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ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމަކީ ޮކބާ؟

 ަނޞޭޙަތުގެ އެއްބަްސވުމަކީ، ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަލަށް ކުށްކުރާ
 ީމހުންނާއި ނިސްބަުތން ކުދިކުދި ކުށް ކުރާ މީހުން އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުެހލިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ކުށުން ުމޖުތަމަޢުގައި  ރުޖޫޢަވެ،  މުޖުތަމަޢަށް  ފުރުޞަތުދީ،  އިތުރު  އެމީހުންނަށް  އަދި   ޮގތުން، 
 ދުރުހެލިވެގެންވާ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކައި، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި
 ަނޞޭޙަތްދީ ދޫޮކށްލެވޭ މީހާއާ )ކުށުަގއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ( އާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
 މިވާހަކަ ޮއތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު: 12/2016 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 97 ވަނަ

މާއްދާގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ 3 އަހަރު ދުވަހެވެ. 

މާއްދާތަކާ އެއްބަްސވުމުގައިވާ  މީހާ،  ވެވުނު  އެއްބަސްވުން  ނަޞޭޙަތުގެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުގެ   އެ 
އަނބުރާ އިދާރާއަށް  ތަޙްޤީޤީ  ފައިލްކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  އޭނާގެ  ޢަމަލުޮކށްފިނަމަ،   އެއްޮގތަށް 

ޮފނުވާލެވެއެވެ. އެހިސާބުން، އެމީހެއްގެ ކުށުގެ ރެޯކޑެއްވެސް ޯނންނާއެވެ.
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 ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތައް
ލަފާދޭ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭތަ؟

މައްސަލަ ދެޮގތަކަށް  ޮކމިޓީއަށް  ލަފާދޭ  ބެލުމަށް،  ވެވިދާނެޯތ  އެއްބަސްވުމެއް   ނަޞޭޙަތުގެ 
އިސްނެގުމަކުން، އަމިއްލަ  މީހާގެ  ހުރި  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ޮގތަކީ،  ފުރަތަމަ   ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 "ިއޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް ނުވަތަ ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް އެދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ
 މީހާ ހުށަހަޅާ ޯފމު" އިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެވެ. އެޯފމު، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޮއންނާނެއެވެ.
 ދެވަނަ ޮގތަކީ، ޕްޮރސިކިއުޓްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިޮއފީހުން އެމައްސަލަ

ދިރާސާ ކުރައްވާ ޕްޮރސިކިއުޓަރަށް ފެނިގެން ލަފާދޭ ޮކމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމެވެ. 

ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުން ވެވޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަނީ ޮކންބައެއް؟

 ްޕޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
 ަނޞޭޙަތްދީ، މައްސަލަ ނިންމުމާމެދު ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާދިނުމަށްޓަަކއި "ދަޢުވާ ކުރުމުގެ
 ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަްތދީ ދޫޮކށްލުމުގައި ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާދޭ ޮކމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ޮކމިޓީއެއް
 އޮވެއެވެ. ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ެވވިދާނެޯތ ނުވަތަ ނޫންޯތ ބަލައި، ފަްނނީ ޮގތުން ލަފާދޭނީ
ނުވަތަ ވާނެކަން  އެއްބަސްވުމެއް  ބަލައި، ނަޞޭޙަތުގެ  ލަފައަށް  ދޭ  މިޮކމިޓީން   މިޮކމިޓީންނެވެ. 

ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނީ ޮކންބައެއް؟

ތަޙްޤީޤުގައި މީހާ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެމައްސަލައިގައި،  ވުމަށްޓަކައި،  އެއްބަސްވުމެއް   ނަޞޭޙަތުގެ 
އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ  ެޖނެރަލް  ޕްޮރސިކިއުޓަރ  އިޢުތިރާފުވެ،   ކުށަށް 
 ޤަބޫލުވާންޖެހެއެވެ. ަނޞޭޙަތުގެ އެއްބަްސވުމެއް ހަދަން ޤާނޫނުން ހުއްދަ ކުރަނީ، އެމީހާގެ މައްޗަށް
 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަކީ، 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ަބންދުކުރުމުގެ އަދަބު

ހިމެނޭ ކުށަކަށްނުވާ ނަމައެވެ.
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ނަޞޭޙަތްދިނުމުގައި ބަދަލުގައި  ދަޢުވާކުރުމުގެ   މައްސަލައެއްގައި 
މަޞްލަޙަތު ޮބޑުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ކަންކަމަކީ ޮކބާ؟

 ޮކންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުން
ވެވިދާނެތަ؟

ޖެނެރަލަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ  ޮގތުން  ވުމާބެހޭ  އެއްބަސްވުމެއް  ނަޞޭޙަތުގެ  ޮކމިޓީން،   ލަފާދޭ 
 ަލފާދިނުމުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމުގެ މަޞްލަޙަތު ޮއތްޯތ ނުވަތަ
 ނޫންޯތ ބަލަންޖެހެއެވެ. މަޞްލަޙަތު ޮއތްޯތ ނުވަތަ ނޫންޯތ ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް

ބަލަންވާނެކަމަށް، މިޮއފީހުން އެކަމުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގައި އޮވެއެވެ.

 ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރަނީ، އެކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ މައްސަލަތަކުގައެވެ.
 އެޝަރުޠުތައް މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކުށްކުރި މީހާއަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރި މީހެއްކަމަށްވުން

ކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ އެހެން ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިނުވުން

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ އަދަބަކީ 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންުދކުރުމުގެ
އަދަބު ހިމެނޭ ކުށަކަށްނުވުން

ކަނޑައެޅުމުގައި )މިކަން  ނުވުން.  ގެއްލުމަކަށް  ޮބޑު  ގެއްލުމަކީ  ލިބުނު   ކުށުގެ ސަބަބުން 
ކުޑަޮބޑު ގެއްލުމުގެ  އެ  ވާނަމަ،  ގެއްލުމަކަށް  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ގެއްލުމަކީ   އެ 
 މިނަށް ރިޢާަޔތްކުރާނެއެވެ. އަދި އެއީ މާލީ ގެއްލުމެއްނަމަ 50،000 )ފަންސާސްހާސް(

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ގެއްލުމަކަށްވާންވާނެއެވެ.(

ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލުދީފައިވުން

ކުށްކުރި މީހަކީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވީ )65 އަހަރުން މަތި( މީހެއްކަމުގައިވުން

ކުށްކުރީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން

އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް މާލީޮގތުން  ބަލަމުންދާ،  މީހާއަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލާއެއް   ކުށްކުރި 
ޚަރަދުކުރާ މީހެއްކަމުގައިވުން
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 ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްުވްނ ބާޠިލްކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކަކީ ޮކބާ؟

 ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެމީހާ އަލުން އަނބުރާ
ޮގތަށް، ޙާޞިލުނުވާ  އެމަޤްޞަދު  ނަމަވެސް،  އެޅުމެވެ.  ބާރު  ނައުމަށް  ތެރެއަށް   ކުށްކުރުމުގެ 
ނަޞޭޙަތުގެ ތުހުމަތުވެއްޖެނަމަ،  ކުށްކުރާކަމަށް  އަލުން  ވުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމެއް   ނަޞޭޙަތުގެ 
 އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޮސއިކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން 3
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ޮކށްފިނަމަ، ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޙާލަތުގައިނަމަ، ކުރި  ކުށެއް  އިތުރު  ބާޠިލްކުރެވުނީ  އެއްބަްސވުމެއް  އިތުރުން، ނަޞޭޙަތުގެ   މީގެ 
ދަޢުވާވެސް ކުށުގެ  ވެވުނު  އެއްބަސްވުން  ނަޞޭޙަތުގެ  ގުޅިގެން  އެކުށާ  ދަޢުވާއާއެކު   އެކުށުގެ 

ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުން، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި، 3 ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

 ަނޞޭޙަތްދީ ދޫޮކށްލެވުނު ކުށާ ގުޅިގެން ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ
ދެޮކޅަށް މީހާއާ  ދޫޮކށްލެވުނު  ނަޞޭޙަތްދީ  ފަރާތުން،  އެމީހާގެ  ޙާލަތެއްގައި،  ހުރި   މީހަކު 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން

 ޭއނާ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން
ޕްޮރގްރާމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރުން

ޮއފީހަށް ޖެނަރަލްގެ  ޕްޮރސިކިއުޓަރ  މައްސަލައެއް  އިތުރު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް   އޭނާގެ 
ހުށަހެޅުން
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އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކީ ޮކބާ؟

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް އެދޭނީ ކިހިނެއް؟

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން

 މިއީ، ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްވާން ޝަރުތު ހަމަނުވާ މައްސަލަތަކުގައި، ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް
 ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި، ޖިނާއީ
 އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 104 ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން، ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހާއާއި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ޮކށްފައި ޮއންނަ "އިޢުތިރާފުގެ
 ެއއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ނަޞޭޙަތުގެ އެްއބަސްވުމެއް ވުމަށް އެދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހުށަހަޅާ
 ޯފމު" މެދުވެރިޮކށެވެ. އެ ޯފމް ލިބޭނީ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައި ޮއފީހުންނާއި، އަޮތޅުތަކުގައި
 ޤާއިމްޮކށްފައިވާ މިއޮފީހުގެ ޮގފިތަކުންނެވެ. ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުންވެސް

މިޯފމް ޑައުންޯލޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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 ހަމަ ޮކންމެ ކަހަލަ ކުށެއްގައިވެސް އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް
ހެދިދާނެޯތ؟

ލުއިކުރެވޭނެ އަދަބު  ސަބަބު  އެއްބަސްވުމުގެ   އިޢުތިރާފުގެ 
މިންވަރަކީ ޮކބާ؟

ލުއިކުރުމުގައި އަދަބު  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ   އިޢުތިރާފުގެ 
ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ޮކބާ؟

 ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމުގައި ވަކި ކަހަލަ ކުށެއްކަމަށް ވާކަށް
 ނުޖެހެއެވެ. ޮކންމެ ކަހަލަ ކުށެއްގައިވެސް އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިދާނެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި
 ބޭނުންވަނީ، ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވުމެވެ. ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހުށަހަޅަނީ، އަދަބު ލުއި ޮކށްދިނުމަށެވެ.

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިޮކށްދެވޭނީ؛

 ޤާނޫނުގައި އެކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑައަދަބަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ. ނުވަތަ؛
ވަށައިގެންވާ މައްސަލައިގެ  ޠަބީޢަތަށާއި،  ޒާތަށާއި،  ކުށުގެ  ކުރި  މީހާ  ތުހުމަތުގައިވާ   ކުށުގެ 
 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، ކުށަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބު، ވަކި ޙާލަތެއްގައި މަތިާވނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑައަދަބަށްވުރެ ދަށް ނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ. ނުވަތަ

ދެބައިކުޅަ އަދަބުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކުށަށް  ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ،  އަދަބު  ކުޑަ   ޤާނޫނުގައި 
އެއްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެއްބަރުލުންދީފައިވާ މިންވަރު

ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށުގެ ކުޑަ ޮބޑުމިން

އޭނާއާ ނުވަތަ  ނިސްބަތްކުރުމުގައި  އޭނާއަށް  ޢަމަލު  ކުރި  މީހާ  ތުހުމަތުގައިވާ   ކުށުގެ 
ގުޅުވާލުމުގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާ
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ިއޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ޮކބާ؟

އެއްބަސްވުމެއް އިޢުތިރާފުގެ  ދެމެދު  މީހާއާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ޖެނެރަލްއާ   ޕްޮރސިކިއުޓަރ 
 ެހދުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގައި ޮއންނަ އަޑުއެހުމުގައި އެއެއްބަސްވުން ދައުލަތުން ޯކޓަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.
 ެއހުށަހެޅުމާއެކު، އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ރުހުން ޮއވެގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް
 ވާހަކަ ދައްކައި، އިޢުތިރާފު އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމާމެދު ޯކޓުން ޮގތެއް ނިންމާނެއެވެ. އެއްބަސްވުން
ކަނޑައަޅުއްވާނީ އަދަބު  އެއްޮގތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ކަނޑައަޅަިއފިނަމަ،  ޯކޓުން   ބަލައިގަންނަކަމަށް 
 ޯކޓުންނެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެްއބަސްވުން ބަލައިނުގަތުމަށް ޯކޓުން ިނންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ
 ލިބޭ މީހާއަށް، އޭނާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ވުމަށްޓަކައި ވެފައިވާ އިޢުިތރާފުން ރުޖޫޢަވުމަށް

ޯކޓުން ފުރުޞަތު ދޭނެއެވެ.1
 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއްގައި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
 ޮއފީހުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ. އެހިސާބުން، ކުރިން

ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ލުއިތައް ދިނުމުގެ ކަންތައް ނިމުނީއެވެ.1

ކުށުގެ ރެޯކޑު

 ުކށްޮކށްފައިވާ ޙާލަތާއި، ކުށްކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ
ޚުތޫރަތްތެރިކަން

ޚާއްޞަ ޤާނޫނުން  ވެފައިވަނީ،  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބިފައިވަނީ  އަނިޔާ   ކުށުގެ ސަބަބުން 
ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާގެ ކުޑަ ޮބޑުމިން

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުރި ޢަމަލުގެ ސަބުން ގެންލުންވި ނުވަތަ އަނިޔާވި ފަރާތަށް،
ލިބުނު ގެއްލުން ނުވަތަ އަނިޔާއަށް ބަދަލުދެވިފައިވާ މިންވަރު

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1100 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1100 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރު

ޤާނޫނު )ޖަލުއަދަބު(  އަދަބު  އަސާސީ  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ   އިޢުތިރާފުގެ 
 ހުއްދަކުރާ އެހެން ބާވަތެއްގެ އަދަބަކަށް ތަޙްވީލްކުރުމުގެ މަޞްލަޙަތު ޮއތްކަމުގައިާވނަމަ، އަދަބު
 އެއްހަމަކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްޮގތަށް ޖަލު އަދަބު ނުވަތަ ޖަލު އަދަބުން ބައެއް ެއހެން ބާވަތުގެ

އަދަބަކަށް ތަޙްވީލްކުރުން




