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ތަޢާރަފު

.1

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް

.2

)ހ(

)ށ(

މިއީ "ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.
ޢާއިލާއާބެހޭ

މައްސަލަތަކުގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

މިޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.
ކާވެނި
)ހ(

ކާވެންޏެއްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެފޯމު ކާވެނިކުރަން އެދޭ ތާރީޚުގެ 7

އެދި ހުށަހެޅުން

ދުވަސްކުރިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމާއެކު
) 25/ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.)ށ(

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި
ނުވާނަމަ އެފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ރުޖޫޢަ
ކުރުންނޫން ގޮތަކަށް ކާވެނި ކުރުމަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ .ތަފްރީޤު ނުވަތަ
ފަސްޚު ކުރެވިފައިވާ ކާވެންޏެއްގެ ޢިއްދާގައި އިން އަންހެނާއަށް ކާވެނި ކުރަން
ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ތަފްރީޤު ނުވަތަ ފަސްޚުކުރެވުނު ފިރިހެނާއާ އެކުގައެވެ.
އެހެން މީހަކާ ކާވެނިކުރާނަމަ ކާވެނި ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ ޢިއްދަހަމަކޮށް،

ޞަފުހާ 1

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

އެކަން ސެޓްފިކެޓްގައި ލިއުމަށްފަހުގައެވެ .މިކަން ކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ.
)ރ(

ވަރި ސާބިތު ކުރި ކޯޓުނޫން ކޯޓެއްގައި ޢިއްދަ ހަމަކޮށްފިނަމަ އެކޯޓުން ،ވަރި
ސާބިތުކުރި ކޯޓަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ،

.3

ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤަސްދުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކާވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ ޝަރީޢަތަށް އެ މައްސަލަ
ހުށަހަޅައި ،ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.
މަދަރަސާކުދިންގެ

މަދަރުސާއެއްގައި

.4

ކިޔަވަން

އެއްވެސް

އުޅޭ

ކުއްޖެއްގެ

ކާވެނި

ކޮށެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ނުދިނުން

.5

)ހ(

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯޓުގައެވެ .ކޯޓުނޫން
އެހެން ތަނެއްގައި ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާނަމަ ،ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ
ތަނަކީ

އެފަދަ

މަޖިލީހަކަށް

އެކަށީގެންވާ

ތަނަކަށް

ވާންޖެހޭނެއެވެ.

)އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ތައްޔާރު
ކޮށްފައިވާ،

ފަސޭހަކަމާއިއެކު

އިށީދެވޭނެ

ޖާގައޮތް

ތަނެކެވެ.

ކާވެނީގެ

މަޖިލީހަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލޭނީ މޭޒު ،ގޮނޑި ފިޔަވައި އެނދު ފަދަ
ތަކެތި ނެތްތަންތަނެވެ(.
)ށ(

ކާވެނީގެ

މަޖިލީހުގައި

ކާވެނިކުރާ

އަންހެންމީހާއާއި

ފިރިހެން

މީހާ

ތިބެންވާނެއެވެ.
ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ

.6

)ހ(

ކޯޓުގައި ކުރާ ކާވެންޏާއި ،ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން ތަންތާނގައި ކުރާ ކާވެނި
ތަކުގައި ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ،ކާވެނި
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ހަމަޖެހިފައިވާ

ގަޑިއަށް

ޙާޟިރު

ނުވެއްޖެނަމަ،

އެކާވެންޏެއް

ގަޑިއަށް

ކުރުމަށް

ޙާޟިރުނުވުމާއި

ކޮށްދެވޭނީ ،ގަޑިޖެހުނު ކޮންމެ މީހަކަށް ކާވެނިވާން އެދޭ ފަރާތުން 75/-

ކާވެނީގެފޯމު

)ހަތްދިހަފަހެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކެންސަލް ކުރުން

)ށ(

ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކާވެންޏަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެކާވެނި
އަލުން ކުރުމަށް ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ ،ކެންސަލް ކުރިދުވަހުން ފެށިގެން 7
)ހަތެއް( ދުވަސް ފަހުންނެވެ .ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުނުވާކަމަށް ބަލާނީ
އެކާވެންޏެއް ކުރަން އޮތް ވަގުތުން ފެށިގެން ) 15ފަނަރަ( މިނެޓު ހިނގާއިރު
ޙާޟިރުނުވިނަމައެވެ .ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ
ކާވެނި ކުރާ ދެމީހުންނާއި ،ހެކިވެރިންނާއި ،ވަލީ ވެރިޔާއެވެ.

)ނ(

މިމައްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކެންސަލް
ކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން އެކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ އަލުން ފީދައްކައި ،ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެފަދަ ކާވެންޏެއްގެ ފޯމު ) 7ހަތެއް( ދުވަސް ވުމުގެ
ކުރިން ބަލައިގަނެވޭނީ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ އިތުރުން
) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ

.7

)ހ(

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ ) 100/-ސަތޭކަ( ރުފިޔާ
އެވެ.

ކުރުމުގެ ފީ އާއި
ރަސްމީގަޑީގައި
ކޯޓުގައި
ކާވެނިކޮށްދޭގަޑި

)ށ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީއަކީ 500/-
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)ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.
)ނ(

ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން ،އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު
ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގައި
ޖެހުމަށް ސްޓޭމްޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުން އޮންނާނީ މެންދުރުފަހު 1.00
އިން ފެށިގެންނެވެ.

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި

.8

)ހ(

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ،ބަންދުނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ
ރޭގަނޑު  8.30ން  9.30އަށެވެ .ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި

ކުރާ ކާވެންޏާއި،
ކޯޓުނޫން ތަންތާނގައި

ކޮށްދެވޭނީ ،ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީގެ

ކުރާ ކާވެނީގެ ފީ

ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
)ށ(

އިތުރުން ) 500/-ފައްސަތޭކަ(

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ގޭގައި ކުރާ ކާވެންޏެއްނަމަ
އެކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ހަވީރު  4.00އާއި ރޭގަނޑު  10.30އާ ދެމެދުގައެވެ.
ގޭގައި ކުރާ ކާވެނީގެ ފީއަކީ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން
) 1000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާއެވެ.

)ނ(

ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ މީހުން ނޫޅޭ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އުޅަނދެއްފަދަ ތަނެއްގައި
ކާވެނި ކުރާނަމަ އެތަންތާނގައި ކާވެނި ކުރުމުގެ ފީއަކީ ،ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ދާބަޔަކު އެތަނަށް ދިއުމާއި އެނބުރި އައުމުގެ
ޚަރަދާއި ،މިނޫންވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ

އެ ޚަރަދެއް ،ކާވެނި

އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ޚަރަދެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކެއިންބުއިމާއި،
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އެނބުރި ރަށަށް އެދުވަހަކު ނާދެވޭ ގޮތަށް ދާނަމަ ،އެތަނެއްގައި ތިބުމުގެ
ޚަރަދަށެވެ.
)ރ(

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ފީނެގުމަށްފަހު ،ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ކާވެނި ކޮށްދިނުން
ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަަ ،ހުއްޓާލަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާވެނި ކުރުމަށް
އެދިފައިވާ،
ހެކިވެރިން(

އެކާވެންޏާ
ގެ

ބެހޭ

ތެރެއިން

މީހުން

)ކާވެނިވާ

މީހެއްގެ

އިހުމާލުން

ދެމީހުން،
މެދުވެރިވި

ވަލީވެރިޔާ،
ސަބަބެއް

ކަމުގައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ ފީ އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ .އެފަދަ
ސަބަބެއް މެދުވެރިވީ ކޯޓުގެ އިހުމާލުން ކަމުގައިވާނަމަ ،ނެގިފީ އަނބުރާ
އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ކާވެންޏަށް ތައްޔާރު

ކާވެނި ކުރުމުގެ ކަންތައް މުޅިން ހަމަޖެހި ނިމުމުގެކުރިން ،ވަކި ދުވަހަކަށް

.9

ކާވެނި

ކުރުން

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ސަބަބުން

ލިބޭ

ގެއްލުން

ކޯޓަކުން

ބަލައެއް

ނުގަންނާނެއެވެ.
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ޙާކިމުގެ ވަލީ

.10

ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ،ޙާކިމު ގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ

ކާވެނި ކޮށްދިނުން

ކޯޓުންނެވެ.
)ހ(

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި
ކޮށްދޭން

ޖެހޭ

ކަމަށް

ފެންނަ

ޙާލަތުތަކުގައި

ޙާކިމުގެ

ވަލީއަށް

ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އެވަގުތަކު ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ
އިސް ވެރިއެކެވެ.
)ށ(

ރަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ،ކާވެނި
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ
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ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެއީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭންޖެހޭ
ޙާލަތެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ އެކާވެންޏެއް ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޭނީ

އެވަގުތަކު

ޢާއިލާއާބެހޭ

ކޯޓު

ހިންގުމާ

ޙަވާލުވެ

ހުރި

އެންމެ

އިސްވެރިއެކެވެ.
)ނ(

ޘައްޔިބު އަންހެންމީހާއަށް ވަލީދިނުމަށް ވަލީވެރިޔާ އިންކާރު ކުރާނަމަ ނުވަތަ
ވަލީވެރިޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް
ނޭނގޭނަމަ،

ކޯޓުން

އެކަން

ބެލުމަށްފަހު

ޙާކިމުގެ

ވަލީއަށް

ކާވެނި

ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ރ(

ދަރިއެއްނޫން ކަމަށްބުނެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކާވެންޏަށް ވަލީ ދިނުމަށް
އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން އެކަން ބެލުމަށްފަހު އަންހެން ކުއްޖާގެ ކާވެނި
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް
ކާވެނިކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ ނަސަބު ނަފީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކުން
އެކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކާވެންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.
ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ

.11

ދިންކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ވަލީވެރިޔާ ރަށުގައި

އަންހެނަކު ކާވެނި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ރަށުގައި ނެތްނަމަ،

.12

ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ނެތުން

)ހ(

ވަލީވެރިޔާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ ރުހޭބަސް ލިބުމުން،
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
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)ށ(

ވަލީވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކާ ވަލީ ޙަވާލު ކުރާނަމަ ،ވަލީއާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއް
ވަލީވެރިޔާ ޢައްޔަންކޮށް ،ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ވުމުން ވަލީ ޙަވާލު
ކުރުމުގެ ކަންތައް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަލީއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނި
ކުރާކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ވަލީއާ ޙަވާލުވި ކަމަށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި
ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ އެ ކާވެނީގެ ވަލީއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް
ޙާޟިރުވެވަލީ ދިނުމުންނެވެ.

)ރ(

ވަލީވެރިޔާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެޤައުމެއްގައި ހުރި
ދިވެހިސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށް ރުހޭބަސް ނުވަތަ ވަލީ
ފޮނުވިދާނެއެވެ.އެފަދަ އޮފީހެއް ނެތް ޤައުމެއްގައި ނަމަ އެޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ
ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މުސްލިމް ޖަމާޢަތެއް
ނުވަތަ އެފަދަތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވީ ރުހޭ
ބަސްކަމަށް ވާނަމަ އެކާވެނި ކޮށްދޭނީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށެވެ .ވަލީ ދިނުމަށް
މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ވަލީ ދިނުން މީހަކާ ހަވާލުކުރާނަމަ ކާވެނި ކޮށްދޭނީ،
ވަލީއާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ވަލީ ދިނުމުންނެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކާވެނިކޮށްދޭނީ ،ކަމާބެހޭ
ރަސްމީ ލިޔުން ކޯޓަށް ލިބުމުންނެވެ.

ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް
ނޭނގުން

.13

ކާވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާނަމަ،
ވަލީވެރިޔާގެ

އެންމެގާތް

ތިމާގެ

މީހުން

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކޮށް

އެކަން

ސާފުކުރުމުން ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް އެމީހުން ބުނާނަމަ ،ޙާކިމުގެ
ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނީއެވެ.
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ވަލީވެރިޔާ ދުނިޔޭގައި

.14

)ހ(

ކާވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް ބުނާނަމަ،
ނުވަތަ ނަސަބުގެ ވަލީވެރިޔަކު ނެތްނަމަ ކޯޓުން އެކަން ބެލުމުން ވަލީވެރިޔާ

ނެތުން

ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ،
އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އެ
ކައިވެންޏާ މެދު މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ބުނާ އެއްޗަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް
ފަހު މިޤަވާޢިދުގެ ) 10ދިހައެއް( ވަނަ މާއްދާ ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަޟްލު ކުރުން

.15

)ހ(

ވަލީވެރިޔާ ވަލީ ނުދީގެން އަންހެންމީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ވަލީވެރިޔާ
ވަލީދިނުމަށް އިންކާރު

ކުރަނީ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް

ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ށ(

ވަލީ ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ޝަރީޢަތުން
ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެނީސް ،ވަލީވެރިޔާ ފުރައިގެން ރަށުން ބޭރަށް ،ނުވަތަ
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ހިގައްޖެނަމަ ،ވަލީވެރިޔާ އަޟްލުކުރަނީ ކަމަށް ފެންނަ
މައްސަލަ ތަކުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނީއެވެ.

.16

އަންހެނާ

ކާވެންޏަށް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

އެކަން

ހަމަނުޖައްސައި

ޝަރުޢީ

ސަބަބެއްނެތި ވަލީވެރިޔާ ރަށުން ބޭރަށް ހިނގައްޖެނަމަ ،ވަލީވެރިޔާ އަޟްލު
ކުރަނީކަމަށް ބަލައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ވަލީދިނުމަށް
ނުކުޅެދުން

.17

ވަލީވެރިޔާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަލީ ދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެކަން ސާބިތުވާ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކާވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށެވެ.

ޞަފުހާ 8

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނިކުރަން އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަށް

.18

އެދޭ ފޯމަކުންނެވެ.

އަންބަށް ކާވެނިކުރުން

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެކާވެނި ކުރާ

.19

ފިރިހެނާއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާމީހެއްކަން ކޯޓަށް
ސާބިތުވުމުންނެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން
ބަލާއިރު މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ.
)ހ(

އެއްއަންބަށްވުރެން ގިނަ އަންބަށް ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ ،އެފިރިހެނާ
އިނދެގެން އުޅޭ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރަމުންގެންދާ
މީހަކު ކަމުގައިވުން.

)ށ(

ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ،ހިނގަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ނ(

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނި ކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ އޭނާގެ
އަނބިދަރިން ދިރިއުޅޭނެ ގޮތާއި ޚަރަދުބަރަދު ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ މީހަކަށްވުން.
)މިކަން ބަލާނީ އޭނާކުރާ މަސައްކަތާއި ،ލިބޭ އާމްދަނީއަށާއި އަދި އޭނާގެ
ގޯތިގެދޮރު ހުރިނެތްގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ(.

)ރ(

ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ބ(

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އެފައިސާ ޤަވާޢިދުން
ދައްކަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ދިވެހި ބިދޭސީ
ކާވެންޏާއި ވަރި

.20

ބިދޭސީ އަކާއި ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކާވެނި ކުރެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
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.21

އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބިދޭސިއަކާ
ކާވެނި ކޮށްފިނަމަ ،އެކާވެންޏެއްވާނީ ބާޠިލު ކާވެންޏަކަށެވެ.

.22

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކުރަންވާނީ
އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރްޢީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.23

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާއި ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ވަރިކޮށްފިނަމަ މި
ޤަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާމެދު
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

.24

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ،އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން
މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ،އެމީހަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނީ
އެމީހަކު ދޭންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނުވަތަ އެއިން ކޮންމެ ޚަރަދެއްވެސް ޤަވާޢިދުން އަދާކުރަމުން ގެންދާނޭ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެރިޔަކު
އެބިދޭސީ ފިރިހެންމީހާ ޢައްޔަންކޮށް ،މިޢައްޔަންކުރާމީހާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ
އެޚަރަދު ދޭން އެއްބަސްވާކަމުގެ ސޮއި ،ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

.25

ދިވެހި ފިރިހެނަކު ބިދޭސީ އަންހެނަކާ ކާވެނިކޮށްފިނަމަ ،ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ
މަތިން

އަނބިމީހާބަލައި،

އަނބިމީހާއަށް

ދޭންޖެހޭ

ހުރިހާ

ޚަރަދެއް

ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފިނަމަ ،އެއަންހެންމީހާގެ ޤައުމުގެ
އޭނާގެ ވަޒަނަށް ދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ ،އެކަމަށް ހިނގާނޭ ހުރިހާ
ޚަރަދެއް ،ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހި އަންހެނުން

ބިދޭސީ

.26

ފިރިހެނަކު

ދިވެހި

އަންހެނަކާ

ކާވެނި

ކުރާނަމަ،

ތިރީގައިމިވާ

ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އިޤްރާރު ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކާވެނިކުރާ ބިދޭސީ
ފިރިހެނުން އިޤްރާރު
ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

)ހ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކުރަންވާނީ
ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާ ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކޮށްފިނަމަ،
ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ޚަރަދާއި އަންހެން މީހާގެ ޚަރަދުގެ
ކަންތައް ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ވަރިކުރިއިރު އަނބިމީހާ ބަލިވެއިން ކަމުގައިވާނަމަ ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާ
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި އެފަދަ އަންހެނަކަށް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ،ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު އަންހެންމީހާ
ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ފިރިހެން

މީހާގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

އުޅެނިކޮށް

ވަރިކުރިކަމަށްވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ށ() ،ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ
އިތުރަށް

އެޤައުމެއްގެ

ޤާނޫނުގައި

ވަރިކުރެވޭ

އަންހެނަކަށް

ދޭން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދު ތަކާއި ފައިސާގެ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދޭންވާނެ އެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އޭނާ ދިރިއުޅޭ ރަށަށް އާދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ
އެކަމަށް ހިނގާނެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.
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)ބ(

ޭސ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ދެމަފިރިންގެ
ބިދ ީ
ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ދަރިންނާއި ބެހޭ
މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ
ހަމައެކަނި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ

.27

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުރާ ކާވެނި
ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދިނުން

)ހ(

ކާވެނި ކުރާ ދެމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފިރިހެން މީހާއާއި
އަންހެން

މީހާގެ

ކިބައިގާ

ހުރުން

ލާޒިމުވާ

ސިފަތައް

ހުރިދެމީހުން

ކަމުގައިވުން.
)ށ(

ކާވެނީގެ ރަން ކަނޑައެޅިފައިވުން.

)ނ(

ވަލީ ވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވުން.

)ރ(

ހެކިންނަކީ ބުއްދި ފުރިހަމަވެ ،ބާލިޣު ވެފައިވާ މުސްލިމު ދެފިރިހެނުން
ކަމުގައިވުން.

)ބ(

)ޅ(

ކާވެނި ކޮށްދިން މައުޛޫނުގެ ނަން އެގެން އޮތުން.
ކާވެނި

ކޮށްދީފައިވަނީ

އެޤައުމެއްގެ

ސަރުކާރުން

މުސްލިމުން

ކާވެނި

ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެނގެން އޮތުން.
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.28

)ކ(

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއިއޮތުން.

)ހ(

ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުންނަ
ޤައުމެއްގައި

ކާވެނިކޮށް

އެއޮފީހަކަށް

ކާވެނި

ކުރަން

ރަޖިސްޓަރީ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ދިވެއްސަކު ކާވެނިކުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެކާވެނި ކުރި،
ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުރި ޤައުމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެއޮފީހަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެއޮފީހަކުން
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓަށް ފޮނުވަން
ވާނެއެވެ .އެއޮފީހުގައި އެކާވެންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ ،އެކާވެންޏަކީ
ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވިފައިވާ ކާވެންޏެއްތޯ ،ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުން ބެލުމަށްފަހު
އެކަން އެއޮފީހަކަށް އެންގުމުން ،މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފީ
ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.

.29

ދިވެހި އަންހެނަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނީގައި ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން
ލިބިފައިވާކަން އެނގެންނެތްނަމަ ،އެކާވެނި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ
ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

.30

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަސްމީ

އޮފީހެއް

މެދުވެރިކޮށް

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ފޮނުވާ

ކާވެނިތައް ،މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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ކާވެނީގެ ދަފްތަރު

ކާވެނީގެ

.31

ދަފްތަރަކީ

ކާވެނީގެ

މަޢުލޫމާތުތައް

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ލިޔެ

ތައްޔާރުކުރެވޭ ފޮތެވެ .އެފޮތަށް ނުވަތަ އެފޮތުގައިވާ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް
އުނިއިތުރެއް ގެންނަންވާނީ ،ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެދުވަހެއްގައި ކޮށްދެވޭ ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ،ކާވެނީގެ

.32

ދަފްތަރުގައި ލިޔުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އަދި ދަފްތަރުގައި
ކުށެއް ލިޔެވިއްޖެނަމަ،އެކުށް އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންވާނީ ،ޢާއިލާއާއިބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު

.33

)ހ(

ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު ގެއްލިއްޖެނަމަ އަލުން ސެޓްފިކެޓު ހެއްދޭނީ ،ފުރަތަމަ

ގެއްލުމުން އަލުން

ސެޓްފިކެޓު ހަދައިދިން ތަނުންނެވެ .ނުވަތަ އެތަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު،

ހަދައިދިނުން

އެކަން އޮތްގޮތް ބަލައި އެފަރާތަށް އެންގުމާއެކުގައެވެ) .ކުރިން ސެޓްފިކެޓު
ހަދައިދިން ފަރާތް ،ފަހުން ހަދާ ސެޓްފިކެޓުގައި އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ(.
)ށ(

ގެއްލުނު ސެޓްފިކެޓުގެ ނަކަލު އެސެޓްފިކެޓު ހަދައިދިން ތަނުން ނުވަތަ
ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާތަނުން

ސެޓްފިކެޓު

ދޭންފެށުމުގެ

ފެންނަން
ކުރީގެ

ނެތްނަމަ،

ކާވެންޏެއް

ނުވަތަ

އެކާވެންޏަކީ

ކަމުގައިވާނަމަ،

އެކަން

ސާބިތުކުރުމަށްފަހު އަލުން ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދެވިދާނެއެވެ.
ތިންފަށް ވެފައިވާ

.34

ތިންފަށް ވެފައިނުވާ މީހަކާ އިނުމަށްފަހުގައެވެ.

އަންހެނާއާ އިނުން

ބަންދުގައި

ތިންފަށް ވެފައިވާ އަންހެނަކާ އިނުމަށްފަހު އެފަދަ އެހެންމީހަކާ އިނދެވޭނީ

.35

ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ،އަރުވާލާފައި ނުވަތަ ފޮނުވާލާފައިވާ

ތިބޭމީހުންގެ ކާވެނި

މީހުންގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ،ބަންދު ކުރި ފަރާތް

ކޮށްދިނުން

ނުވަތަ އަރުވާލި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.
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ވަރި
ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

.36

ވަރިވުމަށް އެދި

މަތިން ،ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެކަމަށް އެދޭ

ހުށަހެޅުން

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެފޯމާއެކު 25/-
)ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ

.37

ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެ އެވެ.
ކޯޓުން ވަރި ސާބިތުކޮށްދޭނީ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު ހުށަހެޅުމުންނެއެވެ.

.38

ވަރިޔާމެދު

އޮޅުމެއް

އަރައްޖެނަމަ

މައްސަލައެއް

ފަރާތެއްގެ

ދަޢުވާ

އުފުލޭގޮތް

ޖެހިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް

ޝައްކެއްވެއްޖެނަމަ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ސިފައިގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަރިޔާއާމެދު

.39

ނުވަތަ

ވަރިޔާމެދު

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ދެފަރާތުން
ނުވަތަ

ކުރެ

ވަރިޔާމެދު

ހުށަހެޅުން

ވަރިކޮށްފިނަމަ 3

.40

)ހ(

ވަރިކޮށްފިނަމަ އެކަން ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި އަންހެންމީހާއަށް އޭނާ ވަރިކުރިކަން އެނގޭ ދުވަހުން

ކޯޓަށް އެންގުން

ފެށިގެން ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ.
)ށ(

ދެފަރާތުން

ކުރެ

ފަރާތަކުން

3

)ތިނެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޯޓަށް

އަންގައިފިނަމަ ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާއެއް ނުވާނެއެވެ.
)ނ(

މި ޤަވާޢިދުގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ވަރިކުރިކަން ނާންގާ

ޞަފުހާ 15

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ހުރެއްޖެނަމަ

100/-

)އެއް

ސަތޭކަ(

ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާ

ކުރުމާއެކު

އެކަންކޯޓަށް އެންގި ދުވަހަކާ ހަމައަށް އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 1/-
)އެކެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ނެގޭނެއެވެ.
ވަރިސާބިތުކުރެވޭތާ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓު ހެދުމަށް

.41

ބޭނުންވާ ތަކެތި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަދިވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން
) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓު ގެންދަންވާނެއެވެ.
މިމުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ސެޓްފިކެޓު

ނުގެންގޮސްފިނަމަ

އިތުރުވާ

ކޮންމެ

ދުވަހަކަށް ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއް ) 1/-އެކެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ވަމުންދާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

.42

)ހ(

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ތިބޭ މީހުންގެ އަނބިން ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ގޮސްތިބޭމީހުންގެ

މައްސަލަތަކުގައި އަނބިމީހާއާ އަޅާނުލާ އަދި ޚަރަދު ނުދީ އުޅޭތާ ) 6ހައެއް(

އަނބިން ވަރިވުމަށް

މަސް ދުވަސް ވެއްޖެކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓުން އެކާވެނި

އެދި ހުށަހެޅުން

ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ފިރިމީހާ އެޑްރެސް ނޭގޭގޮތުގައި ހުރެ އެހީއެއްވެސް ނުވާތާ 6

)ހައެއް(

މަސް ދުވަސް ވުމުން އެކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކާވެނި ފަސްޚު
ނުވަތަ ތަފްރީޤް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

މިއިން ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ކާވެނި ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤުކޮށް ދެވޭނީ،
ޤަވާޢިދުން އަނބިމީހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ރ(

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ތިބޭ މީހުންގެ އަނބިން ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތަކުގައި އެމީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެއްޖެތޯ ،ޝަރީޢަތުން ބަލާނީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
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ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ލިޔެގެންނެވެ.
.43

)ހ(

ދެމަފިރިންކުރެ

އެކަކު

އުނިކަން

ބުއްދިއަށް

އައުމުގެ

ސަބަބުން

ތަޞައަރަފުނުފުދޭ ހާލެއްގައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމާއެކު ،އެދެމީހުންކުރެ
ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހާ ޤަސްދުގައި ބުއްދި ހަމަނުވާމީހާއަށް ޞިއްޙީ
ގޮތުން ނުވަތަ މުދަލުގެ ގޮތުން ގެއްލުން ދޭކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
އެ ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި ތަފްރީޤުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ތަފްރީޤު
ކުރެވުނު ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އެކަން ހިނގި ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާން
ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތަޞައްރަފު

ނުފުދޭ

އަންހެންމީހާ

ނުވަތަ

މައްސަލަ

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްގު

ފިރިހެންމީހާ

ތަފްރީޤުކުރުމުގެ

އޭނާގެ

ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި

ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.44

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ މަރުސާބިތުކުރާތާ ) 7ހަތެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުމާއި ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު އެކަން
ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ

.45

ދެމަފިރިން ވަރިވުމަށްއެދި ނުވަތަ ޞުލްޙަ ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅައި

ކުރުން

އެދެމަފިރިން

ޞުލްޙަވުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
.46

ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެއްޖެނަމަ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ
)ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތަށް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބަޔަށް ޤާޟީ އެމައްސަލަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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މިޤަވާޢިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ

.47

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
)ހ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން
ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކޮށް ،އެދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓުގެ ޤާޟީއަށް
އެކަން އަންގާނީއެވެ.

)ށ(

ދެމަފިރިއަކު ޞުލްޙަކުރުމުގައި ކޯޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބަޔަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެދެމަފިރިންގެ

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާ

ޢަދުލުވެރި

ދެޙަކަމުން ޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރާނީއެވެ .މިގޮތުން އައްޔަންކުރާނީ
އަންހެންމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކާއި ،ފިރިހެންމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހެކެވެ .އަދި އެދެ
ޙަކަމުންނަކީ އެދެމަފިރިންވެސް ރުހޭ ދެމީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ދެޙަކަމުން ޞުލްޙަ
ކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން އެދެ ޙަކަމުން
ވަކިކޮށް އެހެން ދެ ޙަކަމުން އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބައިން މަސައްކަތްކޮށްގެން ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ކޯޓުގެ
ޤާޟީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޤާޟީ ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކޮށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
އެދެމަފިރިންނަށް އެކުގައި އުޅެވެން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދި އެދެމަފިރިން
ވަކިވުން އެއީ އެދެމީހުންނަށް އެންމެ މަޞްލަހަތު ހުރިގޮތްކަމުގައި ،ކޯޓުގެ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ބުރަވެވިއްޖެނަމަ ،އެކަން ކޯޓުގެ
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ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.
)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
އަނބިމީހާ

ފިރިމީހާ،

ވަރިކުރަން

ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތަކުގައި

ދެމަފިރިން

ވަކިވުން ރަނގަޅުކަމަށް ޤާޟީއަށް ފެންނަނަމަ ،ރުޖޫޢު ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް
ފިރިހެންމީހާއަށް އަމުރުކުރާނީއެވެ.
އަނބިމީހާވަރިވާން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އަނބިމީހާ ޚުލްޢު
ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް ޤާޟީ ފިރިމީހާއަށް އަމުރުކުރާނީއެވެ .މިދެގޮތުންކުރެ
ގޮތެއްގައި ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ ވަރިނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާޟީ އެދެމަފިރިންގެ
ކާވެނި

ތަފްރީޤްކޮށްދޭން

ވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ކުރާ

ތަފްރީޤަކީ

ބާއިނު

ވަރިއެކެވެ.
.48

)ހ(

ދެމަފިރިން ވަރިވުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ޞުލްޙަވުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ،ނިންމުމަށްފަހު އެފަދަ މައްސަލައެއް އެމީހުނަށް
އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ) 3ތިނެއް( މަސް ފަހުންނެވެ.

)ށ(

ދެމަފިރިން ވަރިކުރިކަން އަންގާ މައްސަލަ ނުވަތަ ވަރިއާމެދު ޝައްކުވެގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ) 3ތިނެއް( މަސް ދުވަސް ހަމަނުވިއަސް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ނ(

ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޯޓަށް
ޙާޟިރު ނުވުމުން ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ދޫކޮށްލުމުން މައްސަލަ
ބާޠިލު ވެގެން ނިމޭ ޙާލަތުގައި އެ މައްސަލާގެ ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތުން

ދެމަފިރިންގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް
މިމާއްދާގެ )ހ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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.49

ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ޤާޟީގެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން
ވަރިކޮށްފިނަމަ އެވަރި ބެލޭނީ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ގައި ބުނެފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށްކުރި ވަރިއެއްކަމަށެވެ.

ވަރި ރަޖިސްޓަރީ

.50

ވަރީގެ ދަފްތަރަކީ ވަރި ވެވުނު ދެމީހުންނާއި ބެހޭ ވަރީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔާ
ފޮތެވެ.

ކުރުމާއި ،ވަރީގެ
ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން

.51

ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ހުރިހާ ވަރިއެއްގެ ސެޓްފިކެޓު ހެދުމާއި އެ
ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމާއި ،ވަރީގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި ލިޔުމުގެ ކަންތައް
ހަމަޖައްސާ ބަލަހައްޓާނީ ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެވެ.

.52

ވަރީގެ

ދަފްތަރުގައިވާ

މަޢުލޫމާތަކީ

ތެދުނޫން

މަޢުލޫމާތެއްކަން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާ ތަނުގައި ރޮނގެއްދަމައި
ކަނޑާލުމަށްފަހު ތެދު މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކޮށް ،ކޯޓުގެ
ތައްގަނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ.
ޚުލްޢު ވަރިއަކުން

.53

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ކަނޑައަޅާ އެއްޗެއް ފިރިމީހާއަށް ދީގެން ޚުލްޢު
ވަރިއަކުން ވަރިވުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކަން ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ކޯޓަށް

ވަރިކުރުން

ހުށަހަޅާނީއެވެ.
.54

 53ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ވަރި
ވުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗަކީ ޝަރުޢީ
ގޮތުން އަގެއްހުރި އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ކޯޓުގައި އަނބިމީހާ ވަރި ކުރާނީއެވެ.

ޞަފުހާ 20

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޚުލްޢު ވަރިއަކުން ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

.55

ވަރިނުކޮށްފިނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު ބާޡިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
ޚުލްޢު ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފިނަމަ ،ރުޖޫޢަ އެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

.56

ކާވެނި ފަސްޙުކުރުން

.57

)ހ(

ފިރިމީހާ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭގިގެން ފިރިމީހާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް
ނުވާތާ އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި
ފަސްޚު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަނބިމީހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،އެކަން
ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ކޯޓުން

އެދެމަފިރިންގެ

ކާވެނި

ފަސްޚު

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި ފަސްޚު
ކުރުމަށްފަހު އަންހެނާ އެހެންމީހަކާ އިންފަހުން ގެއްލިފައިވާ މީހާ ފެނިއްޖެނަމަ
އެމީހާއާ ކާވެނި ކުރުމަށްޓަކައި ފަހުން އިންމީހާގެ ކައިރިން ވަރިވުމާއި ނުވަތަ
އުޅުމުގެ

އޭނާއާއިއެކު

އިޚްތިޔާރު،

ލިބިގެންވެއެވެ.

އަންހެންމީހާއަށް

އަންހެންމީހާ ކުރިން އިނދެގެން އުޅުނު މީހާއާ އަލުން ކާވެނި ކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ ގެއްލުނުމީހާ ފެނިއްޖެކަން އަންހެންމީހާއަށް އެނގުނުދުވަހުން
ފެށިގެން

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޯޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިމުއްދަތަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ7 .
)ހަތެއް( ދުވަސް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައެވެ.
.58

)ހ(

ފަސްޚު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ ޚަރަދު ނުދީގެންކަމަށްވާނަމަ ،އެމައްސަލަ ކޯޓަށް
ހުށަހެޅޭނީ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި މަދުވެގެން ދެފަހަރު ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅައި އެމައްސަލަތައް ނިމިފައި ވާނަމައެވެ.

)ށ(

ޚަރަދު ނުދީގެން ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ކުރިން ނިމިފައިވާ ޚަރަދާބެހޭ
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މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން އައިތަން ދޫކޮށް ދިރިއުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް
ދެމަފިރިން ކުރެ މީހަކު އުޅެމުން ގެންދާތާ ) 3ތިނެއް( މަސް ދުވަސް ވުމުން
ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެކަން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

ވަރިކުރަން

ނުވަތަ

ހުއްދަދީ

މައްސަލަ

ތަފްރީޤްކޮށް

ނިންމިދާނެއެވެ.
.59

ފިރިމީހާގެ

ޖިންސީ

ކުރަންއެދި

ކޯޓަށް

އެދެމަފިރިންގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުށަހެޅުމުން،
ފަސްޚު

ކާވެނި

ހުރިކަމަށްބުނެ

އެކަން

ކާވެނި

ޝަރީޢަތަށް

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފަސްޚު

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
މިގޮތުން

ޖިންސީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކު ގެ
ތެރެއިން ގޮތަކުންނެވެ.
)ހ(

ފިރިމީހާއަކީ

ޖިންސީގޮތުން

ނުކުޅެދޭ

މީހެއްކަމަށް

ޝަރީޢަތުގެ

ފިރިމީހާ

މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވުން.
)ށ(

ފިރިމީހާއަކީ

ޖިންސީގޮތުން

ނުކުޅެދޭމީހެއްކަން

ބަޔާންކޮށް،

ސަރުކާރު

ހަސްފަތާލެއް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރެއް ،ދޫކުރާ
ސެޓްފިކެޓު.
ޖިންސީ
ޑޮކްޓަރުގެ

ގޮތުން

ނުކުޅެދޭ

ނަންލިޔެ

މީހެއްކަން

ސޮއިކޮށް

އަދި

ބަޔާންކޮށްދޫކުރާ
އެތަނެއްގެ

ސެޓްފިކެޓުގައި

ތައްގަނޑު

ޖަހާފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
.60

 59ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިރިމީހާގެ
ޖިންސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ސާބިތުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ފަރުވާ ކުރުމަށް

ޞަފުހާ 22

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

)ހައެއް(  6މަސް ދުވަހުގެ ،ފުރުޞަތެއް ފިރިމީހާއަށް ދެވޭނެއެވެ.އަދި
ފަރުވާލިބިގަނެ

އެމުއްދަތުގައި

ވެފައިވާކަން

ރަގަޅު

ބަހުން

ޑޮކްޓަރުގެ

ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ ،ކާވެނި ފަސްޚެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 60ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ) 6ހައެއް( މަސް

.61

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފިރިމީހާއަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެމުއްދަތުގައި އެބަލި ރަނގަޅު
ނުވިނަމަ ،އަދި ވަރިވުމަށް އަނބިމީހާ އެދުނުގޮތުގެ މަތީގައި ދެމިހުރިނަމަ،
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކާވެނި ފަސްޚު
ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޚަރަދު
އަނބިމީހާއަށާއި،

.62

)ހ(

އަނބިމީހާ އޭނާގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު
ހޯދައިދެވޭނީ ޚަރަދު ނުކުރާކަން ސާބިތުވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.

ދަރިންނަށާއި،
ޢިއްދާގައި އިންނަ
އަންހެނާއަށް ޚަރަދު
ހޯދައިދިނުން

)ށ(

އަނބިމީހާގެ ޚަރަދަށް ހޯދައިދެވޭނީ މަހަކު ) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.
މިއަށްވުރެ

އިތުރަށް

ހޯދައިދެވޭނީ

ފިރިމީހާގެ

ތަނަވަސްކަމަށާއި،

ލިބޭ

ޢާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ،އިތުރުކުރަން ކޯޓަށް ފެންނަ އަދަދެކެވެ.
.63

)ހ(

ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވަންދެން ޢިއްދައިގެ ޚަރަދަށް މަހަކު
) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަރިކުރިއިރު އަންހެންމީހާ ބަލިވެ އިން ކަމުގައިވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
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ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ،އަންހެންމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި
ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު ،ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ
ދޭންވާނެއެވެ.

މިޚަރަދު

ހޯދައިދެވޭނީ

ސަރުކާރުގެ

ކޮށްދޭ

ބޭސްފަރުވާ

މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ރޭޓުންނެވެ.
.64

)ހ(

ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށް
ނުދެވިއްޖެނަމަ،

އެދުވަސްތަކަށް

ނުލެއްވޭނެއެވެ.

ޚަރަދެއް

އަދި

ދަޢުވާ

ކުރިދުވަހުން ފެށިގެން ޤަވޢިދުން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު ހޯދައި ދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ޚަރަދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކޯޓުގައި
ދަޢުވާކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ

ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދައި ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.65

މިންވަރާއި މުއްދަތު

)ހ(

ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ) 16ސޯޅަ( އަހަރު ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ޢާންމުގޮތެއްގައި ނަގައިދެވޭނީ ކުއްޖަކަށް މަހަކު ) 450/-ހަތަރު ސަތޭކަ
ފަންސާސް( ރުފިޔާއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޯދައިދެވޭނީ
ޚަރަދު

ދޭންވާފަރާތުގެ

ތަނަވަސް

ކަމަށާއި،

ލިބޭ

އާމްދަނީއަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަލަމުންދާ ފަރާތުން
އެދޭނަމަ ،ކޯޓަށް ޚަރަދުގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފެނިއްޖެ ނަމައެވެ.
)ނ(

) 16ސޯޅަ( އަހަރު ފުރި ) 18އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޚަރަދު
ނަގައިދެވޭނީ،

އެ

ކުއްޖަކީ

ވަޒީފާއެއް

އަދާނުކުރާ

ކުއްޖަކަށްވެފައި،
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ރަސްމީގޮތުން

ޤަބޫލުކުރާ

ނިޒާމީ

ތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒެއްގައި

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރަމުން އަންނަ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ރ(

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ )ނުކުޅެދޭ( ކުދިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތަކުގައި،

ޚަރަދު

ނަގައިދޭއިރު

އެނުކުޅެދުންތެރިކަން

ދެމިގެންވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށާއި ކުއްޖާގެ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެވަގުތަކަށް ނަގައިދެވެން އޮތް ޚަރަދެއް ނަގައި ދެވޭނެއެވެ.
ދަރިންގެ ޚަރަދަށް ކުއްޖަކަށް މަހަކު ކޯޓުން ލައްވާ ) 450/-ހަތަރު ސަތޭކަ

.66

ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ އެތަކެތީގެޚަރަދު
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އަންނައުނުގެ ޚަރަދު  /އަހަރަކު  3ހެދުން.

)ށ(

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚަރަދު/އަހަރަކު  2ޔުނީފޯމު 1 ،ބޫޓު ،ފޮތްލިސްޓު )އަހަރަކު
އެއްފަހަރު( ސްކޫލަށް ހޯދަންޖެހޭ ފޮތްފަދަ ތަކެތި.

)ނ(

ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު/ބޭސްފަރުވާއަށް ހޯދައިދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ބޭސްފަރުވާ
ކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ރޭޓުންނެވެ.

)ރ(

ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށާއި ބަލަދުވެރިޔާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
މަތީގައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޚަރަދު ނަގައިދެވިދާނެއެވެ.

.67

ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
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)ހ(

ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ
ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި
އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ޚަރަދު ކަނޑަމުން ގެންދިއުމަށް
ޙުކުމްކޮށް،

ޙުކުމުގައިވާ

ޢަދަދަށް

އެމީހެއްގެ

މުސާރައިން

ފައިސާ

ކެނޑުމަށްފަހު ކޯޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމުން ކޯޓަށް
ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ ،ނުވަތަ ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ
ދެވަނަ ފަހަރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގުމާ އެކު ސާބިތު
ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަވެގެން 1
)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ސާބިތު
ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް

އެންގުމާއި

އެކު

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

މީހާގެ

ޙާލަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތް ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫންެ
މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ ،ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުންވެސް،
ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޙުކުމާއި
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއި އެކު ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު
ނޫން

މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން ،އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖަލަށްލުމަށް
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ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން

)ބ(

ބަންދުކުރެވޭ

ނުވަތަ

އަރުވާލެވޭ

ނުވަތަ

ޖަލަށް

ލެވޭ

ޙާލަތުތަކުގައި

އެމައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ފުރަތަމަ
ފަހަރު ) 1އެކެއް( މަސްދުވަސް ،ދެވަނަ ފަހަރު ) 2ދޭއް( މަސްދުވަސް
ފަހުންނެވެ.
މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެދިޔަގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ،

)ޅ(

އެމީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ފެނުނު މިންވަރެއް ވިއްކާލައި
ނުވަތަ

އެމީހެއްގެ

މިލްކުގައިވާ

މުދަލަކުން

ލިބޭ

އާމްދަނީން

ޚަރަދަށް

އެހިނދަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސާބިތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ

)ކ(

)ހ ،ށ ،ނ ،ރ ،ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ އެފިޔަވަޅުތަކުން އެވަގުތަކަށް
ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުން.

)(2

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލާ ޗެކްކޮށް އެކައުންޓްތައް
ފްރީޒްކުރުން.

)(3

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ
އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމުދަލެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުން.
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)(4

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ،ނުވަތަ
ހިބަކޮށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާ ،ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ
މައްސަލަ

ސާބިތުޚަރަދުގެ

ބަލަމުންދަނިކޮށް

ކޯޓުން

ނުވަތަ

ބަލައި

ނިމުނުފަހުންކަމަށްވާ ނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޡިލުކުރުން.
)(5

ސާބިތު

ފައިސާ

ޚަރަދަށް

ނުދައްކާ

ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތު

ޢާއްމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރުން.
ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދު

ކުދިންނަށް

.68

ޚަރަދު

އެމައްސަލަތަކުގެ

ހޯދައި ދިނުން

ނުދީގެން
ޝަރީޢަތް

ހުށަހެޅޭ
ހިގަމުންދާ

މައްސަލަތަކުގައި
ދުވަސްތަކުގައި،

ކޯޓުން
ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ހޯދައި ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ކުދިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
މިންވަރަކަށް ފައިސާ ،ކޯޓަށް ޖަމާކުރަން ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަމާކުރާ ފައިސާ ،ކުއްޖާ ބެލުމަށާއި،
ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމަށާއި ،ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ

މިންވަރަކަށް ކުއްޖާގެ

ޚަރަދު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރިފަރާތަށް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ،ޢާންމުކޮށް ކުދިންގެ
ޚަރަދު

ހޯދައިދިނުމުގައި

ކޯޓުން

ގެންގުޅޭ

މިންގަޑަށް

ޤާޟީ

ރިޢާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
ސާބިތު ޚަރަދު ހޯދައި
ދިނުމުގައި

.69

އަނބިމީހާއަށާއި ޢިއްދާގައި އިންނަ އަންހެނާއަށާއި ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޢަދަދަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތުގައި

ނުދައްކައިގެން
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ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލާއިރު ،ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ނުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ(

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި އުޅޭމީހެއްނަމަ ނުވަތަ
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅޭމީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް
މުސާރައަށާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދު ފައިސާ
ކެނޑުމަށް

ޙުކުމްކޮށް

މައްސަލަ

ނިންމަންވާނެއެވެ.

އަދި

މިގޮތަށް

ޙުކުމްކުރިކަމާއި ޙުކުމުގައިވާ އަދަދަށް އެއޮފީހުން އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ކޯޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެމީހާ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާތަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވެފައި ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން،
ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބަލާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުނުދޭކަން
ސާބިތުވާނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުދިނުމަށް އެންގުމާއެކު
މިޤަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީއެވެ.

.70

ޚަރަދު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓާހަމައަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި އެއްވެސް
ކަމިޝަނެއް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ ،އެކަމިޝަނެއް ދެއްކުމަކީ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ
ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ.
ޙަޟާނަތާއި ބަލަދުވެރިކަން

ޙަޟާނަތު
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް

.71

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭ
ތަރުތީބު ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި
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އިސްކަންދޭންޖެހޭ
ތަރުތީބު

)ހ(

ކުއްޖާގެ މަންމަ.

)ށ(

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ މަންމަ )ކިތަންމެ ދުރަށް ދިޔަނަމަވެސް(.

)ނ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ.

)ރ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މަންމަ )ކިތަންގެ ދުރަށް ދިޔަނަމަވެސް(.

)ބ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އުޚުތު.

)ޅ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އުޚުތު.

)ކ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އުޚުތު.

)އ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)ވ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)މ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ.

)ފ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ދ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.
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.72

)ތ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ލ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ގ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ޏ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ސ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)ޑ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަފާ ބޮޑު ދައިތަ.

)ޒ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ.
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތުގެ ތަރުތީބުން އެންމެ އިސްކަންދެވޭ މީހާއާ ކުއްޖާގެ
ޙަޟާނަތު ޙަވާލު ކޮށްފިނަމަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭކަމަށް
ބެލެވޭ

ޤަރީނާ

ތަކެއް

ހުރިނަމަ،

ކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ޙަޟާނަތުގައި އިސްކަންދެވިފައިވާ ތަރުތީބުގެ މަތީން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު އެހެން
ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވަކި ޝަރުތުތަކަކާއެކު

.73

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ޙަޟާނަތު

މަތިން ޙަޟާނަތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތަކާ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޙަވާލުކުރުން

މިގޮތުން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރާއިރު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ
އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންތައް ކޯޓުން ޝަރުތު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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)ހ(

ކުއްޖާގެ

ޙަޟާނަތު

ޙަވާލު

ކުރެވޭ

ފަރާތުން

އެކުއްޖާ

އުޅޭނެ

ތަނާއި

އަދިކުއްޖާގެ ތަޢުލީމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
)ށ(

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ގެއްލިފައިވާ
މައިންބަފައިންކުރެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެއިން މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ
އެމީހެއްގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެ މަތިން އެކުއްޖާއަށް ލިބިދިނުން.

)ނ(

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ،އެކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ގެއްލިފައިވާ
މައިންބަފައިންކުރެ މީހަކު ނުވަތަ އެދެމީހުންކުރެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ
އެމީހެއްގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން އެކުއްޖަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް ލިބިދިނުން.
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާއި ވަގުތީ

.74

ގޮތުން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ

ބަލަދުވެރިން

ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކު ނެތުމުން މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކު

.75

ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރާއިރު ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޢައްޔަންކުރުން

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައި މިވާ

.76

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ޖިންސު.

)ށ(

ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިއަކަށް ޢައްޔަން ކުރަން ޤަޞްދު ކުރާމީހާގެ އުޅުމާއި
އަޚުލާގާއި ،އަދި އޭނާއާއި ކުއްޖާއާއި ދެމެދުހުރި ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން.
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)ނ(

ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރަން ގަސްދު ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ
މުދަލާއި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރިން ނުވަތަ މިހާރު ހިންގާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ވާނަމަ އެމުޢާމަލާތް ކުރިގޮތް.

)ރ(

ކުއްޖާއަކީ

އެކުއްޖާގެ

ކުއްޖަކަށްވާނަމަ

ކަންތައްތަކުގައި

އެކުއްޖާއެދޭ

ފަރާތަކާއި

ހެޔޮ

ރަނގަޅުގޮތް

ބަލަދުވެރިކަން

ނިންމޭވަރުގެ
ޙަވާލުކުރުމުގައި

އިސްކަންދިނުން.
.77

ކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތުމުން ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް
ކުއްޖާގެ މަންމަ އައްޔަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.78

ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ކުއްޖާގެ އެއްވެސް މުދަލަކާއިމެދު މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނީ
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ )ރ() ،ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

.79

ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ،ކުއްޖާއަށް ލިބެންހުރި އެއްވެސް މުދަލަކުން ނުވަތަ
ފައިސާ އަކުން ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި ،ތަޢުލީމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ
ޚަރަދެއް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މަހަކު ) 1000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،ކޯޓަށް އެކަން
ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ކުއްޖާގެ މުދަލުން ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް
އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުލިބޭނަމަ ،ކުއްޖާއަށް ލިބެންހުރި ފައިސާއިން ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ
ބަލަދުވެރިކަން

ޝަރުޢީ

ޢުމުރުން

18

އަހަރު

ނުފުރޭ

ކުއްޖެއްގެ

ޝަރުޢީ

ބަލަދުވެރިކަން

ނަޤުލުވަމުންދާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
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ނަޤުލުވަމުންދާނެގޮތް

)ހ(

ބައްޕަ.

)ށ(

ކާފަ )ބައްޕަގެ ބައްޕަ ކިތަންމެ ދުރަކަށް ދިޔަސް(.

)ނ(

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚު.

)ރ(

އެއްބަފާ އަޚު.

)ބ(

އެއްބަނޑު އެއްބަފާގެ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި.

)ޅ(

އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި.

)ކ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ.

)އ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ.

)ވ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި.

)މ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި.

)ފ(

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަފަރާތުގެ(.

)ދ(

ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަފަރާތުގެ(.
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)ތ(

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި )ބައްޕަފަރާތުގެ(.

)ލ(

ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(.

)ގ(

މުނިކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(.
ނަސަބު

ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

ނަސަބު ސާބިތު ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.81

)ހ(

ދެފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް.

)ށ(

އިޤުރާރު.
އިޤުރާރަކީ ،ފިރިހެނަކު މިވެނި ކުއްޖަކީ އޭނާގެ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ބުނެ
އިޤުރާރުވުމެވެ .ނުވަތަ ކުއްޖަކު އޭނާއަކީ މިވެނި މީހެއްގެ ދަރިއެއްކަމަށް
އިގްރާރުވުމެވެ.

ނަމަވެސް

އިގްރާރު

ޞައްޙަވާނީ

އަންނަނިވި

ޝަރުތު

ހަމަވުވުންނެވެ.
)(1

ދޮގު އިޤުރާރެއްކަމަށް ބެލެވޭފަދަ މާއްދީ ހެކި ނެތުން
މިސާލަކަށް:

އެދެމީހުންނަކީ

ބައްޕައަކާއި

ދަރިއެއް

ކަމުގައި

ބެލެވޭފަދަ

ޢުމުރެއްގެ ދެމީހުން ކަމުގައިވުން.
)(2

އިޤުރާރަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭފަދަ ދޮގު އިޤުރާރެއް ކަމުގައި
ނުވުން.
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މިސާލަކަށް :ދަރިއެއްކަމަށް އިޤުރާރުވާ ކުއްޖަކީ އެހެން މީހަކަށް ނަސަބު
ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުވުން.
)(3

އެކުއްޖަކީ ތިމާގެ އުފަން ދަރިއެއްކަމުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން
އެކުއްޖާގެ

ނަސަބު

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި

ބުނާ

ކަމަށްވުމާއި،

ބުނުމެއް

އެބުނުމަކީ އިޤުރާރުވާ މީހާއަށް މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކުން
ސަލާމަތްވުމަށް ބުނާ ބުނުމެއްކަމުގައި ނުވުން.
ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެކަމަށް އިއްތިފާޤުވުން.

)ނ(

އިއްތިފާޤުވުން ޞައްޙަވާނީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތަކާ އެކުގައެވެ.
)(1

އިއްތިފާޤުވާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ ދޮގެއްގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤު ވެދާނެކަމަށް
ބުއްދި ގަބޫލު ނުކުރާހާ ގިނަބަޔަކު ކަމުގައިވުން.

)(2

އިއްތިފާޤުވާ

ބަޔަކީ

އެދެމީހުން

ދަންނަ،

އެދެމީހުންގެ

ރަށުގެ

ބަޔަކު

ކަމުގައިވުން.
)(3

އެދެމީހުންގެ މަޢުލޫމަތު ލިބިހުރި މީހަކު އެކަމަށް އިންކާރު ނުކުރުން.
މި މާއްދާގެ ހ ،ށ އަދި ނ ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަސަބު ސާބިތުވާނީ،

)ރ(

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވުމާއި އެކުގައެވެ.
)(1

ނަސަބު ސާބިތުކުރެވޭ ކުއްޖަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އޭނާގެ
މަންމައާއި ބައްޕަ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައިވުން.
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)(2

އެކުއްޖާ ވިހާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދަރިލައްވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ކަމުގައިވުން.

އިނދެގެން ތިބި

.82

)ހ(

ކުއްޖެއްގެ ނަސަބު ނަފީކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،ކުއްޖާވިހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1
)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދެމީހުން
ބައްދަލުނުވާތާ
އެއްއަހަރުވުމަށްފަހު
ވިހާކުދިން

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ
ނަސަބު ނަފީކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައިދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ
އެކުއްޖާ ވިހާފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ނަސަބު ނަފީކުރެވޭ މީހާއާއެކު ކާވެނިކުރިތާ 6
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ނުވަތަ ވަރިކުރިތާ ) 1އެކެއް( އަހަރު
ފަހުންކަން އެނގޭ ލިޔުންތަކާ އެކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ ،ށ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކުއްޖާގެ ނަސަބާމެދު ކޯޓުން
ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަ ނާޅާހާ ހިނދަކު އެކުއްޖާގެ ކަންކަމުގައި ކޯޓުން މުޢާމަލާތު
ކުރެވޭނީ އެކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސަރޓިފިކެޓުގައި ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ
ކާޑުގައި އެކުއްޖާގެ ނަސަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ލިޢާންކުރުމާއި
ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

.83

ލިޢާނުގެ މައްސަލަތަކާއި ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ
ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ޤާޟީއެއްގެ
ލަފާ ލިބިގެންނެވެ.
އެހެނިހެން
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ހިޖްރީ

ތާރީޚަށް

ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކުގައި ބަލަންވާނީ ހިޖްރީ ތާރީޚަށެވެ.

.84

ބަލަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް

) 18އަށާރަ( އަހަރު

.85

)ހ(

ޢިއްދަ ހަމަކުރުމާއި ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ލެއްވުން.

)ށ(

ބާލިޣުވުން.

)ނ(

ދަރިލެއްވުން.

)ރ(

ކާވެންޏާއި ވަރި.

)ހ(

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ

ނުފުރޭ ކުދިންގެ

މަތިން މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ވެފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ

ކާވެނި

ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީލާދީގޮތުން 18
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ޢާއިލާއާބެހޭ
ކޯޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ލިޔެ ،އެމިނިސްޓްރީއިން
ބުނާ އެއްޗަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީ

ގޮތުން،

ކާވެނި

ކޮށްދިނުން

ފަސްކުރުން

.86

މިމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކާވެނިކޮށްދިނުން

ފަދަ

އެކަންތައްތައް

ކަމެއް

މެދުވެރިވެފައިވާ

ފުރިހަމަކުރަންދެން

މީހެއްގެ

ވަގުތީގޮތުން

ފަސްކުރަންވާނެއެވެ.
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)ހ(

ދަރިންގެ ޚަރަދު ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްނަމަ އެހިނދަކަށް ނުދެއްކި އޮތް ފައިސާ
ދައްކާ ނިމެންދެން.

)ށ(

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންދެން.
ދަރިންގެ

.87

ޚަރަދާއި

ދެމަފިރިންގެ

ވަރިޔާއި

ޞުލްޙަކުރުމުގެ

ދެމެދު

ޢާއިލީ މައްސަލަ

މައްސަލަތަކާއި ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަލީގެ މައްސަލަތައް ތިރީގައި

ބެލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ނިންމިދާނެއެވެ.
)ހ(

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ރަށުގައި ނޫޅޭނަމަ ،އޭނާ އެވަގުތަކު ހުރި
ރަށެއްގެ ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ބަޔާންތައް ނަގައިގެން ގެނެސް ގެން.

)ށ(

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލައެއް ނިންމައިފިނަމަ
އެ މައްސަލައެއް ނިމުނުގޮތް ދަޢުވާ ލިބުނުފަރާތް ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިރު
ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތް އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ކޯޓުންއެކަން ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުމުން އެއިޢުލާނުގައިވާ
ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުގެ
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

ޤާނޫނާއި

ޚިލާފަށް

މައްސަލައެއްނަމަ،

ވަރިކޮށް

ނުވަތަ

އެމައްސަލާގެ

ވަރިއާ

ދެފަރާތުން

ބެހޭގޮތުން
ކުރެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތެއްގެ

ޣައިރު

ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ގޮތުގެމަތިން

އިޢުލާނުކުރުމުގެ

އިތުރަށް

ދެފަރާތުގެ

ގާތްތިމާގެ

މީހުންގެ

ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
4
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