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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  18މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  2016
ވަނަ އިޞްލާުޙ  2ޤާނޫނު( އަށް  ާއއިލާއާބެހޭ) 2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 26

 2016 އެޕްރީލް 28 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ރަޖަބު 21)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2016/9 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އިޞްލާޙު  ވަނަ  2 އަށް ( ޤާނޫނު  އާއިލާއާބެހޭ) 2000/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ

 
  

  

ހަމަޖައްަސއި، ޭއެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު ވަަނ މާއްދާއަީކ ެއ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުަގއި  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1
 އިތުރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ެއއްބަސްވުްނ ެއކުލަވާލަންވާީނ، ިއސްލާމީ  )ށ( .11 

  ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ވަރިކުރުމުގެ ކުރިން 
ދެމަފިރިން އެކުގައި 

މުދާ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ 
ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން 

 ބެހުން 

ކާވެނި ރޫޭޅ ޙާލަތުަގއި، ާކެވނީގެ މުއްދަުތގައި ދެމަފިރިން އެުކގަިއ ޙާޞިލުކޮށްފަިއވާ  (ހ) .32

ވަނަ  11ޤާނޫނުގެ  މުދަލާއި ފައިސާއާމެދު ޢަމަުލކުރާނެ އުސޫެލއް ބަޔާްނކޮށް މި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކާވެނީގެ ެއއްބަސްވުެމްއ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި 

ކޮށްފައިވާނަމަ، ވަިރކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ ކާވެނި ރޫަޅއިދިނުމުެގ 

ކުރިން، ނުވަތަ ވަރި ރަިޖސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން، ކާވެީނގެ މުއްދަުތގަިއ 

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ، އެކުަގއި ޙާޞިލުޮކށްފައިވާ މުދަލާއި ަފއިސާދެމަފިރިން 

ގޮތުގެމަތިން، އެ ދެމަފިރިންެގ މެދުގައި ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގަިއ  11މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކާވެީނގެ އެްއބަސްވުމެއް ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ނަމަވެްސ، 

         ނުވަތަ ެއއްބަސްވުެމއް ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޮކށްފައިނުވާ ނަމަވެްސ، 

ރާތަކަށްވެސް އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުން ލިބެންޖެހޭ އެ ދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެ ފަ

 އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް އެ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭންާވނެއެވެ.

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މުދާ ބަހަންވާނީ،  (ނ)  

ކާވެިނ ، ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެވޭ ެއއްބަްސވުމުަގއިވާ  11މި ޤާނޫނުގެ 

ރޫޅޭ ޙާލަތުަގއި ާކވެނީެގ މުއްދަތުގަިއ ދެމަފިރިން ެއކުަގއި ޙާޞިލުކޮށްަފއިވާ 
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މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިއްޖެ 

 ޙާލަތުގަެއވެ.

ކާވެނި ރޫޅޭ ޙާލަުތގައި ާކވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން ެއކުަގއި ޙާޞިލުކޮށްފަިއވާ  ( ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެފަިއވާ  11މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ިއސްކަންދިނުމުގެ އިތުރުން،  އެއްބަްސވުމުަގއި ކަ

 މެދުގައި މިކަމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިލާފުތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ދެމަފިރިންގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މުދާ ބަހާއިރު، އަންނަނިވި 

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ.

ޙާޞިލުކޮށްފަިއާވ މުދަލެއް ނުވަތަ ކާވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެކުަގއި  (1)   

ފައިސާެއއްވާނަމަ، އެ މުދަލަީކ ކޮބައިކަާމއި ނުވަތަ އެ ފަިއސާގެ މިންވަަރީކ 

ނަޑއެޅުން؛ ައދި  ކޮބައިކަުމގައި ކަ

އެ މުދަލުން ނުވަތަ ފައިާސިއން ފިރިމީހާއަށާއި އަނބިމީހާައށް ޙައްޤުވާ ަބއި  (2)   

ނޑައެޅުން.  ނުވަތަ މިންވަރު ކަ

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (ބ)  

ނޑަެއޅުމުަގއި  އެުކގައި ޙާޞިލުކޮށްަފއިވާ ުމދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާައކީ ޮކބައިކަން ކަ

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ެދމަފިރިން ވަކިން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ކާވެީނގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން  (1)   

ފައިސާގެ ތެރެއިްނ، ކާެވނީގެ މުއްދަތުގައި އެ މުދަލަކުން ނުވަތަ 

ފައިސާައކުން ތަޞައްރަފުުކރެވި، އެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ފައިާސއަްށ 

އިތުރުވުމެއް ުނވަތަ ކުރިއެރުެމއް ލިބިފައިވާނަމަ، އިތުުރވި ނުވަތަ ކުރިއެިރ 

ބަލައި، އެ ނިސްބަތަކީ ކާވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެކުގަިއ  ނިސްބަތަށް

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ުނަވތަ ފައިސާެއއް ކަމުަގއި ބެލުން؛

ކާވެީނގެ މުއްދަތުގައި ހޯދާފަިއވާ މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީކުރެިވފައިވަނީ، ނުވަަތ  (2)   

ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެްއެގ ފައިސާެއއް ބެހެއްޓިފަިއވަނީ، ދެމަފިރިން ކުރެ 

ނަން މަތީގައި ކަމަށްވިޔަްސ، އެކަމަކީ އެ މުދަލުގެ ުނވަތަ ފައިާސގެ 

މިލްކުވެރިކަން ހަމަެއކަނި އެަފރާތުގެ މަްއޗަށް އޮްތކަން ާސބިތުކޮށްދޭ ކަމެްއ 

 ކަމުގައި ނުބެލުން.
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މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން ( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކާވެނީގެ 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (ޅ)  

އެުކގައި ޙާޞިުލކޮށްފަިއާވ މުދަލަކުން ނުވަތަ ފަިއސާއަކުން އަނބިމީހާއަށާއި 

ނޑައެޅުުމގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  ފިރިމީހާއަށް ޙައްޤުވާ ބައި ުނވަތަ މިންވަރު ކަ

  ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ދެމަފިރިން ވަކިވަކީން ަމސައްކަތްކޮށްަފއިާވ އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުަމށް  (1)   

 ނުވަތަ ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަުރ؛

 ކާވެނިކޮްށގެން ުއޅުނު މުއްދަތު؛ (2)   

ޢަމަލީ ގޮތުން ނުވަތަ މާލީ ގޮތުން މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމުގަިއ  (3)   

އަނބިމީހާގެ ހިއްާސއެއް ެނތް ނަމަވެސް، ާކވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ާކވެިނ 

އާރާސްތުކުރުމަށްޓަަކއި އަނބިމީހާގެ ހައިސިްއޔަތުން ނުވަތަ ދަރިންެގ 

 މަންމަގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތް؛

އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިާސައކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރަންޏެްއ ދެމަފިރިންކުރެ  (4)   

 އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދަްއކަންޖެހިފައިވާނަމަ، ެއކަން.

ނޑައަާޅ  (ކ)   މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މުދާ ބަހާއިރު، ބެހުމަށް ކަ

އެްއވެސް މުދަލަކީ އޭގެ ޒާުތގައި ބެހުމަށް ދަތި މުދަލެއްަނމަ، އެ މުދަލެއް ބެހުމުގެ 

   ބަދަލުގައި، އެ މުދަލަކުން ދެމަފިރިން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު، 

އެ މުދަލެއް ބާޒާރުަގއި ިވއްކާެލވެން އޮތް ައގެްއގަިއ  އެ އިރެްއަގއި

ނޑައަަޅއި އެ ފައިސާ ދެމަފިރިންކުރެ  ،އަގުަމގުކުރުމަށްފަހު، އެ ައަގށްވާ ފައިސާ ކަ

އެކަކަށް ދިނުމަށާއި، އަެނއް ފަރާތުގައި އެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

)ކ( ެގ ދަށުން ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު މުދާ ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް މި މާއްދާގެ  (އ)  

ނަޑއަޅާނީ ދެމަފިރިން އެއްަބސްވާ ގޮެތްއގެމަތިންނެވެ.  ކަ

މި މާއްދާގެ )އ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްުނވެޭވ  )ވ(  

ނަޑއަާޅނީ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙާލަތުގައި، ފައިާސ ދީ މުދާ ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަ

 ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން ކޯޓުންނެވެ.

މި މާއްދާގަިއ "ާކވެީނގެ މުްއދަތުގައި ދެމަފިރިން ެއުކގައި ޙާޞިލުކޮށްފައިާވ މުދަލާިއ  )މ(  

ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކާވެނީގެ މުއްދަުތގައި ެދމަފިރިން އެކުގައި ނުވަތަ 
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    ވަިކވަކިން ހޯދާފައިވާ އުފުޭލ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ނަޤުދު ފައިސާ އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 1މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )

 ބަޔާންކުރާ މުދަލާއި ފައިާސއަށެވެ.

ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، މި  )ފ(  

ދެމަފިރިން ަވކިން ހޯދާފައިާވ މުދަލާއި  ،ބޭނުމަށްޓަކައި، ކާވެިނ ކުުރމުގެ ކުރިން 

ދެމަފިރިންގެ ެއކަހެރި ނަމުގަިއ ހޯދާފައިާވ މުދަލާއި ފައިާސ އަިދ ، ފައިސާާއއި

ތަރިކަިއގެ އުސޫލުން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުްނ ލިބޭ މުދަލާއި ފައިސާ 

 މަފިރިން ވަކިން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިާސގެ ގޮުތގަެއވެ.މާނަކުރަންވާނީ ދެ

މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިާސ، މި މާއްދާގެ )މ( ގައި  )ދ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކާވެީނގެ މުްއދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުަގއި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި 

( ވަނަ 1ހަމައެކަނި މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )ފައިސާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނީ، 

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތުގަެއވެ.

މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާުރެގ ޖެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރ  )ތ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަންނަނިވި  6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނޭނެހެން މިނިސްޓްރީން ގަާވއިދު ހަދައި ެއކުލަވާލަންވާނެެއވެ.ކަންކަން ހިމެ

ކާވެނި ކުރުުމގެ ކުރިން ެދމަފިރިން ވަކިން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާިއ  (1)   

ނޑުތަާކއި އުސޫުލ؛ ނޑަައޅާނެ މިންގަ  އެކަހެރި ނަމުގައި ހޯދާފަިއވާ ުމދާ ކަ

ޙާޞިުލކޮށްފަިއވާ މުދާ ނުވަަތ ކާވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެުކގައި  (2)   

ނޑައަޅާނެ އުސޫލު؛  ފައިސާ ކަ

މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެމަފިރިން ވަކިަވކީން މަސައްކަތްކޮށްަފިއާވ  (3)   

ނަޑއަޅާނެ އުސޫުލ؛  ނުވަތަ ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަުރ ކަ

ޙައްޤުވާ ަބއި އަނބިމީހާއަށާއި ފިރިމީހާައށް ކާވެީނގެ މުއްދަތަށް ބަލަިއ،  (4)   

ނޑައަޅާނެ އުސޫލު؛  ނުވަތަ މިންވަރު ކަ

ކާވެީނގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުަގއި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ  (5)   

 އަުގކުރުމާބެހޭ އުސޫލު؛

ކާވެނި ކުރުުމގެ ކުރިން ެދމަފިރިން ވަކިން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާިއ  (6)   

ފައިސާާއއި ެއކަހެރި ނަމުަގއި ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ަފއިސާ ާކވެނީެގ 
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މުއްދަތުގައި ތަަޞއްރަފުކުެރވި، އެ މުދަލާއި ފައިާސއަށް އިުތރުވުމެއް ުނވަަތ 

 ސޫލު؛ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަިއވާނަމަ، ެއކަން ދެނެގަންނާނެ އު

ކާވެީނގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުަގއި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ  (7)   

ނަޑއަޅާ އެްއވެްސ މުދަލަކީ ޭއެގ  ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން ބަހާއިރު، ބެހުމަށް ކަ

ޒާތުަގއި ބެހުމަށް ދަތި މުަދލެއްނަމަ، ެއ މުދަލެއް ބެުހމުގެ ބަދަލުަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ދަރީންގެ ޚަަރދާއި އަނބިމީހާގެ ޚަރަދާ ގުޭޅގޮތުްނ  .35 ޚަރަދު ލެއްވުން 

ވަރިކުުރމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ ، ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްވުމަަކށް އާދެވިފައިނުވާނަމަ

ކާވެނި ރޫަޅއިދިނުމުގެ ކުރިްނ، ނުވަތަ ވަރި ރަޖިސްޓަީރޮކށްދިނުމުގެ ކުރިން، މި ޤާނޫނާއި 

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބިމީހާއަށާއި ދަރީންނަށާއި ވަރިކޮށްފައި ިއންނަ 

ނޑަައޅައި، އަންހެނާއަށް ޚަރަދު ދޭންވާނެ މުއްދަތާއި         މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަ

 އެ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ ވަިރކުރި ފިރިހެނާއަށް ކޯޓުން އަްނގަންވާެނއެެވ.

 މި ބިލުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅެގން، އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. .4

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީަފއިވާ ަތންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ  .5
 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެިހ ސަރުާކރުގެ ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރާ .6
 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


