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  ލް ސަރވިސަސް ޝަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސ  
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

 ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  72)ޢާއިލާއާބެޭހ ޤާޫނނު( ގެ  2000/4މިއީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
 ވާއިދެކެވެ.ފައިވާ ގަވައިލައިދަށުން އެކުލަ

 "ޢާއިލާއާެބހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

)ާޢއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 މަުގސަދު 
 ކަންކަން ތަްނީފޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

ކައިވެނިކޮްށދިުނމަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 
 ކައިވެނި  ،ކޮްށފައިވާކުރަން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ކ ޓުްނ ތައްޔާރު ކައިވެންޏެއް )ހ(  .3

ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފ މުގައިވާ ަމޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ، ަކއިވެނިކުރަން އެދޭ 
ފ މު  ރަސްމީ ގަޑީގައި ކ ޓަށް އެ ،ކުރިންހުގެ ( ދުވަ)ހަތެއް 7ތާރީޚުގެ 

)ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  25/-ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފ މާއެކު 
 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ފ މުގައި ހިމަނަންެޖހޭ މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަވެފައި ފުާރ  ދިކޮށްދިނުމަްށ އެ ކައިވެނި )ށ(  
ީނ، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ުފރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ފ މު ަބލައިގަނެވޭ ނުވާނަމަ، އެ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ނޫން  ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ރުޖޫޢަކުރުން )ނ(  
އެވެ. ތަފްރީުޤ ގޮތަށް ހަމަެޖހިފައެއް ނުވެ ހެޅޭގޮތަކަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް ުހށަ

ގައި އިން ދައިފަސްޚު ކުރެވިފައިވާ ކައިވެންޏެއްގެ ޢިއް ނުވަތަކުރެވިފައިވާ 



 ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި          R/2022-99ރު: ނަންބަ  ގަވާއިދު              141 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

4 
 

ނުވަަތ  ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ތަފްރީޤު  ،އަންހެނާއަށް ކައިވެނިކުރަން ުހށަހެޅޭނީ
ފަސްޚުކުރެވުނު ފިރިހެނާއާ އެކުގައެވެ. އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކުރާނަމަ ކައިވެނި 

 މަށްފަހުގައެވެ.ޢިއްދައިެގ މުއްދަތު ހަމަވު ،ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ

ކައިވެީނގެ 
އެްއބަްސވުން 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމުގަިއ  އިކައިވެނީގަ ކައިވެނިކުރާއިރު، އެ )ހ(  .4
އެ އެއްބަސްވުން  ،ތަބާވާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމަނައި

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ކ ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި  )ށ(  
ފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްތ  ކ ޓުްނ އެއްބަސްވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ކައިވެީނގެ 
އެްއބަްސވުން ކ ޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މުގައި ތަބާވާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ކައިވެނިވާ ދެފަރާތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރު  .5
   ވެފައިވާނަމަ، އަިދ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްވުމެއް 4މި ގަވާއިދުގެ 

އެ އެއްބަސްވުން ކ ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކައިވެނިކުރާ ދެފަރާތުން އެދޭނަމަ، 
އިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފ މު ނުވަތަ ކަ

 ފ މާއެކު އެ އެއްބަސްވުން ކ ޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ކ ޓުގައެވެ.  ،އާންމުގޮތެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ  )ހ(  .6 ކައިވެނިކޮްށެދވޭ ތަން 
ނަމަ، ކައިވެނީގެ ކ ޓުގައި ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ

މަޖިލިސް ބާއްވާ ތަނަކީ ެއފަދަ މަޖިލީހަކަށް އެކަށީގެްނގެންވާ ތަނަކަްށ 
 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ފަދައިން ކައިވެނި ކުރުމަްށ ހުށަހަޅާ ތަނަީކ  ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 ކ ޓުްނ ކ ޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްތ  ެބލުމުގައި

ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންކަން، ކ ޓުން ކަނޑައަޅާ ކަމާބެހޭ އުސޫލެއްގައި ހިމަނައި، 
 ކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު

 ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގައި ކައިވެނިކުރާ އަންހެންމީހާއާއި ފިރިހެންމީހާ ތިބެންވާނެއެވެ. )ނ(  

ކައިވެނިކޮްށދިުނމަށް 

އަށް ހަމަޖެހިަފިއވާ ގަޑި 
 ،ހާޒިރުުނވުާމއި

ފ މު ކައިވެނި 
 ކުރުން ކެންސަލު

 

ކ ޓުގައި ކުރާ ކައިވެންޏާއި، ކ ޓު ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ކުރާ ކައިވެނިތަކުގައި  )ހ(  .7
ންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ކައިވެނި ކުރުމަްށ ވާކައިވެންޏަށް ހާޒިރު

ކައިވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ،  އެހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، 
)ހަތްދިހަަފހެއް(  75/-ގަޑިޖެހުނު ކޮންމެ މީހަކަށް ކަިއވެނިވާން އެދޭ ފަރާތުން 

 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
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ޏަށް ހާޒިރު ންކައިވެންޏަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކައިވެ )ށ(  
    ށަހެޅި ުހށަހެޅުން ބާޠިުލކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކައިވެންޏަްށ ެއދި ހު ،ނުވެއްޖެނަމަ

ކައިވެންޏެއް އަލުން ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރި  އެ
 )ަހތެއް( ުދވަސް ހަމަވުމުންނެވެ.  7ދުވަހުން ފެށިގެން 

ކަމަްށ ޓަކައި ކައިވެންޏަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމށް  (ނ)  
 ކާއިވެނީކުރާ ދެމީުހންާނއި، ހެކިވެރިންނާއި، ވަލީވެރިޔާއެވެ. ،ބެލެވޭނީ

ކައިވެްނޏެއް ކުރަން އޮތް  އެ ،ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބަލާނީ (ރ)  
 )ަފނަރަ( މިނެޓު ހިނގާއިރު ހާޒިރުނުވިނަަމއެވެ.  15ވަގުތުން ފެށިގެން 

ން ކައިވެނީެގ މަޢުލޫމާުތ ފ މު ކެންސަްލ ގޮުތގެ މަތީވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި )ބ(  
ރީ ، އަލުން ފީ ދައްކައި، ރަޖިސްޓަކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ ދެން އެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

)ހަތެއް( ދުަވސް ވުމުގެ ކުރިން  7ކައިވެންޏެއްގެ ފ މު  ކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެފަދަ 
         ޭހ ފީގެ އިތުރުން ދައްކަންޖެރީކުރަން ވެނި ރަޖިސްޓަކައި ،ބަލައިގަނެވޭނީ 

 ނެވެ.ޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުން)ފަސްސަތޭކަ( ރުފި 500/-

ކައިވެނި ރަިޖސްޓަރީ 

ކުރުުމގެ ފީއާއި 

 ކައިވެނިކޮްށދޭ ަގޑި 

ސަތޭކަ( އެއް) 100/-ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ  )ހ(  .8
 ރުފިޔާއެވެ. 

           އިވާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޮށްފަ )ށ(  
 ސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.  ސް)ފަ 500/-

އި ކ ޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ގަޑިތައް، ކ ޓުން އްޔާކ ޓުގަ )ނ(  
 ކަނޑައަޅާ ކަމާބެހޭ އުސޫލެއްގައި ހިމަނައި، އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު

. އެފަދައިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގައި، ރަސްމީ މަސައްކަތު ކުރަންވާނެއެވެ
އި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭެނ އްޔާދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގަ

 ގަޑިތަކާއި، ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ޚާއްޞަ ގަޑިތައް ވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އިވެނި ރަިޖސްޓަރީކުރުމުގެ ފީގެ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކ ޓުގައި ކައިވެނި ކޮށްދެވޭީނ، ކަ )ރ(  
 ކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ސަތޭސް)ފަ 500/-އިތުރުން، 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ކ ޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނީގެ ފީއަކީ ކައިވެނި  (ބ)  
 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއެވެ. -/1,000ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން 
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ނޫން ތަނެއްގައި ކ ޓުން ބޭރުގައި  ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފިޔަވައި އެމީހުން  (ޅ)  
         ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފީއަކީ، ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން

ޓަކަިއ  ކޮށްދިނުމަށް ކައިވެނި  ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން 5000/-
ދެމެދުގެ  ޔުމާއި، އެނބުރި އަުއމާއި، އެކ ޓުން ދާ ބަޔަކު ކައިވެނިކުރާ ތަނަށް ދި

ތަނެއްގައި  ވަގުތުތަކުގެ ކެއިންބުއިމާއި، އެނބުރި އައުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ
ގާ އެންމެަހއި ޚަރަދުތައް ކައިވެނި އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ޓަކައި ިހނ ތިބުމަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ދިމާވާ ސަބަބަާކހުރެ ކައިވެނި ކޮށްދިނުްނ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް ފީ ނެގުަމށްފަހު،  (ކ)  
ލަން މެދުވެރިވި ސަަބބަކީ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޓައިލަން ޖެހިއްޖެނަަމ، ހުއް ޓައިހުއް

، އާއި، ވަލީވެރިޔާނާއިކައިވެންޏާ ބެހޭ މީހުން )ކައިވެނިވާ ދެމީހުން އެދިފައިވާ، އެ
ވާނަމަ،  ބެއް ކަމުގައިހެކިވެރިން( ގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ އިހުމާލުން މެދުވެރިވި ސަބަ

ފައިވާ ފީ އަނބުާރ ނުދެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ސަަބބެއް މެދުވެރިވީ ކ ޓުގެ ކައިކ ޓަށް ދައް
 ފަރާތަށް ލިބިެދވޭނެއެވެ.  ވާނަމަ، ނެިގ ފީ އަނބުރާ އެ އިހުމާލުން ކަމުގައި

ކައިވެނިކޮްށދިުނމުގެ 

ކުރިން ަޚރަާދއި 

ޖޫރިަމނާ ފަިއސާ 
 ދެއްކުން 

ރަދުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަރިކޮްށގެން ކޮށްފައިވާ ދަރިންގެ ޚަ )ހ(  .9
     ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާ މީހުންގެ ކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ 

 އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް، ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދެއްކުމާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް  )ށ(  
އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާނަމަ، ކ ޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ  ގުޅޭގޮތުން

 ކައިވެނި ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ގެދަށުން އެ މީހެއް

އަހަރު ނުރުފުރޭ   18

ކުދިންގެ ަކއިެވނި 
 ުނދިނުން  ޢަޤުދުކޮށް

 )އަށާރަ( އަަހރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންަނށް ކައިވެނި ޢަޤްދުކޮށްދީގެން  18އުމުރުން   .10
 ނެއެވެ.ނުވާ

 ބަންުދަގއި ތިބޭ

މީހުްނގެ ކައިެވނި 
 ކޮށްދިނުން 

 

 ފައި ތިބޭ މީހުންގެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ވައިލައިތިބޭ މީހުންނާއި، އަރު ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައި  .11
ޓަކައި، އެ ފަދަ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ހަާވލުވެފައިވާ އިދާރާއިން އެއްބާރުލުންދީ، 

 އްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ޓަކައި ހަމަޖަ އެކަމަށް

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ވަލީ 

ވަލީެވރިޔާގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ތައް ފުރިހަމަވުން ލާޒިމު ޠު ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ޝަރު ،ވަލީވެރިންގެ ޝަރުޠުގެ ތެރޭގައި  .12
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 ވާން ވާނެއެވެ. 

 .ބާލިޣުވުން )ހ(  

 .ހުރުން ބުއްދި ސަލާމަތުން )ށ(  

 .ކަމުގައި ވުން މިނިވަނެއް )ނ(  

 ތިރީގައިވާ ތަރުތީބުގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ،ވަލީ ދިނުމުގައި ބަލާނީ   .13 ވަލީެވރިްނގެ ތަރުީތބު 

 .ބައްޕަ )ހ(   

 .ކާފަ )ބައްޕަ ފަރާތުގެ( )ށ(  

  .ޑުއެއްބަފާ އަޚުނއެއްބަ )ނ(  

  .އެއްބަފާ އަޚު )ރ(  

  .ދަރިންއެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެން )ބ(  

 .އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރިން )ޅ(  

 އަޚު )ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެ( ބަނޑުއެއްބަފާއްބައްޕަގެ އެ )ކ(  

 އަޚު )ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެ( ބައްޕަގެ އެއްބަފާ )އ(  

 އަޚު )ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިެހންދަރި( ބައްޕަގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ )ވ(   

ލީެވރިޔާ ރަުށގައި ވަ

 ނެތުން 
 ،އަންހެނަކު ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ރަށުގައި ނެތްނަމަ ޢަަމލުކުރާނީ  .14

 ގޮތަށެވެ. ތިރީގައި މިވާ

    ވަލީވެރިޔާ ހުރި ރަށެއްގެ ކ ޓު މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ ރުހޭބަސް  ލިބުމުން،  )ހ(  
އެ ކައިވެންޏެްއ ކޮށްދިނުމަށް އެިދ  ،ދޭނީ އެ ކައިވެންޏެއް ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ

 ހުށަހެޅި ކ ޓުންނެވެ.

ވަލީވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކާ ަވލީ ހަވާލުކުރާނަމަ، ަވލީއާ ަހވާލުވާނެ ފަރާތެްއ  )ށ(  
ކުރުމުގެ ލުވަލީވެރިޔާ އައްޔަނުކޮށް، ވަލީވެރިޔާ ކ ޓަށް ހާޒިރުވުމުން ވަލީ ހަވާ

 ވެ.ކަންތައް ކ ޓުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެ

ކުރާ ން ކައިވެނިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ވަލީއާ ހަވާލުވި ފަާރތު  )ނ(  
ކ ޓަށް ހާޒިރުވެ ވަލީއާ ހަވާލުވިކަމަށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކައިވެނި 
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 ،އެ ކައިވެނީގެ ވަލީއާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ،ކޮށްދެވޭނީ
 ވެ.ވަލީ ދިނުމުންނެ

    ަޤއުމެއްގައި ހުރި  ވާނަމަ، އެ ވަލީވެރިޔާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ކަމަށް )ރ(  
ރުހޭ ަބސް ނުވަތަ ވަލީ  ،ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި

ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ  އެ ،ފޮނުވިދާނެއެވެ. އެފަދަ އޮފީހެއް ނެތް ޤައުމެއްގައި ނަމަ
ބޫލުކުރާ މުސްލިމް ޖަމާޢަތެއް ގަތަނެއްގެ ސަރުކާރު   ނުވަތަ އެކ ޓު މެދުވެރިކޮށް

ތަނެްއ މެދުެވރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ިމ ގޮުތން ފޮނުވީ ރުޭހ  ފަދަ  ނުވަތަ އެ
ކައިވެންޏެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި  ކައިވެނި ކޮށްދޭނީ، އެ އެ ،ބަސްކަމަށް ވާނަމަ

ނުވަތަ ަވލީ ދިނުން ީމހަކާ  ،ނަމަޅި ކ ޓުންެނވެ. ވަލީ ިދނުަމށް މީހަކު ފޮނުވާ ހެހުށަ
ހަވާލުކުރާނަމަ ކައިވެނި ކޮށްދޭނީ، ވަލީއާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް 

 ވަލީ ދިނުމުންނެވެ. ،ހާޒިރުވެ

ކޮށްދޭނީ، ކަާމބެޭހ ނި ފައިވާ ހާލަްތތަކުގައި ކައިވެބަޔާންޮކށްމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  )ބ(  
 މުންެނވެ.ރަސްމީ ލިޔުން ކ ޓަށް ލިބު

 ވަލީެވރިޔާ ވީތަެނއް

 ނޭނގުން 
މީހުން ބުނާނަމަ،  ޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް އެހަކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަ  .15

ވަލީވެރިޔާ  ،ތިމާގެ މީހުން ކ ޓަށް ހާޒިރުކޮށް އެކަން ސާފުކުރުމުން ގާތް ވަލީވެރިޔާގެ އެންމެ
 ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކަިއވެނިކޮށްދޭނީއެވެ.ބުނާނަމަ މީހުން ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް އެ

ވަލީެވރިޔާ ދުނިޭޔަގއި 

 ނެތުން  
ޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް ބުނާނަމަ، ހަކުރުމަށް އެދި ހުށަ ކައިވެނި )ހ(  .16

ކ ޓުން އެކަން ެބލުމުން ވަލީވެރިޔާ  ،ނަމަތްނުވަތަ ނަސަބުގެ ވަލީވެރިޔަކު ނެ
 ވެއްެޖނަމަ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ސާބިތު

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ،  ގެމާއްދާ މި )ށ(  
        ،އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޭޔގައި ހުރިނަމަ

  ބުނާ ެއއްޗަކަށް ރިޢާޔަތް އެ ކައިވެންޏާ މެދު މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ
 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   ފަހު މިކުރުމަށް

ވަލީެވރިޔާ 

ވަލީދިުނމަށް 
 އިންކާރުުކރުން 

 ޅާ މައްސަލަތަކުގަިއ ވަލީވެރިޔާ ވަލީހަނުދީގެން އަންެހންމީހާ ހުށަ ވަލީވެރިޔާ ވަލީ )ހ(  .17
ނޫންަކމަށް ޝަރީޢަތަްށ ޒުރެއް އޮވެގެން އުށް އިންކާރު ކުރަީނ މަްޤބޫލު ދިނުމަ

 ފެނިއްޖެނަމަ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.

ވަލީ ހ ދުމުގެ މައްސަލައެއް ކ ޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ޝަރީަޢތުން ވަކި ގޮތަކަށް  )ށ(  
ން ބޭރަްށ ޖެއިނުނިމެނީސް، ވަލީވެރިޔާ ފުރައިގެން ރަށުން ބޭރަްށ، ނުވަތަ ރާއް

 ކިމުގެ ވަލީއަްށ ކައިވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.، ޙާނަމަހިނގައްޖެ
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އަންހެނާ ކައިވެންޏަށް ުހށަެހޅުމަށްފަހު، އެކަން ހަަމނުަޖއްސައި ޝަރުޢީ  )ނ(  
ސަބަބެއްނެތި ވަލީވެރިޔާ ރަށުން ބޭރަށް ހިނގައްޖެނަަމ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކައިވެނި 

 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ވަލީދިުނމަށް 
 ނުކުޅެުދން 

ދިއްޖެކަން ސާބިތުވާ ހާލަތެއް ގެ ސަބަބުން ވަލީ ދިނުމަށް ނުކުޅެވަލީވެރިޔާ ބައްޔެއް  .18
 ުހރި ވަލީވެރިއަށެވެ.ޖެހިގެން  ވަލީ ނަޤުލުވާނީ ދެން ގެއްޏެންކައިވެ ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ

ޙާކިުމގެ ވަލީައށް 

 ކައިވެނިކޮްށދިުނން 
       ވަނަ މާއްދާގެ 9ގެ ( ޢާއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނު) 2000/4ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .19

ފަދައިން ޙާކިމުގެ ވަލީ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް  )ށ( ގައިވާ
 ފައިވާ ކ ޓުންނެވެ. ޅައިކައިވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ، ކައިވެނިކުރަން އެދި ހުށަހަ

 ހާލަތުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކައިވެނި  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
، ކައިވެިނ ކޮށްދިނުމަށް އެިދ ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން ޙާކިމުގެ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ 

 އެ ވަލީ ހ ދަންވާނެއެވެ. ،ވަލީ ހ ދަން ކ ޓަށް ހުަށހަޅައި

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކައިވެނިކުރުން  އެއް 

ައންބަްށުވރެ  އެއް

ގިނަ އަްނބަށް 
 ކައިވެނިުކރުން 

އެކަމަްށ އެދޭ  ،ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަްނ ޖެހޭނީ ކައިވެނިބަށްވުރެ ގިަނ އަންަބށް އަން އެއް  .20
 ފ މަކުންނެވެ.

ައންބަްށުވރެ  އެއް
ގިނަ އަްނބަށް 

ކައިވެނިުކރުުމގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

ކުރާ ކައިވެނި ގިނަ އަންަބށް ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ، އެ އަންބަށްވުރެ އެއް  .21
އް ފުރިަހމަވާ މީހެއްކަން ކ ޓަށް ފިރިހެނާއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޝަރުޠުތަ

ން ަބލާއިރު ރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތީފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ ޝަހަޅައިސާބިތުވުމުންނެވެ. އަދި ހުށަ 
 މަޤްބޫލު ސަބަުބތަކެއް ކަމަށް ވާަނމައެވެ.

ފިރިހެނާ  ކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ، އެބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކައިވެނިއަން އެއް )ހ(  
ޅޭ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރަމުންގެންދާ މީހަކު އުއިނދެގެން
 ވުން. ކަމުގައި

 ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި، ހިނގަމުންދާ މީހަކު ކަުމގައި ނުވުން. )ށ(  

ކުރަން އެޭދ ިފރިހެނާއަކީ އޭނާގެ ބަށްވުރެ ގިަނ އަްނބަށް ކައިވެނިއަން އެއް )ނ(  
ވުން. މިަކްނ  ން ދިރިއުޅޭނެ ޮގތާއި ޚަރަދު ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ މީހަަކށްއަނބިދަރި

އޭނާެގ ގ ތިގެދޮރު ހުރި  ،ކުރާ މަސައްކަތާއި، ލިބޭ އާމްދަނީއަށާއި އޭނާ ،ބަލާނީ
 ނެތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮެށވެ.
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ން ަފއިސާ ގަވާއިދު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ އެ )ރ(  
 ވުން. ދައްކަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި

ކ ޓުން ބަލާނެ 
 ކަންކަން

ކުރޭތ  ބެލުމަށް އަނބިމީހާ ކ ޓަްށ ރިންނަށް ިފރިމީހާ ޚަރަދުއަނބިމީހާއަށާއި ދަ )ހ(  .22
 ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޅައިފައިވާ މީހާ ހަ  ހުށައެއް އަންބަށްވުރެ ގިަނ ައންބަށް ކައިވެނިކުރަން  )ށ(  
އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންަނށް ޚަރަދު ނުދޭ ކަމުގައި ބުނެ، އެފަދަ މައްސަލައެއް 

ފައިވާނަމަ، ެއފަދަ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް ދެއަންބަށް ކައިވެިނ ޅައިކ ޓަކަށް ހުށަހަ
 ފައިސާ ގަވާއިދުން  އެ ،ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ކޮށެއް

 ނުދެވޭނެއެވެ. އް ކޮށެއްޏެމިފަދަ ކަިއވެން ،ނުދާނަމަ ދައްކަމުން

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ދިވެހި ބިދޭސީ ކައިވެންޏާއި ވަރި 

ދިވެހި ބިޭދސީ 

 ކައިވެްނޏާއި ވަރި 
 2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އްޔިތަކާ ކައިވެނި ކުރެވޭނީރަ ބިދޭސީއަކާއި ދިވެހި  .23

 ގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ަވނަ މާއްދާ 16ގެ ( ޢާއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނު)

ދިވެިހާރއްޭޖގެ 

ރައްޔިތަާކއި 
ބިޭދސީއަކު 

ކައިވެނިުކރަން 
އެދޭަނމަ ހުންަނންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކާއި ބިދޭސީއަކު ކައިވެނިކުރަން އެދޭނަމަ  .24
 ނެއެވެ.ވާބައިގައި ފުރިހަމަވޭތ  ބަލަންއެދޭ މީހާގެ ކި ކުރަންކައިވެނި

އެދޭ ދެފަރާތުގައި  ކައިވެނިކުރަން ،ޝަރުޢީގޮތުން ކައިވެނި ޞައްޙަވުމުގެ ސިފަތައް )ހ(  
ގައި އަންނަނިިވ ކިބައި މި ގޮތުން ކައިެވނިކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ  .ފުރިހަމަވުން

 ވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ށަމަވޭތ  ބަލައި ކަހަޝަރުޠުތައް ފުރި

 ވުން. ކަމުގައި ކައިވެނިކުރަން އެދޭ ބިދޭސީ މީހާއަކީ މުސްލިމެއް )ށ(  

 ،ކައިވެނިކުރަން އެދޭ ބިދޭސީމީހާއަކީ އަލަށް އިސްލާމްވެފައިވާ މީހެއްނަމަ )ނ(  
 އިސްލާމްވިކަމުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުން.

އި މުސްލިމަކަށް އިސްލާމްދީނުގަ ،ވާނަމަ އަލަށް އިސްލާމްވި މީހަކު ކަމުގައި )ރ(  
ވުން.  ކަންތައްތައް އޭނާއަށް އެނގޭ މީހަކު ކަމުގައި މުކޮންމެހެން އެނގުން ލާޒި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ  ،މިކަން ބަލައި ކަށަވަރުކުރާނީ
 ވުޒާރާ މެދުވެރިކޮށެވެ.  
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ދިވެހި ބިޭދސީްނގެ 

 ބާޠިލުކަިއވެނި 
ތަކާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބިދޭސިއަކާ ކައިވެނި އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢީ ހަމަ  .25

 ވާީނ ބާޠިލު ކައިވެންޏަކަށެވެ. ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ

ދިވެހި ބިޭދސީްނގެ 
 ވަރި 

 ،ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެިހ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަްށފަުހ ވަރިކުރަންވާނީ )ހ(  .26
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

      ،ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި ައންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަުހ ވަރިކޮށްފިނަމަ )ށ(  
    ގޮތުގެ މަތީްނ ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ. އަިދ  ވާމި ގަވާއިދުގެ އަށްވަނަ ބާބުަގއި

 މީހާކާމެދު މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ އެ ،ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަ  އެ
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ބިޭދސީްނގެ 

 ދަރިްނގެ ަޚރަދު 
ން މައްސަލަ ކ ޓަށް ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު އަިނބިމީހާައށް ނުވަތަ ދަރިްނނަށް ޚަރަދު ނުދީގެ  .27

މީހަކު ދޭންޖެހޭކަމަްށ  އެ ،ން ބޭރަށް ދެވޭނީޖެއިމީހަަކށް ރައް ވަނިކޮށް، އެހުށަހެޅިފައި
ވެސް  ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. ނުވަތަ އެއިން ކޮންމެ ޚަރަދެއް  ކ ޓުން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު ކ ޓަށް

ބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެޭހ ކ ޓުްނ އަދާކުރުމަށް ގެންާދޭނ، ދި ންގަވާއިދު
 ،މީހާ ކ ޓަށް ހާޒިރުވެ އައްޔަުނކުރާ ބިދޭސީ ފިރިހެންމީހާ އައްޔަނުކޮށް، މި ވަޒަންވެރިޔަކު އެ

 އްބަސްވާކަމުގެ ސޮއި، ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހުަގއެވެ.ޚަރަދު ދޭން އެ އެ

ދިވެހި ބިޭދސީްނގެ 

 އަނިބމީާހގެ ަޚރަދު 
ްނ ްށފިނަމަ، ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ބިދޭސީ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮ  .28

ާހ ބަލަިއ، އަނބިމީހާއަްށ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އަނބިމީ އަނބިމީހާ
އަންހެންމީާހގެ ޤައުމުގެ އޭނާގެ ވަޒަނަށް ދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ،  ވަރިކޮށްފިނަމަ، އެ

 އެކަމަށް ހިނގާނޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް، ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.

ދިވެހި އަންހެުނން 
ުކރާ ިބދޭސީ ކައިވެނި

ފިރިހެނުން 
ވާްނޖެހޭ އިްޤރާރު 

 ކަންތައްަތއް 

އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރާނަމަ، ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި   .29
 ންޖެހޭނެއެވެ.ވާމައްޗަށް އިޤްރާރު 

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެިހ އަންެހނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ވަރިުކރަންވާނީ، ާޤނޫުނ  )ހ(  
މި ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ،އި ނު( އާެބހޭ ޤާނޫއާ ޢާއިލާ) 2000/4ނަންބަރު 

 ތީންނެވެ.  މަ

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ވަރިކޮށްފިނަމަ، ޤާޫނުނ  )ށ(  
  އި ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތްނ ނު( އާޢާއިލާއާބެޭހ ޤާނޫ) 2000/4ނަންބަރު 

 ،މީހާގެ ޚަރަދުގެ ކަންތައްޚަރަދާއި އަންހެން ދެމީހުންނަށް ިލބިފައިވާ ކުިދންގެ އެ
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 ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 2000/4ވާނަމަ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  އިރު އަނބިމީހާ ބަލިވެއިން ކަމުގައިރިވަރިކު )ނ(  
މި ގަވާއިދުގައި އެފަދަ އަންހެނަކަށް ދިނުމަްށ  ،އިނު( އާބެހޭ ޤާނޫ ޢާއިލާއާ)

 ވާނެެއވެ.ދޭން ހާހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް، ވަރިކުރި ފިރިހެންމީ

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު އަންހެންމީ ރާއްޖެއިން  )ރ(  
     ރިކުރިކަމަށްވާނަމަ، ވަބޭރުގައި ފިރިހެން މީހާގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި އުޅެނިކޮށް 

ފައިވާ ޚަރަދުތަުކގެ އިތުރަށް އޭާނ ބަޔާންކޮށް)ނ( ގައި  އާއި މާއްދާގެ )ށ( މި
އެކަމަށް ހިނގާެނ ހުރިހާ ޚަރަދެއް  ،ދީށަށް އާދެވޭނެގޮތް ަހމަޖައްސައިއުޅޭ ރަދިރި

 ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 
 ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ކައިވެނީގެ ދަފުތަރު 

ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި 

ކުރާ ކައިެވނި 
ރަިޖސްޓަރީ 

 ކޮށްދިނުން 

ޭބރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުްނނަ ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން  )ހ(  .30
އޮފީހަކަށް ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން  އެ ،ޤައުމެއްގައި ކައިވެނިކޮށް

 2000/4ކައިވެނި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ، ާޤނޫނު ަނންބަރު  ޅައިފިނިމަ، އެ ހަހުށަ
 ވެ.އި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެ ނު( އާބެހޭ ާޤނޫޢާއިލާއާ)

ކުރި ކައިވެނި ވެފައި، އެ ދިވެއްސަކު ކައިވެނިކުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް )ށ(  
      ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުރި ޤައުމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، 

 ،އޮފީހަކުން ޅައިފިނަމަ، އެހަކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އޮފީހަކަށް ުހށަ އެ
  ކެޓާއި ލިޔުްނތަކުގެ އަސްލު، ފެމިލީ ކ ޓަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ފިޓުކައިވެނީގެ ސެ

ކައިވެންޏަކީ ޤާނޫނު  ކައިވެންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ، އެ އެ އޮފީހުގައި އެ
އި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ނު( އާޢާއިލާއާެބހޭ ޤާނޫ) 2000/4ނަންބަރު 
އޮފީހަކަްށ  އެކަން އެ ،ބެލުމަށްފަހު ފައިވާ ކައިވެންޏެއްތ  ފެމިލީ ކ ޓުން ކޮށްމަތީން 

ފައިވާ ފީ ޅައިކަނޑައަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  8ގެ ގަވާއިދު އެންގުމުން، މި
 ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި
ކުރާ ކައިެވނި 

ރަިޖސްޓަރީ ކުރުަމށް 
 ހުށަހެޅުން 

 ،ޅަންާވނީހަމަށް އެދި ހުށަރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ކ ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނު   .31
އެކަމަށް އެދޭ ފ މުންނެވެ. ނަމަެވސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް 

މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ  މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ފޮނުވާ ކައިވެނިތައް، މި 
 ކުރެވޭނެއެވެ.
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ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި 

ކުރާ ކައިެވނި 
ރަިޖސްޓަރީ 

ނުުމގެ ކޮށްދި
 ޝަރުޠުތައް 

ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ  .32
 ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހުގައެވެ.

ން ފިރިހެންމީހާއާިއ ތީކުރާ ދެމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކުގެ މަކައިވެނި )ހ(  
 ވުން. ދެމީހުން ކަމުގައި ފަތައް ހުރިހުރުން ލާޒިމުވާ ސި ގައިއަންހެންމީހާގެ ކިބައި

 ކައިވެނީގެ ރަން ކަނޑައެޅިފައިވުން. )ށ(  

 ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވުން. )ނ(  

 ހެކިންނަކީ ބުއްދި ފުރިހަމަވެ، ބާލިޣުވެފައިވާ މުސްލިމު ދެ ިފރިހެނުން ކަމުގައި  )ރ(  
 ވުން.

 ން އޮތުން.ގެނކައިވެނި ކޮށްދިން މައުޛޫނުގެ ަނން އެ )ބ(  

ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުން ކައިވެނި  ކައިވެނި ކޮށްދީފައިވަނީ އެ )ޅ(  
 ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަާރތަކުންކަން އެނގެން އޮުތން.

 އޮތުން. ނަމާއި ސޮއި ގެސެޓުފިކެޓު ދޫކުރި ފަރާތު )ކ(  

 ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި
ކުރާ ކައިެވނީަގއި 

 ން ވަލީެވރިޔާގެ ރުހު

ކަން ވާދިވެހި އަންހެނަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނީގައި ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައި  .33
ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން  ،ކައިވެނި ކ ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ނެތްނަމަ، އެ އެނގެން

 ލިބުމަށްފަހުގައެވެ. 

ޓަކައި  މަށްހެއްޓުލެ ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔެ ބެކައިވެނީ ،ތަރަކީފުކައިވެނީގެ ދަ )ހ(  .34 ކައިވެީނގެ ދަފުަތރު 
ފޮތުގައިވާ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް  ފޮތަށް ނުވަތަ އެ ވެ. އެކެފޮތެ ރާތައްޔާރުކު

 ންނެވެ.ތީމަ ނަންވާީނ، ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ ގޮތެއްގެންއުނިއިތުރެއް ގެ

ތު، ކައިވެނީެގ ދުަވހެއްގައި ކޮށްދެވޭ ކަވެނީގެ ަމުޢލޫމާ ވެސް އެ ކޮންމެ ދުވަހަކު )ށ(  
ރަިޖސްޓްރާރ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަފުތަރުގައި  ،ދަފުތަރުގައި ލިޔުމަށްފަހު

ކުށް އިޞްލާޙުކޮށް ރަނަގަޅު ކުރަންވާނީ، ޤާޫނުނ  ކުށެއް ލިޔެވިއްޖެނަމަ، އެ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  21ގެ ( ެބހޭ ޤާނޫނުޢާއިލާއާ) 2000/4ނަންބަރު 
 މަތީންނެވެ.
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 ބު ހަތްވަނަ ބާ
 ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން  ކައިވެންޏާ 

ކައިވެީނގެ ސެޓުފިކެޓު 

ގެއްުލމުން އަލުން 
 ހަދަިއދިނުން 

އަލުން ސެުޓފިކެޓު ެހއްދޭނީ، ފުރަތަަމ  މަ،ކައިވެނި ސެޓުފިކެޓު ގެއްލިއްެޖނަ )ހ(  .35
ތަނުން މަޢުލޫމާތު ހ ދުމަށްފަހު،  ތަނުންެނވެ. ނުވަތަ އެ ސެޓުފިކެޓު ހަދައިދިން

ކުރިން ސެޓުފިކެޓު އަދި ފަރާތަށް އެންގުމާއެކުގައެވެ.  ތްގޮތް ބަލައި އެއެކަން އޮ
 ގެން އޮންނަްނވާނެއެވެ.ނހަދައިދިން ފަރާތް، ފަުހން ހަދާ ސެޓުފިކެޓުގައި އެ

ސެޓުފިކެޓު ހަދައިދިން ތަނުން ނުވަަތ  ގެއްލުނު ސެޓުފިކެޓުގެ ނަކަލު އެ )ށ(  
ކައިވެންޏަކީ  ތް ނަަމ، ނުވަަތ އެރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނުްނ ފެންނަން ނެ

ވާނަމަ، އެކަްނ  ފެށުމުެގ ކުރީގެ ކައިވެންޏެއް ކަމުގައި  ސެޓުފިކެޓު ދޭން
 އަުލން ސެޓުފިކެޓު ހަދައިދެވިދާނެއެވެ. ،ސާބިތުކުރުމަށްފަހު

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ވަރި 

ވަރިުކރުމަށް ުނވަތަ 
ވަިރވުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

     ވަނަ މާއްދާއާއި 23ގެ ( ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާޫނނު) 2000/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .36
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިުވމަށް އެދި ކ ޓަްށ  24

ފަހުގައެވެ. އަދި  އެކަމަށް އެދޭ ފ މުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ،ހުށަހެޅޭނީ
 ދައްކަންވާނެއެވެ.)ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  25/-ފ މާއެކު  އެ

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ހ ދަންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފ މުގެ ކޮޕީއެއް  )ށ(  
 ފަރާަތކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ

ވަރިާޔއާެމދު 
މަްއސަލަެއއް 

ޖެހިްއޖެނަމަ ކ ޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 

         ވަރިޔާމެދު ޝައްކެއްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ،ނަމައަރައިފިވަރިޔާމެދު އޮޅުމެއް   .37
 ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ކ ޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

     ވަރިކޮށްފިަނމަ

ދުވަހުގެ ެތރޭަގއި  3
 ކ ޓަށް އެންގުން 

( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ކ ޓަށް އެކަން އް)ތިނެ 3ލަސްވެގެން  ،ވަރިކޮށްފިނަމަ )ހ(  .38
އަންެހންމީހާއަށް އޭނާ ވަރިކުރިކަން އެނގޭ ދުވަހުން  އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި
 )ތިނެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކ ޓަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 3ފެށިގެން ލަސްވެގެން 

)އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  100/- ،ކ ޓަށް ވަރިކުރިކަން ނާންގާ ހުރެއްޖެނަމަ )ށ(  
ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ  މަޔަށްއެކަން ކ ޓަށް އެންގި ދުވަހަކާ ހަ ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު

 )އެކެއް( ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާއެއް ނެގޭނެއެވެ. -/1

ފިކެޓަށް ޓުވަީރގެ ސެ

 އެދުން 
ހެދުމަށް ބޭުނންވާ  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓު 7ވަރި ސާބިތުކުރެވޭތާ   .39

ދިހައެއް( ) 10ތަކެތި ކ ޓަށް ހުށަހަޅައި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓަރީކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 
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 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސެޓުފިކެޓު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓު ގެންދަންވާނެއެވެ. މި
)އެކެއް(  1/-ނުގެންގޮސްފިނަމަ އިތުރުވާ ކޮްނމެ ދުވަހަކަށް ދެފަރާތުންކުރެ ޮކންމެ ފަރާތެއް 

 ޖޫރިމަނާއެއް ވަމުންދާނެއެވެ. ގެރުފިޔާ

ދެމަިފރިން ޞުލްޙަ 
 ކުރުން 

ރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި، ދެފަރާތުްނ ވަ )ހ(  .40
އެގޮތަށް މައްސަލަ  ،ޞުލްޙަވުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ

 ނިންމާނީއެވެ.

ޢާއިލާއާބެޭހ ) 2000/4ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްނުވެއްޖެަނމަ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
    ފައިވާ ފަދައިން ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަ 23ގެ ( ޤާނޫނު

ފައިވާ ފަދައިން ކަމާބެޭހ ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  24ޤާނޫނުގެ  އެ
މައްސަލަ  ކ ޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ާގޒީ އެ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޮށް ގާޒީގެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިްނ ކ ޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަުމންދަނި )ނ(  
  ޢާއިލާއާެބޭހ ) 2000/4ވަރި ބެޭލނީ، ާޤނޫނު ަނންބަރު  އެ ،ވަރިކޮށްފިނަމަ

ކުރި  ފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  23ގެ ( ޤާނޫނު
 ވަރިއެއްކަމަށެވެ.

ދެމަިފރިން 

ޞުލްޙަކުުރވުުމގެ 
 އުސޫލު 

ގެ މަތީން، ކަމާބެހޭ ކ ޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު މި  .41
ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ 

 މަތީންނެވެ.  

ޓަަކއި އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިްނ  ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުމަށް )ހ(  
ފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ، ކ ޓުެގ ގާޒީއަށް އެކަްނ މަ ދެ އްކަތްކޮށް، އެފުރަތަމަ މަސަ
 އަންގާނީއެވެ.

ދެމަފިރިއަކު ޞުލްޙަކުރުމުގައި ކ ޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަްށ  )ށ(  
ޙަކަމުްނ )ދޭއް(  2ފިރިންގެ ަމޢުލޫމާތު ިލބިފައިވާ ޢަުދލުވެރި މަދެ ފެނިއްޖެނަމަ، އެ 

ކުާރނީ އަންހެންީމހާގެ  ނުުކރާނީއެވެ. މިގޮތުން އައްޔަ ނުޔައްލަފާގެ މަތިްނ އަ ގާޒީގެ
)ދޭއް(  2 ޢާއިލާގެ މީހަކާއި، ފިރިހެންމީާހގެ ޢާއިލާގެ މީހެކެވެ. އަދި އެ

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  މީހުން)ދޭއް(  2ވެސް ރުހޭ  ފިރިންމަދެ ޙަކަމުންނަކީ އެ
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ޙަކަމުން ޞުލްޙަ  )ދޭއް( 2ކޮށްފައިވާ ނުޓަކައި އައްޔަ ޙަކުރުމަށްލްދެމަފިރިން ޞު )ނ(  
ކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ކ ޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް 

     ޙަކަމުްނ ވަކިކޮށް އެހެން)ދޭއް(  2ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުޙަކަމުން އައްޔަ )ދޭއް( 2

ކ ޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ  ،ޓަކައި މަފިރިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށްދެ )ރ(  
ބައިން މަސައްކަތްކޮށްގެން ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޝަރީޢަތަްށ 

ރިންނަށް އެކުގައި ދެމަފި  އެ އަދި ހުށަހެޅުމުން، ފަނޑިޔާރު މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
        ދެމަފިރިން ވަކިވުން އެއީ  އަދި އެ ،ނަމަކަމަށް ފެނިއްޖެއުޅެވެން ނެތް

ގޮތްކަމުގައި، ކ ޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  ދެމީހުންނަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި އެ
 ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ބުރަވެވިއްޖެނަމަ، ކ ޓުގެ ގާޒީއަށް އެކަން ހުށަހަޅާނީއެވެ.  

ށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަަދއިން ގާޒީއަ )ބ(  
ފިރިން ވަކިވުްނ މަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދެ ހަފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ ވަރިކުރަްނ ހުށަ

ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް  ރުޖޫޢު ރަނގަޅުކަމަށް ގާޒީއަށް ެފންނަނަމަ، 
 މީހާއަށް އަމުރުކުރާނީއެވެ. ންފިރިހެ

 ،ޒީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންމި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން ގާ )ޅ(  
ފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ، އަނބިމީހާ ޚުލްުޢ ޅައިއަނބިމީހާ ވަރިވާން އެދި ހުަށހަ

ދެގޮތުންކުރެ  ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް ފިރިމީހާއަށް ގާޒީ އަމުރުކުރާނީއެވެ. މި
ރިންގެ ކައިވެނި ފިމަ ދެ ގޮތެއްގައި ފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ ވަރިނުކޮށްފިނަމަ، ގާޒީ އެ

 ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ކުރާ ތަފްރީޤަކީ ބާއިނު ަވރިއެކެވެ. ތަފްރީޤް

ދެމަިފރިން 
ޞުލްޙަކުުރމުަގއި 

ޢަމަލުކުރާނެ 
 އިުޖރާއަތު 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކަމާބެހޭ ކ ޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ  މި  .42
 ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާތުތައް، ކ ޓުގެ ކަމާބެޭހ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބައި 
 ކައިވެނި ތަފްރީޤްކުރުން 

ނުފުދޭ  ތަޞަްއރަފު

ހާލެއްަގއި 
 ތަފްރީޤްުކރުން 

ނުފުދޭ  ން ަތޞައްރަފުބުއްދި އުނިކަން އައުމުގެ ސަބަބު ދެމަފިރިންކުރެ އެކަކު )ހ(  .43
ދެމީހުންކުރެ ުބއްދި ސަލާމަތުން  ހާލެއްގައިވާކަން ޝަރީޢަަތށް ާސބިތުވުމާއެކު، އެ 

ގޮތުން ނުވަތަ މުދަލުގެ މީހާއަށް ޞިއްޙީ ހުރި މީހާ ގަސްތުގައި ބުއްދި ހަމަނުވާ
ފިރިންގެ ކައިވެިނ މަ ދެ ގޮތުން ގެއްލުންދޭކަްނ ޝަރީޢަަތށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ

ވެ. އަދި މިގޮތުން ތަފްރީޤު ކުެރވުނު ކައިވެނީގެ ކުރެވިދާނެއެ ތަފްރީޤު
 ސެޓުފިކެޓުގައި އެކަން ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ އަންެހންމީާހ ނުވަތަ ފިރިހެންމީހާ ތަފްރީޤުުކރުމުގެ މައްސަލަ  )ށ(  
އި ދައުލަތަށް ގެ ޙައްޤު އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި ބެލެނިވެރިޔާއަށާޅުމުހެކ ޓަށް ހުށަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ވަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި ވަރީގެ ދަފުތަރު 

ވަރި ަރޖިސްަޓރީ 

ކުރުާމއި، ަވރީގެ 
 ދަފުތަރު ބެލެެހއްޓުން 

 ވަރިވެވުނު ދެމީހުންނާބެހޭ ވަރީގެ މަޢުލޫާމތުތަްއ ލިޔާ ފޮތެވެ. ،ތަރަކީފުވަރީގެ ދަ )ހ(  .44

ސެޓުފިކެުޓ  އެ ،ކުރެވޭ ހުރިހާ ވަރިއެއްގެ ސެޓުފިކެޓު ހެދުާމއި ކ ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ )ށ(  
 އި ގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަދޫކުރުމާއި، ވަރީގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި ލިޔުމު

 ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރއެވެ. ،ބަލަހައްޓާނީ 

ނަމަ، ވަރީގެ ދަފުތަރުގައިވާ މަޢުލޫމާަތކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫާމތެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެ )ނ(  
ތަްނ  އެ ގެންދަމައި ތެދުނޫން މަޢުލޫާމތު ލިޔެފައިވާ ތަނުގައި ރޮނގެއް

ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކޮށް، ކ ޓުގެ  ،ތެދު  މަުޢލޫމާތު ލިޔެ ،ލުމަށްފަހުނޑައިކަ
 ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ޚުލްޢުވަރި 

ޚުލްޢު ވަިރއަކުން 

ވަިރވުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޗެއް ފިރިމީހާއަށް ދީގެން ޚުލްޢު ވަރިއަކުން އްނުވަތަ ފިރިމީހާ ަކނޑައަޅާ އެއަނބިމީހާ   .45
 ާޅނީއެވެ.ހަފިރިންކުރެ މީހަކު ކ ޓަށް ހުށަވަރިވުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަން ދެމަ 

ޓަކައި އަނބިީމހާ ފިިރމީހާއަށް ދިނުމަްށ  މައްސަލަ ކ ޓަށް ހުަށހެޅުމުން ަވރިވުމަށް )ހ(  .46 ވަރިުކރުން  ޚުލްޢު
ވާނަމަ،  ކަމުގައި ފައިވާ އެއްޗަކީ ޝަރުޢީގޮތުން އަގެއްހުރި އެއްޗެއްއިޅަހުށަހަ

 ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކ ޓުގައި އަނބިމީހާ ަވރިކުރާނީއެވެ.

ޚުލްޢު ވަރިއަކުން ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ކ ޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަުހ  )ށ(  
 ލުކޮށް މައްސަލަ ިނންމާނީއެވެ.ޠިަށހެޅި ފ މު ބާވަރިނުކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަ ހު

 ޚުލުޢު ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފިނަމަ، ރުޖޫޢައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. )ނ(  

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ކައިވެނި ފަސްޚުކުރުން 

ގިގެން ފިރިމީހާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނފިރިމީހާ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ީވތަނެއް ނޭ )ހ(  .47 ކައިވެނި ަފސްޚުުކރުން 
ން ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެ (އްކެއެ) 1ވަތަ ނު
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ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަނބިމީހާ މައްސަލަ ހުަށހެޅުމާ ގުޅިގެން، އެކަްނ ފަސްޚު
ން ދޭކޮށްދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ފަސްޚު ކ ޓުން އެ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

 ވާނެއެވެ.

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ަފސްޚު ކުރުމަށްފަހު  މި މާއްދާގެ )ށ(  
މީހާއާ  އެ ،މީހަކާ އިންފަހުން ގެއްލިފައިވާ މީހާ ފެނިއްޖެނަމަ އަންހެނާ އެހެން
 ޓަކައި ފަހުްނ އިންމީހާގެ ކައިރިން ވަރިވުމާިއ ނުވަތަ އޭނާއާ  ކައިވެނި ކުރުމަށް

ންމީހާއަށް ިލބިގެންވެއެވެ. އަންހެންމީހާ ކުރިްނ އުޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އަންހެ ގައިއެކު
ގެއްލުނުމީާހ  ،ކުރަން ޭބނުންާވނަމަ އުޅުނު މީހާއާ ައލުން ކައިވެނިއިނދެގެން

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ  7ެފށިގެން  ފެނިއްޖެކަން އަންހެންީމހާއަށް ެއނގުނު ދުވަހުން
ށަހަޅާ އެއްވެސް ހު ންފަހު ތެރޭގައި ކ ޓަށް ހުަށހަޅަންވާެނއެވެ. މި މުއްދަތުގެ

ރަސްމީ ބަންދު  ،)ހަތެއް( ދުވަސް ގުނާނީ 7ބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ގަހުށަހެޅުމެއް 
 އެވެ.ހިމަނަދުވަސްތައް ނު

ކައިވެނި 
ފަސްޚުުކރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަ ކ ޓަށް  ާވނަމަ، އެ  ފަސްޚު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ ޚަރަދު ނުދީގެން ކަމަށް )ހ(  .48
ހ ދުމަށް އެދި  މަދުވެގެން ދެފަހަރު ކ ޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ޚަރަދު  ،ހުށަހެޅޭނީ

 މަސަލަތައް ނިމިފައި ވާނަމައެވެ. އެ

ޚަރަދު ނުދީގެން ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ކުރިން ނިމިފައިވާ ޚަރަދާބެހޭ  )ށ(  
 މައްސަލަތަކުގެ ރިޕ ޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ަތން ދޫކޮށް ދިރިއުޅޭ ވަކިތަނެްއ ނޭނގޭ ގޮަތްށ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން އައި )ނ(  
)ތިނެްއ( މަސްދުވަސް ވުމުން  3ދެމަފިރިން ކުރެ މީހަކު އުޅެމުން ގެންދާތާ 

ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެކަން ޝަރީޢަތަްށ 
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަރިކުރަން ހުއްދަދީ ނުވަތަ ތަފްރީޤްކޮށް މައްސަލަ 

 މިދާނެއެވެ.ނިން

ރިކަން ނުކުޅެުދންތެ

ހުރުުމގެ ަސބަބުން 
 ުކރުން ޚުފަސް

ބުނެ ަކއިވެނި ފަސްޚު ކުރުމަށް  މީހާގެ ޖިންސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށްރިފި  .49
ދެމަފިރިންެގ ކައިވެނި ފަސްޚު ކޮށްދެވޭެނއެވެ. މިގޮތުން ޖިންީސ  އެ ،އެދިއްޖެނަމަ

ތިރީގައި ިމވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ވާނީނުކުޅެދުންތެރިކަން ޝަރީޢަަތްށ ސާބިތު
 ގޮތަކުންނެވެ.

ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގަިއ  ހާފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީގޮތުން ނުކުެޅދޭ މީހެއްކަމަށް ފިރިމީ )ހ(  
 އިޢުތިރާފުވުން.
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ފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދޭ މީހެއްކަން ބަޔާްނކޮށް، ސަރުކާރު  )ށ(  
ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ދޫކުރާ  ނުވަތަ ގައިހަސްފަތާލެއް

ދޫކުރާ  ފައިސެޓުފިކެޓު. ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދޭ މީހެއްކަން ބަޔާްނކޮށް
ތަނެއްގެ ތައްގަނޑު  ލިޔެ ސޮއިކޮށް އަދި އެ  ސެޓުފިކެޓުގައި ޑޮކްޓަރުގެ ނަން 

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހައިޖަ

ފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ފިރިމީހާެގ ބަޔާންކޮށްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  )ނ(  
       ފަރުވާ ކުރުމަށް  ،ޖިންސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ސާބިތުވި ކަމުގައި ވިޔަސް

        ހާއަްށ ދެވޭނެއެވެ. އަދި މަސްދުވަހުެގ ފުރުޞަތެއް ފިރިމީ)ހައެއް(  6
ބަހުްނ  ވެފައިވާކަން ޮޑކްޓަރުގެގަޅުނިލިބގަނެ ރަ މުއްދަތުގައި ފަރުވާ އެ

 ސާބިތުކޮށްދީފިނަަމ، ކައިވެނި ަފސްޚެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ެއއް( މަސްދުވަހުެގ ހަ) 6މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފަރުވާ ލިބިގަތުަމށް  )ރ(  
ބަލި ރަނގަޅުނުވިނަމަ،  މުއްދަތުގައި އެ  މުއްދަތު ފިރިމީހާއަށް ދިނުމަށްަފހު، އެ
ޤާނޫނު ނަްނބަރު ގެ މަތީން ދެމިހުރިނަމަ، އަދި ވަރިވުމަށް އަނބިމީހާ އެދުނުގޮތު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައިވެނި  28ގެ ( ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2000/4
 ފަސްޙު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 ޚަރަދު 

އަނިބމީާހއަށާިއ، 

ދަރިްނނަށާިއ، 

ޢިއްަދއިަގއި ިއންނަ 
އަންހެާނއަށް ަޚރަދު 

 ހ ދަިއދިނުން 

އަނބިމީހާ އޭނާގެ ޚަރަދު ހ ދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގައި ޚަރަދު  )ހ(  .50
 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ހ ދައިދެވޭނީ

)ދެހާސް(  -/2,000މަދުވެގެން މަހަކު  ،އަނބިމީހާގެ ޚަރަދަށް ހ ދައިދެވޭނީ )ށ(  
ބޭ އާމްދަނީއަްށ ލިށާއި، މަވެސް، ފިރިމީހާގެ ތަނަވަސްކަމަރުފިޔާއެވެ. އެހެންނަ

 ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އިތުރުކުރަން ކ ޓަށް ފެންނަ އަދަދެއް ކަނަޑއެޅިދާނެއެވެ.

)ދެހާސް(  -/2,000މަހަުކ  ެހނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވަންދެންއަން ވަރިކޮށްފައި އިންނަ )ހ(  .51 ޚަަރދުގެ މިންަވރު 
 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އަދަދަށްވުރެ  ކޮށްަފއިވާދާގެ )ހ( އެހެން އޮތުަމކުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންމި މާއް )ށ(  
 އިތުރަށް ޚަރަދު ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  



 ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި          R/2022-99ރު: ނަންބަ  ގަވާއިދު              141 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

20 
 

 ޚަަރދު ސާިބތުކޮށް

 ނުެދވުން 
ދަރިންގެ ޚަރަދު ހ ދުމަށް ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުޮކްށ  )ހ(  .52

ދުވަހުން  ދުވަސްތަކަށް ޚަރަދެއް ނުލެއްވޭނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާކުރި އެ، ނުދެވިއްޖެނަމަ
 ފެށިގެން ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ޚަަރދު ހ ދައިދެވޭނެއެވެ.  

 ޚަރަދު ހ ދުމަށް ދަޢުވާ ،ޚަރަދު ހ ދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ )ށ(  
 ނަމައެވެ.  ކޮށްފައިވާ

ޚަަރދަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ންގެ ޚަރަދު ހ ދައިދެވޭނީދަރި  .53

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރެންދެްނ ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި ކުއްޖާ  18ކުއްޖާގެ އުމުރުން  )ހ(  
)ދެހާސް( ރުފިޔާ،  -/2,000ބެލުމުގެ ޚަރަދަށް، އެއްކުއްޖަކު ހުރިނަމަ، މަހަކު 

، އިތުރުވާ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށް މަހަކު އަދި އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ
 ދަދެއް ދޭންވާެނއެވެ.އަ)އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން  -/1,000

އަދަދަށްވުރެ  ކޮށްަފއިވާމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތުަމކުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާން )ށ(  
 އިތުރަށް ޚަރަދު ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  

ޓަށް  ހުށަހަޅާ ކ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ުކދިންގެ ޚަރަދު ހ ދުމަށް  ނު )ނ(  
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެމިގެންވާ  މައްސަލަތަކުގައި، ޚަރަދު ނަގައިދޭއިރު އެ

     ،އްޞަ ބޭނުންތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށްޚާލަތަށާިއ ކުއްޖާގެ ހާމުއްދަތަކަށް ކުއްޖާގެ 
 ނަގައިދެވޭނެއެވެ.ވަގުތަކަށް ނަގައިދެވެން އޮތް ޚަރަދެއް  އެ

 ޭދނެަގއިޚަަރދު ނަ

 ގޮތް 
ދަރިންގެ ޚަރަދަށް މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ޭދންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ިއތުރުން، ތިރީގައިވާ ތަކެތި   .54

 ން ހ ދައިދެޭވނެއެވެ.ތީމަ ގެންވާ ގޮތެއްގެށީތަކެތީގެ ޚަރަދު އެކަ ނުވަތަ އެ

 .ހެދުން)ތިނެއް(  3އަންނައުނުގެ ޚަރަދު / އަހަރަކު  )ހ(  

ބޫޓު، )އެކެއް(  1ޔުނީފ މު، )ދޭއް(  2އަހަރަކު  / ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚަރަދު )ށ(  
އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކިޔެވުމަށް ބޭނުންާވ ފޮތްލިސްޓު )އަހަރަކު އެއްފަހަރު( 

 އެހެނިހެން ތަކެތި.

ސަރުކާރުގެ ބޭސްފަރުވާ  ،ބޭސްފަރުވާއަށް ހ ދައިދެވޭނީ / ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު  )ނ(  
 ށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރޭޓުންނެވެ. ކޮ

މަތީގައިާވ  ،ކުއްޖާގެ ހާލަތަށާއި ބަލަދުވެރިޔާެގ ތަނަވަސްކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ރ(  
 ވެސް ޚަރަދު ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން
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ެމދު ސާބިތު ަޚަރދާ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނޭ
 ،ނަމަ ޢަމަލުކުރަނީސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅައިފިދުގެ ފައިޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ސާބިތު ޚަރަ  .55

 ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚަރަދު ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ  )ހ(  
އްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހެފަހަރު ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީާހއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީ

ތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ، މީހެއްނަމަ، ނުވަ
މަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމުގައިވާ ޔުޑަމުން ގެންދިނއެ މީހުންގެ މުސާރައިން ޚަރަދު ކަ

ކ ޓަށް އެ ފައިސާ  ،މީހެއްގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު އަދަދަށް އެ
ހަށް ނުވަތަ މަަސއްކަތްކުރާ ތަނަްށ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީ ޖަމާކުރުމަށް އެ

 އަންގަން ވާނެއެވެ.    

މުން ކ ޓަށް ގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެ )ށ(  
ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ، ނުަވތަ ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޭޅ 

ރަދަށް ޚަސާބިތު  ،ށް އެންގުމާއެކުދެވަނަ ފަހަރު  ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަ
ކެއް( )އެ 1ވެެގން ގިނަ ،ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ޙުކުމް ކުރުމުގެ ބާރު ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މުއްދަތަށް ޖަލަށް ުލމަށް މަސްދުވަހުގެ 

ސާބިތު ޚަރަދުގެ  ،ޚަރަދުކުރަންޖޭ މީހާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވާނަމަ )ނ(  
ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޭޅ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ 

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގަިއ  1ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތް 
 ކުރުމުގެ ބާރު ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމް

     ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންާވ ގޮތުގެ މަތީްނ ) އި( އާމި މާއްދާގެ )ށ )ރ(  
ވެސް، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްަކއިގެން މައްސަަލ  ޢަމަލުކުރުމުން
)ދޭއް(  2ޙުކުމާ އެއްގޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު  ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

، ނުވަަތ މަށްމަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުުކރު
 ކުރުމުގެ ބާރު ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ ޖަލަށްލުަމްށ ޙުކުމް މަށްލުވައިރުއަ

 ރާ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދުކުކޮށްމި މާއްދާގައި ބަޔާން )ބ(  
މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް  ހާލަތްތަކުގައި އެ ލާނުވަތަ ޖަލަށް ވައިލާނުވަތަ އަރު

ހުގެ )އެކެއް( މަސްދުވަ 1ފުރަތަމަ ފަހަރު  ،ށް އަލުން ހުަށހެޅޭނީތަންފީޛުކޮށްިދނުމަ
 ފަހުންނެވެ.  ހުގެ)ދޭއް( މަސްދުވަ 2، ދެވަނަ ަފހަރު ފަހުން

    މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެދިޔަގޮަތށް ޢަމަލު ކުރުމުންވެސް ފަިއސާ ނުދައްކާނަމަ،  )ޅ(  
ލައި ކައިމިންވަރެއް ވިއް މީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކ ޓަށް ފެނުނު އެ

ހިނދަަކށް  ަރދަށް އެޚަމީހެއްގެ ިމލްކުގައިވާ މުދަލަކުން ލިޭބ އާމްދަނީން  ނުވަތަ އެ
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 ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރެއް ހ ދައިދިނުމުގެ ބާރު ކ ޓަށް ލިބިެގންވެއެެވ. 

 އި މި މާއްދާގެގަސާބިތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކު )ކ(  
ފައިާވ ކޮށްޅ( ަގއި ބަޔާން) ،އި( އާރ، )އި)ނ( އާ ،( އާއިށ) ،( އާއި)ހ

ތިޔާރު ޚްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ެއޅުމުގެ އިކޮށްފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް ތިރީގައި ބަޔާން
 ކ ޓަށް  ލިބިގެންވެއެވެ.

ކ ޓުގެ ހުއްދަނެިތ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެިއން ބޭރަްށ  (1)   
 ؛ޕ ޓު ހިފެހެއްުޓމަށް ކ ޓު އަމުރުކުންނުދެވޭގޮތަށް ޕާސް

 ،ޗެކްކޮށް ލައިފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުެގ ބޭންކް އެކައުްނޓް ބަ  (2)   
 ؛އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުން

 ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ (3)   
މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ކުިލ  ނުަވތަ އެ، މުދަލެއް ކ ޓަށް ނެގުން އެ

 ކ ޓަށް ނެގުން.

ފަރާތަކަށް ކުށްޔަށްދީފައިވަނީ،  ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ (4)   
، ނުވަަތ ކައިފައިވަނީ އްވިނުވަތަ  ،ނުވަތަ ހިބަކޮްށދީފައިވަނީ

ދުގެ ނުވަަތ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ ސާބިުތ ޚަރަ ފައިވަނީވަޞިއްޔަތްކޮށް
 ،ނިމުނު ފަުހންަކމަށްވާނަމަ ލައިމައްސަލަ ކ ޓުން ބަލަމުންދަނިކޮްށ ނުވަތަ ބަ

 ؛އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކުރުން 

އްކާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮްށ ސާބިތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދަ (5)   
 ޝާއިޢުކުރުން.

ީތގޮތުން ޚަަރދު ވަގު
 ދިނުން ހ ދައި 

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަްތ  ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކ ޓުން އެ  ކުދިންނަށް ޚަރަދު ނުދީެގން  .56
ފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ޚަރަދު ހ ދައިދިނުމުެގ ކޮށްހިންގަމުންދާ ދުވަސްތަކުގައި، ިތރީގައި ބަޔާން

 އިޚްތިޔާރު، ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ  ކ ޓުން ،ކުދިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން ކ ޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  )ހ(  
 މިންވަރަކަށް ފައިސާ، ކ ޓަށް ޖަާމކުރަން ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ޖަމާކުރާ ފައިސާ، ކުއްޖާ ބެލުމަށާއި،  މި )ށ(  
ކ ޓުްނ  ،ޓަކައި ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމަށާއި، ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް ހޭދަކުރުމަށް 

ފަރާތަްށ  ވާކުރިޢު ރަކަށް ކުއްޖާގެ ޚަރަދު ހ ދުމަށް ދަކަނޑައަޅާ މިންވަ
ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ ދޫކުރާއިރު، އާންމުކޮށް ކުދިންގެ ޚަރަދު 
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 ޑަށް ގާޒީ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ނހ ދައިދިނުމުގައި ކ ޓުން ގެންގުޅޭ މިންގަ

ސާބިތު ަޚަރދު 
ހ ދަިއދިުނމުަގއި 

 ތް ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮ

އަނބިމީހާއަށާއި ޢިއްދައިގައި އިންނަ އަންހެނާއަށާއި ކުދިްނނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު   .57
ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިގެން ޝަރީޢަތަްށ 

 ،ރާނީޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޢަމަލުކުއެއްގޮތަށް  ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލާއިރު، ޙުކުމާ
 ފައިވާ ގޮތަށެެވ. ކޮށްބަޔާން ތިރީގައި

ނުވަތަ އަމިއްަލ  ،ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ )ހ(  
މީހަކަށް މުސާރައަށާއި،  އެ ،މީހެއްނަމަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅޭ 

ށް ޙުކުމްކޮށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ަފއިސާއިން ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަ
  މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޙުކުމްކުރިކަމާއި ޙުކުމުގައިވާ އަދަދަްށ 

  ކ ޓަްށ  ،މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު އޮފީހުން އެ އެ
 މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ  ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެ އެ

 ންގަންާވނެއެވެ.ތަނަށް އަ

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭމީހަކަށް ނުވެފައި، ކ ޓުްނ  )ށ(  
ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލަ ުހށަހެޅުމުން، ކ ުޓްނ ޅައިކަނޑައަ

މައްސަލަ ބަލާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚަރަދު ނުދޭކަން  އެ
   ން ޚަރަދު ދިނުމަށް އެންގުމާއެކު ތީމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަސާބިތުވާނަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ޚަރަދު  55މި ގަވާއިދުގެ 
 ހ ދާނީއެވެ.

އިތުރު 
 ކަމިޝަންތަާކއި ުގޅޭ 

ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި އެއްވެސް ކަމިޝަނެއް  ހަމަޔަށް ޚަރަދު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކ ޓާ  .58
 ކަމިޝަެނއް ދެއްކުމަކީ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ.  ދައްކަން ޖެހޭނަމަ، އެ

 ސާދަވަނަ ބާބު 
 ޙަޟާނަތާއި ބަލަދުވެރިކަން 

ނަތު ޙަޟާ
ހަވާލުކުރާނެ ަފރާތެއް 

ޑަެއޅުުމގައި ކަނ

އިސްކަްނދޭްނޖެހޭ 
 ތަރުތީބު 

 ،ކަން ދޭންޖެހޭ ތަރުތީބުކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސް  .59
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ.  

 ކުއްޖާގެ މަންމަ. )ހ(  

 މެ ދުރަށް ދިޔަ ނަމަވެސް(ން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ މަންމަ )ކިތަ )ށ(  
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  .ކުއްޖާގެ ބައްޕަ )ނ(  

 މެ ދުރަށް ދިޔަ ނަމަވެސް( ން)ކިތަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މަންމަ )ރ(  

 އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އުޚުތު.ކުއްޖާއާ  )ބ(  

 ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އުޚުތު. )ޅ(  

 ތު. ޚުކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އު )ކ(  

 ކުއްޖާގެ މަންމައާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.  )އ(  

 ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.  )ވ(  

 ޑު ބޮޑުދައިތަ. ނކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަ )މ(  

 ތުގެ އަންހެން ދަރި. ޚުއްޖާއާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އުކު )ފ(  

 ތުގެ އަންހެންދަރި.ޚުކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އު )ދ(  

 ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އުޚުތުގެ އަންހެންދަރި.  )ތ(  

  .ގެ އަންހެން ދަރިންޚުކުއްޖާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަ )ލ(  

  .ފާ އަޚުގެ އަންހެންދަރިންއްބަކުއްޖާގެ އެ )ގ(  

  .ގެ އަންހެން ދަރިންޚުކުއްޖާގެ އެއްބަނޑު އަ )ޏ(  

 އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތައިން.ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު )ސ(  

 ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.  )ޑ(  

 ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ.  )ޒ(  

ގެ ޙަޟާނަތު 
ތަރުތީުބގެ 

 އިސްިތސްނާ 

 ތަރުތީުބން އެންމެ އިސްކަންދެވޭ މީހާއާ ުކއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު  .60
ކޮށްފިނަމަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަަތށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭކަމަށް ެބލެވޭ ހެކިތަކެއް ހުރިނަމަ، 
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙަޟާނަތުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުގެ މަތީން ކުއްޖާގެ 

 ރާތަކާ ހަވާުލ ކުރެވިދާނެއެވެ. ފަ ޙަޟާނަތު އެހެން
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ވަކި ޝަރުޠުތަކަާކއެކު 

ޙަޟާނަތު 
 ހަވާލުކުރުން 

ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން  މި ،ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލައެއް ކ ަޓށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ   .61
 ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް 

  ޝަރުޠު ކުރެވިާދނެއެވެ.ކަންތައް ކ ޓުން

 ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމާއި ،ކުއްޖާ އުޅޭެނ ތަނާއި ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުާވ ފަާރތުން އެ )ހ(  
 އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް ހަމަޖެއްސުން.  

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ގެއްލިފައިާވ  ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެ )ށ(  
 މީހެއްގެ އެ ،ށް ނުަވތަ އެއިން މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަމައިންބަފައިންކުރެ މީހަކަ

ން ތީކުރުމުގެ ޙައްޤު، ކ ޓުން ކަނަޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް
 ކުއްޖާއަށް ލިބިދިނުން. އެ

ކުއްޖާގެ ޙަާޟނަތު ގެއްލިފައިާވ  ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން، އެ )ނ(  
    ،މީހުންކުރެ މީހަކު ދުިނޔޭގައި ނެތްނަމަދެ އިންކުރެ މީހަކު ނުަވަތ އެމައިންބަފަ

ކުއްޖަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު، ކ ޓުން  މާގެ މީުހްނ އެތިމީހެއްގެ ގާތް އެ
 ން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް ލިބިދިނުން.ތީކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

ަހވާލުކުރާ  ޙަޟާނަތު

ފަރާތް ނޫން 

އަނެއްަފރާތާ ކުްއޖާ 
ބަްއދަލުކުރުުމގެ 

 ފުރުޞަތު 

 ޙަޟާނަތުކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ  ،ހަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ތަކާ ވަކި ފަރާ ޙަޟާނަތުކުއްޖާގެ   .62
އަެނއް ފަރާތާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދެަފރާތުން އެއްބަސްވާގޮތަކަްށ  ވައިހަވާލުވި ފަރާތް ފިޔަ

މަ، އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭނަ ،ނިންމިދާނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް
 ޔަތްކޮށް ކ ޓުން ކަނޑައަޅައިދޭންވާނެއެވެ. ޢާތަށް ރިޙަލަޞްހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް، ކުއްޖާގެ މަ 

ވަގުީތގޮތުން 

 ޙަޟާނަތު
 ހަވާލުކުރުން 

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެޭވ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ވަގުތީގޮތުްނ ކުއްޖާގެ   .63
 ވާލުކުރެވިދާެނއެވެ.ޙަޟާނަތު ކ ޓަށް ހަ

     މީލާދީ ގޮުތން
ފުރުމަށްަފހު  އަހަރު 7

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

ގެ މުއްދަތު ޙަޟާނަތުނުވަތަ ކުްއޖާގެ  ،އަހަރު ފުރުމުން (ހަތެއް) 7ކުއްޖާގެ އުމުން   .64
  ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންކުރެ  ނުކުރާނަމަ، އެ ޮގަތކަށް އަމުރު ކ ޓުން އެހެން ،ހަމަވުމުން

 ކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މީހަކާއެކު، ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު އެކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ  އެ

ގެ ދަުށްނ، ޙަޟާނަތު ހަާވލުކުރެވޭ ( ޢާއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނު) 2000/4ޤާނޫނު ަނންބަރު   .65 ގެ ުމއްދަތު ޙަޟާނަތު 
ތެއް( ހަ) 7ކުއްޖެއްގެ އުމުރުން ހިޖުރީގޮތުން  މީހާއަށް ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު އޮންނާނީ، އެ

 ،ރެންދެންނެވެ. ނަމަެވސް ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ މީހާ ކ ޓުގައި އެދިއްޖެނަމައަހަރު ފު
)އެގާރަ( ައހަރު ފުރެންދެން، އަދި  11އަންހެންކުއްޖާގެ އުމުރުން ިހޖުރީގޮތުން 

( އަހަރު ފުެރންދެން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަުތ އެއް)ނުވަ 9ން ހިޖުީރގޮތުން ރުފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމު
 އިޚްތިޔާރު ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މުގެ ރުއޭނާއާ ހަވާލުކު
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ގެ ައމުރާ ޙަޟާނަތު 

 ޚިލާފުވުން 
ވަކިގޮތަކަށް   ޙަޟާނަތުއަހަރު ފުރުނުއިރު ކުއްޖާގެ )ހަތެއް(  7ކުއްޖާގެ އުމުރުން   .66

ފަރާތުެގ  އެގި ނުަވތަ ނރާތަށް ނޭހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަ ޙަާޟނަތުނިމިފައިވަނިކޮށް ކުއްޖާގެ 
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖ  ކުއްޖާ ލައިހުއްދައަކާ ނު

 ދިރިއުޅޭ ރަށްނޫން އެހެން ރަށަކަށް ކުއްޖާ ގެންދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުއްޖާ ގެންދަން 
ގެ މައްސަަލއެއްގެ ގޮތުގައި ކ ޓަށް ތުޙަޟާނަ ،ކުއްޖާ ގެންެދވޭނީ ،ބޭނުންވާނަމަ 

 ހަވާލުވި ފަރާަތށެވެ. ޙަޟާނަތުޅުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ިނމުމުން ހެހުށަ

ޤާނޫނީ ބަަލުދވެރިޔާ 

 އްޔަނުުކރުން  އަ
ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ހާލަތެއްގައި ކ ޓުން ޤާނޫނީ ބަލަދުެވރިއަކު އައްޔަނު ކުރާއިރު،   .67

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްާޖގެ މަޞްަލޙަތު 

 ދެެނގަތުން 
ވާ ކަންތައްތަކަށް  އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ިތރީގައި މިކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް  .68

 ންވާނެއެވެ.ރިޢާޔަތް ކުރަ

 .ސުމުރާއި ޖިންއުކުއްޖާގެ  )ހ(  

އި،  ޤާއަޚްލާ ،މީހާގެ އުޅުމާއި ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިއަކަށް އައްޔަނުކުރަން ގަސްތުކުރާ )ށ(  
 މުގެ ގުޅުން.ކަހުރި ގާތްތިމާގެ އޭނާއާއި ކުއްޖާއާ ދެމެދު

ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ މުދަލާ ދުވެރިކަން ހަވާލުކުރަން ގަސްތުކުއްޖާގެ ބަލަ )ނ(  
    ،އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރިން ނުވަތަ މިހާރު ހިންގާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ

 .ކުރިގޮތް ތުމުޢާމަލާ އެ

ގަޅުކޮށް ނިންމޭވަރުގެ ކުއްޖާގެ ކަންތައްތަކުގައި ހެޔޮ ރަނަ ކުއްޖާއަކީ އެ )ރ(  
އެދޭ ފަރާތަކާ ބަދަލުވެރިކަްނ ހަވާލުކުރުމުގައި  ކުއްޖާ އެ ،ކުއްޖަކަށްވާނަމަ
 އިސްކަންދިނުން.

ނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ކުއްޖާގެ ޤާކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތުމުން ކުއްޖާގެ  )ހ(  .69 ޤާނޫނީ ބަަލުދވެރިކަން 
 ، ކ ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުމަންމަ އައްޔަ

، ކުރެވޭނީ ތުޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ކުއްާޖގެ އެއްވެސް މުދަލަކާމެދު މުާޢމަލާ )ށ(  
    ވަނަ މާއްދާގެ 50ގެ ( ޫނނުޤާޢާއިލާއާބެހޭ )  2000/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. އާއި )ރ(

ހުރި އެއްވެސް މުދަލަކުން ނުަވަތ ން ލިބެޤާނޫނީ ަބލަދުވެރިޔާ، ކުއްޖާއަށް  )ނ(  
ޓަކައި ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއަކުން ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި، ތަޢުލީމަށް

ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ރަދެއް ކޮށްގެންޚަ ފިޔަވައި އެހެން ރަދެއްޚަ
 ރެ އިތުރުވާނަމަ، ކ ޓަށް އެކަންވު)އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށް -/1,000މަހަކު 
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ހުއްަދ ހ ދަންވާނެއެވެ. އަިދ ކުއްޖާގެ މުދަލުން ކުއްާޖ އެކަމުގެ  ގެން،ހުށަހަޅައި
ބެލެހެއްޓުމަށް އެަކށީގެންވާވަރަްށ ނުލިބޭނަަމ، ކުއްޖާއަށް ިލެބންހުރި ފައިސާއިން 

 ކ ޓުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުއްާޖގެ ޝަރުޢީ 
ބަލަދު ެވރިކަން 

 ްނދާެނގޮތް ނަޤުލުަވމު

ައހަރު ނުރުފޭ ކުއްޖެއްގެ ޝަރުޢީ ަބލަުދވެރިކަން ނަޤުލުވަމުންާދނީ، )އަށާރަ(  18އުމުރުން   .70
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީުބންނެވެ. 

 ބައްޕަ )ޝަރުޢީ އެންމެ އިސް ބަދަލުވެރިޔާ( )ހ(  

 ގެ ބައްޕަ ކިތަންމެ ދުރަކަށް ދިޔަސް( ކާފަ )ބައްޕަ )ށ(  

 ބަނޑުއެއްބަފާ އަޚު. އެއް )ނ(  

 އެއްބަފާ އަޚު. )ރ(  

 އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި. ޑުއެއްބަފާނއެއްބަ )ބ(  

 އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި. )ޅ(  

 އެއްބަފާ ބޮޑުޭބބެ. ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު )ކ(  

 ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ.  )އ(  

 ފިރިހެންދަރި.  ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ )ވ(  

 ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިިރހެންދަރި.  )މ(  

 )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(  ކާފަޔާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ  )ފ(  

 ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަ ފަރާތުގެ( )ދ(  

 ކާފަޔާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޮޑުބޭެބގެ ފިރިހެންދަރި )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(  )ތ(  

 ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިެހންދަރި )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(  ()ލ  

 ފަރާތުގެ(  ޕަމުނިކާފަޔާ ބެއްބަނޑު އެއްބަފާ ޮބޑުބޭބެ )ބައް )ގ(  

 ތިރީަގއި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީނެެވ. ،ނަސަބު ސާބިތު ކުރެވޭނީ  .71 ނަސަބު ސާބިތުުކރުން 

 .ދެފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް )ހ(  
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ރުން: އިޤުރާރަކީ، ފިރިހެަނކު މިވެނި ކުއްޖަކީ އޭނާގެ ކުއްެޖއް ކަމުގައި ބުނެ އިޤުރާ )ށ(  
އިޤުރާރުވުމެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖަކު އޭނާއަކީ މިވެނި މީހެއްގެ ދަރިއެއްކަމަށް 

އަންނަނިވި ޝަރުޠު  ،ވާނީޙައްޞަރާރު ޤްރާރުވުމެވެ. ނަމަވެސް އިޤްއި
 ހަމަވުމުންނެވެ.  

     ގައި ބެލެވޭފަދަ މާއްދީ ހެކި ނެތުން؛ މިސާލަކަށް: ދޮގު އިޤުރާރެއްކަމު (1)   
މުރެއްގެ އުދެމީހުންނަކީ ބައްޕައަކާއި ދަރިއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭފަދަ  އެ

 ؛ދެމީހުން ކަމުގައިވުން

ބޫުލ ނުކުރެވޭފަދަ ދޮގު އިޤުރާރެއް ކަމުގައި ގައިޤުރާރަކީ ޝަރުޢީގޮތުން  (2)   
ރާރުވާ ކުއްޖަކީ އެހެން މީހަކަށް ނުވުން؛ މިސާލަކަށް: ދަރިއެއްކަމަށް އިޤު

 .ކަމުގައި ނުވުން ނަސަބު ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖެއް

  އެޅިގެން ޑައެއްކަމުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނކުއްޖާއަކީ ތިމާގެ އުފަން ދަރި އެ  (3)   
  ވުމާއި،  ޓަކައި ބުނާ ބުނުމެއް ކަަމށް ކުއްޖާގެ ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށް އެ
ހާއަށް މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ެގއްލުމަކުން ބުނުމަކީ އިޤުރާރުވާ މީ އެ

 ކަމުގައި ނުވުން. ސަލާމަތްވުމަށް ބުނާ ުބނުމެއް

 ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެކަމަށް އިއްތިފާޤުވުން.  )ނ(  

 އެވެ. ގަވާނީ އަްނނަނިވި ޝަރުޠުތަކާ އެކުޙަވުން ޞައްޤުއިއްތިފާ )ރ(  

ދަީކ ދޮގެއްގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤު ވެދާނެކަމަްށ އިއްތިފާޤުވާ  މީހުންގެ އަދަ  (1)   
 ؛ގިަނބަޔަކު ކަމުގައިވުން ހައިބުއްދި ގަބޫލު ނުކުރާ

ދެމީހުންެގ ރަުށގެ ބަޔަކު  ދެީމހުްނ ދަންނަ، އެ އިއްތިފާޤުވާ ބަޔަކީ އެ (2)   
 ؛ކަމުގައިވުން

 ކުރުން.ދެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބހުރި މީހަކު ކަމުގައި އިންކާރު ނު އެ (3)   

ގޮތުގެ މަތީން  )ރ( ަގއިވާ އާއި،، )ނ( އާއި ، )ށ(އާއި މި މާއްދާގެ )ހ( )ބ(  
 ނަސަބު ސާބިތުވާނީ، ތިރީގައި ަބޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވުމާ އެކުގައެވެ.

ްނ ތީއަދި ޤާޫނނީ ހަމަތަުކގެ މަ ޢީނަސަބު ސާބިތުކުރެވޭ ކުއްޖާއަީކ ޝަރު (1)   
 ކަމުގައި އްޕަ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްއޭނާގެ މަންމައާއި ބަ

 ؛ވުން
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ފައިވަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދަރިލައްާވ މުއްދަތުެގ ހައިކުއްޖާ ވި އެ (2)   
 ވުން. ތެރޭގައި ކަމުގައި

އިނެދގެން ިތބި 
ދެމީހުން 

ބަްއދަލުނުާވތާ 
އެްއއަހަރު ވުމަށްަފހު 

 ވިހާކުިދން 

   ން ފެށިގެންޚުވިޭހ ތާރީ  ނަސަބު ނަފީކުަރން ބޭުނންވާނަމަ، ކުއްޖާކުއްޖެއްގެ އެ )ހ(  .72
 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކ ޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   1

ނަސަބު  ދަތު ފާއިތުވުމަށްފަުހ ކުއްޖާގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް )ށ(  
ކުއްޖާ  ކުއްޖާގެ ަމންމަ އެ ،ނަފީކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކ ޓަށް ހުށަހެޅޭނީ

)ހައެއް(  6ކުއްޖާގެ ނަސަބު ނަފީކުރެވޭ މީހާއާ ކައިވެނިކުރިތާ  ފައިވަނީ އެހައިވި
ފަހުންކަްނ  ުދވަހުގެ)އެކެއް( އަހަރު 1މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ނުވަތަ ަވރިކުރިތާ 
 އެނގޭ ލިޔުންތަކާއެކު ކ ޓަށް ހުަށހެޅުމުންނެވެ.

ގޮތުގެ މަތީން ކުއްޖާގެ ަނސަބާމެދު ކ ޓުްނ  ވާ)ށ( ަގއިމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  )ނ(  
ކުއްޖާގެ ކަންކަމުގައި ކ ޓުން މުޢާމަލާުތ  ހިނދަކު އެ ހައިވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ

ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން ފިކެޓުގައި ނުަވތަ ޓުކުއްޖާގެ އުފަްނދުަވހުގެ ސެ އެ ،ކުރެވޭނީ
 ކޮށްފައިވާ ގޮތަެށވެ.  ކުއްޖާގެ ނަސަބު ބަޔާން ކާޑުގައި އެ އަންގައިދޭ

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 
 އިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން ޢާ 

ޢާއިލީ މަްއސަލަތައް 
ޙައްލުކުުރާމބެހޭ ބަޔަށް 

ފޮނުވިާދނެ ާބވަތުގެ 
 މަްއސަލަތައް 

ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށްއެދި ކ ޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން  )ހ(  .73
މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކަިއ  ން އެމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއި

        އްލަކަށް ވާސިލުވެވިދާނެކަމަށް ފެންަނ މައްސަލަތައް،ޙަޞުލްޙަވެރި 
 "ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައި" އަށް ފޮނުވިާދނެއެވެ.

މުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފޮނުވޭ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމު )ށ(  
 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް، ކ ުޓގެ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ސ ޅަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

ހިޖުރީ ތާީރޚަށް 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 
 ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކުގައި ބަަލންވާނީ ހިޖުރީ ތާރީޚަށެވެ.  .74

  ލެއްވުން. ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު  ،ޢިއްދަ ހަމަކުރުމާއި )ހ(  
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 ބާލިޣުވުން. )ށ(  

 ދަރިލެއްވުން. )ނ(  

 ކައިވެންޏާއި ވަރި. )ރ(  

ގުޅޭ  ކ ޓުގެ އިުޖރާއަތާ
އުސޫލުަތއް ކ ޓުން 

 ކަނޑަެއޅުން 

އި މި ގަވާއިދުގައި ުނ( އާޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫ) 2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .75
ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ޢާއިީލ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ، ކ ުޓން ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އުސޫލުތައް ހިނމެނޭގޮތަށެެވ.ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނިވި  އިޖުރާއަތު

 ގުޅޭ އުސޫލުތައް؛ ކ ޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ  (1)   

ގުޅޭ  ކ ޓުން ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުމާ ،ޔުން ބަލައިގަތުމާއި ކިކ ޓަށް ލިޔެ  (2)   
 އުސޫލުތައް؛

ގުޅޭ  އަމުރު ރައްދުކުރުމާ ،ވުމާއިކ ޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނު  (3)   
 އުސޫލުތައް؛

ކ ޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ   (4)   
 ގޮތުގެ އުސޫލުތައް؛

 އުސޫލުތައް؛ގުޅޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމާ   (5)   

 ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުތައް؛  (6)   

 ށްދާނެ ގޮތުގެ އާންމު އުސޫލުތައް؛ޔަޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޝަރީ  (7)   

 ގުޅޭ އުސޫލުތައް؛  ވަކީލުން އައްޔަނުކުރުމާ ،ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި  (8)   

 ގުޅޭ އުސޫލުތައް؛ ހެކި ހުށަހެޅުމާ  (9)   

ތުތަކާބެހޭ ން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިޖުރާޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުގެ ކ ޓު  (10)   
 ތައް.އުސޫލު

     ފެމިލީ ކ ޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިީލ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މި މާއްދާގެ )ށ(  
ފެމިލީ  ،ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ތުތަކާއިުޖރާ ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން

     ކ ޓުންނެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކ ުޓތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ މައްޗަށް ހިނގާ 
ުގޅޭ އުސޫލުތައް   ތުތަކާއިޖުރާ ކޮށްފައިވާިއ ަބޔާންމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ

 ނެވެ.ކަނޑައަޅާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން
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މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުްނ   .76 މާނަކުރުން 
 ހިނދަުކ، އެ ލަފުުޒތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ ކަނޑައެޅިގެން

)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގަިއ އެ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ  2000/4އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .މާނަކުރުމެވެ

  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންއައި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން   .77 ބާޠިލުވާ ުއސޫލުތައް 
 މި ގަވާއިދާ ތަޢާރުޟުވާ އުސޫލުތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

 .ފެށިގެންނެވެ ވަނަ ދުވަހުން 16ޖޫން  2022މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ،   .78 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

____________________________ 


