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ދިވެހިރާއްޖ ެ

ވޢިދ
ޤ ާ
ކއިވެނޏާއި ވަރި ރަޖިސޓރީ ކރމާބެހޭ ަ
ފެމިލީ ކޯޓގައި ަ

ތަޢާރަފާއި ނަނ

.1

ކައިވެނީގެ

.2

(ހ)

މި ޤަވާޢިދަކީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  156ވަނަ މާއދާއިނނާއި
ޤާނޫނ ނަނބަރ ( 22/2010ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓތަކގެ ޤާނޫނ) ގެ  96ވަނަ މާއދާގެ ދަށނ
ފެމިލީ ކޯޓަށ ލިބިދޭ ބާރގެ ދަށނ ކައިވެނޏާއި ވަރި ރަޖިސޓރީ ކރމގައި ފެމިލީ ކޯޓނ
ޢަމަލކރާ ގޮތގެ ޤަވާޢިދެވެ.

(ށ)

ރަޖިސޓރާރ

ކައިވެނީގެ

މި ޤަވާޢިދަކީ "ފެމިލީ ކޯޓގައި ކައިވެނޏާއި ވަރި ރަޖިސޓރީ ކރމާބެހޭ ޤަވާޢިދ" އެވެ.

ނގެ ރަޖިސޓރާރގެ މަސއޫލިއޔަތކަމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނތައތައ
ޤނޫނގައި ކައިވެ ީ
ޢާއިލާއާބެހޭ ާ
ކރާނީ ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރއެވެ.

.3

ނނިވި ކަނތައތައ ހިމެނެއެވެ.
ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރގެ މަސއޫލިއޔަތތަކގެ ތެރޭގައި އަނ ަ

ރަޖިސޓރާރގެ
މަސއޫލިއޔަތތައ

(ހ)

ކޯޓަށ ހށަހެޅޭ ކައިވެނިތަކާއި ގޅިގެނ ޤަވާޢިދނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅތައ އަޅާ އެކަނކަނ
ބެލެހެއޓނ.

(ށ)

ކައިވެނިކރަނ އެދޭ ފަރާތތަކގެ މަޢލޫމާތ ސާފކރނ.

(ނ)

ކރެވޭ ކައިވެނިތައ ދވަހނދވަހަށ ރަޖިސޓރީކރނ.

(ރ)

ދެއަނތބަށ ކައިވެނިކރމަށ އެދި ހށަހަޅާ މީހނނާއި ދިވެހިނނާއި ކައިވެނިކރަނ އެދޭ
ބިދޭސީނގެ ކިބައިގައި ޝަރޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތނ ހނނަނޖެހޭ ޝަރޠތައ ފރިހަމަވޭތޯ
ބެލމާއި އެކަމާއި ގޅިގެނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅތައ އެޅނ.
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(ބ)

ވހަކ
ވނި ދަފތަރގައި ލިޔެ ބެލެހެއޓމާއި އަދި ކޮނމެ ދ ަ
ވ ކައި ެ
ކޮނމެ ދވަހަކ ކޮށދެ ޭ
ސާބިތކރެވޭ ވަރި ފެމިލީ ކޯޓގައި ރަޖިސޓރީކޮށ ވަރީގެ ދަފތަރ ބެލެހެއޓނ.

(ޅ)

ލހައޓާ އެކަނތައ
ކައިވެނޏާއި ވަރީގެ ސެޓފިކެޓ ހެއދމާއި ދޫކރމގެ ކަނތައ ބަ ަ
ހަމަޖެއސނ.

(ކ)
(އ)

ކައިވެނޏާއި ވަރީގެ ރެކޯޑތަކގެ ތަފާސހިސާބ ބެލެހެއޓނ.
ތރިކރމގެ ކަނތައ ހިނގާ
ކައިވެނޏާއި ވަރިއާގޅޭގޮތނ ޢާއމނނަށ މަޢލޫމާތދީ ހޭލނ ެ
ބެލެހެއޓނ.

(ވ)

ދވަހ ކައިވެނީގެ ތާވަލ ތައޔާރކރމާއި ކައިވެނި ޢަޤދކޮށދޭނެ ޝަރޢީ މައޛޫނނގެ ތާވަލ
ހަމަޖެއސނ

(މ)

ޢާއިލާއާބެހޭ

ޤާނޫނާއި

ޤާވާޢިދގައި

ކައިވެނީގެ

ރަޖިސޓރާރގެ

މަސއޫލިއޔަތކަމގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެނކަނކަނ

ކައިވެނީގެ

.4

ރަޖިސޓރާރގެ

ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރގެ މަސއޫލިއޔަތތަކގެ ތެރެއިނ ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރ ،ކައިވެނީގެ
އެސިސޓެނޓ ރަޖިސޓރާރއާ ޙަވާލކރާ ކަނކަނ އެސިސޓެނޓ ރަޖިސޓރާރ ކރާނވާނެއެވެ.

މަސއޫލިއޔަތތައ
އެހެނފަރާތަކާއި
ޙަވާލކރނ

ކައިވެނި

ކައިވެނިކރމަށ އެދި

.5

ކޯޓަށ ހށަހެޅނ

ކައިވެނި ކޮށދިނމަށ

ޤވާޢިދާ
މލީކޯޓގެ ަ
އބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ފެ ި
ޤނޫނާއި ޢާއިލާ ާ
ނ ޢާއިލާއާބެހޭ ާ
ފެމިލީ ކޯޓނ ކައިވެނިކޮށދޭ ީ
އެއގޮތވާ ގޮތގެ މަތީނ ކައިވެނިކރމަށ އެދި ކޯޓަށ ހށަހެޅމނނެވެ.

.6

(ހ)

އެދި ފޯމ ހށަހެޅނ

ކައިވެނިކރަނ

އެދި

ކޯޓަށ

ހށަހަޅާނވާނީ

އެކަމަށ

ޚާއޞަކރެވިފައިވާ

ފޯމ

ފރިހަމަކރމަށފަހ ،ފޯމގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ލިޔެކިއނތަކާއެކ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދގެ 2
ނވެ.
ވަނަ މާއދާގައިވާގޮތގެ މަތީނ ެ
(ށ)

ކައިވެނިކރމަށ

އެދި

ހޅާ
ހށަ ަ
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ފޯމ

ކޯޓނ

ބަލައިގަނނާނީ

ވަލީގެ

ކަނތައތައ

ފރިހަމަވެފައިވާކަނ އެނގެނ އޮތމނނެވެ.
(ނ)

ނ
ކައިވެނިކރމަށ އެދޭ ފޯމ ހށަހެޅމާއި ކޯޓަށ ފައިސާދެއކމގެ ކަނތައތައ ހަމަޖައސަނވާ ީ
ނވެ.
ކައިވެނިކރަނބޭނނވާ ފަރާތނ ެ

(ރ)

މިމާއދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާނ ކރެވިފައިވާ ކަނތައތައ ކރމަށ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ ފިޔަވައި
އެހެނ ފަރާތަކާއި ޙަވާލކރާނަމަ އެކަނ ބަޔާނކޮށ ،އެފަރާތގެ އައި ޑީ ކާޑގެ ކޮޕީއާއެކ
ސިޓީއަކނ ފެމިލީ ކޯޓަށ އަނގަނވާނެއެވެ.

ކައިވެނިކރަނ އެދޭ

.7

ފޯމ ފރނ

ފޯމ ކޯޓނ ބަލައިގަނނަނވާނީ ފޯމގައިވާހރިހާ މަޢލޫމާތެއ

ކައިވެނި ކރމަށ އެދި ހށަހަޅާ

ފރިހަމަކޮށ ކިޔަނ އެނގޭ ގޮތަށ ސާފކޮށ ދިވެހިބަހނ ތާނަ އަކރނ ލިޔެވިފައިވާނަމައެވެ.
ކައިވެނިކޮށދިނމަށއެދޭ ފޯމގައި ޓިޕެކސ ޖަހާ ކަނޑާފައި ހރެގެނ ނވާނެއެވެ.

ކައިވެނިކޮށދޭ

.8

(ހ)

އާނމގޮތެއގައި ކައިވެނިކޮށދިނމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯޓގައެވެ.

ދވަސތަކާއި ގަޑިތައ

(ށ)

ހމަޖެހިފައެއ ނވެއެވެ.
ސަރކާރ ބަނދދވަސތަކގައި ކޯޓގައި ކައިވެނި ކޮށދޭ ގޮތަށ ަ

(ނ)

މި މާއދާގެ (ށ) ގައި އެހެނއޮތނަމަވެސ ،ކައިވެނިކރމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ދވަހަކީ ،ރަސމީ
ބަނދދވަހެއކަނ ސަރކާރނ ކއލިގޮތަކަށ ހަމަޖައސައިފިނަމަ ،އެ ދވަހެއގައި ރަސމީ
ކޯޓގައި

ގަޑީގައި

ކރމަށ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ކައިވެނިތައ

ތާވަލކރެވިފައިވާ

ގަޑިތަކގައި

ކޮށދެވޭނެއެވެ.

ކައިވެނިކޮށދޭ

.9

ދވަސތައ އިޢލާނ

އވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާ ދވަސތަކާއި ގަޑިތައ ކޯޓނ އިޢލާނކރަނވާނެ ެ

ކރނ

ފޯމފީ ދެއކމާއި

ކޮނމެ މީލާދީ އަހަރެއ ނިމމގެ  15ދވަސ ކރިނ ޖެހިގެނ އަނނަ އަހަރގެ ކައިވެނިކޮށދިނމަށ

.10

(ހ)

ކައިވެނީގެ މަޢލޫމާތ

ށހެޅމަށފަހ ،ޖެހިގެނ އަނނަ ރަސމީ ދވަހ ފޯމގެ ޖަވާބ
ކައިވެނިކރަނ އެދި ފޯމ ހ ަ
ހޯދމަށ

ސާފކރނ

ކޯޓަށ

ޙާޟިރވާނވާނެއެވެ.

އަދި

ފޯމގައިވާ

މަޢލޫމާތ

ފރިހަމަވެފައިވާނަމަ،

ކައިވެނިކރމާބެހޭގޮތނ ކޯޓނ ކރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކރިއަށ ގެނދެވޭނީ

ފޯމ ފީއެއގެ

ގޮތގައި ( 25/-ފަނސަވީސ) ރފިޔާ ކޯޓަށ ދެއކމނނެވެ.
(ށ)

ފޯމ

ފީ

ދެއކމނ،

ވނިކރމަށ
ކައި ެ
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އެދޭ

ގ
ފަރާތތަކ ެ

މަޢލޫމާތ

ސާފކރމަށ

ޙާޟިރވާނޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަނގައިދޭ ލިއމެއ ކޯޓނ ދޫކރަނވާނެއެވެ.
(ނ)

ކައިވެނިވާނ އެދޭ ދެ ފަރާތގެ ކައިވެނިކޮށދިނމގެ ކރިނ އެ ދެފަރާތ ކޯޓަށ ޙާޟިރކޮށ ދެ
ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ ކޯޓނ ސާފކރަނވާނެއެވެ.

(ރ)

މިމާއދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތަށ މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށ ކޯޓަށ ހާޟިރވމަށ
ފރާތެއ ހރި ތަނަކަށ ކޯޓގެ
އޛރވެރިވާ ފަރާތތަކގެ މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށޓަކައި އެ ަ
ޖނަމަ އެމވައޒަފނގެ ދަތރ ފަތރ ޚަރަދާއި އެހެނިހެނ
މވައޒަފނ ފޮނވަނ އެދިއ ެ
ޚަރަދތައ އެފަރާތނ ކޮށދޭނ އެއބަސވާނަމަ ކޯޓނ މވައޒަފނ ފޮނވައިގެނ މަޢލޫމާތ
ސާފކރމަށ މިމާއދާ ހރަހެއ ނާޅައެވެ.

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފ ނވަތަ

.11

(ހ)

ދޮގ މަޢލޫމާތ

އވެނި ރެޖިސޓރީކރމަށ އެދޭ ފޯމ ފރިހަމަކރމގައި ޙަޤީޤަތާ
ކައިވެނިކޮށދިނމަށ ނވަތަ ކަ ި
ޚިލާފ ނވަތަ ދޮގ މަޢލޫމާތ ދީފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއ ތަހޤީޤކރމަށ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށ

ދީފައިވާނަމަ

ވނެއެވެ.
ކޯޓނ ފޮނވަނ ާ

ޢަމަލކރާނެ ގޮތ

(ށ)

ތ
ކއިވެނޏެއ ކޮށދެވޭނީ ނވަ ަ
މި މާއދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއ މެދވެރިވެއޖެނަމަ ،އެ ަ
ރެޖިސޓރީކޮށދެވޭނީ

އެކަނ

ތަހޤީޤކޮށ

ނިމި،

ކޓަށ
ޯ

ހ
ދޭނޖެ ޭ

މަޢލޫމާތ

ޞައޙަކރމަށފަހއެވެ.

މަޤބޫލ ސަބަބަކާހރެ

.12

(ހ)

ރަސމީ ގަޑީގައި

ދިމާވާ މަޤބޫލ ސަބަބަކާހރެ ކައިވެނޏަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި
އވެނޏެއ ކރމަށ ޚަރަދތަކެއ ކޮށފައިވާ ކަމގެ ކިތާބީ ހެކި
ދެއކިފައިނވާ ޙާލަތގައި ،އެކަ ި

ފައިސާ

އވެނި ކޮށދިނމގެ އިޚތިޔާރ
ޑގައި އެފައިސާ ބަލައިގަނެ ކަ ި
ހށަހަޅައިފިނަމަ ނރަސމީ ގަ ީ

ދެއކޭގޮތނވނ

ކޯޓަށ ލިބިގެނވެއެވެ.
(ށ)

މަތީގައިވާފަދަ

ޙާލަތެއ

މެދވެރިވެއޖެނަމަ،

ނ
ކައިވެނިކޮށދެވޭ ީ

ޖޫރިނަމާއެއގެ

ގޮތގައި

1500/-ރ (ފަނަރަސަތޭކަ ރފިޔާ) ކޯޓަށ ދެއކމނނެވެ.

ކައިވެނިކޮށ
ދިނމގައި ބެލެވޭނެ
ކަނކަނ

.13

މި މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ފަދަ ކަމެއ މެދވެރިވެފައިވާ މީހެއގެ ކައިވެނިކޮށދިނނ އެކަނތައތައ
ފރިހަމަކރަނދެނ ވަގތީގޮތނ ފަސކރަނވާނެއެވެ.
(ހ)

ވނަމަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ދައކަނދެނ
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށ ވަރިކޮށފައި ާ

(ށ)

ކ ޚަރަދެއ ސާބިތވެފައިވާ މީހެއ ނަމަ އެ ހިނދަށ ނދެއކި
ކައިވެނިކރަނ އެދޭ ފިރިހެނާއަ ީ
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އޮތ ފައިސާ ދައކާ ނިމެނދެނ

ކައިވެނި ކޮށދެވޭ

.14

އެނމެ ހަގ ޢމރ

ނމަ ،އެ
މީލާދީގޮތނ ޢމރނ  18އަހަރ ފރިހަމަވެފައިނވާ މީހަކ ކައިވެނިކރމަށ އެދި ހށަހަޅައިފި ަ
މީހަކީ

ނމަ އަނނަނިވި ކަނކަމަށ ކޯޓނ ބެލމަށފަހ ،ކައިވެނިކރމގެ ހއދަ
ބާލިޣވެފައިވާ މީހެއ ަ

ދިނމގެ އިޚތިޔާރ ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރއަށ ލިބިގެނވެއެވެ.
.1

ޖިސމާނީ،ޞިއޙީ އަދި ނަފސާނީ ދޅަހެޔޮކަނ.

.2

ވ ސަބަބ-:
ކައިވެނިކރަނ އެމީހަކ ބޭނނ ާ
ކައިވެނިކރަނ އެމީހަކ ބޭނނވާ

ސަބަބަކީ ،މަޤބޫލ

ސަބަބެއތޯ

ކަނޑައަޅާނީ

ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރއެވެ.
.3

ލނިވެރިނ ދެކޭގޮތ-:
ފއިނ ނވަތަ ބެ ެ
ބ ަ
ކައިވެނިކޮށދިނމާމެދ މައިނ ަ
ވތަ
ދެފަރާތގެ މައިނބަފައިނ ނ ަ

ބެލެނިވެރިނ ކޯޓަށ ޙާޟިރކޮށ އެފަރާތގެ

ހކަތަކަށ ރިޢާޔަތކރަނ ވާނެއެވެ.
ބަޔާނނެގމަށފަހ އެފަރާތގެ ވާ ަ
.4

ކައިވެނީގެ

.15

އެއބަސވނ ކޯޓަށ

ކައިވެނިވާ ދެފަރާތނ ދިރިއޅނ ބިނާކރމގައި ތަބާވާނެ މައިގަނޑ އޞޫލތަކގެ މައޗަށ ދެފަރާތނ
އެއބަސވމެއވެފައިވާނަމަ ،ކައިވެނިކރމަށ އެދި ހށަހަޅާ ފޯމ ނވަތަ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީކރމަށ

ހށަހެޅނ

ކައިވެނީގެ

ޕޮލިސ ރިޕޯޓާއި ކށގެ ރެކޯޑ

އެދި ހށަހަޅާ ފޯމާއިއެކ އެ އެއބަސވނ ހށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

.16

(ހ)

އެއބަސވނ

ކައިވެނިވާ

ދެފަރާތނ

ދިރިއޅނ

ބިނާކރމގައި

ތަބާވާނެ

މައިގަނޑ

އޞޫލތައ

އެއބަސވމެއގައި ހިމަނައި އެ އެއބަސވނ ފެމިލީ ކޯޓގައި ރަޖިސޓރީކރެވިދާނެއެވެ.

ރަޖިސޓރީ ކރނ

(ށ)

މި މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ އެއބަސވމަކީ މާތވެގެނވާ އިސލާމ ދީނާއި
ގތެއގެ މަތީނ
ވޢިދތަކާއި ޚިލާފނވާ ޮ
އ ޤަ ާ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނތަކާ ި

ތައޔާރކރެވިފައިވާ

އެއބަސވމެއތޯ ފެމިލީ ކޯޓނ ބަލަނވާނެއެވެ.
(ނ)

މިމާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކރާ އެއބަސވނ އޮނނަނވާނީ ދިވެހި ބަހނނެވެ .ނަމަވެސ
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ނ
އެއބަސވމަކީ ބިދޭސީއަކާއެކ ވެވޭ އެއބަސވމެއނަމަ ،އެއބަސވނ ކޯޓަށ ހށަހަޅަނވާ ީ
ދިވެހި ތަރޖަމާއާ އެކއެވެ.

ކައިވެނީގެ ހެކިނ

.17

ވަލީ ހަމަޖެއސނ

.18

ޙާކިމގެ ވަލީ

.19

(ހ)

ކައިވެނީގެ ހެކިނ ހަމަޖެއސމަކީ ކައިވެނިކރާ ފަރާތނ ކރަނޖެހޭކަމެކެވެ.

(ށ)

ވނެއެވެ.
މޖައސާ ފަރާތަކީ މި ކޯޓގެ މވައޒަފނނަށ ވެގެނނ ާ
ކައިވެނީގެ ހެކިނގެ ގޮތގައި ހަ ަ

(ނ)

ގ
މި މާއދާގެ (ށ) ގައި އެހެނއޮތނަމަވެސ އެކައިވެނޏަކީ އެ މވައޒަފގެ ގާތތިމާގެ މީހެއ ެ
ކައިވެނީގެ

ކައިވެނޏެއކަމަށވާނަމަ،

ހއދައާއިއެކ

ރެޖިސޓރާރގެ

އެކައިވެނޏެއގެ

ހެކިވެރިއެއގެ ގޮތގައި މި ކޯޓގެ މވައޒަފަކ ބަލައިގަތމަށ މި ޤަވާޢިދ ހރަހެއނާޅައެވެ.
(ރ)

ކައިވެނީގެ

ދީނގައި

ހެކިނނަކީ

ޝަރތތައ

ހެކިގަބޫލކރެވޭ

ފރިހަމަވެފައިވާ

ޤވާޢިދގެ  27ވަނަ މާއދާގެ
އބެހޭ ަ
ފަރާތތަކަކަށވާނވާނެއެވެ .މިގޮތނ ހެކިނނަކީ ޢާއިލާ ާ
ވފައިވާ ބަޔަކަށ ވާނވާނެއެވެ.
(ރ)ގައިވާ ކަނތައތައ ފރިހަމަ ެ

(ހ)
(ށ)

ހނެކަމެކެވެ.
ކައިވެނީގެ ވަލީ ހަމަޖެއސމަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތނ ކރަނޖެ ޭ
ވަލީވެރިޔާ

ނވަތަ

ވަލީ

ހަވާލކރެވިފައިވާ

ޙާޟިރވެކަމަށވާނަމަ ،ކައިވެނި މަޖިލިހަށ

މީހާ

ލދެނީ
ވަ ީ

ކައިވެނި

މަޖިލީހަށ

އ
ޙާޟިރވެ ކައިވެނި ކޮށދޭ ޝަރޢީ މައޛޫނ ާ

ވަލީ ޙަވާލކރަނވާނެއެވެ.
(ނ)

ވަލީވެރިޔާ

ކައިވެނީގެ

މަޖިލިހަށ

ޙާޟިރނވެވޭ

ކަމގައި

ވާނަމަ

ޙާކިމގެ

ވަލީ

ހަމަޖައސަނޖެހޭނެއެވެ .ނވަތަ އެހެނ ފަރާތަކާއި ވަލީ ޙަވާލކރަނވާނެއެވެ.

(ހ)

ހަމަޖެއސނ

ޙާކިމގެ ވަލީ ހަމަޖައސައި ދިނމަށއެދި ހށަހަޅަނވާނީ އެކަމަށ ޚާއޞަ ކރެވިފައިވާ ފޯމާއި،
ފޯމ ގައި ބަޔާނކރެވިފައިވާ ތަކެއޗާއެކގައެވެ.

(ށ)

ދ
ނ މާއދާގެ (ހ)އާއި (ރ) އަ ި
ވޢިދގެ 12ވަ ަ
ޙާކިމގެ ވަލީ ހަމަޖައސައިދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަ ާ
 13،14،15،16،17މި މާއދާތަކގައިވާ ޙާލަތނކރެ ޙާލަތެއ މެދވެރިވެއޖެ ހިނދެއގައެވެ.

(ނ)

މިމާއދާގެ (ށ) ގައިވާ ޙާލަތތަކގައި ޙާކިމގެ ވަލީ ހަމަޖައސާނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދގެ 10
ނވެ.
ވަނަ މާއދާގައިވާ ގޮތގެ މަތިނ ެ
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ވަލީ ޙަވާލކރނ

.20

މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓ

.21

ވަލީ

އެހެނ

ރތަކާ
ފަ ާ

ޙަވާލކރެވޭނީ

އެކަމަށ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފޯމ

ފރމަށފަހ

ފޯމގައި

ގ މަތިނނެވެ.
ބަޔާނކޮށފައިވާ ތަކެއޗާއެކ ކޯޓަށ ހށަހެޅމނ ތިރީގައިވާ ގޮތ ެ
.1

ގ
ކައިވެނީގެ ފޯމގައި ވަލީވެރިޔާ ސޮއިކރމަށފަހ އެއވެސ ސަބަބަކާހރެ ،ކައިވެނީ ެ
މަޖިލިހަށ ޙާޟިރ ވެވެނ ނެތނ.

.2
.3

ނ މާއދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދަ ގޮތެއ މެދވެރިވނ.
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދގެ  12ވަ ަ
މިމާއދާގެ ( )1އަދި ( )2ގައިވާ ގޮތގެ މަތިނ

އެހެނފަރާތަކާ ވަލީ ޙަވާލކޮށފިނަމަ

އެފަރާތެއ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ ޙާޟިރވެ ،ކައިވެނިކޮށދެއވާ މައޛޫނާ ޙަވާލކރަނ
ވާނެއެވެ.
.4

މިމާއދާގެ ( )2ވަނަ ނަނބަރ ގައިވާ ގޮތގެ މަތިނ ވަލީއާ ޙަވާލވި ފަރާތނ
ކައިވެނިކރާ ކޯޓަށ ޙާޟިރވެ ވަލީއާއި ޙަވާލވިކަމަށ ސޮއި ކރނ.

(ހ)

ތަކގައި ކރާ

ނ މާއދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިނ
ޢއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނ) ގެ  9ވަ ަ
ޤާނޫނ ނަނބަރ ާ ( 4/2000
ނ
ޙާކިމގެ ވަލީ ދޭނޖެހިއޖެނަމަ ،ޙާކިމގެ ވަލީ އަށ ކައިވެނި ކޮށދިނމގެ ހއދަދޭ ީ

ކައިވެނިތަކަށ

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވައިދގެ  10ވަނަ މާއދާ ގައިވާގޮތގެ މަތިނ ފެމިލީ ކޯޓގެ އިސޤާޟީ ނވަތަ

ޙާކިމގެ ވަލީ

މ ޙަވާލވެގެނ ހނނެވި އެނމެ އިސ ވެރިއެކެވެ.
އެ ވަގތަކ ފެމިލީ ކޯޓ ހިނގ ާ

ހަމަޖެއސނ

(ށ)

މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓ ތަކަށ ބޭނނވާ ޙާކިމގެ ވަލީ ފެމިލީ ކޯޓނ ހަމަޖައސައި ދެވޭނީ
އަނނަނިވި ލިޔނތައ ފރިހަމަކޮށ ،ހށަހެޅމނނެވެ.
.1

ކައިވެނިވާ ދެމީހނ ކައިވެނޏަށ ރހޭ ކަމގެ ބަޔާނ.

.2

ކައިވެނީގެ ވަލީވެރިޔާ ކައިވެނޏަށ ރހޭ ކަމގެ ބަޔާނ.

.3

ކައިވެނިވާ ދެމީހނނާއި ކައިވެނީގެ ވަލީވެރިޔާގެ ނވަތަ އެ ކައިވެނޏަށ ރހޭ ބަސ ދޭ
ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ.

.4

އވެނިވާ ދެ މީހނނާއި
ނސަބ ނެތ މީހެއ ނަމަ ކަ ި
ކައިވެނިވާ އަނހެނާ އަކީަ ،
މ
ކައިވެނީގެ އަނހެނާގެ މަނމަ ގެ ބަޔާނ ،އަދި މަނމަ ދނިޔޭގައި ނެތނަމަ މަނ ަ
ފަރާތ މާމަ ގެ ބަޔާނ ،އަދި އެފަދަ މީހަކ ނެތނަމަ ،ކައިވެނިވާ އަނހެނާގެ
ބެލެނިވެރިޔާ ގެ ބަޔާނ
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.5

ނމަ ވަލީވެރިޔާގެ އެނމެ
ކައިވެނިވާ އަނހެނާގެ ވަލީވެރިޔަކ ދނިޔޭގައި ނެތކަމަށ ބނާ ަ
ދ
ނމަ އެކަނ ދެނެހރި ެ
ގ ބަޔާނ .އެފަދަ މީހަކ ދނިޔޭގައި ނެތ ަ
ގާތތިމާގެ ދެ މީހނ ެ
ހެކިނގެ ބަޔާނާއި އައިޑީކާޑ ކޮޕީ

ވަގތީ ގޮތނ

.22

ކައިވެނިކޮށދިނނ ވަގތީގޮތނ ފަސކރެވޭނީ އަނނަނިވި ޙާލަތތަކގައެވެ.

ކައިވެނި ކޮށދިނނ
ފަސކރެވޭ
ސަބަބތައ

ކައިވެނިކޮށދޭ ފަރާތ

.23

ކައިވެނީގެ މަޖިލިސ

.24

ކައިވެނީގެ

.25

(ހ)

.1

ދަރިނގެ ޚަރަދ ސާބިތވެފައިވާނަމަ އެހިނދ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ ދައކަނދެނ.

.2

ފއިސާ ދައކަނދެނ.
ނތި ވަރިކޮށފައިވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ަ
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށ ކޯޓގެ ހއދަ ެ

ކައިވެނިކޮށދޭނވާނީ ކާވެނިކޮށދިނމގެ ހއދަ

އވާ ޝަރޢީ މައޛޫނނނެވެ.
ކޯޓނ ލިބިފަ ި

ގ
މލީކޯޓގެ ޝަރޢީ މައޛޫނނ ެ
ދވޭ ޝަރޢީ މައޛޫނނނަކީ ފެ ި
އަދި މިގޮތގެ މަތިނ ހއދަ ެ
އާނމ ދަފތަރގައި ރެޖިސޓރީކރެވިފައި ތިބި ޝަރޢީ މައޛޫނނނަށ ވާނވާނެއެވެ.
(ށ)

ގ
ނނާއި އެޤާނޫނ ެ
އލާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ދނީ ޢާ ި
ހ ކައިވެނިތައ ޢަޤދކޮށ ޭ
ފެމިލީ ކޯޓގައި ކޮށދެވޭ އެނމެ ާ
ޑއަޅާ ގޮތެއގެ މަތިނ ފެމިލީ
ވ ގޮތގެ މަތިނ ކޯޓނ ކަނ ަ
ދަށނ ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދގައި ާ
ކޯޓގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރގެ ހއދައާއެކ ޝަރޢީ މައޛޫނނނެވެ.

ކައިވެނީގެ މަޖިލިސވާނވާނީ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ ޙާޟިރވާނޖެހޭ ފަރާތތަކަށާއި ކޯޓގެ ފަރާތނ
ކައިވެނި ކޮށދިނމަށ އަނނަ ފަރާތތަކަށ ފަސޭހަކަމާއިއެކ ތިބެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށ ތައޔާރކރެވިފައިވާ
ތަނަކަށެވެ.

ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ ޙާޟިރވާނޖެހޭ މީހނނަކީ:

މަޖލިހގައި

.1

ޙާޟިރވާނޖެހޭ
ފަރާތތައ

ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ
ޙާޟިރ ނވނ

.26

(ހ)

ކައިވެނިވާ ދެމީހނ

.2

ލއާ ހަވާލވި ފަރާތ
ވަލީވެރިޔާ ނވަތަ ވަލީ އެހެނ ފަރާތަކާއި ހަވާލކޮށފައިވާނަމަ ވަ ީ

.3

ދެ ހެކިނ

ލހަށ
ތނަކަށ ،ކައިވެނީގެ މަޖި ީ
ކައިވެނިކރމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ަ
ޙާޟިރވާނޖެހޭ މީހނގެތެރެއިނ މީހަކ ޙާޟިރނވެއޖެނަމަ ކޯޓނ ކައިވެނި ކޮށދެވޭނީ
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ގަޑިޖެހނ ކޮނމެ މީހަކަށ ކައިވެނިވާނއެދޭ ފަރާތނ ( 75/-ހަތދިހަފަސ ރފިޔާ) ގެ
ޖރިމަނާއެއ ދެއކމނނެވެ.
(ށ)

ކައިވެނިކރަނ ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ ޙާޟިރވާނޖެހޭ މީހނގެ
ޖނަމަ ،އެ މީހަކ ޙާޟިރވމަށ
ތެރެއިނ އެއވެސ މީހަކ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ ޙާޟިރނވެއ ެ
 15މިނެޓގެ ފރސަތެއ ދެވޭނެއެވެ .މި ފރސަތ ދިނމނވެސ ޙާޟިރނވެއޖެނަމަ
ޙާޟިރނވީކަމގައި ބަލައި ފޯމ ކެނސަލކރެވޭނެއެވެ.

ކައިވެނީގެ މަޢލޫމާތ

.27

ފޯމ ބާތިލކރމަށފަހ

ގ މަތިނ ކައިވެނީގެ މަޢލޫމާތ ފޯމ ކެނސަލ
ދގެ (ށ)ގައިވާ ގޮތ ެ
މި ޤަވާއިދގެ  26ވަނަ މާއ ާ
ދވޭނީ އަލނ ފީ ދައކައި ،ރަޖިސޓރީ
ކރެވިއޖެނަމަ ،އެ ޙާލަތގައި އެ ދެ މީހނގެ ކައިވެނި ކޮށ ެ

އަލނ

ކޮށގެނނެވެ .އަދި އެ ދެ މީހނ ( 7ހަތެއ) ދވަހގެ ކރިނ ކައިވެނިކރަނ ބޭނނވެއޖެނަމަ،

ކައިވެނިކޮށދިނމަށ

ފ އާއި ފޯމ ފީގެ އިތރނ 500/-ރ
ނ ރަޖިސޓރީކރމަށ ދައކަނޖެހޭ ީ
ކައިވެނިކޮށދެވޭނީ ކައިވެ ި

އެދި ހށަހެޅނ

(ފަސސަތޭކަ ރފިޔާ)ގެ ފީއެއ ދެއކމނނެވެ.

ކައިވެނީގެ ފޯމ

.28

އަނނަނިވި ސަބަބތަކގެ ތެރެއިނ ސަބަބެއ މެދވެރިވެއޖެނަމަ ކައިވެނީގެ ފޯމ ބާތިލކރެވޭނެއެވެ.

ބާތިލކރމާއި
ބާތިލކޮށދިނމަށ

.1

އެދި ހށަހެޅނ

ރގެ ޖޫރިމަނާއެއ އޮވެ،
ނގެ ސާބިތ ޚަރަދެއ ނވަތަ ވަ ީ
ހ ާ
ކައިވެނިކރަނ ހށަހަޅާ ފިރި ެ
އެފައިސާ ދެއކމަށ ކޯޓނ އަނގާ މއދަތގައި ފައިސާ ނދެއކނ.

.2

ކައިވެނިފޯމ ހށަހެޅމަށފަހ ކައިވެނިފޯމ ހށަހަޅާ ފަރާތނ ކޯޓަށ ވަކި އެއޗެއ
ނާނގާ ( 1އެކެއ) މަސދވަސ ފާއިތވނ.

.3

މި

މާއދާގެ

(ހ)

އާއި

(ށ)

ގައިވާ

ޙާލަތގެ

އިތރނ

ކައިވެނީގެ

ފޯމ

ބާތިލކޮށދިނމަށ އެދި ކައިވެނިކރަނ އެދޭ ފަރާތނ ހށަހެޅނ.

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި

.29

(ހ)

ކރާ ކައިވެނި

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކރާ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީކރމަށއެދި ކޯޓަށ ހށަހަޅާނވާނީ އެކަމަށ
ޚާއޞަކރެވިފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަކރމަށފަހ ،ފޯމގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ލިޔެކިއނތަކާއެކ

ރަޖިސޓރީކރނ

ނ މާއދާގައިވާގޮތގެ މަތީނނެވެ.
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދގެ  28ވަ ަ
(ށ)

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކރާ ކައިވެނި ރެޖިސޓރީކޮށދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދގެ  27ވަނަ
މާއދާގައިވާ ކަނތައތަކގެ އިތރނ އަނނަނިވި މަޢލޫމާތތައ ފރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
.1

ކައިވެނިކރި ޤައމާއި ރަށާއި އަވަށ އެނގެނއޮތނ؛
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.2

މ އެޑރެހާއި ޕާސޕޯރޓ ނވަތަ އައިޑީ ކާޑގެ ޞައޙަ
ހެކީނގެ ފރިހަމަ ނަމާއި ދާއި ީ
ކޮޕީ އޮތނ؛

.3

ކައިވެނިކރި ތާރީޚާއި ވަގތ އެނގެނއޮތނ؛

.4

ކައިވެނި ކޮށދީފައިވަނީ އެޤައމެއގެ ސަރކާރނ މސލިމނ ކައިވެނިކޮށދިނމގެ
ހއދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކނކަނ އެނގޭނެ ލިޔނ؛

.5

ރ ޤައމގައި ތިބިކަނ
އެކައިވެނި ކރި ތާރީޚގައި ކައިވެނިވި ދެމީހނ ކައިވެނިކ ި
އެނގޭނެ ލިޔނ؛

.6
(ނ)

މއި ސޮއި އޮތނ.
ކައިވެނިކޮށދިނ މައޛޫނގެ ނަ ާ

ދިވެހިރައޔިތަކ ކައިވެނިކރީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ރަސމީ އޮފީހެއ ހނނަ ޤައމެއގައި ނަމަ،
ކއިވެނި ރަޖިސޓރީކރމަށ އެ
ފށިގެނ  2މަސދވަހގެ ތެރޭގައި ަ
ކައިވެނިކރާ ދވަހނ ެ
ށހަޅަނވާނެއެވެ .މިގޮތަށ ރަޖިސޓރީ ކރމަށ އެދި ކޯޓަށ
ކޓަށ ހ ަ
އޮފީހަކަށ ނވަތަ ޯ
ނ
ވ ީ
ހށަހަޅާއިރ އެޤައމގައި ހނނަ ދިވެހިރާއޖޭގެ ރަސމީ އިދާރާއަކނ ،އެކައިވެނި ކޮށދީފައި ަ
ދ ދީފައިވާ ފަރާތަކނ ކަނ
ގ ހއ ަ
އެޤައމެއގެ ސަރކާރނ މސލިމނ ކައިވެނިކޮށދިނމ ެ
ބަޔާނކޮށފައިވާ ލިޔމެއ ހށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

(ރ)

މ
މި މާއދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިނ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީކރމަށ ފެމިލީ ކޯޓަށ ހށަހެޅިއޖެނަ ަ
ނނާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ކޯޓގެ ޤަވާޢިދާއި އެއގޮތވާގޮތގެ
އެ ކައިވެނޏަކީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާ ޫ
މަތިނ ކރެވިފައިވާ ކައިވެނޏެއ ކަމަށވާނަމަ ،އެ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީ ކޮށދޭނވާނެއެވެ.

(ބ)

ރާއޖޭގެ ރަސމީ އޮފީހެއ ނެތ ޤައމެއގައި ދިވެހި ރައޔިތަކ ކައިވެނޏެއ ކޮށފިނަމަ
ކައިވެނިކރާ

ދވަހނފެށިގެނ

6

(ހައެއ)

ގ
މަސދވަހ ެ

ތެރޭގައި

އެ

ކައިވެނޏެއ

ހޅަނވާނެއެވެ.
ރަޖިސޓރީކރމަށ ކޯޓަށ ހށަ ަ
(ޅ)

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކރާ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީކރމަށއެދި ހށަހަޅާނީ އެ ޤައމެއގައި ހރި
ދިވެހިރާއޖޭގެ

ރަސމީ

އޮފީހެއ

މެދވެރިކޮށނަމަ،

ފކެޓ
ސެޓ ި

ޙަވާލކރާނެ

ފަރާތެއ

ޢައޔަނކޮށ ލިޔމަކނ އެކަނ ކޯޓަށ އަނގަނވާނެއެވެ.
(ކ)

ރނެ ފަރާތެއ ޢައޔަނކރާނަމަ،
ގ މަތިނ ސެޓފިކެޓ ޙަވާލކ ާ
މި މާއދާގެ (ޅ) ގައި ވާގޮތ ެ
ކައިވެނި ރެޖިސޓރީކރމަށ އެދޭ ދެ ފަރާތގެ ސިޓީއަކާއި އެކ އެ ދެ ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ
ހށަހަޅަނވާނެއެވެ .މިގޮތގެ މަތިނ ސެޓފިކެޓ ޙަވާލކރެވޭނީ ޙަވާލވާ ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ
ހށަހެޅމނނެވެ.

(އ)

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކރާ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީކރަނ ހށަހަޅާއިރ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މއދަތ
ފާއިތވެފައިވާނަމަ އެފަރާތެއ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނގެ  62ވަނަ މާއދާއާއި އެއގޮތވާ ގޮތގެ
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މަތިނ ޖޫރިމަނާ ކރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ބިދޭސީ
ކައިވެނި

.30

އވެނި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ރައޔިތަކާއި ބިދޭސީއަކ ކައިވެނިކރަނ އެދޭނަމަ އަނނަނިވި ކަނތައތައ ކަ ި
ވނެއެވެ.
ކރަނއެދޭ މީހާގެ ކިބައިގައި ފރިހަމަވޭތޯ ބަލަނ ާ
(ހ)

ޝަރޢީގޮތނ ކައިވެނި ޞައޙަވމގެ ސިފަތައ ކައިވެނިކރަނއެދޭ ދެފަރާތގައި ފރިހަމަވނ:
މިގޮތނ ކައިވެނި ކރަނ އެދޭ ފަރާތގެ ކިބާގައި އަނނަނިވި ޝަރޠތައ ފރިހަމަވޭތޯ ބަލައި
ކަށަވަރކރަނވާނެއެވެ.
.1
.2

ކައިވެނިކރަނ އެދޭ ބިދޭސީ މީހާއަކީ މސލިމެއކަމގައިވނ.
އެދޭ

ކައިވެނިކރަނ

ބިދޭސީމީހާއަކީ

އިސލާމވެފައިވާ

އަލަށ

މީހެއނަމަ

އިސލާމވިކަމގެ ސެޓފިކެޓގެ އަޞލ ހށަހެޅނ.
.3

އަލަށ އިސލާމވި މީހަކ ކަމގައިވާނަމަ އިސލާމ ދީނގައި މސލިމަކަށ ކޮނމެހެނ
އނާއަށ އެނގޭ މީހަކ ކަމގައިވނ:
އެނގނ ލާޒިމ ކަނތައތައ ޭ
މ
ދވެހިރާއޖޭގެ އިސލާމީ ކަނތައތައ ބަލަހައޓާ އެނ ެ
މިކަނ ބަލައި ކަށަވަރކރާނީ ި
އިސ އިދާރާ މެދވެރިކޮށެވެ.

(ށ)

ބިދޭސީމީހާއަކީ ކރިނ ކައިވެނޏެއ ކޮށފައިވާ މީހެއކަނ ނވަތަ ނޫނކަނ އަނގައިދޭ
އެމީހެއގެ ޤައމގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތގެ ލިޔމެއ ހށަހެޅނ.

(ނ)

ކައިވެނިކރާ

ބިދޭސީ

މީހެއކަމގައިވނ.

ފިރިހެނާއަކީ
މިގޮތނ

އެމީހެއގެ

އެމީހެއގެ

ޢާއިލީ

އާމދަނީގެ

ޚަރަދބަރަދ
ގއި
ގޮތ ަ

ބެލެހެއޓޭވަރގެ

މަހަކ

މަދވެގެނ

15000/ރ (ފަނަރަހާސ) ރފިޔާ ލިބެނވާނެއެވެ.މިމާއދާގައި ބަޔާނކރާ މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ކޯޓަށ ކަށަވަރކޮށދިނމަށޓަކައި،
ވނެއެވެ.
އެމީހެއގެ ފާއިތވި ( 06ހައެއ) މަސދވަހގެ ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ ކޯޓަށ ހށަހަޅަނ ާ
ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ މެދވެރިކޮށ މާލީ ތަނަވަސކަނ ސާބިތކޮށދެވެނ ނެތ ފަރާތެއ ނަމަ،
އެމީހެއގެ މިލކިއޔާތގައި މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ސާބިތވާ ލިޔެކިޔނތައ ކޯޓަށ
އވެ.
ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެ ެ
ނވަތަ

އެމީހަކ

ކރާ

މަސައކަތނ
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އެފަދަ

އާމދަނީއެއ

ލިބޭކަނ

އެނގޭނެ

ކޯޓަށ

އިތބާރކރެވޭ ލިޔެކިޔނ ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެއެވެ.
(ރ)

މިމާއދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާނކރާ 15000/-ރ (ފަނަރަހާސ) ރފިޔާ ލިބޭކަނ ކޯޓަށ
ސާބިތކޮށ ނދެވޭނަމަ ކައިވެނިވާ އަނހެނާގެ ވަލީވެރިޔާއަކީ އެފަދަ ތަނަވަސކަނ ހރި މީހެއ
ކަމަށ ސާބިތކޮށދިނމާއިއެކ ،އާއިލީ ޚަރަދތައ ކރމގެ ޒިނމާއފލމަށ އެއބަސވެ
ގ
ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށ ހާޟިރވެ ކޯޓނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤރާރގައި ސޮއިކޮށ އިނގިލީ ެ
ނިޝާނ ޖެހމނ އެކައިވެނި ކޮށދިނމގެ އިޚތިޔާރ ކޯޓަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

(ބ)

ގ
ނ ކރާ މީހެއނަމަ މި މާއދާ ެ
ނ އަނތބަށ ކައިވެ ި
ބިދޭސީ ފިރިހެނާއަކީ އެއ އަނތބަށވރެ ގި ަ
ވ
ނ މާއދާގައި ބަޔާނ ވެގެނ ާ
(ނ) ގައިވާ އާމދަނީގެ އިތރނ މި ޤަވާޢިދގެ  32ވަ ަ
ކަނތައތައ ފރިހަމަ ވެފައިވާ މީހަކަށވނ.

(ޅ)

ހ
ކއިވެނީގެ ކރިނ ޢާއިލާއާބެ ޭ
ބިދޭސީ ފިރިހެނަކ ދިވެހި އަނހެނަކާއި ކައިވެނިކރާނަމަ ަ
ޤަވާޢިދގެ  26ވަނަ މާއދާގައިވާ ކަނތައތަކގެ މައޗަށ އިޤރާރވނ.

(ކ)

ދިވެހި ސަރކާރ ޤަބޫލކރާ ސިއޙީ ޚީދމަތދޭ ތަނަކނ ހަދާފައިވާ މެޑިކަލ ރިޕޯޓެއ
ހށަހެޅނ.
ތރޭގައެވެ.
މި ރިޕޯޓ ހށަހަޅަނވާނީ މެޑިކަލ ޓެސޓ ހަދާތާ  15ދވަހގެ ެ

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި

.31

(ހ)

ކރާ ދިވެހި ބިދޭސީ

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކާއި ދިވެހި އަނހެނަކާއި ނވަތަ ބިދޭސީ އަނހެނަކާ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ
ގ
ހ ޤަވާޢިދ ެ
ފނަމަ ޢާއިލާއާބެ ޭ
ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކައިވެނިކޮށ ،ރެޖިސޓރީކރަނ ހށަހަޅައި ި

ކައިވެނި

 27ވަނަ މާއދާގައިވާ ކަނތައތައ ފރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓނ ބަލަނވާނެއެވެ.

ރަޖިސޓރީކޮށދިނނ

(ށ)

ހ
އ ބިދޭސީނނާ ކރާ ކައިވެނި ރެޖިސޓރީކޮށދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެ ޭ
ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ދިވެހިނނާ ި
ދ
ނނިވި މަޢލޫމާތތައ އަނގައި ޭ
ވ ކަނތައތަކގެ އިތރނ އަނ ަ
ޤަވާޢިދގެ  27ވަނަ މާއދާގައި ާ
ރަސމީ ލިޔނ ކޯޓަށ ހށަހެޅމނނެވެ.
.1

ކައިވެނިކރި ޤައމާއި ރަށާއި އަވަށ؛

.2

މ އެޑރެހާއި ޕާސޕޯރޓ ނވަތަ އައިޑީ ކާޑގެ ޞައޙަ
ހެކީނގެ ފރިހަމަ ނަމާއި ދާއި ީ
ކޮޕީ؛

.3

ކައިވެނިކރި ތާރީޚާއި ވަގތ؛

.4

ކައިވެނި ކޮށދީފައިވަނީ އެޤައމެއގެ ސަރކާރނ މސލިމނ ކައިވެނިކޮށދިނމގެ
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ހއދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކނކަނ؛
.5
(ނ)

އެކައިވެނި ކރި ތާރީޚގައި ކައިވެނިވި ދެމީހނ ކައިވެނިކރި ޤައމގައި ތިބިކަނ؛

ރާއޖެއިނ ބޭރގައި ކރާ ކައިވެނި ރަޖިސޓރީ ކރމަށ އެދި ހށަހަޅާފައިވާ ފޯމގައިވާ
ދމީހނނާއި ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށ
ށވަރކރމަށ ކައިވެނިކޮށފައިވާ ެ
ބލައި ،ކަ ަ
މަޢލޫމާތ ޞައޙަތޯ ަ
ޙާޟިރ ކރެވޭނެއެވެ .މިފަރާތތަކގެ ތެރެއިނ ފަރާތެއ ހރީ ރާއޖޭނ ބޭރގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ރަސމީއޮފީހެއ ހރި ޤައމެއގައި ނަމަ އޮފީސ މެދވެރިކޮށ މަޢލޫމާތ ސާފކރެވޭނެއެވެ .އަދި
ރާއޖޭގެ މީހނ ދިރިއޅޭ ރަށެއގައި ނަމަ އެ ރަށެއގެ މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓ މެދވެރިކޮށ
މަޢލޫމާތ ސާފކރެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ވނަ މާއދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ވަލީވެރިޔާގެ ރހނ
ވޢިދގެ ަ 27
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަ ާ
ލިބިފައިވާކަމގައި

ރޖިސޓރީކރމަށ
ެ

ބެލެވޭނީ

އެދޭ

ފޯމާއިއެކ

ރހނ

ވަލީވެރިޔާގެ

ލިބިފައިވާކަމގެ ލިޔމެއ ކޯޓަށ ހށަހެޅެމނނެވެ.

(ބ)

ކައިވެނިކރާ

ފިރިހެނާއަކީ

ބިދޭސީ

މީހެއކަމގައިވާނވާނެއެވެ.

މިގޮތނ

އެމީހެއގެ
އެމީހެއގެ

ޚަރަދބަރަދ

ޢާއިލީ
އާމދަނީގެ

ގއި
ގޮތ ަ

ބެލެހެއޓޭވަރގެ
މަހަކ

މަދވެގެނ

15000/ރ (ފަނަރަހާސ) ރފިޔާ ލިބެނވާނެއެވެ.މިމާއދާގައި ބަޔާނކރާ މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ކޯޓަށ ކަށަވަރކޮށދިނމަށޓަކައި،
ވނެއެވެ.
އެމީހެއގެ ފާއިތވި ( 06ހައެއ) މަސދވަހގެ ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ ކޯޓަށ ހށަހަޅަނ ާ
ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ މެދވެރިކޮށ މާލީ ތަނަވަސކަނ ސާބިތކޮށދެވެނ ނެތ ފަރާތެއ ނަމަ،
އެމީހެއގެ މިލކިއޔާތގައި މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ސާބިތވާ ލިޔެކިޔނތައ ކޯޓަށ
އވެ.
ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެ ެ
އެމީހަކ

ނވަތަ

ކރާ

މަސައކަތނ

އެފަދަ

އާމދަނީއެއ

ލިބޭކަނ

އެނގޭނެ

ކޯޓަށ

އިތބާރކރެވޭ ލިޔެކިޔނ ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ)

މިމާއދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާނކރާ 15000/-ރ (ފަނަރަހާސ) ރފިޔާ ލިބޭކަނ ކޯޓަށ
ނވާ ދިވެހި އަނހެނާގެ ވަލީވެރިޔާއަކީ އެފަދަ މާލީ ތަނަވަސކަނ
ސާބިތކޮށ ނދެވޭނަމަ ،ކައިވެ ި
ހރި

މީހަކަށވެފައި

އެކަނ

ކޯޓަށ

ސާބިތކޮށދިނމާއެކ

އާއިލީ

ޚަރަދތައ

ކރމގެ

ލވެރިޔާ ކޯޓަށ ހާޟިރވެ ކޯޓނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޤރާރގައި
ޒިނމާއފލމަށ އެއބަސވެ ވަ ީ
ސޮއިކޮށ

އިނގިލީގެ

ނިޝާނ

ލިބިގެނވެއެވެ.
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ޖެހމނ

އެކައިވެނި

ކޮށދިނމގެ

އިޚތިޔާރ

ކޯޓަށ

އެއ އަނތބަށވރެ

.32

(ހ)

ގިނަ އަނތބަށ

ކ
އެއ އަނތބަށވރެ ގިނަ އަނތބަށ ކައިވެނިކރަނއެދި ކޯޓަށ ހށަހަޅައިފިނަމަ ހށަހަޅާމީހާއަ ީ
ވނެއެވެ.
މވާ މީހެއތޯ ކޯޓނ ބަލަނ ާ
އަނނަނިވި ޝަރޠތައ ފރިހަ ަ

ކައިވެނިކޮށދިނނ

.1
.2

އެމީހެއގެ އަނބިދަރިނނަށ ކރަނޖެހޭ ޚަރަދތައ ކރަމނދާ މީހަކަށވނ؛
ދެއަނތބަށ

ކައިވެނި

ކރަނ އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ މަދވެގެނ މަހެއގެ މައޗަށ

 15000/ރ (ފަނަރަހާސ ރފިޔާ) ގެ އާމދަނީއެއ ލިބޭ މީހަކަށވނ؛(ށ)

މިމާއދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަނބަރގައި ބަޔާނކރާ މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ކޯޓަށ
ކަށަވަރކޮށދިނމަށޓަކައި ،އެމީހެއގެ ފާއިތވި ( 06ހައެއ) މަސދވަހގެ ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ
ކޯޓަށ ހށަހަޅަނވާނެއެވެ.
ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ މެދވެރިކޮށ މާލީ ތަނަވަސކަނ ސާބިތކޮށދެވެނ ނެތ ފަރާތެއ ނަމަ،
އެމީހެއގެ މިލކިއޔާތގައި މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ސާބިތވާ ލިޔެކިޔނތައ ކޯޓަށ
އވެ.
ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެ ެ
ނވަތަ

އެމީހަކ

ކރާ

މަސައކަތނ

އެފަދަ

އާމދަނީއެއ

ލިބޭކަނ

އެނގޭނެ

ކޯޓަށ

އިތބާރކރެވޭ ލިޔެކިޔނ ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެއެވެ.
(ނ)

ލ
ނ ކައިވެނި ކރަނ އެދޭމީހާގެ އަނބިނނާއި ދަރިނގެ ޖމ ަ
ދެއަނތބަށވރެ ގިނަ އަނބިނ ާ
ވ
ވނަ ނަނބަރގައި ބަޔާނ ވެގެނ ާ
ވނަމަ ،މިމާއދާގެ (ހ)ގެ ަ 2
ޢަދަދ  3އަށވރެ ގިނަ ާ
މ މީހަކަށ 1000/-ރ (އެއހާސ ރފިޔާ) ގެ އާމދަނީއެއ
އާމދަނީގެ އިތރނ ،ކޮނ ެ
ލިބެނވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ފަދައިނ ކައިވެނިކރަނ ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އޭނާގެ އާމދަނީ
އެކަށީގެނވާ ވަރަށ ލިބޭކަމަށ ބަލައި އޭނާގެ ކައިވެނި ކޮށދިނމގެ އިޚތިޔާރ އާއިލާއާބެހޭ
ޤާނޫނގެ  12ވަނަ މާއދާގެ ދަށނ ކޯޓަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

(ބ)

ގ  2ވަނަ ނަނބަރގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ފަދަ އާމދަނީއެއ ލިބޭ
ފިރިމީހާއަކީ މިމާއދާގެ (ހ) ެ
މީހަކަށ ވެފައި އަނބިމީހާއަށ

ޚަރަދ ނކރާކަމަށބނެ ،ކޯޓަށ މައސަލަ ހށަހަޅާފައި

ނވާނަމަ ބެލެވޭނީ އަނބިމީހާއަށ ފިރިމީހާ ގަވާއިދނ ޚަރަދ ކރާކަމގައެވެ.

(ޅ)

ފރިމީހާ ޚަރަދކރޭތޯ ބެލމަށ އަނބިމީހާ ކޯޓަށ ޙާޟިރކޮށ
އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިނނަށ ި
ބަޔާނ ނެގނ މިޤަވާޢިދ މަނައެއ ނކރެއެވެ .އަދި މިގޮތނ އަނބިމީހާ ކޯޓަށ ޙާޟިރވމަށ
ގ
ފރިމީހާ ދީފައިވާ މަޢލޫމާތ ެ
ތިނފަހަރަށ ކޯޓނ ޗިޓ ފޮނވމނ ޙާޟިރނވެއޖެނަމަ ި
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މައޗަށ ބިނާކޮށ ކައިވެނިކޮށ ދިނމގެ އިޚތިޔާރ ކޯޓަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

(ކ)

ފއިވާ މީހާ އަނބިމީހާއަށާއި
އެއ އަނތބަށވރެ ގިނަ އަނތބަށ ކައިވެނިކރަނ ހށަހަޅާ ަ
ގއި ބނެ ،އެފަދަ މައސަލައެއ ކޯޓަކަށ ހށަހަޅާފައިވާނަމަ،
ދަރިނނަށ ޚަރަދ ނދޭ ކަމ ަ
ވނި ކޮށެއނދެވޭނެއެވެ .އަދި ދަރަނޏެއ
އެފަދަ މައސަލައެއ ނނިމެނީސ ދެއަނތބަށ ކައި ެ
ސާބިތވެފައިވާނަމަ

ޤަވާޢިދނ

އެފައިސާ

ދައކަމނ

ނދާނަމަ

މިފަދަ

ކައިވެނޏެއ

ކޮށެއނދެވޭނެއެވެ.

(އ)

ކައިވެނިކރަނ ހށަހަޅާފައިވާ މީހާގެ ގެދޮރ ހރިކަމގައި ބެލެވޭނީ އެމީހެއގެ ނަމގައި ރާއޖޭގެ
އެއވެސ ރަށެއގައި ރަޖިސޓރީ ކރެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރ ހރި ކަމގައިވާނަމައެވެ .ގެދޮރގެ
ތަނަވަސކަނ ހރި ކަމގައި ބަލާނީ ކޮނމެ އަނތބެއ ވަކިނ ދިރިއޅެވޭނެ މަގ ފަހިކޮށދެވެނ
ހރިނަމައެވެ .އަދި އެތަނެއގެ ރަޖިސޓރީ ކޯޓަށ ހށަހަޅަނ ވާނެއެވެ .އަދި ކައިވެނިކރަނ
އެދޭ މީހާ ދިރިއޅެނީ ކއޔަށ ކަމގައިވާނަމަ ،ގެދޮރގެ ތަނަވަސކަނ ހރި ކަމގައި ބަލާނީ،
ކޮނމެ އަނތބެއ ދިރިއޅމަށޓަކައި ވަކިނ ތަނެއ ކއޔަށ ހިފޭނެ މަގ ފަހިކޮށދެވެނ
ރ ދަރިނނާއި ޚާއޞަ އެހީއަށ
އހަރ ނފ ޭ
ހރިނަމައެވެ .އަދި ކައިވެނިކރަނ އެދޭ މީހާގެ ަ 18
ބޭނނވާ ދަރިނ ދިރިއޅޭނެ މަގ ފަހިކޮށދީފައިވާނަމައެވެ.

(ވ)

ކމާބެހޭ އިދާރާތަކނ އެމީހެއގެ
ބަނދެއގައި ހރި މީހެއކަމގައި ނވނ :މިކަނ ބެލމަށޓަކައި ަ
ރެކޯޑ ސާފކރަނވާނެއެވެ.

ރާއޖޭނ ބޭރގައި
އެއ އަނތބަށ ވރެ
ގިނައަނތބަށ
ކާވެނިކރނ

.33

އވެނިކޮށފިނަމަ ،އެ ކައިވެނި ކޯޓގައި
ރާއޖޭނ ބޭރގައި އެއ އަނތބަށ ވރެ ގިނަ އަނތބަށ ކަ ި
އވެ.
ވ ކަނކަނ ފރިހަމަވެފައިވާނަމަ ެ
ރެޖިސޓރީކޮށދެވޭނީ އަނނަނި ި
.1

ނރަހާސ ރފިޔާ) ލިބޭ
ފިރިހެނާއަކީ މަހެއގެ މައޗަށ މަދވެގެނ 15000/-ރ (ފަ ަ
މީހަކަށވނ .މިގޮތނ
އެމީހެއގެ

ފާއިތވި

މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ކޯޓަށ ކަށަވަރކޮށދިނމަށޓަކައި،
06

(ހައެއ)

މަސދވަހގެ

ބޭނކ

ސޓޭޓމަނޓ

ކޯޓަށ

ހށަހަޅަނވާނެއެވެ.
ބޭނކ ސޓޭޓމަނޓ މެދވެރިކޮށ މާލީ ތަނަވަސކަނ ސާބިތކޮށދެވެނ ނެތ ފަރާތެއ
ނަމަ ،އެމީހެއގެ މިލކިއޔާތގައި މާލީ ތަނަވަސކަނ ހރިކަނ ސާބިތވާ ލިޔެކިޔނތައ
ކޯޓަށ ހށަހެޅމާއެކ އެކަމގެ މައޗަށ ދެމީހަކ ކޯޓގައި ހެކިވާނޖެހޭނެއެވެ.
ބކަނ އެނގޭނެ ކޯޓަށ
ނވަތަ އެމީހަކ ކރާ މަސައކަތނ އެފަދަ އާމދަނީއެއ ލި ޭ
އިތބާރކރެވޭ

ލިޔެކިޔނ
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ހށަހެޅމާއެކ

އެކަމގެ

މައޗަށ

ދެމީހަކ

ކޯޓގައި

ހެކިވާނޖެހޭނެއެވެ.
.2

ޖހޭ ޚަރަދ ކރަމނދާ
ފިރިހެނާ އިނދެގެނ އޅޭ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިނނަށ ކރަނ ެ
މީހަކަށވނ

.3

އެ

މައޗަށ

މީހެއގެ

ދަރަނޏެއ

ސާބިތވެފައިވާނަމަ،

އެ

ފައިސާ

ޤަވާޢިދނ

ދައކަމނދާ މީހަކަށވނ
.4

އބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ކޯޓގެ ޤަވާޢިދގެ ދަށނ ރާއޖޭނ
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޢާއިލާ ާ
ބޭރގައި

ކައިވެނި ކޯޓގައި

ކރާ

ރެޖިސޓރީކރމަށ ފރިހަމަވާނޖެހޭ ކަނކަނ

ފރިހަމަވނ.

ފަށކެނޑމަށ

.34

ކައިވެނި ކރނ

ކައިވެނީގެ ސެޓފިކެޓ

ފަށކެނޑމގެ ނވަތަ ފަށކަނޑައިދިނމގެ ނިޔަތގައި

އެކަނ

ނ
ކައިވެނޏެއކޮށފިކަމަށ ބެލެވޭ ީ

ޝަރީޢަތަށ ސާބިތވމނނެވެ.

.35

(ހ)

ދޫކރނ

ކޯޓގައި ރަޖިސޓރީކރެވޭ ކޮނމެ ކައިވެނޏަކާގޅިގެނ އެކައިވެނިވާ ދެފަރާތަށ ކައިވެނީގެ
ސެޓފިކެޓ ދޫކރަނވާނެއެވެ.

(ށ)

ގ
ރ ކައިވެނީގެ ސެޓފިކެޓ ލިބިގަތމަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ ެ
އ ބަޔާނކ ާ
މި މާއދާގެ (ހ)ގަ ި
ޒިނމާއެކެވެ.

ކައިވެނި

ރަޖިސޓރީކރމަށފަހ

7

ސެޓފިކެޓ

ދވަހގެ

ތެރޭގައި

ނގެނގޮސފިނަމަ ،އިތރވާ ކޮނމެ ދވަހަކަށ  1ރފިޔާގެ މަގނ ޖޫރިމަނާކރެވޭނެއެވެ.

ސެޓފިކެޓ ގެއލިގެނ

.36

އަލނ ހެއދނ

ކައިވެނި

ނވަތަ

ވަރީގެ

ސެޓފިކެޓ

ގެއލިގެނ

އަލނ

ސެޓފިކެޓެއ

ހަދައިދެވޭނީ

އކަމަށ
ެ

ތކެއޗާއެކ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަކޮށ ފޯމގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ަ
ކޯޓަށ ދެއކމނނެވެ.

ސެޓފިކެޓ ތަރޖަމާ

.37

(ހ)

ކރނ

ރސި ތަރޖަމާ ހަދައިދެވޭނީ
ވތަ އިނގި ޭ
ފކެޓގެ ޢަރަބި ނ ަ
ކައިވެނި ނވަތަ ވަރީގެ ސެޓ ި
ސެޓފިކެޓގެ

އަޞލާއި

އެކ

އެކަމަށ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފޯމ

ފރިހަމަކޮށ

އެ

ފޯމގައި

ބަޔާނކޮށފައިވާ ތަކެއޗާއެކ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ކޯޓަށ ދެއކމނނެވެ.
(ށ)

މި މާއދާގެ (ހ)ގައި އެހެނ އޮތނަމަވެސ ،ރާއޖޭނބޭރގައި ތިބޭ ފަރާތތަކނ ،ތަރޖަމާކރަނ
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އެދި ހށަހަޅާއިރ ،ސެޓފިކެޓ ގެ އަސލގެ ބަދަލގައި ސެޓފިކޓގެ ކޮޕީ ހށަހެޅިދާނެއެވެ.

އަސލާއެއގޮތ ކަމގެ

.38

ތައގަނޑޖެހނ

ކައިވެނި ނވަތަ

ފކެޓގެ ކޮޕީގައި އަސލާއެއގޮތކަމގެ ތައގަނޑ ޖަހައިދެވޭނީ
ވަރީގެ ސެޓ ި

އކަމަށ
ެ

ތކެއޗާއެކ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަކޮށ ފޯމގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ަ
ކޯޓަށ ދެއކމނނެވެ.

ކައިވެނި ކޮށގެނ

.39

(ހ)

އޅޭ މީހެއ ނޫނކަނ

ކައިވެނި ކޮށގެނ އޅޭ މީހެއ ނޫނކަނ އަނގައިދޭ ލިޔނދޫކރެވޭނީ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފޯމ ފރިހަމަކޮށ ފޯމގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ތަކެއޗާއެކ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ

އަނގައިދޭ ލިޔނ

ކޯޓަށ

ދެއކމނނެވެ.
(ށ)

މި މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ފޯމ ހށަހަޅާފަރާތާއި ދެހެކިނ ފޯމގައިވާ އިޤރާރގައި
ޖހަނވާނެއެވެ.
ސޮއިކޮށ އިނގިލީގެ ނިޝާނ ަ

(ނ)

މި މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ލިޔނ އެހެނ ފަރާތަކާ ޙަވާލކރާނަމަ ،ވެރިފަރާތނ
ސޮއިކޮށފައިވާ

ސިޓީއަކާއި އެކ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ ހށަހަޅަނވާނެއެވެ .މިގޮތގެ މަތިނ އެ

ލިޔނ ޙަވާލކރެވޭނީ ޙަވާލވާ ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ ގެނައމނނެވެ.

ވަރި ރަޖިސޓރީކރނ

ވަރީގެ ދަފތަރ

.40

ބެލެހެއޓނ

ވަރީގެ ސެޓފިކެޓ

ޓރީކޮށ،
ދއާއި އެއގޮތަށ ވަރި ރަޖިސ ަ
ވނަ މާއދާއާއި  52ވަނަ މާއ ާ
ވޢިދގެ ަ 51
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަ ާ
ލހައޓަނީ ކައިވެނީގެ ރަޖިސޓރާރއެވެ.
ކރެވޭ ވަރީގެ މަޢލޫމާތ ވަރީގެ ދަފތަރގައި ލިޔެ ،ދަފތަރ ބަ ަ

.41

(ހ)

ހެއދނ

ގ ސެޓފިކެޓ ހެއދމަށޓަކައި
ހތެއ) ދވަހގެ ތެރޭގައި ވަރީ ެ
ވަރިސާބިތ ކރެވޭތާ ަ ( 7
އައިޑީކާޑާއި ،ކައިވެނީގެ ސެޓފިކެޓާއި އަދި  50/-ރފިޔާގެ ރެވެނިއ ސޓޭމޕއާއިއެކ ކޯޓަށ
ގ
ތ ހށަހަޅާތާ ( 10ދިހައެއ) ދވަހގެ ތެރޭގައި ކޯޓނ ވަރީ ެ
މތަކެ ި
ހށަހަޅަނވާނެއެވެ .އަދި ި
ސެޓފިކެޓ ދޫކރަނވާނެއެވެ.

(ށ)

ދހައެއ) ދވަހގެ ތެރޭގައި ސެޓފިކެޓ
ތ ހށަހަޅާތާ ި ( 10
ކ ި
މި މާއދަގެ (ހ)ގައިވާ ތަ ެ
ނގެނގޮސފިނަމަ އިތރވާ ކޮނމެ ދވަހަކަށ ދެފަރާތނކރެ ކޮނމެ ފަރާތެއ ( 1/-އެކެއ)
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ރފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއ ވަމނދާނެއެވެ.
(ނ)

ކޯޓނ ދިމާވާ މައސަލައަކާއި ގޅިގެނ ވަރީގެ ސެޓފިކެޓ ނގެނދެވި ދިމާވާ ޙާލަތތައ މި
މާއދާގެ (ށ) އިނ އިސތިސނާވާނެއެވެ.

ޢިއދާގެ މއދަތ

.42

(ހ)

ހަމަވމނ ކޯޓަށ

ޢިއދާގެ މއދަތ ހަމަވމނ ،އެކަމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަކރމަށ ފަހ

އެކަނ

ކޯޓަށ އަނގަނވާނެއެވެ.

އެނގނ

(ށ)

ރގައި ޢިއދަ ހަމަކރމގެ ކަނތައ ފރިހަމަ ކޮށދެވޭނެއެވެ.
ފޯމ ހށަހެޅޭތާ  3ދވަހގެ ތެ ޭ

(ނ)

ބލެވޭނީ ވަރީގެ ސެޓފިކެޓގައި ޢިއދަ ހަމަކރމަށ ޚާއޞަ
ޢިއދަ ހަމަކރެވިއޖެ ކަމަށ ެ
ރޖިސޓރާރ ސޮއިކޮށ ކޯޓގެ
ޤޟީއެއ ނވަތަ ކައިވެނީގެ ަ
ކރެވިފައިވާ ތަނގައި ކޯޓގެ ާ
ސިއކަ ޖެހމނނެވެ.

އެހެނިހެނ ކަނތައތައ

ރެވެނިއ ސޓޭމޕ

.43

ޖެހމާއި ޚިދމަތތަކަށ

ފެމިލީ ކޯޓގައި ކައިވެނޏާއި ވަރި ރަޖިސޓރީ ކރމާ ގޅިގެނ ރެވެނިއ ސޓޭމޕ ޖެހމާއި،
ޚިދމަތތަކަށ ފައިސާ ނެގޭނީ މިޤަވާއިދގެ ޖަދވަލ  1ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތގެ މަތިނނެވެ.

ފައިސާ ނެގޭނެ
މިނވަރ

ޤަވާއިދަށ

.44

(ހ)

ޢަމަލކރމާއި

މިޤަވާއިދަށ ޢަމަލކރަނ ފެށމނ ފެމިލީ ކޯޓގެ ޤަވާއިދގެ ފަސ ވަނަ ބާބ "ކައިވެނޏާއި
ވަރި ރަޖިސޓރީކރނ" އވނީއެވެ.

އިސލާހކރނ

(ށ)

ވ ދވަހނ ފެށިގެނނެވެ.
މޤަވާއިދ ޢާނމކޮށ ޝާއިޢކރެ ޭ
ފށާނީ ި
މިޤަވާޢިދަށ ޢަމަލކރަނ ަ

(ނ)

މޖިލީހނ ފާސކޮށގެނނެވެ.
ފމިލީ ކޯޓގެ ޤާޟީނގެ ޢާނމ ަ
ވނީ ެ
މިޤަވާޢިދަށ ބަދަލެއ ގެނެ ޭ
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ޖަދުވަލު 1
ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާނެގޭނެ
މިންވަރު
ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ފީ
ޢަދަދު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ޚިދުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް
ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް

25/-

ކައިވެނި ކޮށގެނ އޅޭ މީހެއ ނޫނކަނ އަނގައިދޭ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމު

25/-

ކައިވެނި ކޮށގެނ އޅޭ މީހެއ ނޫނކަނ އަނގައިދޭ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ

75/-

މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޖަހާ މެސެޖް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

25/-

ދެއަނތްބަށް ކައިވެނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

25/-

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

100/-

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

500/-

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ

500/-

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ

1000/-

މާލެއިން ބޭރުގައި ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ރަށެއްފަދަ

5000/-

ތަނެއްގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ
ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކެންސަލްވާ ކައިވެނި  7ދުވަސްވުމުގެ ކުރިން

500/-

ކޮށްދިނުން
ދުވަސްވީ ލިޔުން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް

100/-

ހެއްދުމަށް
ވަލީ ހޯދުމަށްއެދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ މެސެޖް

100/-

އަސްލާއި އެއްގޮތް ތަރުޖަމާއެއްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން

25/-

އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން

25/-
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ކޯޓުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ޢަދަދު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ބާވަތް

75/-

ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ކރަނއެދޭ ކައިވެނޏަށ ،މަޤބޫލ ސަބަބަކާހރެ ރަސމީ ގަޑީގައި ފައިސާ

1500/-

ދެއކޭގޮތނވނ
100/-

ވަރިވިކަން ނައަންގާ  3ދުވަސްވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ވަރިވިކަން ނައަންގާ  3ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ދުވާލަކަށް 1/-

ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް

ދުވާލަކަށް 1/-

ނުގެންދިއުމުން އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަށް ގަޑިޖެހިގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ކައިވެނި ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

75/1000/ 1000/އާއި  5000/-އާދެމެދު

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 1000/އާއި  10000/-އާދެމެދު

ކޯޓުން ހުއްދަނެތި އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިނުމުން ކުރާ
ޖޫރިމަނާ

 5000/އަށްވުރެ ބޮޑުނޫންއަދަދެއް

ޤާނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށެއް ކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 1000/އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫންއަދަދެއް

ލިޔުންތަކުގައި ޖެހޭ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް
ސްޓޭމްޕް

ބާވަތް
ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

 10/-ރުފިޔާ

ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

 50/-ރުފިޔާ

ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

 50/-ރުފިޔާ
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