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 ަޤާވޢިދ  ޏާއި ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކ ރ މާބެހޭ ަކއިެވނ  ގައި ފެމިލީ ކޯޓ  

 

 Family Court ކޯޓު ފެމިލީ

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

Male’, 

Maldives 

ވަނަ މާއ ދާއިނ ނާއި  156ދަކީ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖ މ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނ  އަސާސީގެ މި ޤަވާޢި )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަނ  
ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށ ނ   96)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ  2010/22 ޤާނޫނ  ނަނ ބަރ 

ކ ރ މ ގައި ފެމިލީ ކޯޓ ނ  އިވެނ ޏާއި ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީ ފެމިލީ ކޯޓަށ  ލިބިދޭ ބާރ ގެ ދަށ ނ  ކަ
 ޤަވާޢިދެވެ. ގޮތ ގެ ޢަމަލ ކ ރާ

 " އެވެ.ޤަވާޢިދ  ކ ރ މާބެހޭ ޏާއި ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީކައިވެނ ގައި ފެމިލީ ކޯޓ " މި ޤަވާޢިދަކީ )ށ(

 

ކައިވެނީގެ 

 ރަޖިސ ޓ ރާރ
ނޑައަޅާފައިވާ ކަނ ަތއ ތައ   .2 ޢާއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގައި ކައިވެީނގެ ރަޖިސ ޓ ރާރގެ މަސ އޫލިއ ޔަތ ކަމަށ  ކަ

 ކ ރާނީ ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރއެވެ.

 

ކައިވެނީގެ  

ރަޖިސ ޓ ރާރގެ 
 މަސ އޫލިއ ޔަތ ތައ  

 ރަޖިސ ޓ ރާރގެ މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކ ގެ ތެރޭގައި އަނ ަނނިވި ކަނ ތައ ތައ  ހިމެނެއެވެ.ކައިވެނީގެ  .3

ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅޭ ކައިވެނިތަކާއި ގ ޅިގެނ  ޤަވާޢިދ ނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައ  އަޅާ އެކަނ ކަނ   )ހ( 
 ބެލެހެއ ޓ ނ .

 ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ ފަރާތ ތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ ނ . )ށ( 

 ކ ރެވޭ ކައިވެނިތައ  ދ ވަހ ނ ދ ވަަހށ  ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ ނ . )ނ(  

ށ  ކައިވެނިކ ރ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާ މީހ ނ ނާއި ދިވެހިނ ނާއި ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ އަނތ ބަދެ )ރ(  
ބިދޭސީނ ގެ ކިބައިގައި ޝަރ ޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތ ނ  ހ ނ ަނނ ޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައ  ފ ރިހަމަވޭތޯ 

 ގ ޅިގެނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައ  އެޅ ނ . ބެލ މާއި އެކަމާއި
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ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ކޮށ ދެޭވ ކައިެވނި ދަފ ތަރ ގައި ލިޔެ ބެލެހެއ ޓ މާއި އަދި ކޮނ މެ ދ ަވހަކ   )ބ(  
 ސާބިތ ކ ރެވޭ ވަރި ފެމިލީ ކޯޓ ގައި ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ  ވަރީގެ ދަފ ތަރ  ބެލެހެއ ޓ ނ .

ހެއ ދ މާއި ދޫކ ރ މ ގެ ަކނ ތައ  ބަަލހައ ޓާ އެކަނ ތައ   ކައިވެނ ޏާއި ވަރީގެ ސެޓ ފިކެޓ   )ޅ(  
 ހަމަޖެއ ސ ނ .

 ކައިވެނ ޏާއި ވަރީގެ ރެކޯޑ ތަކ ގެ ތަފާސ ހިސާބ  ބެލެހެއ ޓ ނ . )ކ(  

ކައިވެނ ޏާއި ވަރިއާގ ޅޭގޮތ ނ  ޢާއ މ ނ ނަށ  މަޢ ލޫމާތ ދީ ޭހލ ނ ެތރިކ ރ މ ގެ ކަނ ތައ  ހިނ ގާ   )އ(  
 ބެލެހެއ ޓ ނ .

ދ ވަހ  ކައިވެނީގެ ތާވަލ  ތައ ޔާރ ކ ރ މާއި ކައިވެނި ޢަޤ ދ ކޮށ ދޭނެ ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ގެ ތާވަލ   )ވ(  
 ހަމަޖެއ ސ ނ 

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤާވާިޢދ ގައި ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރގެ މަސ އޫލިއ ޔަތ ކަމ ގައި  )މ(  
ނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެނ ކަނ ކަނ   ކަ

 

ކައިވެނީގެ 

ރަޖިސ ޓ ރާރގެ 
މަސ އޫލިއ ޔަތ ތައ  

އެހެނ ފަރާތަކާއި 
 ޙަވާލ ކ ރ ނ  

ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރގެ މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކ ގެ ތެރެއިނ  ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރ، ކައިވެނީގެ  .4
 އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރާރއާ ޙަވާލ ކ ރާ ކަނ ކަނ  އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރާރ ކ ރާނ ވާނެއެވެ.

 ކައިވެނި 

 

ކައިވެނިކ ރ މަށ  އެދި 
 ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅ ނ  

ފެމިލީ ކޯޓ ނ  ކައިވެނިޮކށ ދޭީނ ޢާއިލާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޢާއިލާާއބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ފެިމލީކޯޓ ގެ ަޤވާޢިދާ  .5
 އެއ ގޮތ ވާ ގޮތ ގެ މަތީނ  ކައިވެިނކ ރ މަށ  އެދި ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅ މ ނ ނެވެ.

 

ކައިވެނި ކޮށ ދިނ މަށ  

 ހ ށަހެޅ ނ  އެދި ފޯމ  
ކައިވެނިކ ރަނ  އެދި ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅާނ ވާނީ އެކަމަށ  ޚާއ ޞަކ ރެވިފައިވާ ފޯމ   )ހ( .6

 2ފ ރިހަމަކ ރ މަށ ފަހ ، ފޯމ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލިޔެކިއ ނ ތަކާެއކ  ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދ ގެ 
 ވަނަ މާއ ދާގައިވާގޮތ ގެ މަތީނ ެނވެ.  

މަށ  އެދި ހ ށަަހޅާ ފޯމ  ކޯޓ ނ  ބަލައިގަނ ނާނީ ވަލީގެ ކަނ ތައ ތައ  ކައިވެނިކ ރ  )ށ(  
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 ފ ރިހަމަވެފައިވާކަނ  އެނގެނ  ޮއތ މ ނ ނެވެ.

ކައިވެނިކ ރ މަށ  އެދޭ ފޯމ  ހ ށަހެޅ މާއި ކޯޓަށ  ފައިސާދެއ ކ މ ގެ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖައ ސަނ ވާީނ  )ނ(  
 ކައިވެނިކ ރަނ ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ނ ެނވެ.   

މިމާއ ދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާނ  ކ ރެވިފައިވާ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރ މަށ  ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ  ފިޔަވައި  )ރ(  
އެހެނ  ފަރާތަކާއި ޙަވާލ ކ ރާނަމަ އެކަނ  ބަޔާނ ކޮށ ، އެފަރާތ ގެ އައި ޑީ ކާޑ ގެ ކޮޕީއާއެކ  

 ސިޓީއަކ ނ  ފެމިލީ ކޯޓަށ   އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.

 

ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ 
 ފ ރ ނ  ފޯމ  

ކައިވެނި ކ ރ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާ  ފޯމ  ކޯޓ ނ  ބަލައިގަނ ނަނ ވާނީ ފޯމ ގައިވާހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއ   .7
ފ ރިހަމަކޮށ  ކިޔަނ  އެނގޭ ގޮތަށ  ސާފ ކޮށ  ދިވެހިބަހ ނ  ތާނަ އަކ ރ ނ  ލިޔެވިފައިވާނަމައެވެ. 

ނޑާފައި   ހ ރެގެނ  ނ ވާނެއެވެ.ކައިވެނިކޮށ ދިނ މަށ އެދޭ ފޯމ ގައި ޓިޕެކ ސ  ޖަހާ ކަ

 

ކައިވެނިކޮށ ދޭ 

 ދ ވަސ ތަކާއި ގަޑިތައ  
 އާނ މ ގޮތެއ ގައި ކައިވެނިކޮށ ދިނ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯޓ ގައެވެ.  )ހ( .8

 ސަރ ކާރ  ބަނ ދ ދ ވަސ ތަކ ގައި ކޯޓ ގައި ކައިވެނި ކޮށ ދޭ ގޮތަށ  ަހމަޖެހިފައެއ  ނ ވެއެވެ. )ށ(  

 )ނ(  

 

 

 

ގައި އެހެނ އޮތ ނަމަވެސ ، ކައިވެނިކ ރ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ދ ވަހަކީ، ރަސ މީ މި މާއ ދާގެ )ށ( 
ބަނ ދ ދ ވަހެއ ކަނ  ސަރ ކާރ ނ  ކ އ ލިގޮތަކަށ  ހަމަޖައ ސައިފިނަމަ، އެ ދ ވަހެއ ގައި ރަސ މީ 
ގަޑީގައި ކޯޓ ގައި ކ ރ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކައިވެނިތައ  ތާވަލ ކ ރެވިފައިވާ ގަޑިތަކ ގައި 

 ނެއެވެ.ކޮށ ދެވޭ

ކައިވެނިކޮށ ދޭ 
ދ ވަސ ތައ  އިޢ ލާނ  

 ކ ރ ނ  

ދ ވަސ  ކ ރިނ  ޖެހިގެނ  އަނ ނަ އަހަރ ގެ ކައިވެނިކޮށ ިދނ މަށ   15ކޮނ މެ މީލާދީ އަހަރެއ  ނިމ މ ގެ  .9
 ހަމަޖެހިފައިވާ ދ ވަސ ތަކާއި ގަޑިތައ  ކޯޓ ނ  އިޢ ލާނ ކ ރަނ ވާނެެއވެ.

 

ފޯމ ފީ ދެއ ކ މާއި 

ކައިވެނީގެ މަޢ ލޫމާތ  
 ސާފ ކ ރ ނ  

ޖެހިގެނ  އަނ ނަ ރަސ މީ ދ ވަހ  ފޯމ ގެ ޖަވާބ  ، ކައިވެނިކ ރަނ  އެދި ފޯމ  ހ ަށހެޅ މަށ ފަހ  )ހ( .10
ހޯދ މަށ  ކޯޓަށ  ޙާޟިރ ވާނ ވާނެއެވެ. އަދި ފޯމ ގައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަވެފައިވާނަމަ، 

ކޯޓ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ  ގެނ ދެވޭނީ   ފޯމ  ފީއެއ ގެ  ކައިވެނިކ ރ މާބެހޭގޮތ ނ 
 )ފަނ ސަވީސ ( ރ ފިޔާ ކޯޓަށ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.  25/-ގޮތ ގައި  

ފޯމ  ފީ ދެއ ކ މ ނ ، ކައިެވނިކ ރ މަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށ   )ށ(  
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 ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަނ ގައިދޭ ލިއ މެއ  ކޯޓ ނ  ދޫކ ރަނ ވާނެއެވެ. 

ކައިވެނިވާނ  އެދޭ ދެ ފަރާތ ގެ ކައިވެނިކޮށ ދިނ މ ގެ ކ ރިނ  އެ ދެފަރާތ  ކޯޓަށ  ޙާޟިރ ކޮށ  ދެ  )ނ(  
 ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ކޯޓ ނ  ސާފ ކ ރަނ ވާނެއެވެ. 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތަށ  މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށ  ކޯޓަށ  ހާޟިރ ވ މަށ  މިމާއ ދާގެ )ނ( ގައި  )ރ(  
އ ޛ ރ ވެރިވާ ފަރާތ ތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށ ޓަކައި އެަފރާތެއ  ހ ރި ތަނަކަށ  ޯކޓ ގެ 
މ ވައ ޒަފ ނ  ފޮނ ވަނ  އެދިއ ެޖނަމަ އެމ ވައ ޒަފ ނ ގެ ދަތ ރ  ފަތ ރ  ޚަރަދާއި އެހެނިހެނ  

ރާތ ނ  ކޮށ ދޭނ  އެއ ބަސ ވާނަމަ ކޯޓ ނ  މ ވައ ޒަފ ނ  ފޮނ ވައިގެނ  މަޢ ލޫމާތ  ޚަރަދ ތައ  އެފަ
 ސާފ ކ ރ މަށ  މިމާއ ދާ ހ ރަހެއ  ނާޅައެވެ.

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފ  ނ ވަތަ 
ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  

ދީފައިވާނަމަ 
 ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތ  

ކައިވެނިކޮށ ދިނ މަށ  ނ ވަތަ ކަިއވެނި ރެޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  އެދޭ ފޯމ  ފ ރިހަމަކ ރ މ ގައި ޙަޤީޤަތާ  )ހ( .11
ޚިލާފ  ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއ  ތަހ ޤީޤ ކ ރ މަށ  ކަމާބެހޭ ފަރާަތށ  

 ކޯޓ ނ  ފޮނ ވަނ ާވނެއެވެ. 

ދ ވެރިވެއ ޖެނަމަ، އެ ަކއިވެނ ޏެއ  ކޮށ ދެވޭނީ ނ ވަަތ މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއ  މެ )ށ(  
ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ދެވޭނީ އެކަނ  ތަހ ޤީޤ ކޮށ  ނިމި، ޯކޓަށ  ދޭނ ޖެޭހ މަޢ ލޫމާތ  

 ޞައ ޙަކ ރ މަށ ފަހ އެވެ. 

 

މަޤ ބޫލ  ސަބަބަކާހ ރެ 
ރަސ މީ ގަޑީގައި 

ފައިސާ 
 ދެއ ކޭގޮތ ނ ވ ނ  

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ދިމާވާ މަޤ ބޫލ  ސަބަބަކާހ ރެ  )ހ( .12 ކައިވެނ ޏަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ކަ
ދެއ ކިފައިނ ވާ ޙާލަތ ގައި، އެކަިއވެނ ޏެއ  ކ ރ މަށ  ޚަރަދ ތަކެއ  ކޮށ ފައިވާ ކަމ ގެ ކިތާބީ ހެކި 
ހ ށަހަޅައިފިނަމަ ނ ރަސ މީ ގަީޑގައި އެފައިސާ ބަލައިގަނެ ކަިއވެނި ކޮށ ދިނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  

 އެވެ.ކޯޓަށ  ލިބިގެނ ވެ

    މަތީގައިވާފަދަ ޙާލަތެއ  މެދ ވެރިވެއ ޖެނަމަ، ކައިވެނިކޮށ ދެވޭީނ ޖޫރިނަމާއެއ ގެ ގޮތ ގައި   )ށ(  
 ރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރ ފިޔާ( ކޯޓަށ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ. 1500/-

 

 ކައިވެނިކޮށ  
ދިނ މ ގައި ބެލެވޭނެ 

 ކަނ ކަނ  

މެދ ވެރިވެފައިވާ މީެހއ ގެ ކައިވެނިކޮށ ދިނ ނ  އެކަނ ަތއ ތައ  މި މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދަ ކަމެއ   .13
 ފ ރިހަމަކ ރަނ ދެނ  ވަގ ތީގޮތ ނ  ފަސ ކ ރަނ ވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށ  ވަރިކޮށ ފައިާވނަމަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ދައ ކަނ ދެނ  )ހ( 

ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ ފިރިހެނާއަީކ ޚަރަދެއ  ސާބިތ ވެފައިވާ މީހެއ  ނަމަ އެ ހިނދަށ  ނ ދެއ ކި  )ށ( 
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 އޮތ  ފައިސާ ދައ ކާ ނިމެނ ދެނ  

 

ކައިވެނި ކޮށ ދެވޭ 

 އެނ މެ ހަގ  ޢ މ ރ  
ހ ށަހަޅައިފިަނމަ، އެ އަހަރ  ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާ މީހަކ  ކައިވެނިކ ރ މަށ  އެދި  18މީލާދީގޮތ ނ  ޢ މ ރ ނ   .14

މީހަކީ  ބާލިޣ ވެފައިވާ މީހެއ  ަނމަ އަނ ނަނިވި ކަނ ކަމަށ  ކޯޓ ނ  ބެލ މަށ ފަހ ، ކައިވެނިކ ރ މ ގެ ހ އ ދަ 
 ދިނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރއަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ.

  .ޙީ އަދި ނަފ ސާނީ ދ ޅަހެޔޮކަނ ޖިސ މާނީ،ޞިއ  .1   

 -ކައިވެނިކ ރަނ  އެމީހަކ  ބޭނ ނ ާވ ސަބަބ : .2   

ނޑައަޅާނީ  ކައިވެނިކ ރަނ  އެމީހަކ  ބޭނ ނ ވާ ސަބަބަކީ، މަޤ ބޫލ  ސަބަބެއ ތޯ ކަ
 ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރއެވެ. 

 -ކައިވެނިކޮށ ދިނ މާމެދ  މައިނ ަބަފއިނ  ނ ވަތަ ބެެލނިވެރިނ  ދެކޭޮގތ : .3   

ބެލެނިވެރިނ  ކޯޓަށ  ޙާޟިރ ކޮށ  އެފަރާތ ގެ ދެފަރާތ ގެ މައިނ ބަފައިނ  ނ ަވތަ  
 ބަޔާނ ނެގ މަށ ފަހ  އެފަރާތ ގެ ވާަހކަތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރަނ  ވާނެއެވެ.

 ޕޮލިސ  ރިޕޯޓާއި ކ ށ ގެ ރެކޯޑ   .4   

 

ކައިވެނީގެ 
އެއ ބަސ ވ ނ  ކޯޓަށ  

 ހ ށަހެޅ ނ  

 

މައިަގނޑ  އ ޞޫލ ތަކ ގެ މައ ޗަށ  ދެފަރާތ ނ  ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ ނ  ދިރިއ ޅ ނ  ބިނާކ ރ މ ގައި ތަބާވާނެ  .15
އެއ ބަސ ވ މެއ ވެފައިވާނަމަ، ކައިވެނިކ ރ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާ ފޯމ  ނ ވަތަ ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  

 އެދި ހ ށަހަޅާ ފޯމާއިއެކ  އެ އެއ ބަސ ވ ނ   ހ ށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ.

 

ކައިވެނީގެ 

އެއ ބަސ ވ ނ  
 ރަޖިސ ޓ ރީ ކ ރ ނ  

ނޑ  ތަބާވާނެ ބިނާކ ރ މ ގައި ދިރިއ ޅ ނ  ދެފަރާތ ނ  ކައިވެނިވާ )ހ( .16  އ ޞޫލ ތައ   މައިގަ
 .ރަޖިސ ޓ ރީކ ރެވިދާނެއެވެ ކޯޓ ގައި ފެމިލީ އެއ ބަސ ވ ނ  އެ ހިމަނައި އެއ ބަސ ވ މެއ ގައި

މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެއ ބަސ ވ މަކީ މާތ ވެގެނ ވާ އިސ ލާމ  ދީނާއި  )ށ(  
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނ ތަކާިއ ޤަާވޢިދ ތަކާއި ޚިލާފ ނ ވާ ޮގތެއ ގެ މަތީނ   ތައ ޔާރ ކ ރެވިފައިވާ 

 އެއ ބަސ ވ މެއ ތޯ ފެމިލީ ކޯޓ ނ  ބަލަނ ވާނެއެވެ. 

ބަޔާނ ކ ރާ އެއ ބަސ ވ ނ  އޮނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ބަހ ނ ނެވެ. ނަމަވެސ   މިމާއ ދާގެ )ހ( ގައި )ނ(  
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އެއ ބަސ ވ މަކީ ބިދޭސީއަކާއެކ  ވެވޭ އެއ ބަސ ވ މެއ ނަމަ، އެއ ަބސ ވ ނ  ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅަނ ވާީނ 
 ދިވެހި ތަރ ޖަމާއާ އެކ އެވެ.

 

   ފަރާތ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭކަމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ހެކިނ  ހަމަޖެއ ސ މަކީ ކައިވެނިކ ރާ )ހ( .17 ކައިވެނީގެ ހެކިނ  

 ކައިވެނީގެ ހެކިނ ގެ ގޮތ ގައި ހަަމޖައ ސާ ފަރާތަކީ މި ކޯޓ ގެ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ވެގެނ ނ ާވނެއެވެ.  )ށ( 

މި މާއ ދާގެ )ށ( ގައި އެެހނ އޮތ ނަމަވެސ  އެކައިވެނ ޏަކީ އެ މ ވައ ޒަފ ގެ ގާތ ތިމާގެ މީހެއ ެގ  )ނ( 
ކައިވެނ ޏެއ ކަމަށ ވާނަމަ، ކައިވެނީގެ ރެޖިސ ޓ ރާރގެ ހ އ ދައާއިއެކ  އެކައިވެނ ޏެއ ގެ 

 ހެކިވެރިއެއ ގެ ގޮތ ގައި މި ކޯޓ ގެ މ ވައ ޒަފަކ  ބަލައިގަތ މަށ  މި ޤަވާޢިދ  ހ ރަހެއ ނާޅައެވެ.

ފ ރިހަމަވެފައިވާ ކައިވެނީގެ ހެކިނ ނަކީ ދީނ ގައި ހެކިގަބޫލ ކ ރެވޭ ޝަރ ތ ތައ   )ރ( 
ވަނަ މާއ ދާގެ  27ފަރާތ ތަކަކަށ ވާނ ވާނެއެވެ. މިޮގތ ނ  ހެކިނ ނަކީ ޢާއިލާާއބެހޭ ަޤވާޢިދ ގެ 

 ފ ރިހަމަެވފައިވާ ބަޔަކަށ  ވާނ ވާނެއެވެ. )ރ(ގައިވާ ކަނ ތައ ތައ 

 

 ކައިވެނީގެ ވަލީ ހަމަޖެއ ސ މަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ ނ  ކ ރަނ ޖެޭހނެކަމެކެވެ.  )ހ( .18 ވަލީ ހަމަޖެއ ސ ނ  

ވަލީވެރިޔާ ނ ވަތަ ވަލީ ހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ މީހާ ވަީލދެނީ ކައިވެނި މަޖިލީހަށ   )ށ(  
ކައިވެނި މަޖިލިހަށ   ޙާޟިރ ވެ ކައިވެނި ކޮށ ދޭ ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ާއ   ،ޙާޟިރ ވެކަމަށ ވާނަމަ

 ވަލީ ޙަވާލ ކ ރަނ ވާނެއެވެ.

ވަލީވެރިޔާ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ނ ވެވޭ ކަމ ގައި ވާނަމަ ޙާކިމ ގެ ވަލީ  )ނ(  
 ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭނެއެވެ. ނ ވަތަ އެހެނ  ފަރާތަކާއި ވަލީ ޙަވާލ ކ ރަނ ވާނެއެވެ.

 

ޙާކިމ ގެ ވަލީ 

 ހަމަޖެއ ސ ނ  
ޙާކިމ ގެ ވަލީ ހަމަޖައ ސައި ދިނ މަށ އެދި ހ ށަހަޅަނ ވާނީ އެކަމަށ  ޚާއ ޞަ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމާއި،  )ހ( .19

 ފޯމ  ގައި ބަޔާނ ކ ރެވިފައިވާ ތަކެއ ޗާއެކ ގައެވެ.

)ހ(އާއި )ރ( އަިދ ވަަނ މާއ ދާގެ 12ޙާކިމ ގެ ވަލީ ހަމަޖައ ސައިދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަާވޢިދ ގެ  )ށ(  
 މި މާއ ދާތަކ ގައިވާ ޙާލަތ ނ ކ ރެ ޙާލަތެއ  މެދ ވެރިވެއ ޖެ ހިނދެއ ގައެވެ. 13،14،15،16،17

 10މިމާއ ދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތ ތަކ ގައި ޙާކިމ ގެ ވަލީ ހަމަޖައ ސާނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދ ގެ  )ނ(  
 ވަނަ މާއ ދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިނ ެނވެ.
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ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ  ފ ރ މަށ ަފހ  ޯފމ ގައި  .20 ޙަވާލ ކ ރ ނ  ވަލީ  ވަލީ އެހެނ  ފަާރތަކާ ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ އެކަމަށ  ކަ
 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތަކެއ ޗާއެކ  ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅ މ ނ  ތިރީގައިވާ ގޮތ ެގ މަތިނ ނެވެ. 

ކައިވެނީގެ ފޯމ ގައި ވަލީވެރިޔާ ސޮއިކ ރ މަށ ފަހ  އެއ ވެސ  ސަބަބަކާހ ރެ، ކައިވެނީެގ  .1   
 މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ  ވެވެނ  ނެތ ނ . 

 ވަަނ މާއ ދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަ ގޮެތއ  މެދ ވެރިވ ނ .  12ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދ ގެ  .2   

އެހެނ ފަރާތަކާ ވަލީ ޙަވާލ ކޮށ ފިނަމަ ( ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިނ   2( އަދި )1މިމާއ ދާގެ ) .3   
އެފަރާތެއ  ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ވެ، ކައިވެނިކޮށ ދެއ ވާ މައ ޛޫނާ ޙަވާލ ކ ރަނ  

 ވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަނ ބަރ  ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިނ  ވަލީއާ ޙަވާލ ވި ފަރާތ ނ  2މިމާއ ދާގެ ) .4   
 ޙަވާލ ވިކަމަށ  ސޮއި ކ ރ ނ .ކައިވެނިކ ރާ ކޯޓަށ  ޙާޟިރ ވެ ވަލީއާއި 

 

މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓ  

ކ ރާ  ތަކ ގައި 
ކައިވެނިތަކަށ  

ޙާކިމ ގެ ވަލީ 
 ހަމަޖެއ ސ ނ  

ވަަނ މާއ ދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަިއނ   9)ާޢއިލާއާބެހޭ ޤާޫނނ ( ގެ  2000/4ޤާނޫނ  ަނނ ބަރ   )ހ( .21
ކޮށ ދިނ މ ގެ ހ އ ދަދޭީނ ޙާކިމ ގެ ވަލީ ދޭނ ޖެހިއ ޖެނަމަ، ޙާކިމ ގެ ވަލީ އަށ  ކައިވެނި 

ވަނަ މާއ ދާ ގައިވާގޮތ ގެ މަތިނ  ފެމިލީ ކޯޓ ގެ އިސ ޤާޟީ ނ ވަތަ  10ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވައިދ ގެ 
 އެ ވަގ ތަކ  ފެމިލީ ކޯޓ  ހިނ ގ ާމ ޙަވާލ ވެގެނ  ހ ނ ނެވި އެނ މެ އިސ  ވެރިއެކެވެ.

ކޯޓ ނ  ހަމަޖައ ސައި ދެވޭނީ މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓ  ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ޙާކިމ ގެ ވަލީ ފެމިލީ  )ށ( 
 ހ ށަހެޅ މ ނ ނެވެ.، އަނ ނަނިވި ލިޔ ނ ތައ  ފ ރިހަމަޮކށ 

 ކައިވެނިވާ ދެމީހ ނ  ކައިވެނ ޏަށ  ރ ހޭ ކަމ ގެ ބަޔާނ . .1   

 ކައިވެނީގެ ވަލީވެރިޔާ ކައިވެނ ޏަށ  ރ ހޭ ކަމ ގެ ބަޔާނ . .2   

ވަލީވެރިޔާގެ ނ ވަތަ އެ ކައިވެނ ޏަށ  ރ ހޭ ބަސ  ދޭ ކައިވެނިވާ ދެމީހ ނ ނާއި ކައިވެނީގެ  .3   
 ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  ކޮޕީ.

ކައިވެނިވާ އަނ ހެނާ އަކީ، ަނސަބ  ނެތ  މީހެއ  ނަމަ ކަިއވެނިވާ ދެ މީހ ނ ނާއި  .4   
އަދި މަނ މަ ދ ނިޔޭގައި ނެތ ނަމަ މަނ ަމ  ،ކައިވެނީގެ އަނ ހެނާގެ ަމނ މަ ގެ ބަޔާނ 

ފަރާތ  މާމަ ގެ ބަޔާނ ، އަދި އެފަދަ މީހަކ  ނެތ ނަމަ، ކައިވެނިވާ އަނ ހެނާގެ 
 ބެލެނިވެރިޔާ ގެ ބަޔާނ  
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ަނމަ ވަލީވެރިޔާގެ އެނ މެ ނާކައިވެނިވާ އަނ ހެނާގެ ވަލީވެރިޔަކ  ދ ނިޔޭގައި ނެތ ކަމަށ  ބ  .5   
ބަޔާނ . އެފަދަ މީހަކ  ދ ނިޔޭގައި ނެތ ަނމަ އެކަނ  ދެނެހ ރި ެދ ގާތ ތިމާގެ ދެ މީހ ނ ެގ 

 ހެކިނ ގެ ބަޔާނާއި އައިޑީކާޑ  ކޮޕީ 

 

ވަގ ތީ ގޮތ ނ  

ކައިވެނި ކޮށ ދިނ ނ  
ފަސ ކ ރެވޭ 

 ސަބަބ ތައ  

 ކައިވެނިކޮށ ދިނ ނ  ވަގ ތީޮގތ ނ  ފަސ ކ ރެވޭނީ އަނ ނަނިވި ޙާލަތ ަތކ ގައެވެ. .22

 ސާބިތ ވެފައިވާނަމަ އެހިނދ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ދައ ކަނ ދެނ .ދަރިނ ގެ ޚަރަދ   .1  

 ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށ  ކޯޓ ގެ ހ އ ދަެނތި ވަރިކޮށ ފައިވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ަފއިސާ ދައ ކަނ ދެނ . .2  

 

ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ނެވެ. ކައިވެނިކޮށ ދޭނ ވާނީ ކާވެނިޮކށ ިދނ މ ގެ ހ އ ދަ  ކޯޓ ނ  ލިބިފަިއވާ  )ހ( .23 ކައިވެނިކޮށ ދޭ ފަރާތ  
އަދި މިގޮތ ގެ މަތިނ  ހ އ ދަ ެދވޭ ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ނަކީ ފެިމލީކޯޓ ގެ ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ެގ 

 އާނ މ  ދަފ ތަރ ގައި ރެޖިސ ޓ ރީކ ރެވިފައި ތިބި ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ނަށ  ވާނ ވާނެއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓ ގައި ކޮށ ދެވޭ އެނ މެާހ ކައިވެނިތައ  ޢަޤ ދ ކޮށ ޭދނީ ޢާިއލާއާބެހޭ ޤާޫނނާއި އެޤާނޫނ ެގ  )ށ(  
ނަޑއަޅާ ގޮތެއ ގެ މަތިނ  ފެމިލީ  ދަށ ނ  ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދ ގައިާވ ގޮތ ގެ މަތިނ  ކޯޓ ނ  ކަ

 ކޯޓ ގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރގެ ހ އ ދައާއެކ  ޝަރ ޢީ މައ ޛޫނ ނ ނެވެ. 

 

 .24 ކައިވެނީގެ މަޖިލިސ  

 

ކައިވެނީގެ މަޖިލިސ ވާނ ވާނީ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށާއި ކޯޓ ގެ ފަާރތ ނ  
ކައިވެނި ކޮށ ދިނ މަށ  އަނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  ފަސޭހަކަމާއިއެކ  ތިބެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށ  ތައ ޔާރ ކ ރެވިފައިވާ 

 ތަނަކަށެވެ. 

 

ކައިވެނީގެ 

މަޖ ލިހ ގައި 
ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ 

 ފަރާތ ތައ  

 ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ މީހ ނ ނަކީ:  .25

 ކައިވެނިވާ ދެމީހ ނ   .1  

 ވަލީވެރިޔާ ނ ވަތަ ވަލީ އެހެނ  ފަރާތަކާއި ހަވާލ ކޮށ ފައިވާނަމަ ވަީލއާ ހަވާލ ވި ފަރާތ  .2  

 ދެ ހެކިނ  .3  
 

ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  
 ޙާޟިރ  ނ ވ ނ  

ނޑައެޅިފައިވާ ަތނަކަށ  )ހ( .26 ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށ  ކަ ކައިވެނީގެ މަޖިީލހަށ   ،ކައިވެނިކ ރ މަށ  ކަ
ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ މީހ ނ ގެތެރެއިނ  މީހަކ  ޙާޟިރ ނ ވެއ ޖެނަމަ ކޯޓ ނ  ކައިވެނި ކޮށ ދެވޭނީ 
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)ހަތ ދިހަފަސ  ރ ފިޔާ( ގެ  75/-ގަޑިޖެހ ނ  ކޮނ މެ މީހަކަށ  ކައިވެނިވާނ އެދޭ ފަރާތ ނ  
 ޖ ރިމަނާއެއ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.

 

 

ކައިވެނިކ ރަނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށ  ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ވާނ ޖެހޭ މީހ ނ ގެ  )ށ(
އެ މީހަކ  ޙާޟިރ ވ މަށ   ،ތެރެއިނ  އެއ ވެސ  މީހަކ  ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށ  ޙާޟިރ ނ ވެއ ެޖނަމަ

ގެ ފ ރ ސަތެއ  ދެވޭނެއެވެ. މި ފ ރ ސަތ  ދިނ މ ނ ވެސ  ޙާޟިރ ނ ވެއ ޖެނަމަ މިނެޓ  15
 ޙާޟިރ ނ ވީކަމ ގައި ބަލައި ފޯމ  ކެނ ސަލ ކ ރެވޭނެއެވެ.

 

ކައިވެނީގެ މަޢ ލޫމާތ  
ފޯމ  ބާތިލ ކ ރ މަށ ފަހ  

އަލ ނ  
 ކައިވެނިކޮށ ދިނ މަށ  

 އެދި ހ ށަހެޅ ނ  

ވަނަ މާއ ާދގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތ ެގ މަތިނ  ކައިވެނީގެ މަޢ ލޫމާތ  ފޯމ  ެކނ ސަލ   26މި ޤަވާއިދ ގެ  .27
ރަިޖސ ޓ ރީ ، ކ ރެވިއ ޖެނަމަ، އެ ޙާލަތ ގައި އެ ދެ މީހ ނ ގެ ކައިވެނި ކޮށ ެދވޭނީ އަލ ނ  ފީ ދައ ކައި

ނަމަ، )ހަތެއ ( ދ ވަހ ގެ ކ ރިނ  ކައިވެނިކ ރަނ  ބޭނ ނ ވެއ ޖެ 7ކޮށ ގެނ ނެވެ. އަދި އެ ދެ މީހ ނ  
ރ 500/-ކައިވެނިކޮށ ދެވޭނީ ކައިވެިނ ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ީފ އާއި ފޯމ  ފީގެ ިއތ ރ ނ  

 )ފަސ ސަތޭކަ ރ ފިޔާ(ގެ ފީއެއ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ. 

 

ކައިވެނީގެ ފޯމ  
ބާތިލ ކ ރ މާއި 

ބާތިލ ކޮށ ދިނ މަށ  

 އެދި ހ ށަހެޅ ނ  

 ސަބަބެއ  މެދ ވެރިވެއ ޖެނަމަ ކައިވެނީގެ ފޯމ  ބާތިލ ކ ރެވޭނެއެވެ.އަނ ނަނިވި ސަބަބ ތަކ ގެ ތެރެއިނ   .28

  

 

ކައިވެނިކ ރަނ  ހ ށަހަޅާ ފިރިެހާނގެ ސާބިތ  ޚަރަދެއ  ނ ވަތަ ވަީރގެ ޖޫރިމަނާއެއ  އޮވެ،  .1
 އެފައިސާ ދެއ ކ މަށ  ކޯޓ ނ  އަނ ގާ މ އ ދަތ ގައި ފައިސާ ނ ދެއ ކ ނ . 

ހ ށަހެޅ މަށ ފަހ  ކައިވެނިފޯމ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ނ  ކޯޓަށ  ވަކި އެއ ޗެއ  ކައިވެނިފޯމ   .2  
 .)އެކެއ ( މަސ ދ ވަސ  ފާއިތ ވ ނ  1ނާނ ގާ 

މި މާއ ދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ޙާލަތ ގެ އިތ ރ ނ  ކައިވެނީގެ ފޯމ   .3  
 .ކ ރަނ  އެދޭ ފަރާތ ނ  ހ ށަހެޅ ނ ބާތިލ ކޮށ ިދނ މަށ  އެދި ކައިވެނި

 

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި 
ކ ރާ ކައިވެނި 

 ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ ނ  

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ އެދި ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅާނ ވާނީ އެކަމަށ   )ހ( .29
ޚާއ ޞަކ ރެވިފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ ފަހ ، ފޯމ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލިޔެކިއ ނ ތަކާއެކ  

 ވަަނ މާއ ދާގައިވާގޮތ ގެ މަތީނ ނެވެ.   28ދ ގެ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢި

ވަނަ  27ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދ ގެ  )ށ(  
 މާއ ދާގައިވާ ކަނ ތައ ތަކ ގެ އިތ ރ ނ  އަނ ނަނިވި މަޢ ލޫާމތ ތައ  ފ ރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

 ؛ޤައ މާއި ރަށާއި އަވަށ  އެނގެނ އޮތ ނ ކައިވެނިކ ރި  .1   
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ހެކީނ ގެ ފ ރިހަމަ ނަމާއި ދާއިީމ އެޑ ރެހާއި ޕާސ ޕޯރޓ  ނ ވަތަ އައިޑީ ކާޑ ގެ ޞައ ޙަ  .2   
 ކޮޕީ އޮތ ނ ؛

 ކައިވެނިކ ރި ތާރީޚާއި ވަގ ތ  އެނގެނ އޮތ ނ ؛ .3   

ކައިވެނިކޮށ ދިނ މ ގެ ކައިވެނި ކޮށ ދީފައިވަނީ އެޤައ މެއ ގެ ސަރ ކާރ ނ  މ ސ ލިމ ނ   .4   
 ހ އ ދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކ ނ ކަނ  ެއނގޭނެ ލިޔ ނ ؛

އެކައިވެނި ކ ރި ތާރީޚ ގައި ކައިވެނިވި ދެމީހ ނ  ކައިވެނިކ ިރ ޤައ މ ގައި ތިބިކަނ   .5   
 އެނގޭނެ ލިޔ ނ ؛

 ކައިވެނިކޮށ ދިނ  މައ ޛޫނ ގެ ނަާމއި ސޮއި އޮތ ނ . .6   

 ކައިވެނިކ ރީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރަސ މީ އޮފީހެއ  ހ ނ ނަ ޤައ މެއ ގައި ނަަމ،ދިވެހިރައ ޔިތަކ   )ނ(  
މަސ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ަކއިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  އެ  2ކައިވެނިކ ރާ ދ ވަހ ނ  ެފށިގެނ  

އޮފީހަކަށ  ނ ވަތަ ޯކޓަށ  ހ ަށހަޅަނ ވާނެއެވެ. މިގޮތަށ  ރަިޖސ ޓ ރީ ކ ރ މަށ  އެދި ކޯޓަށ  
ޤައ މ ގައި ހ ނ ނަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރަސ މީ އިދާރާއަކ ނ ، އެކައިވެނި ކޮށ ދީފައިަވީނ ހ ށަހަޅާއިރ  އެ

އެޤައ މެއ ގެ ސަރ ކާރ ނ  މ ސ ލިމ ނ  ކައިވެނިކޮށ ދިނ މ ެގ ހ އ ަދ ދީފައިވާ ފަރާތަކ ނ  ކަނ  
 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލިޔ މެއ  ހ ށަހަަޅނ  ވާނެއެވެ.

ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  ފެމިލީ ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅިއ ޖެނަަމ މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިނ   )ރ(  
އެ ކައިވެނ ޏަކީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާޫނނާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޯކޓ ގެ ޤަވާޢިދާއި އެއ ގޮތ ވާގޮތ ގެ 

 މަތިނ  ކ ރެވިފައިވާ ކައިވެނ ޏެއ  ކަމަށ ވާނަމަ، އެ ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ދޭނ ވާނެއެވެ.

ރާއ ޖޭގެ ރަސ މީ އޮފީހެއ  ނެތ  ޤައ މެއ ގައި ދިވެހި ރައ ޔިތަކ  ކައިވެނ ޏެއ  ކޮށ ފިނަމަ  )ބ(  
)ހައެއ ( މަސ ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި އެ ކައިވެނ ޏެއ   6ކައިވެނިކ ރާ ދ ވަހ ނ ފެށިގެނ  

 ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  ކޯޓަށ  ހ ށަަހޅަނ ވާނެއެވެ.

ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ އެދި ހ ށަހަޅާނީ އެ ޤައ މެއ ގައި ހ ރި ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި  )ޅ(  
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރަސ މީ އޮފީހެއ  މެދ ވެރިކޮށ ނަމަ، ސެޓ ިފކެޓ  ޙަވާލ ކ ރާނެ ފަރާތެއ  

 ޢައ ޔަނ ކޮށ  ލިޔ މަކ ނ  އެކަނ  ކޯޓަށ  އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.

ާރނެ ފަރާތެއ  ޢައ ޔަނ ކ ރާނަމަ، މި މާއ ދާގެ )ޅ( ގައި ވާގޮތ ެގ މަތިނ  ސެޓ ފިކެޓ  ޙަވާލ ކ  )ކ(  
ކައިވެނި ރެޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  އެދޭ ދެ ފަރާތ ގެ ސިޓީއަކާއި އެކ  އެ ދެ ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  ކޮޕީ 
ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މިގޮތ ގެ މަތިނ  ސެޓ ފިކެޓ  ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ ޙަވާލ ވާ ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  

 ހ ށަހެޅ މ ނ ނެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މ އ ދަތ   )އ(   ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރަނ  ހ ށަހަޅާއިރ ، ކަ
ވަނަ މާއ ދާއާއި އެއ ގޮތ ވާ ގޮތ ގެ  62ފާއިތ ވެފައިވާނަމަ އެފަރާތެއ  ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ 
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 މަތިނ  ޖޫރިމަނާ ކ ރެވޭނެއެވެ.

 

ދިވެހި ބިދޭސީ 

 ކައިވެނި 
ރައ ޔިތަކާއި ބިދޭސީއަކ  ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭނަމަ އަނ ނަނިވި ކަނ ތައ ތައ  ކަިއވެނި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  .30

 ކ ރަނ އެދޭ މީހާގެ ކިބައިގައި ފ ރިހަމަވޭތޯ ބަލަނ ާވނެއެވެ.

ޝަރ ޢީގޮތ ނ  ކައިވެނި ޞައ ޙަވ މ ގެ ސިފަތައ  ކައިވެނިކ ރަނ އެދޭ ދެފަރާތ ގައި ފ ރިހަމަވ ނ :  )ހ(  
ކ ރަނ  އެދޭ ފަރާތ ގެ ކިބާގައި އަނ ނަނިވި ޝަރ ޠ ތައ  ފ ރިހަމަވޭތޯ ބަލައި މިގޮތ ނ  ކައިވެނި 

 ކަށަވަރ ކ ރަނ ވާނެއެވެ.

 ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ ބިދޭސީ މީހާއަކީ މ ސ ލިމެއ ކަމ ގައިވ ނ . .1   

ކައިވެނިކ ރަނ  އެދޭ ބިދޭސީމީހާއަކީ އަލަށ  އިސ ލާމ ވެފައިވާ މީހެއ ނަމަ  .2   
 ސެޓ ފިކެޓ ގެ އަޞ ލ  ހ ށަހެޅ ނ . އިސ ލާމ ވިކަމ ގެ

އަލަށ  އިސ ލާމ ވި މީހަކ  ކަމ ގައިވާނަމަ އިސ ލާމ  ދީނ ގައި މ ސ ލިމަކަށ  ކޮނ މެހެނ   .3   
 އެނގ ނ  ލާޒިމ  ކަނ ތައ ތައ  ޭއނާއަށ  އެނގޭ މީހަކ  ކަމ ގައިވ ނ :

ބަލަހައ ޓާ އެނ ެމ މިކަނ  ބަލައި ކަށަވަރ ކ ރާނީ ިދވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ކަނ ތައ ަތއ  
 އިސ  އިދާރާ މެދ ވެރިކޮށެވެ.

ބިދޭސީމީހާއަކީ ކ ރިނ  ކައިވެނ ޏެއ  ކޮށ ފައިވާ މީހެއ ކަނ  ނ ވަތަ ނޫނ ކަނ  އަނ ގައިދޭ  )ށ(  
 އެމީހެއ ގެ ޤައ މ ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ގެ ލިޔ މެއ  ހ ށަހެޅ ނ .

ބެލެހެއ ޓޭވަރ ގެ  ބަރަދ ޚަރަދ  ޢާއިލީއެމީހެއ ގެ  އަކީފިރިހެނާ ކައިވެނިކ ރާ ބިދޭސީ )ނ(  
    މިގޮތ ނ  އެމެީހއ ގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތ ަގއި މަަހކ  މަދ ވެގެނ         ނ .މީހެއ ކަމ ގައިވ 

 ރ )ފަނަރަހާސ ( ރ ފިޔާ ލިބެނ ވާނެއެވެ.15000/-

މިމާއ ދާގައި ބަޔާނ ކ ރާ މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ކޯޓަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ ަމށ ޓަކައި، 
 )ހައެއ ( މަސ ދ ވަހ ގެ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅަނ ާވނެއެވެ. 06އ ގެ ފާއިތ ވި އެމީހެ

ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  މެދ ވެރިކޮށ  މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ސާބިތ ކޮށ ދެވެނ  ނެތ  ފަރާތެއ  ނަަމ، 
ށ  އެމީހެއ ގެ މިލ ކިއ ޔާތ ގައި މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ސާބިތ ވާ ލިޔެކިޔ ނ ތައ  ކޯޓަ

 ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެެއވެ.

ނ ވަތަ އެމީހަކ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ  އެފަދަ އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭކަނ  އެނގޭނެ ކޯޓަށ  
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 އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ލިޔެކިޔ ނ  ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.

ރ )ފަނަރަހާސ ( ރ ފިޔާ ލިބޭކަނ  ކޯޓަށ  15000/-މިމާއ ދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާނ ކ ރާ  )ރ(  
ސާބިތ ކޮށ  ނ ދެވޭނަމަ ކައިވެނިވާ އަނ ހެނާގެ ވަލީވެރިޔާއަކީ އެފަދަ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރި މީހެއ  

 އާއިލީ ޚަރަދ ތައ  ކ ރ މ ގެ ޒިނ މާއ ފ ލ މަށ  އެއ ބަސ ވެ ،ކަމަށ  ސާބިތ ކޮށ ދިނ މާއިއެކ 
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤ ރާރ ގައި ސޮއިކޮށ  އިނގިލީެގ  ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށ  ހާޟިރ ވެ ކޯޓ ނ  ކަ

 ނިޝާނ  ޖެހ މ ނ  އެކައިވެނި ކޮށ ދިނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ކޯޓަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ.

ބިދޭސީ ފިރިހެނާއަކީ އެއ  އަނތ ބަށ ވ ރެ ގިަނ އަނތ ބަށ  ކައިވެިނ ކ ރާ މީހެއ ނަމަ މި މާއ ދާެގ  ބ()   
ވަަނ މާއ ދާގައި ބަޔާނ  ވެގެނ ާވ  32)ނ( ގައިވާ އާމ ދަނީގެ ިއތ ރ ނ  މި ޤަވާޢިދ ގެ 

 ކަނ ތައ ތައ  ފ ރިހަމަ ވެފައިވާ މީހަކަށ ވ ނ .

ައނ ހެނަކާއި ކައިވެނިކ ރާނަމަ ަކއިވެނީގެ ކ ރިނ  ޢާއިލާއާބެޭހ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކ  ދިވެހި  )ޅ(  
 ވަނަ މާއ ދާގައިވާ ކަނ ތައ ތަކ ގެ މައ ޗަށ   އިޤ ރާރ ވ ނ . 26ޤަވާޢިދ ގެ 

ދިވެހި ސަރ ކާރ  ޤަބޫލ ކ ރާ ސިއ ޙީ ޚީދ މަތ ދޭ ތަނަކ ނ  ހަދާފައިވާ މެޑިކަލ  ރިޕޯޓެއ   )ކ(  
 ހ ށަހެޅ ނ . 

 ދ ވަހ ގެ ެތރޭގައެވެ.  15ނީ މެޑިކަލ  ޓެސ ޓ  ހަދާތާ މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަނ ވާ

 

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި 
ކ ރާ ދިވެހި ބިދޭސީ 

ކައިވެނި 
 ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ދިނ ނ   

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކާއި ދިވެހި އަނ ހެނަކާއި ނ ވަތަ ބިދޭސީ އަނ ހެނަކާ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ  )ހ( .31
ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކައިވެނިކޮށ ، ރެޖިސ ޓ ރީކ ރަނ  ހ ށަހަޅައިިފނަމަ ޢާއިލާއާބެޭހ ޤަވާޢިދ ެގ 

 ވަނަ މާއ ދާގައިވާ ކަނ ތައ ަތއ  ފ ރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓ ނ  ބަަލނ ވާނެއެވެ.  27

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ދިވެހިނ ނާިއ ބިދޭސީނ ނާ ކ ރާ ކައިވެނި ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެޭހ  ށ() 
ވަނަ މާއ ދާގައިާވ ކަނ ތައ ތަކ ގެ އިތ ރ ނ  އަނ ަނނިވި މަޢ ލޫމާތ ތައ  އަނ ގައިޭދ  27ޤަވާޢިދ ގެ 

 ރަސ މީ ލިޔ ނ  ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅ މ ނ ނެވެ.

 ރަށާއި އަވަށ ؛ކައިވެނިކ ރި ޤައ މާއި  .1   

ހެކީނ ގެ ފ ރިހަމަ ނަމާއި ދާއިީމ އެޑ ރެހާއި ޕާސ ޕޯރޓ  ނ ވަތަ އައިޑީ ކާޑ ގެ ޞައ ޙަ  .2   
 ؛ކޮޕީ

  ؛ކައިވެނިކ ރި ތާރީޚާއި ވަގ ތ  .3   

ކައިވެނި ކޮށ ދީފައިވަނީ އެޤައ މެއ ގެ ސަރ ކާރ ނ  މ ސ ލިމ ނ  ކައިވެނިކޮށ ދިނ މ ގެ  .4   
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 ؛ފަރާތަކ ނ ކަނ ހ އ ދަ ދީފައިވާ 

 އެކައިވެނި ކ ރި ތާރީޚ ގައި ކައިވެނިވި ދެމީހ ނ  ކައިވެނިކ ރި ޤައ މ ގައި ތިބިކަނ ؛ .5   

ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި ރަޖިސ ޓ ރީ ކ ރ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ފޯމ ގައިވާ  )ނ(  
ކައިވެނިކޮށ ފައިވާ ެދމީހ ނ ނާއި ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށ  މަޢ ލޫމާތ  ޞައ ޙަތޯ ަބލައި، ކަަށވަރ ކ ރ މަށ  

ޙާޟިރ  ކ ރެވޭނެއެވެ. މިފަރާތ ތަކ ގެ ތެރެއިނ  ފަރާތެއ  ހ ރީ ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
ރަސ މީއޮފީހެއ  ހ ރި ޤައ މެއ ގައި ނަމަ އޮފީސ  މެދ ވެރިކޮށ  މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ޅޭ ރަެށއ ގައި ނަމަ އެ ރަށެއ ގެ މެިޖސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓ  މެދ ވެރިކޮށ  ރާއ ޖޭގެ މީހ ނ  ދިރިއ 
 މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރެވޭނެއެވެ.

ަވނަ މާއ ދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާނ ޮކށ ފައިވާ ވަލީވެރިޔާގެ ރ ހ ނ   27ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަާވޢިދ ގެ  )ރ(  
ވަލީވެރިޔާގެ ރ ހ ނ  ލިބިފައިވާކަމ ގައި ބެލެވޭނީ ެރޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  އެދޭ ފޯމާއިއެކ  

 ލިބިފައިވާކަމ ގެ ލިޔ މެއ  ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅެމ ނ ނެވެ.

 

ބެލެހެއ ޓޭވަރ ގެ  ބަރަދ ޚަރަދ  ޢާއިލީއެމީހެއ ގެ  އަކީފިރިހެނާ ކައިވެނިކ ރާ ބިދޭސީ )ބ(  
    މިގޮތ ނ  އެމެީހއ ގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތ ަގއި މަަހކ  މަދ ވެގެނ         ނ ވާނެއެވެ.މީހެއ ކަމ ގައިވާ

 ރ )ފަނަރަހާސ ( ރ ފިޔާ ލިބެނ ވާނެއެވެ.15000/-

މިމާއ ދާގައި ބަޔާނ ކ ރާ މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ކޯޓަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ ަމށ ޓަކައި، 
 )ހައެއ ( މަސ ދ ވަހ ގެ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅަނ ާވނެއެވެ. 06އެމީހެއ ގެ ފާއިތ ވި 

ށ  މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ސާބިތ ކޮށ ދެވެނ  ނެތ  ފަރާތެއ  ނަަމ، ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  މެދ ވެރިކޮ
އެމީހެއ ގެ މިލ ކިއ ޔާތ ގައި މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ސާބިތ ވާ ލިޔެކިޔ ނ ތައ  ކޯޓަށ  

 ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެެއވެ.

އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭކަނ  އެނގޭނެ ކޯޓަށ  ނ ވަތަ އެމީހަކ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ  އެފަދަ 
 އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ލިޔެކިޔ ނ  ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.

ރ )ފަނަރަހާސ ( ރ ފިޔާ ލިބޭކަނ  ކޯޓަށ  15000/-( ގައި ބަޔާނ ކ ރާ ބމިމާއ ދާގެ ) )ޅ(  
 ނ ތަނަވަސ ކައެފަދަ މާލީ އަނ ހެނާގެ ވަލީވެރިޔާއަކީ ދިވެހި ކައިވެިނވާ  ،ސާބިތ ކޮށ  ނ ދެވޭނަމަ

ކަށ ވެފައި އެކަނ  ކޯޓަށ  ސާބިތ ކޮށ ދިނ މާއެކ  އާއިލީ ޚަރަދ ތައ  ކ ރ މ ގެ ހ ރި މީހަ
ނޑައަޅާފައިވާ އިޤ ރާރ ގައި  ޒިނ މާއ ފ ލ މަށ  އެއ ބަސ ވެ ވަީލވެރިޔާ ކޯޓަށ  ހާޟިރ ވެ  ކޯޓ ނ  ކަ

ޖެހ މ ނ  އެކައިވެނި ކޮށ ދިނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ކޯޓަށ   ސޮއިކޮށ  އިނގިލީގެ ނިޝާނ  
 ލިބިގެނ ވެއެވެ.
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އެއ  އަނތ ބަށ ވ ރެ 
ގިނަ އަނތ ބަށ  

 ކައިވެނިކޮށ ދިނ ނ  

އެއ  އަނތ ބަށ ވ ރެ ގިނަ އަނތ ބަށ  ކައިވެނިކ ރަނ އެދި ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ ހ ށަހަޅާމީހާއަީކ  )ހ( .32
 ފ ރިހަަމވާ މީހެއ ތޯ ކޯޓ ނ  ބަލަނ ާވނެއެެވ.އަނ ނަނިވި ޝަރ ޠ ތައ  

 އެމީހެއ ގެ އަނބިދަރިނ ނަށ  ކ ަރނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  ކ ރަމ ނ ދާ މީހަކަށ ވ ނ ؛ .1   

      ދެއަނތ ބަށ  ކައިވެނި ކ ރަނ  އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ މަދ ވެގެނ  މަހެއ ގެ މައ ޗަށ    .2   
 ރ )ފަނަރަހާސ  ރ ފިޔާ( ގެ އާމ ދަނީއެއ   ލިބޭ މީހަކަށ ވ ނ ؛ 15000/-

ވަނަ ނަނ ބަރ ގައި ބަޔާނ ކ ރާ މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ކޯޓަށ   2މިމާއ ދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
)ހައެއ ( މަސ ދ ވަހ ގެ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ   06ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ މަށ ޓަކަިއ، އެމީހެއ ގެ ފާއިތ ވި 

 ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  މެދ ވެރިކޮށ  މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ސާބިތ ކޮށ ދެވެނ  ނެތ  ފަރާތެއ  ނަަމ، 
އެމީހެއ ގެ މިލ ކިއ ޔާތ ގައި މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ސާބިތ ވާ ލިޔެކިޔ ނ ތައ  ކޯޓަށ  

 ވާނ ޖެހޭނެެއވެ.ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކި

ނ ވަތަ އެމީހަކ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ  އެފަދަ އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭކަނ  އެނގޭނެ ކޯޓަށ  
 އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ލިޔެކިޔ ނ  ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.

އަނބިނ ނާއި ދަރިނ ގެ ޖ މ ަލ ދެއަނތ ބަށ ވ ރެ ގިނަ އަނބިނ ާނ ކައިވެނި ކ ރަނ  އެދޭމީހާގެ  )ނ(  
ަވނަ ނަނ ބަރ ގައި ބަޔާނ  ވެގެނ ާވ  2މިމާއ ދާގެ )ހ(ގެ  ،އަށ ވ ރެ ގިނަާވނަމަ 3ޢަދަދ  

ރ )އެއ ހާސ  ރ ފިޔާ( ގެ އާމ ދަނީއެއ  1000/-އާމ ދަނީގެ އިތ ރ ނ ، ކޮނ ެމ މީހަކަށ  
 ލިބެނ ވާނެއެވެ. 

މި މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ  ކައިވެނިކ ރަނ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އޭނާގެ އާމ ދަނީ  )ރ(  
އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  ލިބޭކަމަށ  ބަލައި އޭނާގެ ކައިވެނި ކޮށ ދިނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  އާއިލާއާބެހޭ 

 ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށ ނ  ކޯޓަށ  ލިބިެގނ ވެއެވެ.  12ޤާނޫނ ގެ 

ވަނަ ަނނ ބަރ ގައި ބަޔާނ ޮކށ ފައިވާ ފަދަ އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭ  2މިމާއ ދާގެ )ހ(ެގ  ފިރިމީހާއަކީ )ބ(  
މީހަކަށ  ވެފައި އަނބިމީހާއަށ   ޚަރަދ  ނ ކ ރާކަމަށ ބ ނެ، ކޯޓަށ  މައ ސަލަ ހ ށަހަޅާފައި 

 ނ ވާނަމަ ބެލެވޭނީ ައނބިމީހާއަށ  ފިރިމީހާ  ގަވާއިދ ނ  ޚަރަދ  ކ ރާކަމ ގައެވެ.

އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިނ ނަށ  ިފރިމީހާ ޚަރަދ ކ ރޭތޯ ބެލ މަށ  އަނބިމީހާ ކޯަޓށ  ޙާޟިރ ކޮށ   )ޅ(  
ބަޔާނ  ނެގ ނ  މިޤަވާޢިދ  މަނަެއއ  ނ ކ ރެއެވެ. އަދި މިގޮތ ނ  އަނބިމީހާ ކޯޓަށ  ޙާޟިރ ވ މަށ  

ތ ެގ ތިނ ފަހަރަށ  ޯކޓ ނ  ޗިޓ  ފޮނ ވ މ ނ  ޙާޟިރ ނ ވެއ ޖެނަމަ ިފރިމީހާ ދީފައިވާ މަޢ ލޫމާ
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 މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ކައިވެނިކޮށ  ިދނ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  ކޯޓަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ. 

އެއ  އަނތ ބަށ ވ ރެ ގިނަ އަނތ ބަށ  ކައިވެނިކ ރަނ  ހ ށަހަޅާަފއިވާ މީހާ އަނބިމީހާއަށާއި  )ކ(  
ަމ، ދަރިނ ނަށ  ޚަރަދ  ނ ދޭ ކަމ ަގއި ބ ނެ، އެފަދަ މައ ސަލައެއ  ކޯޓަކަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާނަ

އެފަދަ މައ ސަލައެއ  ނ ނިމެނީސ  ދެއަނތ ބަށ  ކައިެވނި ކޮށެއ ނ ދެވޭނެއެވެ. އަދި ދަރަނ ޏެއ  
ސާބިތ ވެފައިވާނަމަ އެފައިސާ ޤަވާޢިދ ނ  ދައ ކަމ ނ  ނ ދާނަމަ މިފަދަ ކައިވެނ ޏެއ  

 ކޮށެއ ނ ދެވޭނެއެވެ.

ބެލެވޭނީ އެމީހެއ ގެ ނަމ ގައި ރާއ ޖޭގެ ކައިވެނިކ ރަނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މީހާގެ ގެދޮރ  ހ ރިކަމ ގައި  )އ(  
އެއ ވެސ  ރަށެއ ގައި ރަޖިސ ޓ ރީ ކ ރެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރ  ހ ރި ކަމ ގައިވާނަމައެވެ. ގެދޮރ ގެ 
ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރި ކަމ ގައި ބަލާނީ ކޮނ މެ އަނތ ބެއ  ވަކިނ  ދިރިއ ޅެވޭނެ މަގ  ފަހިކޮށ ދެވެނ  

އަދި ކައިވެނިކ ރަނ   ރީ ކޯޓަށ  ހ ށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ.ހ ރިނަމައެވެ. އަދި އެތަނެއ ގެ ރަޖިސ ޓ 
އެދޭ މީހާ ދިރިއ ޅެނީ ކ އ ޔަށ  ކަމ ގައިވާނަމަ، ގެދޮރ ގެ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރި ކަމ ގައި ބަލާނީ، 
ކޮނ މެ އަނތ ބެއ  ދިރިއ ޅ މަށ ޓަކައި ވަކިނ  ތަނެއ  ކ އ ޔަށ  ހިފޭނެ މަގ  ފަހިކޮށ ދެވެނ  

ައހަރ  ނ ފ ޭރ ދަރިނ ނާއި ޚާއ ޞަ އެހީއަށ   18ރަނ  އެދޭ މީހާގެ ހ ރިނަމައެވެ. އަދި ކައިވެނިކ 
 ބޭނ ނ ވާ ދަރިނ  ދިރިއ ޅޭނެ މަގ  ފަހިކޮށ ދީފައިވާނަމައެވެ. 

ބަނ ދެއ ގައި ހ ރި މީހެއ ކަމ ގައި ނ ވ ނ : މިކަނ  ބެލ މަށ ޓަކައި ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކ ނ  އެމީހެއ ގެ  )ވ(  
 ރެކޯޑ  ސާފ ކ ރަނ ވާނެއެވެ.

 

ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ގައި 

އެއ  އަނތ ބަށ  ވ ރެ 

 އަނތ ބަށ  ގިނަ
 ކާވެނިކ ރ ނ  

ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ގައި އެއ  އަނތ ަބށ  ވ ރެ ގިނަ ައނތ ަބށ  ކަިއވެނިކޮށ ފިނަމަ، އެ ކައިވެނި ޯކޓ ގައި  .33
 ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ދެވޭނީ އަނ ނަނިިވ ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަވެފައިވާނަމަެއވެ.

ރ )ފަަނރަހާސ  ރ ފިޔާ( ލިބޭ 15000/-ފިރިހެނާއަކީ މަހެއ ގެ މައ ޗަށ  މަދ ވެގެނ   .1  
މިގޮތ ނ   މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ކޯޓަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ މަށ ޓަކައި، މީހަކަށ ވ ނ . 

)ހައެއ ( މަސ ދ ވަހ ގެ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  ކޯޓަށ   06އެމީހެއ ގެ ފާއިތ ވި 
 ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  މެދ ވެރިކޮށ  މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ސާބިތ ކޮށ ދެވެނ  ނެތ  ފަރާތެއ      
ނަމަ، އެމީހެއ ގެ މިލ ކިއ ޔާތ ގައި މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހ ރިކަނ  ސާބިތ ވާ ލިޔެކިޔ ނ ތައ  

 ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި ހެކިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.

ނ ވަތަ އެމީހަކ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ  އެފަދަ އާމ ދަނީއެއ  ލިޭބކަނ  އެނގޭނެ ކޯޓަށ  
އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ލިޔެކިޔ ނ  ހ ށަހެޅ މާއެކ  އެކަމ ގެ މައ ޗަށ  ދެމީހަކ  ކޯޓ ގައި 
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 ހެކިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.

ނ ދާ ފިރިހެނާ އިނދެގެނ  އ ޅޭ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިނ ނަށ  ކ ރަނ ެޖހޭ ޚަރަދ  ކ ރަމ  .2   
 މީހަކަށ ވ ނ  

އެ މީހެއ ގެ މައ ޗަށ  ދަރަނ ޏެއ  ސާބިތ ވެފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ޤަވާޢިދ ނ   .3   
 ދައ ކަމ ނ ދާ މީހަކަށ ވ ނ  

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޢާއިލާާއބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ކޯޓ ގެ ޤަވާިޢދ ގެ ދަށ ނ  ރާއ ޖޭނ   .4   
ރެޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ  ފ ރިހަމަވާނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ބޭރ ގައި ކ ރާ ކައިވެނި ކޯޓ ގައި 

 ފ ރިހަމަވ ނ .

 

ނޑ މަށ   ފަށ ކެ

 ކައިވެނި ކ ރ ނ  
ނޑ މ ގެ ނ ވަތަ ފަށ ަކނޑައިދިނ މ ގެ ނިޔަތ ގައި ކައިވެނ ޏެއ ކޮށ ފިކަމަށ  ބެލެވޭީނ އެކަނ   .34 ފަށ ކެ

 ޝަރީޢަތަށ  ސާބިތ ވ މ ނ ނެވެ.

 

ކައިވެނީގެ ސެޓ ފިކެޓ  

 ދޫކ ރ ނ  
ކޯޓ ގައި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރެވޭ ކޮނ މެ ކައިވެނ ޏަކާގ ޅިގެނ  އެކައިވެނިވާ ދެފަރާތަށ  ކައިވެނީގެ  )ހ( .35

 ސެޓ ފިކެޓ  ދޫކ ރަނ ވާނެއެވެ.

މި މާއ ދާގެ )ހ(ގަިއ ބަޔާނ ކ ާރ ކައިވެނީގެ ސެޓ ފިކެޓ  ލިބިަގތ މަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތ ެގ  )ށ(  
ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި  7ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ މަށ ފަހ  ސެޓ ފިކެޓ  ޒިނ މާއެކެވެ. ކައިވެނި 
 ރ ފިޔާގެ މަގ ނ  ޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެއެވެ. 1ކޮނ މެ ދ ވަހަކަށ   ނ ގެނ ގޮސ ފިނަމަ، އިތ ރ ވާ

 

ސެޓ ފިކެޓ  ގެއ ލިގެނ  

 އަލ ނ  ހެއ ދ ނ  
ހަދައިދެވޭނީ ެއކަމަށ  ކައިވެނި ނ ވަތަ ވަރީގެ ސެޓ ފިކެޓ  ގެއ ލިގެނ  އަލ ނ  ސެޓ ފިކެޓެއ   .36

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ   ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށ  ފޯމ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ަތކެއ ޗާއެކ  އެކަމަށ  ކަ ކަ
 ކޯޓަށ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.

 

ސެޓ ފިކެޓ  ތަރ ޖަމާ 
 ކ ރ ނ  

ހަދައިދެވޭނީ  އެ ކައިވެނި ނ ވަތަ ވަރީގެ ސެޓ ިފކެޓ ގެ ޢަރަބި ނ ަވތަ އިނގިޭރސި ތަރ ޖަމާ  )ހ( .37
ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށ  ފޯމ ގައި  ސެޓ ފިކެޓ ގެ އަޞ ލާއި އެކ  އެކަމަށ  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ  ކޯޓަށ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތަކެއ ޗާއެކ  އެކަމަށ  ކަ

ކ ނ ، ތަރ ޖަމާކ ރަނ  މި މާއ ދާގެ )ހ(ގައި އެހެނ  އޮތ ނަމަވެސ ، ރާއ ޖޭނ ބޭރ ގައި ތިބޭ ފަރާތ ތަ )ށ(  
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 އެދި ހ ށަހަޅާއިރ ، ސެޓ ފިކެޓ  ގެ އަސ ލ ގެ ބަދަލ ގައި ސެޓ ފިކ ޓ ގެ ކޮޕީ ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

އަސ ލާއެއ ގޮތ  ކަމ ގެ 

ނޑ ޖެހ ނ    ތައ ގަ
ނޑ  ޖަހައިދެވޭނީ  ެއކަމަށ   .38 ކައިވެނި ނ ވަތަ  ވަރީގެ ސެޓ ިފކެޓ ގެ ކޮޕީގައި އަސ ލާއެއ ގޮތ ކަމ ގެ ތައ ގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ   ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށ  ފޯމ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ަތކެއ ޗާއެކ  އެކަމަށ  ކަ ކަ
 ކޯޓަށ  ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.

 

ކައިވެނި ކޮށ ގެނ  
އ ޅޭ މީހެއ  ނޫނ ކަނ  

 އަނ ގައިދޭ ލިޔ ނ  

ނޑައެޅިފައިވާ ކައިވެނި ކޮށ ގެނ  އ ޅޭ މީހެއ  ނޫނ ކަނ  އަނ ގައިދޭ  )ހ( .39 ލިޔ ނ ދޫކ ރެވޭނީ އެކަމަށ  ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ފީ  ކޯޓަށ   ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށ  ފޯމ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތަކެއ ޗާއެކ  އެކަމަށ  ކަ

 ދެއ ކ މ ނ ނެވެ.

މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފޯމ  ހ ށަހަޅާފަރާތާއި ދެހެކިނ  ފޯމ ގައިވާ އިޤ ރާރ ގައި  )ށ(  
 ށ  އިނގިލީގެ ނިޝާނ  ަޖހަނ ވާނެއެވެ.ސޮއިކޮ

މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލިޔ ނ  އެހެނ  ފަރާތަކާ ޙަވާލ ކ ރާނަމަ، ވެރިފަރާތ ނ   )ނ(  
ސޮއިކޮށ ފައިވާ  ސިޓީއަކާއި އެކ  އައިޑީކާޑ  ކޮޕީ ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މިގޮތ ގެ މަތިނ  އެ 

 ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  ގެނައ މ ނ ނެވެ.ލިޔ ނ  ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ ޙަވާލ ވާ 

 

 

 ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ ނ  

  

ވަރީގެ ދަފ ތަރ  

 ބެލެހެއ ޓ ނ  
ވަނަ މާއ ާދއާއި އެއ ގޮތަށ  ވަރި ރަޖިސ ަޓރީކޮށ ،  52ަވނަ މާއ ދާއާއި  51ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަާވޢިދ ގެ  .40

 ބަަލހައ ޓަނީ ކައިވެނީގެ ރަޖިސ ޓ ރާރއެވެ.ކ ރެވޭ ވަރީގެ މަޢ ލޫމާތ  ވަރީގެ ދަފ ތަރ ގައި ލިޔެ، ދަފ ތަރ  

   

ވަރީގެ ސެޓ ފިކެޓ  

 ހެއ ދ ނ  
)ަހެތއ ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ވަރީެގ ސެޓ ފިކެޓ  ހެއ ދ މަށ ޓަކައި  7ވަރިސާބިތ  ކ ރެވޭތާ  )ހ( .41

ރ ފިޔާގެ ރެވެނިއ  ސ ޓޭމ ޕ އާއިއެކ  ކޯޓަށ   50/-އައިޑީކާޑާއި، ކައިވެނީގެ ސެޓ ފިކެޓާއި އަދި 
)ދިހައެއ ( ދ ަވހ ގެ ތެރޭގައި ކޯޓ ނ  ވަރީެގ  10ހ ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. އަދި ިމތަކެިތ ހ ށަހަޅާތާ 

 ސެޓ ފިކެޓ  ދޫކ ރަނ ވާނެއެވެ.

)ިދހައެއ ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ސެޓ ފިކެޓ   10މި މާއ ދަގެ )ހ(ގައިވާ ތަެކިތ ހ ށަހަޅާތާ  )ށ(  
)އެކެއ (  1/-ނ ގެނ ގޮސ ފިނަމަ އިތ ރ ވާ ޮކނ މެ ދ ވަހަކަށ  ދެފަާރތ ނ ކ ރެ ޮކނ މެ ފަރާތެއ  



18 of 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ގެ ޖޫރިމަނާއެއ  ވަމ ނ ދާނެއެވެ.ރ ފިޔާ

ވަރީގެ ސެޓ ފިކެޓ  ނ ގެނ ދެވި ދިމާވާ ޙާލަތ ތައ  މި ކޯޓ ނ  ދިމާވާ މައ ސަލައަކާއި ގ ޅިގެނ   )ނ(  
 އިނ  އިސ ތިސ ނާވާނެއެވެ. މާއ ދާގެ )ށ(

 

ޢިއ ދާގެ މ އ ދަތ  

ހަމަވ މ ނ  ކޯޓަށ  
 އެނ ގ ނ  

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ފަހ   އެކަނ  ، ޢިއ ދާގެ މ އ ދަތ  ހަމަވ މ ނ  )ހ( .42 އެކަމަށ  ކަ
 އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.ކޯޓަށ  

 ދ ވަހ ގެ ތެޭރގައި ޢިއ ދަ ހަމަކ ރ މ ގެ ކަނ ތައ  ފ ރިހަމަ ކޮށ ދެވޭނެއެވެ. 3ފޯމ  ހ ށަހެޅޭތާ  )ށ( 

ޢިއ ދަ ހަމަކ ރެވިއ ޖެ ކަމަށ  ެބލެވޭނީ ވަރީގެ ސެޓ ފިކެޓ ގައި ޢިއ ދަ ހަމަކ ރ މަށ  ޚާއ ޞަ  )ނ(  
ށ  ކޯޓ ގެ ކައިވެނީގެ ަރޖިސ ޓ ރާރ ސޮއިކޮކ ރެވިފައިވާ ތަނ ގައި ކޯޓ ގެ ާޤޟީއެއ  ނ ވަތަ 

 ސިއ ކަ ޖެހ މ ނ ނެވެ.

 
 

 އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތައ  
  

ރެވެނިއ  ސ ޓޭމ ޕ  

ޖެހ މާއި ޚިދ މަތ ތަކަށ  
ފައިސާ ނެގޭނެ 

 މިނ ވަރ  

 

ޏާއި ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކ ރ މާ ގ ޅިގެނ  ރެވެނިއ  ސ ޓޭމ ޕ  ޖެހ މާއި، ކައިވެނ ގައި ފެމިލީ ކޯޓ  .43
 ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިނ ނެވެ. 1ޚިދ މަތ ތަކަށ  ފައިސާ ނެގޭނީ މިޤަވާއިދ ގެ ޖަދ ވަލ  

 

ޤަވާއިދަށ  
ޢަމަލ ކ ރ މާއި 

 އިސ ލާހ ކ ރ ނ  

މިޤަވާއިދަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފެށ މ ނ  ފެމިލީ ކޯޓ ގެ ޤަވާއިދ ގެ ފަސ  ވަނަ ބާބ  "ކައިވެނ ޏާއި  )ހ( .44
 އ ވ ނީއެވެ. ވަރި ރަޖިސ ޓ ރީކ ރ ނ "

 މިޤަވާޢިދަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ ަފށާނީ ިމޤަވާއިދ  ޢާނ މ ކޮށ  ޝާއިޢ ކ ރެޭވ ދ ވަހ ނ  ފެށިގެނ ނެވެ. )ށ( 

 ކޯޓ ގެ ޤާޟީނ ގެ ޢާނ މ  ަމޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ގެނ ނެވެ. ެފމިލީމިޤަވާޢިދަށ  ބަދަލެއ  ގެނެޭވނީ  )ނ( 
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 1ޖަދުވަލު 

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާނެގޭނެ  ގުޅޭގޮތުންފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ 

 މިންވަރު

 
 ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ފީ 

 (އިންރުފިޔާދިވެހި ) ޢަދަދު ޚިދުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް

 25/- ހުށަހެޅުމަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

 25/- ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމުކައިވެނި ކޮށ ގެނ  އ ޅޭ މީހެއ  ނޫނ ކަނ  އަނ ގައިދޭ 

ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ  ކައިވެނި ކޮށ ގެނ  އ ޅޭ މީހެއ  ނޫނ ކަނ  އަނ ގައިދޭ 

 މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޖަހާ މެސެޖް

 -/75 

 25/- ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 25/- ށް ކައިވެނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުއަނތްބަދެ

 100/- ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

 500/- ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

 500/- ކޮށްދިނުމުގެ ފީ ޓުގައި ކައިވެނިނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯ

 1000/- ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ 

މާލެއިން ބޭރުގައި ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ރަށެއްފަދަ 

 ތަނެއްގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ 

-/5000 

ދުވަސްވުމުގެ ކުރިން  7ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކެންސަލްވާ ކައިވެނި 

 ކޮށްދިނުން

-/500 

ފިކެޓް ވަރީގެ ސެޓް ނުވަތަ ގެކައިވެނީހޯދުމަށް ނުވަތަ  ދުވަސްވީ ލިޔުން

 ހެއްދުމަށް

-/100 

 100/- ވަލީ ހޯދުމަށްއެދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ މެސެޖް 

 25/- އަސްލާއި އެއްގޮތް ތަރުޖަމާއެއްކަމުގެ  ތައްގަނޑު ޖެހުން

 25/- ތައްގަނޑު ޖެހުންއަސްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ 
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 ކޯޓުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 ޢަދަދު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( ބާވަތް

 75/- ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ކ ރަނ އެދޭ ކައިވެނ ޏަށ ، މަޤ ބޫލ  ސަބަބަކާހ ރެ ރަސ މީ ގަޑީގައި ފައިސާ 
 ދެއ ކޭގޮތ ނ ވ ނ  

-/1500 

 100/- ދުވަސްވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 3ވަރިވިކަން ނައަންގާ 

 1/-ދުވާލަކަށް  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާ 3ވަރިވިކަން ނައަންގާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް  10ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު 

 ނުގެންދިއުމުން އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 1/-ކަށް ދުވާލަ

 75/- ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރަށް ގަޑިޖެހިގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 

 1000/- ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާކުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

އާ  5000/-އާއި  1000/- ކައިވެނި ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 ދެމެދު

އާ  10000/-އާއި  1000/- ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާކައިވެނި 

 ދެމެދު

ށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިނުމުން ކުރާ އަނތްބަ ކޯޓުން ހުއްދަނެތި އެއް

 ޖޫރިމަނާ

އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  5000/-

 އަދަދެއް

އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން  1000/- ކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާޤާނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށެއް 

 އަދަދެއް

 

 ލިޔުންތަކުގައި ޖެހޭ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

 ސްޓޭމްޕް  ބާވަތް

 ރުފިޔާ 10/- ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

 ރުފިޔާ 50/- ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި 

 ރުފިޔާ 50/- ނުވަތަ ތަފްރީޤުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ޚުފަސް
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