހޭ އެއްޗަކަށްއެ

  ައގު އެފްއެންޑްސީ

ނަތީޖާއެއްގެ ލާފުވުމުގެ ސީދާ ހިކްޮނޓްރެކްޓާ   
ލިބިއްޖެކަން ފަރާތަށް  ގޮތުން އަނެއް

މި ބާވަތުގެ  ާސބިތުކުރެވޭ ގެއްލުން. 
ގެއްލުންތަކަށް ކޮންޓްރެްކޓާެބހޭ ގާނޫނުގެ ދުަށން 

  ކޯޓުން ބަދަލު ނަގައިދޭނެ.
  

  ސީދާ ގެއްލުން
  

ޝަރިއަތުގައި ަކމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިވެރިޔާ  
ގެނައި ފަރާތުން އެ ހެކިވެރިޔާއާއި ޝަރިއަތުގެ 

  މަޖިލީހުގައި ސުވާލުކުރުން. 
  

  ީސދާ ސުާވލުކުރުން

ކްޮނޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ މާއްދާއަކީ ާބިތލު    
މާްއދާއަަކށް ވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮުތން 
އަަމލުކުރެވެން ނެތް އެއްޗަކަްށވެއްޖެ ނަމަވެސް 

   ސެވެރަބިިލޓީ
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ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބާކީ ބަޔަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް 
  . މަފްހޫމްބަޔާންކުރާ 

  
   - (ޖިނާއީ ގޫާނނު)  

ފިތައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަކި ޓްރިގަރަށް 
ފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ  ވަރަކަށް ވަޒަންޖެހޭ

  އެކަްޝން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑި.
  

     ސެމިއޮޓޮެމޓިކް ބަޑި 

ލިއެން އެއް އުފައްދާފައިވާ މުދަލެއް. )(  
ކެޮލޓްރަލް. )(
ލޯނެއް ނެގުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓޭ ރަހުނު  )(

ރަހުނު ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެ 
ގައި އި ނުވަތަ މާރެކޓުއެކްސްޗޭންްޖގަ

ގޮތެއްަގއި އާއްމުނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި 
ގޫަބލުކުެރވޭ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި 
ބޭނުންކުރުމަށް އެ ގެންގުޅޭ މީހަކަށް، 
ުނވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތަަކށް، 
އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

ގޮތުގައި، ބިލް އޮފް އެއްޗެްއގެ 
އެކްސްޗޭންޖް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ދޫކުެރވޭ 

   ލުިޔން.

  ސެކިއުރިޓީ

 ގަނެވިއްކާ ބާޒާރުގައި ހިއްސާގެ
 ވައްތަރެއްގެ ތިން އިންވެސްޓްމެންޓް.

 އިކުއިޓީ )1( ހުރޭ. ސެިކއުރިޓީސް
 )3( ސެކިއިުރޓީޒް ޑެޓް )2( ސެކިއުރިޓީޒް
  ސެކިއުރިޓީޒް. ޑެރިވެޓިވް

  

  ކިއުރިޓީޒްސެ

 ގޮތުން ފެށުުމގެ މުއާމަލާތް ގަތުުމގެ މުދަލެއް .1
 ބަޔާނާއެއްގެ ނުވަތަ ގޮތުގައި ބައެއްގެ އަުގގެ

  ފައިސާ. ަބހަްއޓާ ގޮތުގައި
  
 ކުއްޔަށްދޫކުރާއިރު އްމުދަލެ ނުވަތަ ަތނެއް .2

 ފަރާތުގެ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ހިފާކުއްޔަށް
 ތިންވަނަ އެނޫންވެސް ނުަވތަ އަތުގައި،
 ބަހަްއޓާ ގޮތުން އަމާނާތެއްގެ އަތުގައި، ފަރާތެއްގެ
 އަމާނާތެއްގެ މިގޮތުން، އަދަދު. ފައާިސގެ
 ކުއްޔަށް ބުޭނމަކީ ފައިސާގެ ބެހެއްޓޭ ގޮތުގައި
 އަނބުރާ މުދާ ހިފި ކުއްޔަށް ނުވަތަ ހިފިތަން

 ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް އެ ހަވާލުކުރާއިރު

 ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް
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 ރަނގަޅުކުުރމަށް ގެއުްލމެއް އެ ލިބިފައިވާނަމަ،
 ނެތް ކަމެއް އެފަދަ ހިފުން. ބޭނުން ފައިސާގެ އެ

 އެކުގައި ފަރާަތށް ކުއްޔަށްހިފާ  ފައިސާ އެ ނަމަ،
      ހަާވލުކުރުން. އަނބުރާ

ތަކެތި ފަރާތްތަކުގެ  އެ ބޭންުކގެ އާދަވެރިންނަށް،
 މާއެކު،ރައްކާތެރިކަ ،ތަޅުލެވޭ އެއްޗެްއގައި

  ބަހައްޓައިިދންުނ.ބޭންކުގައި 

  ތް ހިދުމަޓް ބޮކްސްގެ ޒިސޭފް ޑިޕޮ

Saving account  ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކާކޮށްފައި
 ބޭނުންުވމުން ފައިސާ އެ ޖަމާކޮްށ، ބޭންކަށް
 އެންމެ ހުޅުވާ ބޭންކެއްގައި ،ހެދޭގޮތަށް ނަގައި

 ސޭވިން ގޮތެއްގައިއާއްމު އެކައުންޓު. އަސާސީ
 ރްެސޓްއިްނޓަ ފައިސާއަށް ޖަމާކުރާ ޓަށްއެކައުން
   ލިބޭނެ.

  އެކައުންޓު ޭސވިން

 މައުމޫލު ،ފަހަރަށް ގިނަ( ލާފަށްހި ގާނޫނާ.  
 ނުތަ އެތެރެކުރުން ގުައމަށް މުދަލެއް )ނުދައްކައި
ބޭރުކުރުން ގައުމުން

.މުދާބޭރުކުރުން ވަގަށް .
  .އެތެރެކުރުން މުދާ ވަގަށް. 
ވަގުވިޔަފާރިކުުރން.. 

  ސްަމގްލްކުރުން

ވަކި މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ދައުވާ    
  ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅުން.

  

  ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ލިމިޓޭޝަން

loan Student 
  

 ބުޭނމަށް، ހިާސލުކުރުމުގެ ތައުލީމު  ދަރިވަރުން
  .ލޯނު ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން ާމލީ
  

  ލޯން ސްޓޫޑެންޓު
  

  

  ޑ
         

Down payment ްނުވަތަ ،ދައްާކގޮތަށް ފައިސާ ފަހުނ 
 ،އުސޫލުން ފައިސާދައްކާ ބައިބަަޔށްބަހައިގެން

 ޕޭމްަނޓު ފުރަތަމަ ދައްކާ ގަންނައިރު އެއްޗެއް
  ައދަދު. ފައިސާގެ ނުވަތަ

  

  ޑައުން ޕޭމަންޓް

Direct debit   ހެދުން. ކަނޑާގޮތަށް އެކައުންޓުން ސީދާ .1
 ލިބެންވާ ފައިސާ ފަރާތުން ފައިސާދޭންޖެހޭ .2

 ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގަވައިދަކުން ވަކި ފަާރަތށް

 ފަރާތުގެ ހޭދައްކަންޖެ ފައިސާ ސީދާ

  ޑައިރެްކޓް ޑެބިޓް
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 ފައިާސދޭންޖެހޭ ހުއްދަ ނެގުުމގެ   އެކައުންޓުން
   ިދނުން. ބޭންކަށް ފަރާތުން

  
ުކންފީުނގެ ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި . 

ބުކުރާ ނުވަތަ ހާހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތި
   މީހުން.އައްޔަންކުރާ 

  . ކުންފުނީގެ އިދާރީ މަޖިލިސް. 
 

  ޑިރްެކޓަރުންގެ ބޯޑު

   
  

ނަގާ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަކުން 
އެކަށައަޅާ ދަރަނި ލިޔުމެއް. ކުންފުންޏަކުން 

ކުރެވޭ  ރަހުނަކުން ހިމާޔަތްޑިބެންޗަރ އަކީ ވަކި 
ދަރަންޏެއް ނޫން. މި ދަރަނި ބިނާވަެފއި 
އޮންނަނީ ދަރަނި ލިޔުން އެކަށައަޅާ ކުންފީުނގެ 
 އަރަނިވެރިކަމުގެ ގާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް.
ދެބާވަތެއްގެ ޑިބެންޗަރ ހުރޭ. ެއއީ 
ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ 

ލުނުކުރެޭވނެ ޑިބެންޗަރއާއި ހިއްސާއަށް ބަދަ
  ޑިބެންޗަރ.

  

  ޑިބެންޗަރ

 
   

 މީހަކަށް ގާނޫނުން އަސާސީއްިނނާއި ގާނޫނު  .
 ފޯރުކޮށް އެީމހަކަށް ހިމާޔަތް އްގުތަކާއިހަ ދީފައިވާ
 .ދިނުން

ރަސްމީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުުރން . 2
ކޮށް، އާއްމުލާޒިމުވެގެންވާ އިޖުރާއަތެއް (

އަުދލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތަައް)، 
ކޮށް އާއްމުކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ގަވައިދުން، 

ކަންކުރާ އޫުސލުން  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 
  ފުރިހަމަކުރުން. 

   ިއޖުރާއަުތ. ބަޔާންވެގެންވާގާނޫނުގެ . 

  އޮފް ލޯ ޑިއު ޕްރޮސެސް

Demand loan  ިނުވަތަ އެކުގައި ލޯނު ުނލާ މަކާއެްނގު ދުރާލައ 
 ނެގިލޯނު ދެއްުކމަށް އަނބުރާ ބައެއް ލޯނުން
  އިދާރާއަށް ާމލީ ބާރު އެންގުުމގެ ފަރާތަށް

  ލޯނު. ބާވަުތގެ ލިބިގްެނވާ
  

  ޑިމާންޑް ލޯން

  .ހައްގުގޮތުން.   
  .ގާނޫނީގޮތުން. 

  ޑިޖުރޭ

) އެހެން ފަރާތެއްގެ ހަށިަގނޑަށް ނުވަތަ (
މުަދލަކަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަަކއި 

  ޑިިލޖެންސް ޑިއު
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އެކަށީގެންވާ ީމހަކު ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް 
   ބެެލވޭ ފަރުވާތެރިކަން. 

) ވިޔަފާރި މުއާމަލާތެއް ކުރުމަށްޓަކައި (
އެކި ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުވުަމށް ކުރާ 

  އާއި ތަހުލީލު.ދިރާސާބާވަތްާބވަތުގެ 

  ޑިވިޑެންޑް  .ހިއްސާގެ ފައިދާ

 ބެްއގައިހާއިންތިއިންސާފުވެރިއަދިމިނިވަން
މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކުބުކުރާހާިއންތިރައްޔިތުން
 .ނިޒާމްކުރުމުގެވެރިކަން

ރުކުނެއްހަތަރުޑިމޮކްރަސީއެްއގައި
   :ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

ބައިވެިރވާމިިނވަންކަމާއެކުރައްޔިތުން .
 ހިންގާނޭ ދައުލަތް  ން،ބަކުހާއިންތި

މުވައްޒަފުން އެ ތިޔާރުކޮށްހުއި މުވައްޒަފުން
.އޮތުންނިޒާމެއްބަދަލުކުރެވޭނޭ

ހަޔާތުގައިަމދަނީއަދިސިޔާސީގައުމުގެ .
ހަރަކާްތތެރިވުުމގެބައިވެރިވެގޮތުންއަަމލީ

.އޮތުންހުޅުވިފައި އާންމުކޮށްފުރުސަތު
ހައްގުތައްއިންސާނީރައްޔިތުންގެއެންމެހާ .

.ހިމާޔަތްކުރެވުން
ގޮތެއްގައިހަމަހަމަމައްޗަށްއެންމެންގެ. 
އިޖުރާއަތުތައްގާނޫނުތަކާއިންލަކުއުސޫއެއް

ވެރިކަންގާނޫނުގެފަދައަކުންހިންގޭނޭ
  .އޮތުންގާއިމުވެފައި

  ޑިމޮކްރަސީ

  .ހަގީގަުތގައި.   
  . ވާގިއީ ގޮތުން.

  ައމަލީ ގޮތުން. .
  

  ޑިފެްކޓޯ

ޝަރިއަތުގައި ބުޭނންކުރާނޭ ހެކި އެއްފަރުާތން   
  .އަނެއް ފަރާތަށް ހާމަކުރުުމގެ އިޖުރާއަތު

  ޑިސްކަވަރީ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
ބޭރު ދައުލަތެއްގެ  އިއްޒަތްތެރިއެއް ކަމަުގއި 
ވުމުން، ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގައި ސަފީރަކަށް 
ވުމުން، ނުވަތަ ބައިނަލްއަްގވާމީ މުއާހަދާއެއްގެ 

   ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު 
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ކް އިމްތިޔާޒު ދީފަިއވާ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓި
އަގްވާމީ މުއްސަސާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ބައިނަލް

ވާމީ ފަރާތަަކށްވުމުން، ނުވަތަ ބައިނަލްައގް
މުއާހަދާއެއްގެ ދަށުން ިއމްތިޔާޒު ލިބެންޖެހޭ 

އެ ފާަރތަކަށް ިދވެހި ދައުލަުތގެ ، ފަރާތަކަށްވުމުން
  ފަރާތްުނދޭ އިމްތިޔާޒު.   

  
 ،ރެސްޓާއެކު ނުވަތަ އްިނޓްރެސްޓާ ުނލައިއިންޓަ  

އެއްބަސްވެވޭ ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން 
ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އަމުރަށް  ،އަނބުރާ ލިޭބގޮތަށް

އޭނާއަށް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އަމުރަށް 
ެއހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަްށ، އެެހން 

  ފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ.
  

  ޑިޕޮސިޓް

Deoxyribonucleic acid   (ުޖިނާއީ ގާނޫނ)-    
ދިޭރތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ އެންމެ 
އަސާސީ ވިހުދަ ނުވަތަ ޔުނިޓު ނުވަތަ ސެލްގެ 
ނިއުކްލިއަސްގެ ވިއުގަނޑެއް ފަދައިން ވަރަށް 
ފުރިހަމަ ތަރުތީބަކުން އެތުރި ރައްކާކުރެވިފަިއވާ 
ވިރާސީ ސިފަތަކާއި ނަސްލާއި ގުނަވަންތަުކގެ 

ބިނާވެފައިވާ މަސައްކަްތތައް އޭގެ މައްޗަށް 
ވިރާސީ ަބހާ. މި ވިރާސީ ކުރެހުން، ނިބޫ ނުވަތަ 
ގަރުބަގަތުމުގައި އެއް ޖިންސުގެ އެއް 

  ވާނެ.ވުރެ ގިނަކުދިން ފިަޔވައި ތަފާތުކުއްޖަކަށް
  

  އޭ ޑީއެން

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނުގެ   
މުއްދަތެއް ަވންދެން  ވަކި ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭގޮތަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެިއން 
  ފޮނުވާލުްނ.

   

  ޑީޕޯޓުކުރުން

Debit card  ްފައިސާ  އެކައުންޓްގައިވާ ކްަސޓަމަރުގެ  ބޭންކ
ނުވަތަ ވަސީލަތުން ނެގުމަށްޓަކައި ިއލެްކޓްރޯނިކް 

  .ދޫކުރާ ކާޑުމުއާމަލާތު  ކުރުމަށްޓަކައި 
  

  ކާޑް ޑެިބޓް

 މަދުވާ ބޮޑުވުމުން ހަރަދު އަށްވުރެ އާމްދަނީ ލިބޭ  
   .ދަރަނި އުފެދޭ އެގޮތުން ނުވަތަ  މިންވަރު

  

   ޑެފިސިޓް

ކްޮނޓްރެކްޓުގެ ކްޮނޓްރެކްޓު ކުރާއިރު، 
ކުރެވިފައުިނވާ ކަެމއް  ބަިއވެރިންނަށް ތަސައްވަރު

  ޑޮކްޓްރިން އޮފް ފްރަސްޓްރޭޝަން  
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ިހނގުުމގެ ސަބަބުން  ކޮންޓްރެކްޓަށް    
ނުވަތަ ައމަލުކުރުން މުސްަތހީލުވުން 

އެގްރްިމނެޓުގެ ބައިވެރިން ކޮންޓްރެކްޓު ކުރުމުގެ 
  މުޅި މަގްސަދު ގެއްލުން.

  

ކޯޓުގެ  މީހުންމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 
 ބައިވެރި ތަކުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު

 އެމީހުން، މަސްތުވާ  ،ކުރުވައިގެން
 ނިސްބަތް މަދުކޮށް، އެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ

މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ 
ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުށަށް 
އަރައިގަތުމުގެ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި، 
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި އެމީހުން 

ތު ސަގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުއުމުޖުތަމަ
 މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނުގެފުޅާކުރުމަށް 

   .ޯކޓު ދަށުން އުފައްދާފައިވާ
  

  ޑްރަގް ޯކޓު

  

  ޒ
         

  .ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން
  

  ޒަރޫރީ

   –(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މުދެަލއް 

ކުށެއްކުުރން ނުވަތަ  ،ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި
ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް   އެއަށްވުރެ ބޮޑު

ކުރުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް  ކަމެއް
  އިހުތިޔާރެއް  ނެތް ހާލަތު. 

  

  ޒަރޫރީ ހާަލތު

ދިރި ހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަެމއް 
  ނުވަތަ އެއްޗެއް. 

   

  ޒަރޫރަތް (ޟަރޫރަތް)

  .ކުނޑިފުކެއް
  

  ޒައްރެއް

ތަރިކަމުދަލުން ލިބޭ ފަރުލުވިެރންނާއި 
އަސަބަތްތެރިންގެ ގިންތީގައި ނުހިމެނޭ ނަސަުބގެ 

  އަރްޙާމުން)ޒަިވލްއަރްހާމުން (ޛަވިލް
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ގޮތުން ތިމާގެ މީހުން. ޒަވިލްއަރްހާުމންނަށް 
ތަރިކަ މުދަލުން ލިބޭނީ ފަރުލުވިެރންނާއި 
އަސަބަތްތެރިން ނެތް ނަމަ. މިކަމުަގއި 

  މަުޒހަބުތަކުގެ ރައުޔު ތަފާތު.
  ދިރިއުޅުން ޒާތީ  .އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން

  ޒާލިމް  .އަނިޔާވެރިޔާ
ބާއިން ވަރިއަކުން ވަރިވެފައި ނުވާ އަނބިމީހާ 

  ކަިއވެނި ހަރާމް އަންހެނަކާ އެއްފަދަ ކުުރން.
  

  ޒިހާރު (ޟިހާރު)

ޭއނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ޭއނާ ކުރި  ،ފިރިހެނަކު
އްދައިގައި އިން އަންހެނާ އިވަރިއެއްގެ  އީރަޖު

ފިޔަވައި، އެހެން އަންހެނެއްގެ ފަރުޖަށް އެ 
ފިރިހެންމީހާގެ ޒަކަރު ނުވަތަ ޒަކަރުގެ 

  ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ވެއްދުން. 
  

  ޒިނޭކުރުން

  ިޒންމާ  ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު.
   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 

އްޔާއެްއގެ އިމީހެއްގެ ފަރާުތން، ނުވަތަ ޖަމް
ފަރާތުން، ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން، 
އެފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ވަކި އަމަލުތަެކއް 

  ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބެއް އޮތުން. 
   

     ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަސްލަހަތު 

  ޒިްމނީ ގޮތުން (ޟިމްނީ ގޮތުން)  ގޮތުން. ޭދހަކުރެވޭ  

  

  ޓ
         

 ގިނަ ،ދަށުން ސްކީމެއްގެ ޝެއާރިންގ ޓައިމް
 ކަމުގެ މިލްކުވެރި ގެއެްއގެ  މައްޗަށް ބައެއްގެ
 އެކި .ގެއެއް ހޭދަކުރާ  ޗުްއޓީ ،އޮންނަ ހައްގު
އެތަނެއް  ދުވަސްވަރުތަކުގައި އެކި މީހުން

  މް.އިންތިޒާ ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނޭ
  

  ޓައިމްޝެއާ

   - (ޓެކްސް ގާނޫނު)
ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 
މީރާގައި ރަޖްިސޓަރީކުރުމުން، މީރާއިން އެ 

  ިޓން 
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މީހެއްކަން  ކާޓެކްސް ދައް  ދޫކުރާ، ފަރާތަަކށް 
  އަންގައިދޭ ނަންބަރު.

  
  

Term loan  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވާކަނޑައެޅިފައި
 ފައިސާ ލޯނުގެ ބަހައިގެން  ރެސްޓާއެކުއިންޓަ

 ބާވަތުގެ ލާސްކުރާހަ ދައްކަމުންގޮސް އަނބުރާ
  ލޯނު.

  

  މް ލޯންޓަރ

 އޮންނަ ހައްގު ބޭނުންކުރުމުގެ ގިނަބަޔަކަށް
 މީހުން އެކި މުދާ އެ ބާވަތުގެ. މުދަލެއް

 މަތީން ގޮުތގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބޭނުންކުރާނީ
  .ދުވަސްވަރު އެކި
  

  މުދާ ޝެއާ ޓައިމް

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
  ބިދޭސީ މީހާ. އަންނަ

  

  ޓޫރިސްޓެއް

 ފަތުރުވެރިން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ކެއުން ނިދުމާއި
 ނުވަތަ، ރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައިތިއްބުމަށް

 ކޮށްފައިވާ ސައްހާ އެގޮތަށް ތެރެއިން ރަށެއްގެ
  ސަރަހައްދު.

  

  ރިޒޯޓް ޓޫރިސްޓް

ކުރުމަށް ނުވަތަ ބީލަމުގައި ބިޑު
ހުށަހަޅާ ރަސްމީ ހުށަހެޅުން.  ޓަކައިބައިވެރިވުމަށް

    

  ރޓެންޑަ
  

 -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން .

އެްއވެސް ގޮތަުކން ގަސްދުަގއި  ،ވިޔަސް
ހަރަކާތެއް ހިންގާފިައވާ  ޓެރަރިޒަމްގެ

 ؛ުނވަތަ ހިންގަންއުޅޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް
ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެިރވާ ޓެރަރިޒަމްގެ  .

 ؛ކޮންމެ ފަރާތެއް
ހަރަކާތްތައް ރާވާ ކޮންމެ ޓެރަރިޒަމްގެ  .

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 
ހަރަކާްތތައް ޓެރަރިޒަމްގެ މެދުވެރިކޮށް 

 ؛ިހންގާ ކޮންމެ ފަރާތެއް
ހަރަކާތެއް ިހންގުުމގެ ޓެރަރިޒަމްގެ  .

އެއްވެސް ަމގްސަދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 
ޖަމާއަތަަކށް އެ ޖަމާއަތުން ހިންގުމަށް 

ޓެރަރްިސޓް
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ހަރަކާތެއް ޓެރަރިޒަމްގެ ރަވާފައިވާ 
 ؛ހިންގުމަށް މަގުފައިކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް

ނުވަތަ އެ ޖަމާއަތުގެ ަމގްސަދަކީ 
ހިންގުނަްކން  ތްހަރަކާޓެރަރިޒަމްގެ 

އެނގިހުރެ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުުމގެ 
ތަކަށް ނިޔަުތގައި އެފަދަ ޖަމާއަ

އެހީތެރިވެދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

 ،ީސދާޮގތުން ުނވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް .
އެއްވެސް ގޮތަކުން ގަސްދުަގއި 

ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ 
؛ހިންގަންއުޅޭ ކޮންމެ ޖަމާއަތެއް

ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ  .
 ؛ކޮންމެ ޖަމާއަތެއް

ހަރަކާތްތައް ރާވާ ޖަމާއަތެއް ޓެރަރިޒަމްގެ  .
ުނވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

ހަރަކާތް ހިންގާ ކޮންމެ ޓެރަރިޒަމްގެ 
 ؛ޖަމާއަތެއް

ހަރަކާތެއް ހިންގުުމގެ ޓެރަރިޒަމްގެ  .
މަގްސަދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެްއވެސް 

އެ ޖަމާއަތުން ކުރުމަށް  ،ޖަމާއަތަަކށް
ހަރަކާތެއް ރިޒަމްގެ ޓެރަރާވާފައިވާ 

ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކޮންމެ ޖަމާއަތެއް 
ނުވަތަ އެ ޖަމާއަތުގެ ަމގްސަދަކީ 

ހަރަކާތް ހިންގުންަކން ޓެރަރިޒަމްގެ 
އެނގިތިބެ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުުމގެ 
ނިޔަތުގައި އެފަދަ ޖަމާއަތަކަށް އެހީތެރިެވދޭ 

 ؛ކޮންމެ ޖަމާއަތެއް

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް

. ދަުއލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭެދވޭ 
އަސަރެއް ފޯރުވުމަށް، ނުވަތަ އާންމުންނަށް 
ބިރުދެއްުކމަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ބައެްއގެ 
މެދުގައި  ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ 
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސިޔާސީ، ދީނީ ުނވަތަ ވަކި 

  ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަްށޓަކައި:
ނިޔާވެރިވުމުގެ ގޮތުން އާޭނގެ (ހ) މީހަކަށް އަ

ފުރާނައަށް ުނވަތަ ހަށިގަނޑަަށް ނުވަތަ 
  ހިއްސަކަށް ގެއުްލން ދިނުން؛

ޓެރަރިޒަމް
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(ށ) ގަދަކަމުން ީމހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ 
  ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި މީހަކު ހިފެހެއްޓުން؛
  (ނ) މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއުްލން ދިނުން؛

(ރ) ކުށްކުރާ މީހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހެްއގެ 
  ރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކުރުވުން؛ފު

  ހައިޖެކްކުރުން؛(ބ) ފުރާދުއްވާއެއްޗެހި 
(ޅ) އާއްމުންނަށް އާއްމުންގެ ބަޔަކަށް 
ސިއީްހގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލެއްވާ ފަދަ ހާލަތެއް 

  ކުރިމަތި ކުރުވުން؛
(ކ) އާއްމުންނަށް އާއްމުންގެ ބަޔެއްގެ 

ހާލަެތއް ަސލާަމތަށް ބޮޑު ކުރައްަކލެްއވާ ފަދަ 
  ކުރިމަތިކުރުވުން؛

(އ) ުމހިންމު އުމްރާނީ ވަސީލަތަކަށް 
ގެއްލުންދިނުން ނުވަތަ އާންމު ހިދުމަތްތައް 

  މެދުކަނޑުވާލުން.
  

ދަުއލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭެދވޭ . 
އަސަރެއް ފޯރުވުމަށް، ނުވަތަ އާންމުންނަށް 
ބިރުދެއްުކމަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ބައެްއގެ 

ރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ މެުދގައި  ބި
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސިޔާސީ، ދީނީ ުނވަތަ ވަކި 
ފިކުރެއް ކުރިއެުރވުމުގެ މަގްސަދު ނެތް 

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ވަަޒން ނަަމވެސް، 
ނުވަތަ ގޮވާތަކެތި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާްއދާ 

  ިހމެނޭ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން:
ވުމުގެ ގޮތުން އާޭނގެ (ހ) މީހަކަށް އަނިޔާވެރި

ފުރާނައަށް ުނވަތަ ހަށިގަނޑަަށް ނުވަތަ 
  ހިއްސަކަށް ގެއުްލން ދިނުން؛

(ށ) ގަދަކަމުން ީމހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ 
  ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި މީހަކު ހިފެހެއްޓުން؛
  (ނ) މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއުްލން ދިނުން؛

(ރ) ކުށްކުރާ މީހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހެްއގެ 
  ށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކުރުވުން؛ފުރާނައަ

  (ބ) ފުރާދުއްވާއެއްޗެހި ހައިޖެކްކުރުން؛
(ޅ) އާއްމުންނަށް އާއްމުންގެ ބަޔަކަށް 
ސިއީްހގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލެއްވާ ފަދަ ހާލަތެއް 

  ކުރިމަތި ކުރުވުން؛
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(ކ) އާއްމުންނަށް އާއްމުންގެ ބަޔެއްގެ 
 ސަލާަމތަށް ބޮޑު ކުރައްަކލެއްވާ ފަދަ ާހލަތެއް

  ކުރިމަތިކުރުވުން؛
(އ) ުމހިންމު އުމްރާނީ ވަސީލަތަކަށް 
ގެއްލުންދިނުން ނުވަތަ އާންމު ހިދުމަތްތައް 

  މެދުކަނޑުވާލުން. 

 އޮތްކަން މަންފާއެއް އެކަމުން އަނެކާއަށް
 ތެއްހިދުމަ ނުވަތަ ފައިދާއެއް ދައްކައިގެން

 ަކމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ބުނެ ކޮްށދޭން
 ސިފައަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން، ވެވިދާނެކަން
، ައުތލައި ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ، ދައްކައިގެން

 ފައިސާ އެ ކޮށްނުދީ ބުނިގޮތަށް އެ އެކަމެއް
  ކުރުން. ބޭނުން ތަކެތި ނުވަތަ

  

  ޓެކުން

 ގުޅިގެން ކަމަކާ ޮކށްދެވޭ ނުވަތަ ތެއްހިދުމަ ދެވޭ
 ައގެއް ނަގާ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ
 ،ފިޔަވައި ކުއްޔެއް ނުވަތަ ފީއެއް ނުވަތަ

 ބޭނުމުގައި ހޯދުމުގެ ާއމްދަނީ ދައުލަތަށް
 ނުވަތަ ޖަމައަތަކުން ނުވަތަ އަތުން ފަރުދެއްގެ
 ސަރުކާރަށް ސަކުންހުޝަ އެނޫންވެސް ގާނޫނީ
  .ފައިސާއެއް ޮކންމެ ނެގޭ

 ގާނޫނަކުން ފާސްކުރާ މަޖިލީހަކުން ގެރައްޔިތުން
 ޓެކުހެއް ޮގތަކަށް ނޫން ކަނޑައަޅައިގެން

  .ނުނެގޭނެ
  

  ޓެކްސް

  -ގާނޫނު)  ޓީއެސްޖީ(
ޓީ ދައްކާނެ ައދަދު ބިނާކުރާނެ އަސާސް. އެސްޖީ

އޭގެ ތެރޭގައި  ހިމެނެނީ އިންވޮއިސް އަސާސާއި، 
  ޕޭަމންޓް އަސާސާއި، ހައިބްރިޑް އަސާސް.

  

  ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސް

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެްއގެ ުޖމްލަ އާމްަދނީ  ޓެކްސް
އިން ހުއްދަކުރެިވފައިވާ އަަދދުތަކާއި 

 ،އަޅައިކެނުޑންތަކާއި ،ހުއްދަކުރެވިފައިވާ
  އިސްތިސްނާތައް ކެނޑުމުން ހުންނަ ބާކީ.  

  

  ޓެކްސްނެގޭ އާމްދަނީ

ޓެކްސް ދަށުން  ޓެކްސް ގާނޫނުގެ 
އެ މުއްދަތަކަށް އާމްދަނީއާއި  ،ދެއްކުމަށްޓަކައި

  ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު
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ހަރަދުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުޮކށް  އެ 
  މުއްަދތު. މުއްދަތަކަށް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ 

   
  

 މުަދލާއި ިހދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ޓީ ބަޔާނާއި، ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖީއެސް

ގާނޫނުަގއި  ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެވިޔަފާރި 
ޓީ ބަޔާނާއި، ފަރުދުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީޕީ

އާމްދީަނން ޓެކްސް ނެގުމާގުޅޭ ގާނޫނުަގއި 
ޓީ ބަޔާނާއި، އިެއން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕީއައި

ހޯލްިޑން ން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވިތުގާނޫނެއްގެ ދަށު
  .ޓެކްސްގެ ބަޔާން

  

  ޓެކްސް ބަޔާން

ޖެނުއަރީ އިން  ންމެ ީމލާދީ އަހަރެއްގެ ކޮ
  މަސްދުވަހުގެ މުްއދަތު. ފެށިގެން ހިނގާ 

  

  ޓެކްސް އަހަރު

 ،ޓެކްސް ގޫާނނާ އެއްގޮތަށް ހިސާބުކުރެިވގެން
އަދި އެ ގާނޫނުގައި ހުއްދަކުރާ އަދަދުތައް މުެނވީ 

އެ ޓެކްސް އަހަރެއްގައި  ،އުނިކުރުމަކާ ނުލައި
  އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ.

  

  ޓެކްސްނެގޭ ފައިދާ

ޓީ ޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖީއެސްރަޖިސް
ދައްކާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މުދަލެއް 

ެތއް ހިދުމަވިއްުކމަށްފަހު ނުވަތަ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، އެ މުދަލެއް ގަތް ނުވަތަ 

ޓީ   އް ލިބިގަތް ފަރާތަށް ޖީއެސްތެހިދުމަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ނޫނުގެ ގާ

  ލިޔުން.

  ޓެކްސް އިންވޮއިސް

އިން ނިންމާ ޓެކްސް ގެ މައްސަލަތަކުގައި މީރާ
ކޮށްދިނުން ެއދި  ނިންމުންތައް މުާރޖައާ

ޓެކްސްއާބެހޭ ގާނޫނުގިައވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  ޓަްރއިބިއުނަލް.   ހުށަހަޅާމައަްސލަ 

  

  ޓެކްސް އީެޕލް ޓްރައިބިއުނަލް
  

ވައިރު ުނވަތަ ރޭޑިއޯ، ނުވަތަ އޮޕްޓިކަލް،  
ނުވަތަ އެހެނިހެން ިއލެްކޓްރޯ މެގްނެޓިކް 
ނިޒާމުތަކެއް މެދުވެރިޮކށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
ލިޔުމެްއ، ފޮޓޯއެއް، އަޑެއް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް 
މައޫުލމާތެއް ަބދަލުކުރުމާއި ފޮނުވުމާއި 

  ލިބިގަތުން.

  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
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Trust  އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެފައިވާ ދެމެދުގައި ތުގެދެފަރާ
 ،އުރުފީގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްނެތި ނުވަތަ ،ދަށުން
 ވެރިފަރާތަށް ހަގިގީ މުދަލުގެ އެ ލެއްމުދަ ީމހެއްގެ
 މަންފާ  ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތުން ނުވަތަ

 .ބެލެހެއްޓުން ގެންގުޅެ ގޮތަށް ލިބެނިވި

  

  ޓްރަސްޓް

 އަެނއް ގައުމަކަށްދާ ފުރައިގެން އެއް ގައުމަކުން
 ބަދަލުކުރުންފަދަ ފްލައިޓު، މަުގމަތީގައި
 ދިގުނޫން ގަޑިއިރަށްވުރެ  ބޭނުމަކަށް
 މަޑުކުރާ ބަނދަރުގައި މުއްދަތަަކށް

  ފަސްިނޖަރުން.
  

ފަސިންޖަރުން ޓްރާންޒިޓް

ގިނަނުވަތަދެމެުދގައިދެފަރާތެއްގެ
ގޮތުން ކަމަކާބެހޭވަކިމެުދގައިފަރާްތތަކެއްގެ

އެކަމާމެދު، ާހލަތުގައިއުފެދިފައިވާލާފުހި
މައްސަލަ އެދިކަނޑައަޅައިދުިނމަށްވަކިގޮތަކަށް
ކަނޑައެޅުމުގެގޮތެއްކަމާމެދު އެ ުހަށހެޅުމުން

ކަމުގައިކޯޓެއްއަދިދީފައިވާގާނޫނަކުންބާރު
ްއ.ތަނެކޮންމެނުހިމެނޭ

  

  ޓްރައިބިއަުނލް

 ،މޫނުމަީތގެ އަުގގެ ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ވިއްކާ
  ސަރުކާރުގެ މާލީ ލިޔުން.

  

  ޓްރެޝަރީ ިބލް

ވިޔަފާރިއެއް ުނވަތަ  ވިަޔފާރިއެްއގެ އުފެއްދުެމއް  
ތަމްސީލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރަަހއި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތައްޔާރުކޮށް ގާނޫނީ ގޮތުން 
ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ދުވަސްތަކަކަށް 
ބޭނުންކުރުމުން ގާއިމްވެފައިވާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ 

  ލަފުޒެއް.
  

  ޓްރޭޑްމާކް

Tort   ކުށް. މަަދނީ . 
މަދަނީ ކުށަީކ، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން 
ފިޔަވައި، މީހެއްގެ އަަމލަކުން އެހެން މީހަކަށް 

މުދަލަކަށް ނުވަތަ ުނވަތަ އެހެން މީހެްއގެ 
ހައްގަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ 
އުނިކަމެއް ދިނުމުން އެ ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދޭންޖެހޭ  އުުފލައި އޭގެ ބަަދލު ފައިސާއިން
  އް.ބާވަތުގެ އަމަލުތަ

    

  ޯޓޓް
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އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީއެއްގެ ދުަށން    
ދޭ ބަދަލުގެ އަގު   މަރާމާތަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަށް

އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީގެ ޖުމްލަ އަގަށް ވުރެ 
ބޮޑުވާނެ ަކމަށް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިތުަކން 

  ނިންމާ ނިންމުން.
  

  ޯޓޓަލް ލޮސް

  

  ޔ
      

މީހެއްގެ އަަމލަކީ ހެޔޮ އަަމލެއްކަން ނުވަތަ 
ގެ ނުބައި އަަމލެއްކަން ވަކިކުރެވޭނީ އެ އަަމލު

އުފެދޭ އާުފވެރިކަމުގެ ނިސްބަުތގެ ނަތީޖާއިން 
 ،ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގެންމައްޗަށް ބިނާކޮށް

މަޒުހަުބ.  ގެގާނޫނު
   

  ޔިުޓލިޓޭރިައނިޒަމް

Rate Offered Interbank Euro 
(Euribor)

 އެއްބޭންކުން ތަކުންބޭންކު ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޔޫރޯ
 ރްެސޓްއިްނޓަ ދޫކުރާ ދަރަނި ބޭންކަށް އަނެއް
  .ޭރޓް

  
 މާކެޓް މަނީ ޔޫރަޕިއަން ޓަކީރޭ ރްެސޓްއްިނޓަ މި 

 ދުވަހަކު ކޮންމެ އިން ޓިއުޓްއިންްސޓި
  .ރޭޓެއް ޝާއިއުކުރާ

   ޔޫރިބޯ

  ޔަުއމިއްޔާ  .ރެކޯޑު ހިނގިގޮތުގެ ކަން  ޖަލްސާގައި

، ކުރުމާއި ބަނދަރު އުޅަނދު އެފަދައެހެން ޔޮޓާއި

 ދިނުމަށް ތްހިދުމަ އެކިއެކި އުޅަނދުތަކަށް އެފަދަ
  ބަނދަރުތައް.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

    ބަނދަރު ޮޔޓް

  

  ޕ
      

  ޕަްބލިކް ކުންފުނި  
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 ،

  
Power of attorney  ުކުރުމުގެ އެމީހާ މުއާމަލާތެއް ކުރަންޖެހޭ ީމހަކ 

 އެހެންމީހަކު ކުރުމަށް މުއާމަލާތު އެ ބަދަލުގައި
 ދޫކުރާ ލިބިދީ، ބާރު އެކަމުގެ ،ކަނޑައަޅައި

   .ލިޔުން

  ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީ

 ތަމްސީލުވާ މަޖިލީހުގައި ލީޑަރަކީ ޕާލިމެންޓަރީ  
 ކަންކަމާ ހިނގާ މަޖިލުީހގައި ޕާޓީއަކުން ކޮންމެ

 ތިޔާރުކުރާގޮތްހުއި ފަރާތުން ޕާޓީގެ އެ ގުޅޭގޮތުން
 މެންބަރުން ޕާޓީގެ ގޮތަށް އެ އަދި ކަނޑައަޅައި

 މަސައްކަތްކުރާ ބާރުއަޅައި އަަމލުކުރުމަށް
  .ފަރާތް

  

  ލީޑަރ ރީެމްނޓަޕާލި

Passbook  ުއޭނާގެ އެކައުންޓާގުޅިެގން  ބޭންުކގެ ކަސަްޓމަރ
  .ހިުރހާ މުއާމަލާތެއް ލިޔާ ޮފތް ކުރާ
  

  ޕާސްބުކް

 ކަނޑައަޅާ ލީޑަރު ާޕލިމެންޓަރީ ވިޕުންނަކީ ޕާޓީގެ  
 ކަނޑައަޅާގޮތް ާޕޓީއިން އެ ،މަތީން ގޮތެްއގެ

  .މީހުން އެހީތެރިވެދޭ އޭނާއަށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި
  

  ވިޕްޕާޓީގެ 

 ބުނެ އިސާްލހުވެގެން އުޅޭނެ ަކމަށް 
ިއގުރާރުވުމުން، ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތީން، 
ހުކުމް އެއްކޮށް ތަންފީޒުވެ ިނމުމުގެ ކުީރން 

ގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމަށް ކުށްވެރިއަކު  ވަގުތީ
  ބްަނދުން ދޫކޮށްލުން.

  

  ޕެރޯލް

ހިއްސާވިއްކައިގެން ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ   
ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ކިބަިއން ކުންފުންޏަށް 

  ލިބޭ ފައިސާ.
  

  ޕެއިޑްއަޕް ކެޕަިޓލް

Payment  ފައިސާގެ ދައްާކފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ .1
  .ައދަދު

  ފައިސާދެއްުކން. .2
  

  ޕޭމަންޓް

  ޕޭމަންޓް އަސާސް  (ޓެކްސް ގާނޫނު)
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ޓީ ދެއްކުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖީއެސް
ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހެ އައުޓުްޕޓް 
ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި މުާދގަތް ފަރާުތން 

ލިބިގަތް ފަރާތުން ދައްކާ ތްހިދުމަނުވަތަ 
ފައާިސގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސްގެ އަަދދު 

  ހިސާބުކުރުްނ.
ގާނޫނުަގއި  ، އެއްޗެއް އީޖާދުކުރާ ފަރާތަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުްއދަތަކަށް އެ އެއްޗެއް 
އުފަިއދައި ވިއްކުަމށް ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ 
އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް     ލިިބފައިވާ 

ހަްއގު. އީާޖދެއް ޕޭޓަންޓު ކުެރވޭނީ އެ  ހާއްސީ
އަދި އެެހން ، ތެރިއީާޖދަކީ މުޅިން އައު، ބޭނުން

ކޮށް ބަލައިލާ ބެލުމުން އެ އާއްމުމީހުން 
ނުކުރެވޭނޭ   އީޖާދުކުރިގޮތް ފަސޭހައިން  ދޭހަ
  ބާވަތްތަކުގެ އީޖާދަަކށް ވާނަމަ. 

  

  ޕޭޓަންޓް

  ފުލުހުންގެ ހައްޔަުރގައި ހުރުން.
  

  ޕޮލިސް ކްަސޓަޑީ

 ، ،

 ،

 ،

50

 ،

  

  ޕްރައިވެޓް ުކންފުނި

Prime lending rate  ކުޑަ އެންމެ ލޯނުދޭ ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި
  .ރޭޓް ޓްސްރެެއިންޓަ

  ޕްރައިމް ލެންޑިންގ ރޭޓް
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ދަަރނީގެ ޮގތުގައި އްަސލު ނެގި އަދަދު.  .   
ދަރަނީގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން އޮތް  .

  އަދަދު.
  

  ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު

  . އަޖުމަބެލުމުގެ މުއްދަތު.
އަޖުމަ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން . 

ބެލުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިގައި ުހްނނަ 
މުއްދަތު. ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްަދތު ހަމަވުމުގެ 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ބަހަްއޓާނީ ތޯ ކުރީން 
ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށާްލނީ ތޯ 

ފަރާތުން ނިންމަންވާނެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ދޭވަޒީފާ
ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޕްރޮބޭޝުަނގެ ގޮތުގައި 
މުވައްޒަފަކު ބެހެްއޓޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 

ތުަގއި ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަ މަސް ދުވަސް. 
ފުލަން ނުޖެހޭއެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އު

ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 
  އިހުތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ.

  

  ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު

 ގާނޫނީ ިހލޭ މީހްުނނަށް ނެތް ުފދުންތެރިކަން
  .ދިނުން ފޯރުކޮށް ތެރިކަންއެހީ
  

  ބޯނޯ ޕްރޮ

 ހަޒިރުވުމަށާއި ޖަލްސާއަކަށް ބަދަލުގައި ީމހެއްގެ
  ވޯޓުދުިނމަށް އެޖަލްސާގައި ފަރާތުން ީމހެއްގެ

  .ބާރު ދޭ
  

  ޕްރޮކްސީ

 ނޫނުއަސާސީގެގާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 

މައްސަލަތަކުގައި ދައުަލތުގެ މަތީން ޖިނާއީ 
  ފަރާުތން ދައުވާކުރާފަރާތް.

  

  ެޖނެަރލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  . އިސްކަންލިބޭ ހިއްސާ.
  ،ލާފަށްހި  ހިއްސާއާ އާއްމު ކުންފުންޏެްއގެ. 

 ލިބޭ ިޑވިޑެންޑް މިންވަރެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ
  ހިއްސާ. ހާއްސަ

  

  ޝެއާ ޕްރިފަރެންސް

ތަގުބަުލގެ ގަޒިއްޔާތައް ނިންމުމަށް މުސް
  މަުގދައްކައިދޭ ގަޒިއްޔާ.

  

  ޕްރެސިޑެންޓް
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  ޖ
      

  ށް.ކުމެދުމިނުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާުތގައި، ޖުނަހްގެ 

  ދަރަޖައަކަށް ެބހޭ.  ކުށްތައް  

  ުޖނަހް

 ތަގުބަލުގެ ގަޒިއްޔާތައް ނިންުމމަށްމުސް.   
  މަުގދައްކައިދޭ ގަޒިއްޔާ.

  .ގަޒިއްޔާ ގާއިމްކުރާ އުސޫލެއް ގާނޫނީ. 

   ޕްރެސިޑްެނޓް ޖުޑިޝަލް

(ޓެކްސް ގާނޫނު)  
ޓެކްސްނެގޭ ފަިއދާއާ ގޭުޅގޮތުން ޓެކްސް ގާނޫނާ 

ނުވަތަ  މުގެގޮތަށް އެްއވެސް އަދަދެއް ކެނޑުއެއް
ހިސާބުކަުރން  ނިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފައިދާއު

ބިނާކުރި އާމްދަނީ.
  

  ޖުމްލަ އާމްަދނީ 

 .ނޫނީ ނިޒާމެއް ހްިނގާ ސަރަަހއްދުވަކި ގާ.    
ކޯޓަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް  .

   ގެ ދާއިރާ.ގާނޫނީ ބާރުލިބިފައިވާ 
   .މަނަސްކޯޓުގެ  .
ގާނޫނު ހިންގޭ ދާއިރާ. .
  

  ޖުރިސްޑިކްޝަން

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
އެއްގަމުގައި އުޅޭ ނުވަތަ  ،އިންސާނުން ފިޔަވައި

  .ކަނޑުގައި އުޅޭ ފުރަާނލެއްވި ކޮންމެ މަހޫްލގެއް
  

   ަޖނަވާރު 

  ޖަރީމާ  .ކުށް ިޖނާއީ  

 
  

ފަށަލަ ވައިގެ ދުނިޔޭގެ
  

  ޖައްވު

  
  

  
  

  އަސާސީ.. 
  މައިގަނޑު.. 
ތާސީރު.. 
  

  ޖައުހަރު 

  
  

  އެގްރީމެންޓެްއގެ އަސާސީ މާއްދާ. .

  އެގްރީމެންޓެއްގެ މައިގަނޑު މާއްދާ. .
ލާފުވުމުން އެގްރިމެންޓު ހިއެ މާއްދާއަކާ . 

ބާތިލުކުރުން އެގްރީމެންޓުގެ އަނެއް 
ބަިއވެރިޔާއަށް ހުއްދަވާ މާއްދާ.

  ޖަުއހަރީ މާއްދާ
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ޝަރުތުކުރިމީހާ، އެ ކުރި ޝަރުތުތަކާ    

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން ކޮށްފިނަމަ، އެ 
ދޭން ބުނި އެއްޗެއް ދިނުން އިސްލާމީ 
ޝަރީއަތުގައި ލާޒިމުވުން.  ީމގެ ތެރޭގައި 
ގެއްލިފަިއވާ އެއްޗެއް ހޯދައިދިނުން ފަދަ ކަންކަން 

ހިމެނޭ.
  

  ޖައާލާ (ޖަޢާލާ)

ނުވަތަ ޖަމާައތެއްގެ އަމަލުތަކުގެ ނުވަތަ  ީމހެއްގެ  
ނިންމި ނިންމުންތަކަށް، ހާމަކަމާއެކު އެފަރުާތން 
  ޖަވާބުދީ  އެކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން.

   

  ޖަވާބުދާރީވުން

 ނޫންހޯދުން  ފައިދާ ވިޔަފާރި ވިޔަފާރިކުުރމާއި  
 ހަދާ ގޮުތގެމަތިން ާގނޫނުގަިއވާ މަގްސަދުތަކުގައި

  ަޖމާއަތްތައް. ފަދަ ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ
  

  ޖަމްއިއްޔާ

 ކުށްވެރިން ،ގޮތުން އަދަބެއްގެ ދޭ ކުށްކުށަށް  
އްސަކޮށްފައިވާ ހާކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް  ބަންދު
  ތަން.

  

  ަޖލު

 ،މުއްދަތަަކށް ކަނޑައެޅޭ ،އަދަބެއްގައި ކުށަކަށްދޭ  
 ގައިޖަލު ،ނެތްގޮތެއްގައި މިިނވަންކަން އަމިްއލަ
  ކުރުން. ބަންދު

  

  ޖަަލްށލުން

 -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   
ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ ނުލިޭބނޭ  .

ގޮތެއްގެމަތިން، އަދަބެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ 
ގޮތުން، ހަންމުށިން ނުވަތަ ދުއްރައިން 
މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާތެޅުން. ޖްަލދު 

އަދަބަކަށް ހުްއދަ ކުރާހިނދު، އެ 
ކުރެވިގެންވާ ހުރިހާ އެތަިފހަރެއް ޖަހަނާްވނީ 
އެކަކު. އަދި ަޖލްދުކުރާ މީހާގެ އަތުގެ 
ކުޑަހުޅު ނޫނީ ލަންބައިގެން ުނވާނެ. ައދި 
އޭނާގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑިއަށް އެްއވެސް 

އި ބާރެއް ލައިގެން ނުާވނެ. ނުވަތަ ކޮނޑާ
ގެ އުނަގަނޑާއި ފުރަގަހާއި ފަޔާއި ފުންނާބު

ހަރަކާތެއްގެ ބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެ.

   ޖަލްދުކުރުން 
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ކުށެއްގެ އުގޫބާތެއްގެ ޮގުތން ދުއްރަިއން . 
  ތެޅުން
  .ައދަބު. 
  އުގޫބާތް.. 

  ޖަޒާ

ފަރުދުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގަންވާ ވަކި   
  ބައެއް.

  ޖަމާއަތް

ހުއްދަ  
  

  ޖާއިޒު

  ޖާޒުބިއްޔަތު  .ދަމާބާރު  
    

މުޖުތަމައު ގެ ފަރުދުންގެ ސަލާމަާތއި 
ކުށްކުުރން ، ރައްކާތެރިކަން ނަގަހަްއޓައި

، ކުށްކުރުން މަދުކޮށް،     އޮބަހައްޓައި

ކުށްކުރާ މީުހން ، ކުށްކުރާމީހުންނަށް އަދަބުދީ
ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި  އަލުން ރަނގަޅު 

ައށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް މުޖުތަމަ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަާކއި ، މަސައްކަތްކުރާ
  .އިޖުރާއަތުތައް

  

  ޖިނާއީ އުަދލުގެ ނިޒާމް

 އެ ކްުށތަކާއި ދެވޭ އުގޫބާތް ގޮތުން ގާނޫނީ
 ުތހުމަތުކުރެވޭ އުގޫބާތުތަކާއި ެދވޭ ކުްށތަކަށް
 ކުށް ގޮތްތަކާއި އަމަލުކުެރވޭ މީހާާއމެދު

 ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ ހުކުމް ނަމަ ސާބިތުވެއްޖެ
ގާ ަކންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ާގނޫނު. ހިނ ގޮތުން

ދެ ގޮތްޕެއްވޭ. އެއީ،  މިގާނުޫނގައި
ތުގެ ގާނޫނު.އަުއގޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖްރާގާނުޫނލް

  

  ިޖނާއީ ގާނޫނު

  .ބޮޑެތި ކުށް
ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި، ޖިނާޔަތުގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ 
ޖިނާޔަުތގެ  ދަރަޖައަކަށް ެބހޭ. ކުށްތައް  

ކުށްތަކުގެ ތެރިެއން ެއންމެ ބޮޑު އުގޫބާތް 
ގައި  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 

  ހިމެނޭ ކުށްތަކަށް. 

  ޖިނާޔަތު

    -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް ފުްއދުމަށް ވަކި 

ނުވަތަ ން އެޅުއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑަކަމެ
ޝަހުވާނީ އެުދްނވެރިކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރާ 

  އަމަލު.

ިޖންސީ ނިޔަތް
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   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 ،މެުދގައިދެދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީުހންގެ 

ީމހެްއގެ ރުހުމާ  ،ރޭޕްކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތަށް
އޭނާގެ ިޖންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ  ،އިުނލަ

އެެހން  ،ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގަުނވަނަކަށް
  ީމހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ބައެއް ވެއްދުން.

ޖިންސީ އަނިޔާ 

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 ،މީހަކާ އެކު ޒިނޭކުރުން ކަމުގައި ވަީނމަވެސް

ނުވަތަ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި އަތުްލން 
އެކަށީގްެނވާ  ،ގައި ވީނަމަވެސްކަމު

މީހަކު އެެހން އެ  ،ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު
ޖިންސީ ނިޔަެތއް  ،ހިންގި އަމަލެއް އެ ހިންގީ

. ނުވަތަ ކަމަށް އަބޫލުކުރެވޭނެ އަަމލުޮއވެގެން 
ތުގައި އެ އަމެަލއް ލަހާއެ އަމަލެއް ހިންގި 

ޖިންސީ ނިޔަތެއް ނޫން އެެހން  ނީހިންގާފައިވަ
ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތް 

  އަމަލު.

ިޖންސީ އަމަލު

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
  ޖިންސީ އަމަލު ހްިނގުމުގެ ުކށަކީ:   

ތުގައި ހުްއދަވެގެންވާ އަ) އިސްލާމީ ޝަރީ(
އެހެން މީހެއްގެ  ،ސަބަބެއްނެތި

ރާތުަގއި ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަ
ނުވަތަ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަތަ އުރަމަތީގައި 

  ނުވަތަ ؛ އަްތލުން
ތުގައި ހުްއދަވެގެންވާ އަ) އިސްލާމީ ޝަރީ(

ސަބަބެއްބެތި ެއހެން މީހުން ލައްވައި ތިމާގެ 
ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުަގއި 

  ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ އުރަމަތީގައި އަތްލެއްވުން
ތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ އައިސްލާމީ ޝަރީ) (

ސަބަބެއްނެތި ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ 
؛ހަިށގަނޑުގެ ބަޔަކަށް މަނި ފޯރުކުރުވުން

ިޖންސީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު)   

ޖިންސީ އަރާމެއް ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާ   
  އަމަލު. 

  ޖިންސީ މުއާަމލާތު 

  ިޖންސީ ގޯނާ   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
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އަދި ޖިންސީ  ،ރޭޕް ކުރުމަށް ނުވާގޮތުން 
ދެމަފިރިން ކަމުގައި ުނވާ  ،އަނިޔާއަށް ނުވާގޮތުން

ޖިންސީ ނިޔަތެއް  ،ދެީމހެްއގެ ދެމެދުގައި
ނުވަތަ ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެެގން  ،އޮވެގެން

އޭނާގެ  ،މީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ،ނޫން ަނމަވެސް
ީމހަކު އެއްވެސް  ،ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި
ޗެއް މެދުވެރިނުކޮށް އާލާތެއް ނުވަތަ އެއް

 ،. ނުވަތަ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްންައްތލު
. ނުވަތަ މީހެްއގެ ންހާމަކުރު ،އޭނާގެ ުރހުމާ ނުލާ

މާ ނުލާ ޖިންސީ ުގނަވަނަކަށް އޭނާގެ ރުހު
. ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ންހާނިއްކައެއް ކުރު

ޖިންސީ ުގނަވަނަކަށް އިހާނެތި އަމަލެއް މީހެއްގެ 
  އޭނާގެ ރުހުމުާނލައި ކުރުން.

  -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
 ކުރިމަތި ފަރާތް. އަންހެނެއްގެ ގެފިރިހެނެއް

   ،މޭމަތި. މީގެ އިތުރުން އިކުރިމަތި ފަރާތާ
ނުވަތަ  ،ރޭޕްގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ މަހައްލުގައި

 ،ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ަމހައްލުގައި
ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށުގެ އަމުަލގެ 

ފިރެިހނެއްގެ ނުވަތަ އަންހެނެްއގެ  ،ަމހައްލުގައި
ފުރަގަސްފަރާތްވެސް ޖިންސީ ގުނަވަނެްއގެ 

  މާނައިގައި ހިމެނިގެންވޭ. 

 ިޖންސީ ގަުނވަން 

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުުރން 

ބުނާގުޮތން   /ނޫނު ގާހުްއޓުވުމުގެ 
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުުމގެ 

މީހެްއގެ    ،ލެއް ަކމުގައި ބެލެވޭނީއަމަ
ނުގަބޫލުގައި އެހެން މީހަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 
ނުވަތަ އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް  އަންނަނިވި ަފދަ 

  ؛އަމަލެއް ކުރުމަށް
  ފޮށުމުގެ ގޮތުން ތުނުބން ފުބުން..
ވާ ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަވަނަށް އުނދަގޫ.

  ބެލުން.
ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްަގއި .

  ބީހުން.
  ބެއްދުން..

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުުމގެ 
އަަމލު
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ަސލާމްކުރުމުގެ ގޮުތން އަތުަގއި .
ދޫނުކޯށް އަތަށް ފިއްތުން ނުވަތަ  ،ހިފުމަށްފަހު
  ކޮށްޓުން.

އޮރިޔާންކާޑު ުނވަތަ ބަދު އަހްލާގީ .
ިއދޭ ފޮޓޯ އަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްުކވަ

  ެހދުން. އިތަ ކެުރހުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ދައްކަުނވަ
ފޮށުުމގެ ގޮތުން ހަށިގަނުޑގެ .

ގުނަވަންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ގޮތުން 
  ނޭދެވޭ ވާހަކަ ދައްކާ ސަމާސާކުރުން.

ވަޒީފާ ދެވޭނީ ނުވަތަ ވަޒީފާަގއި   .
ދެމިހެުރވޭނީ ނުަވތަ ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުުމގެ 

ލިޭބނީ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފުރުސަތު 
ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ެއނޫންވެސް 

ބަދަލުގައި ޖިންސީ  ،ކުރިއެރުމެއް ލިބިދެވޭނީ
އެދުމެއް ފުއްދައިދިނުމުން ނުވަތަ ޖިންސީ 

ލެއް އަމަފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނުވަތަ ގޯނާކުރުމުގެ 
ަބލައިގަތުުމން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮަތށް ސީދާގުޮތން 

  ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް.  ނުވަތަ ނުސީދާ

   -(ޖިނާއީ ގާނޫނު) 
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ޖިންސީ 
ގޯނާކުރުމަކީ މީހެއްގެ ނުގަބޫލުގައި އެހެންމީހަކު 
އޭނާއާއި ދެކޮަޅށް ނުވަތަ އޭނާއަށް ނިސްބަްތވާ 

ކުރުން. ޖިންސީ ގޮތަކަށް ޖިންސީ އަަމލެއް 
އެ އަމަލު ހްިނގާ  ،އަމަލެއް ކުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ

ީމހާ ދައްކާ ވާހަކަ އަކުން ނުވަތަ ބުނާ 
ބަސްތަކަުކން ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ 
ދައްކާ ކުރެހުމަކުން ނުވަތަ ތަސްވީރަކުން ނުވަތަ 
އިއްވާ އަޑަކުން ނުަވތަ ކުރާ އިޝާާރތަކުން 

ނުވަތަ ބަލާ ބެލުމުަކން ނުވަތަ ކުރާ ހަރަކާތުަކން 
ނުވަތަ ކުރާ އެނޫންވެސް އަމަލެއްގެ ސަބަުބން 
އެ އަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާއަށް 
ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވިެގން ދިއުން ނުވަތަ 
ނުވަތަ ވިސިްނގެން ދިއުން ނުވަތަ ދޭހަަވގެން 

  ދިއުން ުނވަތަ އެނގިގެން ދިއުން.

ޖިންސީ  ިޖންސީ ފުރައްސާރަ ކުުރމާއި
ގޯނާކުރުން

. މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އެމީހާގެ ގައިަގއި 
  އަތްލުން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ކުރުން.

ޖެހުން
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 އެއްޗެއްގެ ފަދަ ޖަނަވާރެއް ނުަވތަ މީހެއްގެ. 
 .  އެޅުން ބޮނޑިޔެއް ،ގައިގައި

އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެްއގެ   
  މީހަކު ދައްކަން އަންގާ ފައިސާ. ތެރޭގައި،

  ޖޫރިމަނާ

.މަތިވަރު      ީޖލު
ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް. ތުގެ އަުގން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ިހދުމަމުދަލާއި 

) ގެ /(ގާނޫނު ނަންބަރު  ނޫނުގާ
ތުގެ ައގުން ިހދުމަދަށުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ 

ނެގޭ ޓެކްސް.
  

  ޓީ ޖީއެސް

ަވނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  ޓީ ގާނޫނުގެ ޖީއެސް
ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަާޔން.މީރާއަށް ތައްޔާރުކޮށް 

  

  ޓީ ބަޔާންޖީއެސް

 ޒިއްމާއެންމެން  އެކުއެކުގައާއި ވަކިވަީކން 
 ީމހެއްގެ ނަމުގައި ނަގާ ލޯނަކާއުފުލުން. ދެ
ވަކިވަީކން  ފަރާތުން  އެކުއެކުގައާއި ގުޅިގެން ދެ

އުފުލާގޮތަށް  ޒިއްމާއެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 
އެއްބަސްވެފައިވާ ނަމަ ދެ މީހުންކުރެ އެކަކު 

ލޯނުގެ ފައިސާ ނުދެއްކި ނަމަވެސް ނުވަތަ    
ފައިސާ ނުދެއްކޭނެ ާހލަތެއް އޭނާއަށް މެދުވެރިވި 

ދެންހުރި މީހާ  ލޯނު ގެ ހުރިހާ  ،ަނމަވެސް
  މުވުމުގެ މަބްދައު. ފައިސާއެއް ދެއްކުން ލާޒި

  ޖޮއިންޓް އެންޑް ސެވެރަލް ލައިބިލިޓީ

Joint account  ބޭންކުގައި ނަމުގައި ފަރާުތގެ ގިނަ އެކަކަށްވުރެ
  .އެކައުންޓު ހުޅުވާ

  ޖޮިއންޓް އެކައުންޓް

ފައިދާއެއް ހިާސލް  ،އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން
ފުރުސަތު ބޮޑު  ،ކުރުމުގެ މަގްސަުދގައި

އްިނވެސްޓްމެންޓެއްގައި އެއްކޮށް ބައިވެރިވުން.
    

   ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ
  

  

  ޗ
        

Cheque ާއޭގައި، ސޮއިކޮށް ލިޔެ ފަރާތުން މީހާގެ ދޫކުރ 
 އޭނާގެ ނުވަތަ، މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން

 އެ، މީހަކަށް ހިފައިގެންދާ އެ ނުވަތަ، އަމުރަށް
 ޭއގައި ޝަރުތަކާނުލައި، ދިއުމުން ހިފައިގެން

، ިދނުމަށް ފައިސާ އަދަދެއްގެ ކަނޑައެޅިެގންވާ

  ޗެކު
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 ލިޔުމަކުން ފަރާތަަކށް ވިޔަފާރިކުރާ ބޭންކު
  .ކުރެވޭައމުރު

Returned Cheque  ްބޭންކުޗެކު ދޫކުރިފަރާުތގެ ޗެކުގައިވާ އަދަދަށ  
ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ޓުގައިއެކައުން

ޗެކު އަނބުރާ  ބޭންކުން އެ ނުދީޗެަކށް ފައިސާ 
   .ފޮނުާވލުން

  ރައްދުވުން ޗެކު

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލާްސގެ 
ގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ނުވަތަ ިހއްސާދާރުން

ބަަލހަްއޓާ މީހާ. ބައެއް ުކންފުނިތަކުގައި 
ކުންފުނިތަކުގެ މެނެޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު 

  ޖަވާބުދާރީ ާވންޖެހޭ.ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންއަށް 

  ޗެާއމަން

ދަތުރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައިެޅފައިވާ ވަގުތަކަށް 
  ބޯޓެއް ނުވަތަ ބޯޓަކުން ބައެއް ކުއްޔަށް ހުިފން.

  ާޗޓަރުކުރުން

ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ދައްކާނެ . 
ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މުަދލެއްގެ 

  މައްޗަށް އުފައްާދފައިވާ ބުރަ.
  ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ. .
  ތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގު.ހިދުމަ  .
ދައްކަންޖެހިފައޮތް ފައިސާއެއް  .

  އެކައުންޓަކުން ކަނާޑލުން. 

  ޗާޖު

  

  ޝ
         

  ޝައްކު. އުފެދޭ ހިތުގައި ކަމަކާމެދު
  

  ޝުބްހަ

 އުފެދޭ ހިތުގައި ބަދަލުގައި ހެޔޮކަމެްއގެ ކޮށްދޭ
  .ރުއޫޝު ލްާސތެރިކަމުގެހުއި އެުދމާއި ހެޔޮ

  ޝުކުރު

  .ވިސްނުން.   
  .ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ހިާޔލުތައް. 
   .ހިތުގައި އުފެދޭ އިހްސާސް. 
   

  ޝުއޫރު

ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިއަކަށް އެ  
އިވެރިޔާގެ ަބއި ބަ ބައިވެރިވާ ައލަށް  ވަޔަފާރީގައި

  .މުގެ އޫުސލުހަްއގު އޮތު ުމގެައުތލު
އަުތލައިގަތުމުގައި އަަލށް ައއި  ބަިއވެރިއެއްގެ ބައި

އަގު އޭނާއަށް ލިބޭނެ.  ގެބައި ބައިވެރިާޔގެ
މުދަލުގައި ޝްުފއާ އެއްމެދު ނުބަހައި ހުންނަ 

  ޝުފްއާ
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ހުއްދަކަަމށް ރަސޫލާ ހުކުމް ކުރައްވާފައިވޭ. 
ވާރުތަވުމުގެ ސަބަބުން އަލަށް އަންނަ ބައިވެރިޔާ 

  މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭ.  
    

  .ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން  
  

  ވަތްތެރިކަންޝަހު

  .އަމިއްލައަށް .  
  .ތިމާ އަމިއްލައަށް .
  

  )ސީގޮތުންހުޝަޝަހުސީގޮތުން (

  މީހާ  
  

  )ސްހުޝަޝަހުސް (

މުއާމާަލތުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ މައްޗަށް ދަުއވާ 
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މުއާަމލާތުގައި ހިމެނޭ 

  މީހާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ.
  

  ަޝހުސުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ

   
     

  ޝަހުސުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ހައްގު    މާީހގެ މައްޗަށް އެުފދޭ ހައްުގ. 

Identity fraud  އެމީހާއަކީ ހެދުމަށްޓަކައި މަކަރާހީލަތް .1
 އެހެން އެމީހާއަކީ ލައިއޮޅުވާ ގްަސތުގައި ކާކުކަން
 ދެއްކުން. ކަމުގައި މީހަކު

  
 މީހެއްގެ ހެދިގެން މީހަކަށް އެހެން މީހަކު .2

 މަުއލޫާމތު އޭގައިވާ ނުވަތަ ކާޑު ޓްކްރެޑި
  .ވިޔަފާރިކުރުން ބޭނުންކޮށްގެން

  

  ސު އޮޅުވާލުމުގެ ކުށްޝަހު

  .ާގނޫނުތައް އިސްލާމްދީނުގެ .

.ދީނީ .
ޝަރުއީ

ކޮންޓްރްެކޓެއްގެ ދަުށން އުފެދޭ އްަސލީ   
އިލްތިޒާމު ތަންފީޒު ނުކުރުމުން ނުވަތަ 

އެ  ،ލަސްކުުރމުން ތަތުބީގުކުރެވޭތަންފީޒުކުރުން 
އަސްލީ ިއލްތިޒާމަށް ތަބާވާ ިއލްތިޒާމެއް.  މަިފދަ 
ޝަރުތުތަކުގެ ބޭނުމަކީ، ކްޮނޓްރެކްޓުގެ 
ބައިވެރިއަކު އަދާކުރުންޖެހޭ  އިލްތިޒާެމއް 
އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ އިލްތިޒާެމއް 
އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

ކޮށް ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ައދާނު
ކްޮނޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް  ލިބޭނޭ 

ބަދަލުގެ މިންވަރު ދުރަާލއި އްލުމުގެގެ
  ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުން. 

 ޝަރުތު ޖަޒާއީ
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ކަމެއް ވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމު  .  
  ެއހެން ކަމެއް.

  ކޮންޓްރެްކޓުގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް. .
  

  ޝަރުތު

ކީިރތި ގުރްއާނުގައި މީސްތަކުން އުޅުމަށް  .
އަންގަވާފައިވާ ގޮތާއި، އެަކލާނގެ ފޮނުއްވި هللا 

ދައްކަވާފައިވާ ފުރިހަމަ  ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ ުމހައްމަދު
  މަގު.
  ގެ ހަޒުރަތަށް ރުޖޫއަވާން އޮންނަމަގު.هللا  .

  )ޝަރީޢާޝަރީއާ (

ޝަރުއީ ގޮތުން ކުއްޖެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  
ނާތު ކޯޓުން ލޯއޮންނަ ފަރާތް. ކުއްޖެއްގެ ހަ

ަހވާލުކުރާ މީހަކީ ކުއްޖާގެ ޝަުރއީ 
  ަބލަދުވެރިޔާއަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ.

  

  ޝަރުއީ ަބލަދުވެރިޔާ

އިސާްލމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން 
 ރަސްމީ ކަމާބެހޭ ހުއްދަ ާކވެނިކުރުމުގެ

 މީހާ. ކޮށްފައިވާ އައްޔަން އެަކމަށް، ދީފަރާތަކުން
   

  މައުޒޫނު  އީޝަރު

   ކުންފުނި.   
  

ޝަރިކަ

އަދަބެއް މައާފުކޮށްދިނުން އެދި ނުވަތަ   
  ލުއިކޮށްދިނުން އެދި މީހަކު މެދުވެރިކުރުން.

  

  ތްޝަފާއަ

 އަނގަބަހުން މަޖިލީހުގައި ޝަރީއަުތގެ ހެއްކަކު  
  .ހެކިބަސް ދޭ
  

  ހެކި ޝަފަހީ

  އަނަގަބަހުން.  
  

  ޝަފަވީކޮށް

ހެކީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަިއގެ   
ހެިކބަހުން ސާބިތުވާ ސާބިތުވުން.    

ކަުމގެ ވާގިއާ ނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ތެދުކަމާމެދު އެކީަށގެން ނުވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް 

  ފުރުސަތެއް  ނެުތން. ޝައްކެއް އުފުދޭނެ
  

ޝައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް 
  ސާބިތުވުން

  .އަބުރުވެރި.   
  މަތިވެރި. . 

  ޝަރަފުވެރި 
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ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު،   
ޯކޓުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ޝަރުތުތަކާ އެކު 

  ބަންދުން ދޫކޮށްލުން.
  

  ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮްށލުން

ގަވާިއދަކަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ   
  ކަންކަން.އިދާރީ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ކުރަންޖެހޭ 

  

  ޝަކުލިއްޔާތު

  .އެކުލެވިފައިވާ
  

  ޝާިމލް

  .މޮޓޯ.   
  .ސްހާމަކޮށްދޭ ބަ ހިފަހައްޓާ އުސޫލު. 
  

ޝިއާރު

 .އާއި އެހެން ފަރާތަކާ ކުރާ އެއްފަދަهللا މާތް .   
އާއި އެހެން ފަރާތަކާ ކުރާ هللا މާތް . 

  ކުރުން.ަބއިވެރި
  

  ޝިރުކު 

  


