 .6ކުއްޖާ އާއި ބައްދަލުކުރާ ވަގުތު ކުއްޖާ
ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް މުޢާމަލާތުކުރުން.
 .7ކުއްޖާ އާއި ބައްދަލުކުރާވަގުތު

އ ަބ ަދ ުވ ެސ ް ކ ުދ ިނ ްގ ެ
ޒ ިނ ްމ ާ އ ަދ ާކ ުރ ަނ ްޖ ެހ ޭ

ކުއްޖާ

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ފާރަލާ

ބ ަޔ ަކ ީ ބ ެލ ެނ ިވ ެރ ިނ ް

ނުހެދުން.
 .8ކުއްޖާ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާ މެދު
ކުއްޖާއަށް

މަޝްވަރާކޮށް
މަޞްލަޙަތު

ހުރި

ދެފަރާތުން

ޞުލްޙަވެރިކަމާއި

އެންމެ

ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެ،
ތަހުޛީބީ

ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަންކަން ނިންމުން.
 .9ކުއްޖާގެ ގާތް ތިމާގެމީހުންނާ އެކުއްޖާ އާއި

ދ ެމ ަފ ިރ ިއ ަކ ު ކ ޮނ ްމ ެހ ެނ ް ވ ަކ ިވ ާނ ް

ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ

ޖ ެހ ިއ ްޖ ެ ޙ ާލ ަތ ެއ ްގ ައ ި ،އ ެ

އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

ވ ަކ ިވ ާނ ްޖ ެހ ުނ ު ވ ަކ ިވ ުމ ުނ ް ޢ ިބ ުރ ަތ ް

ފެމިލީ ކޯޓު

ޙ ާޞ ިލ ްކ ުރ ާށ ެވ ެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

————————

ލ
ނގިފި ާ
ފުރަތަމަ ފަ ް
ގ
މ ު
އޯކިޑް ަ
މާލެ
ޖ
ރއް ެ
ހ ާ
ދިވެ ި
ފޯން0032233 :
www.familycourt.gov.mv

ކ ުދ ިނ ްނ ަށ ްޓ ަކ ައ ި ރ ަނ ގ ަޅ ު ހ ެޔ ޮލ ަފ ާ
ޒ ިނ ްމ ާދ ާރ ު ބ ެލ ެނ ިވ ެރ ިނ ްގ ެ ގ ޮތ ުގ ައ ި
ދ ެމ ިތ ިބ ޭށ ެވ ެ.
————————
ކ ުދ ިނ ްގ ެ ކ ަނ ްކ ަމ ުގ ައ ި ދ ެފ ަރ ާތ ުނ ް
އ ަރ ާރ ުނ ްވ ެ ދ ެބ ަސ ްވ ުމ ަކ ީ
ޒ ިނ ްމ ާދ ާރ ުވ ުމ ަށ ް ހ ުރ ަސ ްއ ެޅ ި
އ ެކ ުދ ިނ ްނ ަށ ް ނ ޭދ ެވ ޭ އ ަސ ަރ ު ކ ުރ ާނ ެ
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ކ ަމ ެކ ެވ ެ.

 .6ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި މަންމައާއި ބައްޕަ އެކަކު

ޒިންމާދާރު ރަނގަޅު ބެލެހެއްޓުންތެރިއަކަށް
ވުމަށް ތިބާއަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

އަނެކަކު ގޯސްނުކުރުން.

 .3ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުން :އެގޮތުން

 .7ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމަށް ދަރިންނަށް ހިތްވަރުދީ

 .1ވަކިވިނަމަވެސް ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލުތަކަށް

ނުހެދުން.

ހޭނުމަށް ވަގުތު ދިނުން.

 .8ކުދިން ޤަވާޢިދުން ކުރަމުން އަންނަ އެއްވެސް

 .3ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ

ކަމަކަށް މާބޮޑަށް ހުރަސްނޭޅުން.

މަތިން ހަނ ދާންކޮށް ކުދިންނަށް އުފާވެރިކަން

 .0ވަރީގެ ސަބަބުން ކުދިން މަންމައާއި ބައްޕައާ
ދުރުނުކުރުމާއި ،ފުރިހަމައަށް ލޯތްބާއި އަޅާލުން

އެކަން ކުދިންނާއި ޙިއްސާކޮށް ނުހެދުން.

 .4ދެމަފިރިން ވަކިވާންޖެހުނީ ކުދިންގެ ސަބަބުން
ނޫންކަން

ބައެއް ކަންތައްތައް
 .0ދެފަރާތުންވެސް ކުއްޖާއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން

 .2ވަކިވުމަށްފަހު ދެފަރާތުގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ކުރެވޭ
ޒުވާބުތަކުގެ
އަސަރަށްވުރެ،

ސަބަބުން

އެދެފަރާތަށް

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

ކުރާ

އެގޮތުން

މަންމައާއި ބައްޕަ ވަކިވުމުން ލިބުނު ހިތާމަތައް

ކުދިންނަށް އެކަމުން ކުރާނެ

ނޭދެވޭ އަސަރު ބޮޑުވާނެކަން ހަނދާންކުރުން.

ދެމެހެއްޓުން:

ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
2

ޙައްޤު

ވަކިފަރާތަކަށް

.4

ޙަޟާނަތުގެ

އޮތްކަމުގައި

ވީނަމަވެސް

ދެފަރާތާއި

އެކުވެސް

ދިރިއުޅުމަށް

އެކުދިންނަށް

ފުރުޞަތު ދިނުން.

ކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުރެވިދާނެ

ޔަޤީންކޮށްދިނުން.

އިޙްސާސްތައް

ދެނެގަތުމާއެކު

އެކުދިންގެ

ތަރުބިއްޔަތުކުރުން.

އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު އިރުޝާދު ދިނުން.
އެކުދީންނަށް

ކުދިންގެ

ހެދިބޮޑުވުމާއި

އެކުދިންގެ

ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާނެކަންދަނެ ،އަދި

އަޚްލާޤަށް ނުރަގަޅު އަސަރު ކުރާނެކަން ދަނެ،

ބުނެދީ

އާއި ބައްޕައަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުން.

ޢުމުރާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަގުދައްކުވައިދީ

 .0 3ދެމަފިރިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ

ދިނުން.

ހޭދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށާއި މަންމަ

.0

 .9ދެމަފިރިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން ދެފަރާތަށްވެސް

އިޙްސާސް ކުރުވައިދިނުން.

ކ ުދ ިނ ްނ ާއ ެކ ު

ރ ަނ ގ ަޅ ު

ވ ަގ ުތ ުތ ަކ ެއ ް

 .2ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުރާލާ ވަގުތުތަކެއް
ކަނ ޑައެޅުން :އެގޮތުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ
ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށް ޢަމަލީގޮތުން
ކުއްޖާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު
ދެވިދާނެ.
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