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ތަޢާރަފު

.1

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް

.2

)ހ(

)ށ(

މިއީ "ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.
ޢާއިލާއާބެހޭ

މައްސަލަތަކުގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

މިޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.
ކާވެނި
)ހ(

ކާވެންޏެއްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެފޯމު ކާވެނިކުރަން އެދޭ ތާރީޚުގެ 7

އެދި ހުށަހެޅުން

ދުވަސްކުރިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމާއެކު
) 25/ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.)ށ(

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި
ނުވާނަމަ އެފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ރުޖޫޢަ
ކުރުންނޫން ގޮތަކަށް ކާވެނި ކުރުމަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ .ތަފްރީޤު ނުވަތަ
ފަސްޚު ކުރެވިފައިވާ ކާވެންޏެއްގެ ޢިއްދާގައި އިން އަންހެނާއަށް ކާވެނި ކުރަން
ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ތަފްރީޤު ނުވަތަ ފަސްޚުކުރެވުނު ފިރިހެނާއާ އެކުގައެވެ.
އެހެން މީހަކާ ކާވެނިކުރާނަމަ ކާވެނި ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ ޢިއްދަހަމަކޮށް،
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ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

އެކަން ސެޓްފިކެޓްގައި ލިއުމަށްފަހުގައެވެ .މިކަން ކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ.
)ރ(

ވަރި ސާބިތު ކުރި ކޯޓުނޫން ކޯޓެއްގައި ޢިއްދަ ހަމަކޮށްފިނަމަ އެކޯޓުން ،ވަރި
ސާބިތުކުރި ކޯޓަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ،

.3

ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤަސްދުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކާވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ ޝަރީޢަތަށް އެ މައްސަލަ
ހުށަހަޅައި ،ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތަކަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.
މަދަރަސާކުދިންގެ

މަދަރުސާއެއްގައި

.4

ކިޔަވަން

އެއްވެސް

އުޅޭ

ކުއްޖެއްގެ

ކާވެނި

ކޮށެއް

ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ނުދިނުން

.5

)ހ(

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޯޓުގައެވެ .ކޯޓުނޫން
އެހެން ތަނެއްގައި ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާނަމަ ،ކާވެނީގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ
ތަނަކީ

އެފަދަ

މަޖިލީހަކަށް

އެކަށީގެންވާ

ތަނަކަށް

ވާންޖެހޭނެއެވެ.

)އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ތައްޔާރު
ކޮށްފައިވާ،

ފަސޭހަކަމާއިއެކު

އިށީދެވޭނެ

ޖާގައޮތް

ތަނެކެވެ.

ކާވެނީގެ

މަޖިލީހަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލޭނީ މޭޒު ،ގޮނޑި ފިޔަވައި އެނދު ފަދަ
ތަކެތި ނެތްތަންތަނެވެ(.
)ށ(

ކާވެނީގެ

މަޖިލީހުގައި

ކާވެނިކުރާ

އަންހެންމީހާއާއި

ފިރިހެން

މީހާ

ތިބެންވާނެއެވެ.
ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ

.6

)ހ(

ކޯޓުގައި ކުރާ ކާވެންޏާއި ،ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން ތަންތާނގައި ކުރާ ކާވެނި
ތަކުގައި ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ،ކާވެނި
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ހަމަޖެހިފައިވާ

ގަޑިއަށް

ޙާޟިރު

ނުވެއްޖެނަމަ،

އެކާވެންޏެއް

ގަޑިއަށް

ކުރުމަށް

ޙާޟިރުނުވުމާއި

ކޮށްދެވޭނީ ،ގަޑިޖެހުނު ކޮންމެ މީހަކަށް ކާވެނިވާން އެދޭ ފަރާތުން 75/-

ކާވެނީގެފޯމު

)ހަތްދިހަފަހެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކެންސަލް ކުރުން

)ށ(

ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކާވެންޏަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެކާވެނި
އަލުން ކުރުމަށް ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ ،ކެންސަލް ކުރިދުވަހުން ފެށިގެން 7
)ހަތެއް( ދުވަސް ފަހުންނެވެ .ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުނުވާކަމަށް ބަލާނީ
އެކާވެންޏެއް ކުރަން އޮތް ވަގުތުން ފެށިގެން ) 15ފަނަރަ( މިނެޓު ހިނގާއިރު
ޙާޟިރުނުވިނަމައެވެ .ކާވެންޏަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ
ކާވެނި ކުރާ ދެމީހުންނާއި ،ހެކިވެރިންނާއި ،ވަލީ ވެރިޔާއެވެ.

)ނ(

މިމައްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކެންސަލް
ކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން އެކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ އަލުން ފީދައްކައި ،ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެފަދަ ކާވެންޏެއްގެ ފޯމު ) 7ހަތެއް( ދުވަސް ވުމުގެ
ކުރިން ބަލައިގަނެވޭނީ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ އިތުރުން
) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ

.7

)ހ(

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ ) 100/-ސަތޭކަ( ރުފިޔާ
އެވެ.

ކުރުމުގެ ފީ އާއި
ރަސްމީގަޑީގައި
ކޯޓުގައި
ކާވެނިކޮށްދޭގަޑި

)ށ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީއަކީ 500/-
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)ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.
)ނ(

ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން ،އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު
ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގައި
ޖެހުމަށް ސްޓޭމްޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދިނުން އޮންނާނީ މެންދުރުފަހު 1.00
އިން ފެށިގެންނެވެ.

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި

.8

)ހ(

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ،ބަންދުނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ
ރޭގަނޑު  8.30ން  9.30އަށެވެ .ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކާވެނި

ކުރާ ކާވެންޏާއި،
ކޯޓުނޫން ތަންތާނގައި

ކޮށްދެވޭނީ ،ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީގެ

ކުރާ ކާވެނީގެ ފީ

ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
)ށ(

އިތުރުން ) 500/-ފައްސަތޭކަ(

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ގޭގައި ކުރާ ކާވެންޏެއްނަމަ
އެކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ހަވީރު  4.00އާއި ރޭގަނޑު  10.30އާ ދެމެދުގައެވެ.
ގޭގައި ކުރާ ކާވެނީގެ ފީއަކީ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން
) 1000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާއެވެ.

)ނ(

ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ މީހުން ނޫޅޭ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އުޅަނދެއްފަދަ ތަނެއްގައި
ކާވެނި ކުރާނަމަ އެތަންތާނގައި ކާވެނި ކުރުމުގެ ފީއަކީ ،ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމުގެ ފީގެ އިތުރުން ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ދާބަޔަކު އެތަނަށް ދިއުމާއި އެނބުރި އައުމުގެ
ޚަރަދާއި ،މިނޫންވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ

އެ ޚަރަދެއް ،ކާވެނި

އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ޚަރަދެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކެއިންބުއިމާއި،
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އެނބުރި ރަށަށް އެދުވަހަކު ނާދެވޭ ގޮތަށް ދާނަމަ ،އެތަނެއްގައި ތިބުމުގެ
ޚަރަދަށެވެ.
)ރ(

ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ފީނެގުމަށްފަހު ،ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ކާވެނި ކޮށްދިނުން
ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަަ ،ހުއްޓާލަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާވެނި ކުރުމަށް
އެދިފައިވާ،
ހެކިވެރިން(

އެކާވެންޏާ
ގެ

ބެހޭ

ތެރެއިން

މީހުން

)ކާވެނިވާ

މީހެއްގެ

އިހުމާލުން

ދެމީހުން،
މެދުވެރިވި

ވަލީވެރިޔާ،
ސަބަބެއް

ކަމުގައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ދައްކާފައިވާ ފީ އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ .އެފަދަ
ސަބަބެއް މެދުވެރިވީ ކޯޓުގެ އިހުމާލުން ކަމުގައިވާނަމަ ،ނެގިފީ އަނބުރާ
އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ކާވެންޏަށް ތައްޔާރު

ކާވެނި ކުރުމުގެ ކަންތައް މުޅިން ހަމަޖެހި ނިމުމުގެކުރިން ،ވަކި ދުވަހަކަށް

.9

ކާވެނި

ކުރުން

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

ސަބަބުން

ލިބޭ

ގެއްލުން

ކޯޓަކުން

ބަލައެއް

ނުގަންނާނެއެވެ.
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ޙާކިމުގެ ވަލީ

.10

ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ،ޙާކިމު ގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ

ކާވެނި ކޮށްދިނުން

ކޯޓުންނެވެ.
)ހ(

ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި
ކޮށްދޭން

ޖެހޭ

ކަމަށް

ފެންނަ

ޙާލަތުތަކުގައި

ޙާކިމުގެ

ވަލީއަށް

ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އެވަގުތަކު ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ
އިސް ވެރިއެކެވެ.
)ށ(

ރަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ،ކާވެނި
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ
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ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެއީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭންޖެހޭ
ޙާލަތެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ އެކާވެންޏެއް ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޭނީ

އެވަގުތަކު

ޢާއިލާއާބެހޭ

ކޯޓު

ހިންގުމާ

ޙަވާލުވެ

ހުރި

އެންމެ

އިސްވެރިއެކެވެ.
)ނ(

ޘައްޔިބު އަންހެންމީހާއަށް ވަލީދިނުމަށް ވަލީވެރިޔާ އިންކާރު ކުރާނަމަ ނުވަތަ
ވަލީވެރިޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް
ނޭނގޭނަމަ،

ކޯޓުން

އެކަން

ބެލުމަށްފަހު

ޙާކިމުގެ

ވަލީއަށް

ކާވެނި

ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ރ(

ދަރިއެއްނޫން ކަމަށްބުނެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކާވެންޏަށް ވަލީ ދިނުމަށް
އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން އެކަން ބެލުމަށްފަހު އަންހެން ކުއްޖާގެ ކާވެނި
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް
ކާވެނިކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ ނަސަބު ނަފީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކުން
އެކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކާވެންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.
ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ

.11

ދިންކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ވަލީވެރިޔާ ރަށުގައި

އަންހެނަކު ކާވެނި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ރަށުގައި ނެތްނަމަ،

.12

ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ނެތުން

)ހ(

ވަލީވެރިޔާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކާވެނީގެ ރުހޭބަސް ލިބުމުން،
ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
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)ށ(

ވަލީވެރިޔާ އެހެން ފަރާތަކާ ވަލީ ޙަވާލު ކުރާނަމަ ،ވަލީއާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއް
ވަލީވެރިޔާ ޢައްޔަންކޮށް ،ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ވުމުން ވަލީ ޙަވާލު
ކުރުމުގެ ކަންތައް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަލީއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނި
ކުރާކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ވަލީއާ ޙަވާލުވި ކަމަށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި
ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ އެ ކާވެނީގެ ވަލީއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް
ޙާޟިރުވެވަލީ ދިނުމުންނެވެ.

)ރ(

ވަލީވެރިޔާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެޤައުމެއްގައި ހުރި
ދިވެހިސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށް ރުހޭބަސް ނުވަތަ ވަލީ
ފޮނުވިދާނެއެވެ.އެފަދަ އޮފީހެއް ނެތް ޤައުމެއްގައި ނަމަ އެޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ
ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މުސްލިމް ޖަމާޢަތެއް
ނުވަތަ އެފަދަތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވީ ރުހޭ
ބަސްކަމަށް ވާނަމަ އެކާވެނި ކޮށްދޭނީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށެވެ .ވަލީ ދިނުމަށް
މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ވަލީ ދިނުން މީހަކާ ހަވާލުކުރާނަމަ ކާވެނި ކޮށްދޭނީ،
ވަލީއާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ވަލީ ދިނުމުންނެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކާވެނިކޮށްދޭނީ ،ކަމާބެހޭ
ރަސްމީ ލިޔުން ކޯޓަށް ލިބުމުންނެވެ.

ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް
ނޭނގުން

.13

ކާވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނާނަމަ،
ވަލީވެރިޔާގެ

އެންމެގާތް

ތިމާގެ

މީހުން

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކޮށް

އެކަން

ސާފުކުރުމުން ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް އެމީހުން ބުނާނަމަ ،ޙާކިމުގެ
ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނީއެވެ.
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ވަލީވެރިޔާ ދުނިޔޭގައި

.14

)ހ(

ކާވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަލީވެރިޔާ ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް ބުނާނަމަ،
ނުވަތަ ނަސަބުގެ ވަލީވެރިޔަކު ނެތްނަމަ ކޯޓުން އެކަން ބެލުމުން ވަލީވެރިޔާ

ނެތުން

ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ،
އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އެ
ކައިވެންޏާ މެދު މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ބުނާ އެއްޗަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް
ފަހު މިޤަވާޢިދުގެ ) 10ދިހައެއް( ވަނަ މާއްދާ ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަޟްލު ކުރުން

.15

)ހ(

ވަލީވެރިޔާ ވަލީ ނުދީގެން އަންހެންމީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ވަލީވެރިޔާ
ވަލީދިނުމަށް އިންކާރު

ކުރަނީ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް

ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދޭނީއެވެ.
)ށ(

ވަލީ ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ޝަރީޢަތުން
ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެނީސް ،ވަލީވެރިޔާ ފުރައިގެން ރަށުން ބޭރަށް ،ނުވަތަ
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ހިގައްޖެނަމަ ،ވަލީވެރިޔާ އަޟްލުކުރަނީ ކަމަށް ފެންނަ
މައްސަލަ ތަކުގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނީއެވެ.

.16

އަންހެނާ

ކާވެންޏަށް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

އެކަން

ހަމަނުޖައްސައި

ޝަރުޢީ

ސަބަބެއްނެތި ވަލީވެރިޔާ ރަށުން ބޭރަށް ހިނގައްޖެނަމަ ،ވަލީވެރިޔާ އަޟްލު
ކުރަނީކަމަށް ބަލައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ވަލީދިނުމަށް
ނުކުޅެދުން

.17

ވަލީވެރިޔާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަލީ ދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެކަން ސާބިތުވާ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކާވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ ޙާކިމުގެ ވަލީއަށެވެ.
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އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނިކުރަން އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަށް

.18

އެދޭ ފޯމަކުންނެވެ.

އަންބަށް ކާވެނިކުރުން

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެކާވެނި ކުރާ

.19

ފިރިހެނާއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާމީހެއްކަން ކޯޓަށް
ސާބިތުވުމުންނެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން
ބަލާއިރު މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ.
)ހ(

އެއްއަންބަށްވުރެން ގިނަ އަންބަށް ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ ،އެފިރިހެނާ
އިނދެގެން އުޅޭ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރަމުންގެންދާ
މީހަކު ކަމުގައިވުން.

)ށ(

ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ،ހިނގަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ނ(

އެއްއަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނި ކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ އޭނާގެ
އަނބިދަރިން ދިރިއުޅޭނެ ގޮތާއި ޚަރަދުބަރަދު ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ މީހަކަށްވުން.
)މިކަން ބަލާނީ އޭނާކުރާ މަސައްކަތާއި ،ލިބޭ އާމްދަނީއަށާއި އަދި އޭނާގެ
ގޯތިގެދޮރު ހުރިނެތްގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ(.

)ރ(

ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ބ(

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އެފައިސާ ޤަވާޢިދުން
ދައްކަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ދިވެހި ބިދޭސީ
ކާވެންޏާއި ވަރި

.20

ބިދޭސީ އަކާއި ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކާވެނި ކުރެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
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.21

އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބިދޭސިއަކާ
ކާވެނި ކޮށްފިނަމަ ،އެކާވެންޏެއްވާނީ ބާޠިލު ކާވެންޏަކަށެވެ.

.22

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކުރަންވާނީ
އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރްޢީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.23

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާއި ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ވަރިކޮށްފިނަމަ މި
ޤަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާމެދު
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

.24

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ،އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން
މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ،އެމީހަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނީ
އެމީހަކު ދޭންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނުވަތަ އެއިން ކޮންމެ ޚަރަދެއްވެސް ޤަވާޢިދުން އަދާކުރަމުން ގެންދާނޭ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެރިޔަކު
އެބިދޭސީ ފިރިހެންމީހާ ޢައްޔަންކޮށް ،މިޢައްޔަންކުރާމީހާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ
އެޚަރަދު ދޭން އެއްބަސްވާކަމުގެ ސޮއި ،ލިޔުމަކުން ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

.25

ދިވެހި ފިރިހެނަކު ބިދޭސީ އަންހެނަކާ ކާވެނިކޮށްފިނަމަ ،ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ
މަތިން

އަނބިމީހާބަލައި،

އަނބިމީހާއަށް

ދޭންޖެހޭ

ހުރިހާ

ޚަރަދެއް

ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފިނަމަ ،އެއަންހެންމީހާގެ ޤައުމުގެ
އޭނާގެ ވަޒަނަށް ދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ ،އެކަމަށް ހިނގާނޭ ހުރިހާ
ޚަރަދެއް ،ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހި އަންހެނުން

ބިދޭސީ

.26

ފިރިހެނަކު

ދިވެހި

އަންހެނަކާ

ކާވެނި

ކުރާނަމަ،

ތިރީގައިމިވާ

ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އިޤްރާރު ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކާވެނިކުރާ ބިދޭސީ
ފިރިހެނުން އިޤްރާރު
ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

)ހ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކުރަންވާނީ
ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާ ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ،ވަރިކޮށްފިނަމަ،
ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ޚަރަދާއި އަންހެން މީހާގެ ޚަރަދުގެ
ކަންތައް ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ވަރިކުރިއިރު އަނބިމީހާ ބަލިވެއިން ކަމުގައިވާނަމަ ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާ
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި އެފަދަ އަންހެނަކަށް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ،ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު އަންހެންމީހާ
ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ފިރިހެން

މީހާގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

އުޅެނިކޮށް

ވަރިކުރިކަމަށްވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ށ() ،ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ
އިތުރަށް

އެޤައުމެއްގެ

ޤާނޫނުގައި

ވަރިކުރެވޭ

އަންހެނަކަށް

ދޭން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދު ތަކާއި ފައިސާގެ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދޭންވާނެ އެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އޭނާ ދިރިއުޅޭ ރަށަށް އާދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ
އެކަމަށް ހިނގާނެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ފިރިހެންމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.
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)ބ(

ޭސ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ދެމަފިރިންގެ
ބިދ ީ
ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ދަރިންނާއި ބެހޭ
މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ
ހަމައެކަނި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ

.27

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުރާ ކާވެނި
ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދިނުން

)ހ(

ކާވެނި ކުރާ ދެމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފިރިހެން މީހާއާއި
އަންހެން

މީހާގެ

ކިބައިގާ

ހުރުން

ލާޒިމުވާ

ސިފަތައް

ހުރިދެމީހުން

ކަމުގައިވުން.
)ށ(

ކާވެނީގެ ރަން ކަނޑައެޅިފައިވުން.

)ނ(

ވަލީ ވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވުން.

)ރ(

ހެކިންނަކީ ބުއްދި ފުރިހަމަވެ ،ބާލިޣު ވެފައިވާ މުސްލިމު ދެފިރިހެނުން
ކަމުގައިވުން.

)ބ(

)ޅ(

ކާވެނި ކޮށްދިން މައުޛޫނުގެ ނަން އެގެން އޮތުން.
ކާވެނި

ކޮށްދީފައިވަނީ

އެޤައުމެއްގެ

ސަރުކާރުން

މުސްލިމުން

ކާވެނި

ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެނގެން އޮތުން.
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.28

)ކ(

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއިއޮތުން.

)ހ(

ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުންނަ
ޤައުމެއްގައި

ކާވެނިކޮށް

އެއޮފީހަކަށް

ކާވެނި

ކުރަން

ރަޖިސްޓަރީ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ދިވެއްސަކު ކާވެނިކުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެކާވެނި ކުރި،
ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުރި ޤައުމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެއޮފީހަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެއޮފީހަކުން
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ،ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓަށް ފޮނުވަން
ވާނެއެވެ .އެއޮފީހުގައި އެކާވެންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭނީ ،އެކާވެންޏަކީ
ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވިފައިވާ ކާވެންޏެއްތޯ ،ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުން ބެލުމަށްފަހު
އެކަން އެއޮފީހަކަށް އެންގުމުން ،މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފީ
ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.

.29

ދިވެހި އަންހެނަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނީގައި ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން
ލިބިފައިވާކަން އެނގެންނެތްނަމަ ،އެކާވެނި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ
ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

.30

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަސްމީ

އޮފީހެއް

މެދުވެރިކޮށް

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ފޮނުވާ

ކާވެނިތައް ،މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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ކާވެނީގެ ދަފްތަރު

ކާވެނީގެ

.31

ދަފްތަރަކީ

ކާވެނީގެ

މަޢުލޫމާތުތައް

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ލިޔެ

ތައްޔާރުކުރެވޭ ފޮތެވެ .އެފޮތަށް ނުވަތަ އެފޮތުގައިވާ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް
އުނިއިތުރެއް ގެންނަންވާނީ ،ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެދުވަހެއްގައި ކޮށްދެވޭ ކާވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ،ކާވެނީގެ

.32

ދަފްތަރުގައި ލިޔުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އަދި ދަފްތަރުގައި
ކުށެއް ލިޔެވިއްޖެނަމަ،އެކުށް އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންވާނީ ،ޢާއިލާއާއިބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު

.33

)ހ(

ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު ގެއްލިއްޖެނަމަ އަލުން ސެޓްފިކެޓު ހެއްދޭނީ ،ފުރަތަމަ

ގެއްލުމުން އަލުން

ސެޓްފިކެޓު ހަދައިދިން ތަނުންނެވެ .ނުވަތަ އެތަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު،

ހަދައިދިނުން

އެކަން އޮތްގޮތް ބަލައި އެފަރާތަށް އެންގުމާއެކުގައެވެ) .ކުރިން ސެޓްފިކެޓު
ހަދައިދިން ފަރާތް ،ފަހުން ހަދާ ސެޓްފިކެޓުގައި އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ(.
)ށ(

ގެއްލުނު ސެޓްފިކެޓުގެ ނަކަލު އެސެޓްފިކެޓު ހަދައިދިން ތަނުން ނުވަތަ
ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާތަނުން

ސެޓްފިކެޓު

ދޭންފެށުމުގެ

ފެންނަން
ކުރީގެ

ނެތްނަމަ،

ކާވެންޏެއް

ނުވަތަ

އެކާވެންޏަކީ

ކަމުގައިވާނަމަ،

އެކަން

ސާބިތުކުރުމަށްފަހު އަލުން ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދެވިދާނެއެވެ.
ތިންފަށް ވެފައިވާ

.34

ތިންފަށް ވެފައިނުވާ މީހަކާ އިނުމަށްފަހުގައެވެ.

އަންހެނާއާ އިނުން

ބަންދުގައި

ތިންފަށް ވެފައިވާ އަންހެނަކާ އިނުމަށްފަހު އެފަދަ އެހެންމީހަކާ އިނދެވޭނީ

.35

ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ،އަރުވާލާފައި ނުވަތަ ފޮނުވާލާފައިވާ

ތިބޭމީހުންގެ ކާވެނި

މީހުންގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ،ބަންދު ކުރި ފަރާތް

ކޮށްދިނުން

ނުވަތަ އަރުވާލި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.
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ވަރި
ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

.36

ވަރިވުމަށް އެދި

މަތިން ،ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެކަމަށް އެދޭ

ހުށަހެޅުން

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެފޯމާއެކު 25/-
)ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ

.37

ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެ އެވެ.
ކޯޓުން ވަރި ސާބިތުކޮށްދޭނީ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓު ހުށަހެޅުމުންނެއެވެ.

.38

ވަރިޔާމެދު

އޮޅުމެއް

އަރައްޖެނަމަ

މައްސަލައެއް

ފަރާތެއްގެ

ދަޢުވާ

އުފުލޭގޮތް

ޖެހިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް

ޝައްކެއްވެއްޖެނަމަ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ސިފައިގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަރިޔާއާމެދު

.39

ނުވަތަ

ވަރިޔާމެދު

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ދެފަރާތުން
ނުވަތަ

ކުރެ

ވަރިޔާމެދު

ހުށަހެޅުން

ވަރިކޮށްފިނަމަ 3

.40

)ހ(

ވަރިކޮށްފިނަމަ އެކަން ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި އަންހެންމީހާއަށް އޭނާ ވަރިކުރިކަން އެނގޭ ދުވަހުން

ކޯޓަށް އެންގުން

ފެށިގެން ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ.
)ށ(

ދެފަރާތުން

ކުރެ

ފަރާތަކުން

3

)ތިނެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޯޓަށް

އަންގައިފިނަމަ ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާއެއް ނުވާނެއެވެ.
)ނ(

މި ޤަވާޢިދުގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ވަރިކުރިކަން ނާންގާ
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ހުރެއްޖެނަމަ

100/-

)އެއް

ސަތޭކަ(

ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާ

ކުރުމާއެކު

އެކަންކޯޓަށް އެންގި ދުވަހަކާ ހަމައަށް އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 1/-
)އެކެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ނެގޭނެއެވެ.
ވަރިސާބިތުކުރެވޭތާ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓު ހެދުމަށް

.41

ބޭނުންވާ ތަކެތި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަދިވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން
) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓު ގެންދަންވާނެއެވެ.
މިމުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ސެޓްފިކެޓު

ނުގެންގޮސްފިނަމަ

އިތުރުވާ

ކޮންމެ

ދުވަހަކަށް ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއް ) 1/-އެކެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ވަމުންދާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

.42

)ހ(

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ތިބޭ މީހުންގެ އަނބިން ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ގޮސްތިބޭމީހުންގެ

މައްސަލަތަކުގައި އަނބިމީހާއާ އަޅާނުލާ އަދި ޚަރަދު ނުދީ އުޅޭތާ ) 6ހައެއް(

އަނބިން ވަރިވުމަށް

މަސް ދުވަސް ވެއްޖެކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓުން އެކާވެނި

އެދި ހުށަހެޅުން

ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ފިރިމީހާ އެޑްރެސް ނޭގޭގޮތުގައި ހުރެ އެހީއެއްވެސް ނުވާތާ 6

)ހައެއް(

މަސް ދުވަސް ވުމުން އެކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކާވެނި ފަސްޚު
ނުވަތަ ތަފްރީޤް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

މިއިން ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ކާވެނި ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤުކޮށް ދެވޭނީ،
ޤަވާޢިދުން އަނބިމީހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ރ(

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ތިބޭ މީހުންގެ އަނބިން ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތަކުގައި އެމީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެއްޖެތޯ ،ޝަރީޢަތުން ބަލާނީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
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ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ލިޔެގެންނެވެ.
.43

)ހ(

ދެމަފިރިންކުރެ

އެކަކު

އުނިކަން

ބުއްދިއަށް

އައުމުގެ

ސަބަބުން

ތަޞައަރަފުނުފުދޭ ހާލެއްގައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމާއެކު ،އެދެމީހުންކުރެ
ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހާ ޤަސްދުގައި ބުއްދި ހަމަނުވާމީހާއަށް ޞިއްޙީ
ގޮތުން ނުވަތަ މުދަލުގެ ގޮތުން ގެއްލުން ދޭކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
އެ ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި ތަފްރީޤުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ތަފްރީޤު
ކުރެވުނު ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އެކަން ހިނގި ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާން
ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތަޞައްރަފު

ނުފުދޭ

އަންހެންމީހާ

ނުވަތަ

މައްސަލަ

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްގު

ފިރިހެންމީހާ

ތަފްރީޤުކުރުމުގެ

އޭނާގެ

ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި

ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.44

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ މަރުސާބިތުކުރާތާ ) 7ހަތެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުމާއި ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު އެކަން
ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ

.45

ދެމަފިރިން ވަރިވުމަށްއެދި ނުވަތަ ޞުލްޙަ ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅައި

ކުރުން

އެދެމަފިރިން

ޞުލްޙަވުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
.46

ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެއްޖެނަމަ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ
)ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތަށް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބަޔަށް ޤާޟީ އެމައްސަލަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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މިޤަވާޢިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ

.47

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
)ހ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން
ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކޮށް ،އެދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓުގެ ޤާޟީއަށް
އެކަން އަންގާނީއެވެ.

)ށ(

ދެމަފިރިއަކު ޞުލްޙަކުރުމުގައި ކޯޓުގެ އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބަޔަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެދެމަފިރިންގެ

މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާ

ޢަދުލުވެރި

ދެޙަކަމުން ޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރާނީއެވެ .މިގޮތުން އައްޔަންކުރާނީ
އަންހެންމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކާއި ،ފިރިހެންމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހެކެވެ .އަދި އެދެ
ޙަކަމުންނަކީ އެދެމަފިރިންވެސް ރުހޭ ދެމީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ދެޙަކަމުން ޞުލްޙަ
ކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން އެދެ ޙަކަމުން
ވަކިކޮށް އެހެން ދެ ޙަކަމުން އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ބައިން މަސައްކަތްކޮށްގެން ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ކޯޓުގެ
ޤާޟީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޤާޟީ ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކޮށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
އެދެމަފިރިންނަށް އެކުގައި އުޅެވެން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދި އެދެމަފިރިން
ވަކިވުން އެއީ އެދެމީހުންނަށް އެންމެ މަޞްލަހަތު ހުރިގޮތްކަމުގައި ،ކޯޓުގެ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ބުރަވެވިއްޖެނަމަ ،އެކަން ކޯޓުގެ
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ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.
)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
އަނބިމީހާ

ފިރިމީހާ،

ވަރިކުރަން

ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތަކުގައި

ދެމަފިރިން

ވަކިވުން ރަނގަޅުކަމަށް ޤާޟީއަށް ފެންނަނަމަ ،ރުޖޫޢު ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް
ފިރިހެންމީހާއަށް އަމުރުކުރާނީއެވެ.
އަނބިމީހާވަރިވާން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އަނބިމީހާ ޚުލްޢު
ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށް ޤާޟީ ފިރިމީހާއަށް އަމުރުކުރާނީއެވެ .މިދެގޮތުންކުރެ
ގޮތެއްގައި ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ ވަރިނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާޟީ އެދެމަފިރިންގެ
ކާވެނި

ތަފްރީޤްކޮށްދޭން

ވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ކުރާ

ތަފްރީޤަކީ

ބާއިނު

ވަރިއެކެވެ.
.48

)ހ(

ދެމަފިރިން ވަރިވުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ޞުލްޙަވުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ،ނިންމުމަށްފަހު އެފަދަ މައްސަލައެއް އެމީހުނަށް
އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ) 3ތިނެއް( މަސް ފަހުންނެވެ.

)ށ(

ދެމަފިރިން ވަރިކުރިކަން އަންގާ މައްސަލަ ނުވަތަ ވަރިއާމެދު ޝައްކުވެގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ) 3ތިނެއް( މަސް ދުވަސް ހަމަނުވިއަސް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ނ(

ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޯޓަށް
ޙާޟިރު ނުވުމުން ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ދޫކޮށްލުމުން މައްސަލަ
ބާޠިލު ވެގެން ނިމޭ ޙާލަތުގައި އެ މައްސަލާގެ ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތުން

ދެމަފިރިންގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް
މިމާއްދާގެ )ހ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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.49

ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ޤާޟީގެ ހުއްދަ ލިބުމުގެ ކުރިން
ވަރިކޮށްފިނަމަ އެވަރި ބެލޭނީ ،ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ގައި ބުނެފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށްކުރި ވަރިއެއްކަމަށެވެ.

ވަރި ރަޖިސްޓަރީ

.50

ވަރީގެ ދަފްތަރަކީ ވަރި ވެވުނު ދެމީހުންނާއި ބެހޭ ވަރީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔާ
ފޮތެވެ.

ކުރުމާއި ،ވަރީގެ
ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން

.51

ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ހުރިހާ ވަރިއެއްގެ ސެޓްފިކެޓު ހެދުމާއި އެ
ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމާއި ،ވަރީގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި ލިޔުމުގެ ކަންތައް
ހަމަޖައްސާ ބަލަހައްޓާނީ ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެވެ.

.52

ވަރީގެ

ދަފްތަރުގައިވާ

މަޢުލޫމާތަކީ

ތެދުނޫން

މަޢުލޫމާތެއްކަން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާ ތަނުގައި ރޮނގެއްދަމައި
ކަނޑާލުމަށްފަހު ތެދު މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކޮށް ،ކޯޓުގެ
ތައްގަނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ.
ޚުލްޢު ވަރިއަކުން

.53

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ކަނޑައަޅާ އެއްޗެއް ފިރިމީހާއަށް ދީގެން ޚުލްޢު
ވަރިއަކުން ވަރިވުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކަން ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ކޯޓަށް

ވަރިކުރުން

ހުށަހަޅާނީއެވެ.
.54

 53ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ވަރި
ވުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗަކީ ޝަރުޢީ
ގޮތުން އަގެއްހުރި އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ކޯޓުގައި އަނބިމީހާ ވަރި ކުރާނީއެވެ.
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ޚުލްޢު ވަރިއަކުން ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

.55

ވަރިނުކޮށްފިނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު ބާޡިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ.
ޚުލްޢު ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފިނަމަ ،ރުޖޫޢަ އެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

.56

ކާވެނި ފަސްޙުކުރުން

.57

)ހ(

ފިރިމީހާ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭގިގެން ފިރިމީހާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް
ނުވާތާ އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި
ފަސްޚު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަނބިމީހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،އެކަން
ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ކޯޓުން

އެދެމަފިރިންގެ

ކާވެނި

ފަސްޚު

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެމަފިރިންގެ ކާވެނި ފަސްޚު
ކުރުމަށްފަހު އަންހެނާ އެހެންމީހަކާ އިންފަހުން ގެއްލިފައިވާ މީހާ ފެނިއްޖެނަމަ
އެމީހާއާ ކާވެނި ކުރުމަށްޓަކައި ފަހުން އިންމީހާގެ ކައިރިން ވަރިވުމާއި ނުވަތަ
އުޅުމުގެ

އޭނާއާއިއެކު

އިޚްތިޔާރު،

ލިބިގެންވެއެވެ.

އަންހެންމީހާއަށް

އަންހެންމީހާ ކުރިން އިނދެގެން އުޅުނު މީހާއާ އަލުން ކާވެނި ކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ ގެއްލުނުމީހާ ފެނިއްޖެކަން އަންހެންމީހާއަށް އެނގުނުދުވަހުން
ފެށިގެން

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޯޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިމުއްދަތަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ7 .
)ހަތެއް( ދުވަސް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައެވެ.
.58

)ހ(

ފަސްޚު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ ޚަރަދު ނުދީގެންކަމަށްވާނަމަ ،އެމައްސަލަ ކޯޓަށް
ހުށަހެޅޭނީ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި މަދުވެގެން ދެފަހަރު ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅައި އެމައްސަލަތައް ނިމިފައި ވާނަމައެވެ.

)ށ(

ޚަރަދު ނުދީގެން ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ކުރިން ނިމިފައިވާ ޚަރަދާބެހޭ
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މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން އައިތަން ދޫކޮށް ދިރިއުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް
ދެމަފިރިން ކުރެ މީހަކު އުޅެމުން ގެންދާތާ ) 3ތިނެއް( މަސް ދުވަސް ވުމުން
ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެކަން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

ވަރިކުރަން

ނުވަތަ

ހުއްދަދީ

މައްސަލަ

ތަފްރީޤްކޮށް

ނިންމިދާނެއެވެ.
.59

ފިރިމީހާގެ

ޖިންސީ

ކުރަންއެދި

ކޯޓަށް

އެދެމަފިރިންގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުށަހެޅުމުން،
ފަސްޚު

ކާވެނި

ހުރިކަމަށްބުނެ

އެކަން

ކާވެނި

ޝަރީޢަތަށް

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފަސްޚު

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
މިގޮތުން

ޖިންސީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކު ގެ
ތެރެއިން ގޮތަކުންނެވެ.
)ހ(

ފިރިމީހާއަކީ

ޖިންސީގޮތުން

ނުކުޅެދޭ

މީހެއްކަމަށް

ޝަރީޢަތުގެ

ފިރިމީހާ

މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވުން.
)ށ(

ފިރިމީހާއަކީ

ޖިންސީގޮތުން

ނުކުޅެދޭމީހެއްކަން

ބަޔާންކޮށް،

ސަރުކާރު

ހަސްފަތާލެއް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރެއް ،ދޫކުރާ
ސެޓްފިކެޓު.
ޖިންސީ
ޑޮކްޓަރުގެ

ގޮތުން

ނުކުޅެދޭ

ނަންލިޔެ

މީހެއްކަން

ސޮއިކޮށް

އަދި

ބަޔާންކޮށްދޫކުރާ
އެތަނެއްގެ

ސެޓްފިކެޓުގައި

ތައްގަނޑު

ޖަހާފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
.60

 59ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިރިމީހާގެ
ޖިންސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ސާބިތުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ފަރުވާ ކުރުމަށް
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)ހައެއް(  6މަސް ދުވަހުގެ ،ފުރުޞަތެއް ފިރިމީހާއަށް ދެވޭނެއެވެ.އަދި
ފަރުވާލިބިގަނެ

އެމުއްދަތުގައި

ވެފައިވާކަން

ރަގަޅު

ބަހުން

ޑޮކްޓަރުގެ

ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ ،ކާވެނި ފަސްޚެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 60ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ) 6ހައެއް( މަސް

.61

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފިރިމީހާއަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެމުއްދަތުގައި އެބަލި ރަނގަޅު
ނުވިނަމަ ،އަދި ވަރިވުމަށް އަނބިމީހާ އެދުނުގޮތުގެ މަތީގައި ދެމިހުރިނަމަ،
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކާވެނި ފަސްޚު
ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޚަރަދު
އަނބިމީހާއަށާއި،

.62

)ހ(

އަނބިމީހާ އޭނާގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޚަރަދު
ހޯދައިދެވޭނީ ޚަރަދު ނުކުރާކަން ސާބިތުވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.

ދަރިންނަށާއި،
ޢިއްދާގައި އިންނަ
އަންހެނާއަށް ޚަރަދު
ހޯދައިދިނުން

)ށ(

އަނބިމީހާގެ ޚަރަދަށް ހޯދައިދެވޭނީ މަހަކު ) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.
މިއަށްވުރެ

އިތުރަށް

ހޯދައިދެވޭނީ

ފިރިމީހާގެ

ތަނަވަސްކަމަށާއި،

ލިބޭ

ޢާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ،އިތުރުކުރަން ކޯޓަށް ފެންނަ އަދަދެކެވެ.
.63

)ހ(

ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވަންދެން ޢިއްދައިގެ ޚަރަދަށް މަހަކު
) 500/-ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަރިކުރިއިރު އަންހެންމީހާ ބަލިވެ އިން ކަމުގައިވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
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ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ،އަންހެންމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި
ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު ،ވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާ
ދޭންވާނެއެވެ.

މިޚަރަދު

ހޯދައިދެވޭނީ

ސަރުކާރުގެ

ކޮށްދޭ

ބޭސްފަރުވާ

މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ރޭޓުންނެވެ.
.64

)ހ(

ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށް
ނުދެވިއްޖެނަމަ،

އެދުވަސްތަކަށް

ނުލެއްވޭނެއެވެ.

ޚަރަދެއް

އަދި

ދަޢުވާ

ކުރިދުވަހުން ފެށިގެން ޤަވޢިދުން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު ހޯދައި ދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ޚަރަދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކޯޓުގައި
ދަޢުވާކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ

ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދައި ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.65

މިންވަރާއި މުއްދަތު

)ހ(

ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ) 16ސޯޅަ( އަހަރު ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ޢާންމުގޮތެއްގައި ނަގައިދެވޭނީ ކުއްޖަކަށް މަހަކު ) 450/-ހަތަރު ސަތޭކަ
ފަންސާސް( ރުފިޔާއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހޯދައިދެވޭނީ
ޚަރަދު

ދޭންވާފަރާތުގެ

ތަނަވަސް

ކަމަށާއި،

ލިބޭ

އާމްދަނީއަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަލަމުންދާ ފަރާތުން
އެދޭނަމަ ،ކޯޓަށް ޚަރަދުގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފެނިއްޖެ ނަމައެވެ.
)ނ(

) 16ސޯޅަ( އަހަރު ފުރި ) 18އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޚަރަދު
ނަގައިދެވޭނީ،

އެ

ކުއްޖަކީ

ވަޒީފާއެއް

އަދާނުކުރާ

ކުއްޖަކަށްވެފައި،
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ރަސްމީގޮތުން

ޤަބޫލުކުރާ

ނިޒާމީ

ތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒެއްގައި

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރަމުން އަންނަ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ރ(

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ )ނުކުޅެދޭ( ކުދިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތަކުގައި،

ޚަރަދު

ނަގައިދޭއިރު

އެނުކުޅެދުންތެރިކަން

ދެމިގެންވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށާއި ކުއްޖާގެ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެވަގުތަކަށް ނަގައިދެވެން އޮތް ޚަރަދެއް ނަގައި ދެވޭނެއެވެ.
ދަރިންގެ ޚަރަދަށް ކުއްޖަކަށް މަހަކު ކޯޓުން ލައްވާ ) 450/-ހަތަރު ސަތޭކަ

.66

ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ އެތަކެތީގެޚަރަދު
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އަންނައުނުގެ ޚަރަދު  /އަހަރަކު  3ހެދުން.

)ށ(

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚަރަދު/އަހަރަކު  2ޔުނީފޯމު 1 ،ބޫޓު ،ފޮތްލިސްޓު )އަހަރަކު
އެއްފަހަރު( ސްކޫލަށް ހޯދަންޖެހޭ ފޮތްފަދަ ތަކެތި.

)ނ(

ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު/ބޭސްފަރުވާއަށް ހޯދައިދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ބޭސްފަރުވާ
ކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ރޭޓުންނެވެ.

)ރ(

ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށާއި ބަލަދުވެރިޔާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
މަތީގައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޚަރަދު ނަގައިދެވިދާނެއެވެ.

.67

ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
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)ހ(

ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ
ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި
އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ޚަރަދު ކަނޑަމުން ގެންދިއުމަށް
ޙުކުމްކޮށް،

ޙުކުމުގައިވާ

ޢަދަދަށް

އެމީހެއްގެ

މުސާރައިން

ފައިސާ

ކެނޑުމަށްފަހު ކޯޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމުން ކޯޓަށް
ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ ،ނުވަތަ ސާބިތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ
ދެވަނަ ފަހަރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގުމާ އެކު ސާބިތު
ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަވެގެން 1
)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ސާބިތު
ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް

އެންގުމާއި

އެކު

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

މީހާގެ

ޙާލަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތް ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫންެ
މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ ،ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުންވެސް،
ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޙުކުމާއި
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއި އެކު ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު
ނޫން

މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން ،އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖަލަށްލުމަށް

ޞަފުހާ 26

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޙުކުމްކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން

)ބ(

ބަންދުކުރެވޭ

ނުވަތަ

އަރުވާލެވޭ

ނުވަތަ

ޖަލަށް

ލެވޭ

ޙާލަތުތަކުގައި

އެމައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ފުރަތަމަ
ފަހަރު ) 1އެކެއް( މަސްދުވަސް ،ދެވަނަ ފަހަރު ) 2ދޭއް( މަސްދުވަސް
ފަހުންނެވެ.
މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެދިޔަގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ،

)ޅ(

އެމީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ފެނުނު މިންވަރެއް ވިއްކާލައި
ނުވަތަ

އެމީހެއްގެ

މިލްކުގައިވާ

މުދަލަކުން

ލިބޭ

އާމްދަނީން

ޚަރަދަށް

އެހިނދަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސާބިތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ

)ކ(

)ހ ،ށ ،ނ ،ރ ،ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ އެފިޔަވަޅުތަކުން އެވަގުތަކަށް
ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުން.

)(2

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލާ ޗެކްކޮށް އެކައުންޓްތައް
ފްރީޒްކުރުން.

)(3

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ
އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމުދަލެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުން.
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)(4

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ،ނުވަތަ
ހިބަކޮށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާ ،ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ
މައްސަލަ

ސާބިތުޚަރަދުގެ

ބަލަމުންދަނިކޮށް

ކޯޓުން

ނުވަތަ

ބަލައި

ނިމުނުފަހުންކަމަށްވާ ނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޡިލުކުރުން.
)(5

ސާބިތު

ފައިސާ

ޚަރަދަށް

ނުދައްކާ

ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތު

ޢާއްމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރުން.
ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދު

ކުދިންނަށް

.68

ޚަރަދު

އެމައްސަލަތަކުގެ

ހޯދައި ދިނުން

ނުދީގެން
ޝަރީޢަތް

ހުށަހެޅޭ
ހިގަމުންދާ

މައްސަލަތަކުގައި
ދުވަސްތަކުގައި،

ކޯޓުން
ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ހޯދައި ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ކުދިންނަށް ޚަރަދު ނުދީގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
މިންވަރަކަށް ފައިސާ ،ކޯޓަށް ޖަމާކުރަން ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަމާކުރާ ފައިސާ ،ކުއްޖާ ބެލުމަށާއި،
ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމަށާއި ،ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ

މިންވަރަކަށް ކުއްޖާގެ

ޚަރަދު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރިފަރާތަށް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ،ޢާންމުކޮށް ކުދިންގެ
ޚަރަދު

ހޯދައިދިނުމުގައި

ކޯޓުން

ގެންގުޅޭ

މިންގަޑަށް

ޤާޟީ

ރިޢާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
ސާބިތު ޚަރަދު ހޯދައި
ދިނުމުގައި

.69

އަނބިމީހާއަށާއި ޢިއްދާގައި އިންނަ އަންހެނާއަށާއި ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޢަދަދަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތުގައި

ނުދައްކައިގެން
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ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލާއިރު ،ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ނުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ(

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި އުޅޭމީހެއްނަމަ ނުވަތަ
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅޭމީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް
މުސާރައަށާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދު ފައިސާ
ކެނޑުމަށް

ޙުކުމްކޮށް

މައްސަލަ

ނިންމަންވާނެއެވެ.

އަދި

މިގޮތަށް

ޙުކުމްކުރިކަމާއި ޙުކުމުގައިވާ އަދަދަށް އެއޮފީހުން އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން
ޚަރަދު ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ކޯޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެމީހާ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާތަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވެފައި ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ނުދީގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން،
ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބަލާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުނުދޭކަން
ސާބިތުވާނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުދިނުމަށް އެންގުމާއެކު
މިޤަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީއެވެ.

.70

ޚަރަދު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓާހަމައަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި އެއްވެސް
ކަމިޝަނެއް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ ،އެކަމިޝަނެއް ދެއްކުމަކީ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ
ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ.
ޙަޟާނަތާއި ބަލަދުވެރިކަން

ޙަޟާނަތު
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް

.71

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭ
ތަރުތީބު ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި
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އިސްކަންދޭންޖެހޭ
ތަރުތީބު

)ހ(

ކުއްޖާގެ މަންމަ.

)ށ(

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ މަންމަ )ކިތަންމެ ދުރަށް ދިޔަނަމަވެސް(.

)ނ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ.

)ރ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މަންމަ )ކިތަންގެ ދުރަށް ދިޔަނަމަވެސް(.

)ބ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އުޚުތު.

)ޅ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އުޚުތު.

)ކ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އުޚުތު.

)އ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)ވ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)މ(

ކުއްޖާގެ މަންމައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ.

)ފ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ދ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.
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.72

)ތ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ލ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ގ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ޏ(

ކުއްޖާއާ އެއްބަނޑު އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން.

)ސ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ.

)ޑ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަފާ ބޮޑު ދައިތަ.

)ޒ(

ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ.
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތުގެ ތަރުތީބުން އެންމެ އިސްކަންދެވޭ މީހާއާ ކުއްޖާގެ
ޙަޟާނަތު ޙަވާލު ކޮށްފިނަމަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭކަމަށް
ބެލެވޭ

ޤަރީނާ

ތަކެއް

ހުރިނަމަ،

ކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ޙަޟާނަތުގައި އިސްކަންދެވިފައިވާ ތަރުތީބުގެ މަތީން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު އެހެން
ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވަކި ޝަރުތުތަކަކާއެކު

.73

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ޙަޟާނަތު

މަތިން ޙަޟާނަތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތަކާ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޙަވާލުކުރުން

މިގޮތުން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރާއިރު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ
އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންތައް ކޯޓުން ޝަރުތު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޞަފުހާ 31

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

)ހ(

ކުއްޖާގެ

ޙަޟާނަތު

ޙަވާލު

ކުރެވޭ

ފަރާތުން

އެކުއްޖާ

އުޅޭނެ

ތަނާއި

އަދިކުއްޖާގެ ތަޢުލީމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
)ށ(

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ގެއްލިފައިވާ
މައިންބަފައިންކުރެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެއިން މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ
އެމީހެއްގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެ މަތިން އެކުއްޖާއަށް ލިބިދިނުން.

)ނ(

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ،އެކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ގެއްލިފައިވާ
މައިންބަފައިންކުރެ މީހަކު ނުވަތަ އެދެމީހުންކުރެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ
އެމީހެއްގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން އެކުއްޖަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް ލިބިދިނުން.
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާއި ވަގުތީ

.74

ގޮތުން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ

ބަލަދުވެރިން

ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކު ނެތުމުން މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކު

.75

ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރާއިރު ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޢައްޔަންކުރުން

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައި މިވާ

.76

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ޖިންސު.

)ށ(

ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިއަކަށް ޢައްޔަން ކުރަން ޤަޞްދު ކުރާމީހާގެ އުޅުމާއި
އަޚުލާގާއި ،އަދި އޭނާއާއި ކުއްޖާއާއި ދެމެދުހުރި ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން.
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)ނ(

ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރަން ގަސްދު ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ
މުދަލާއި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރިން ނުވަތަ މިހާރު ހިންގާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ވާނަމަ އެމުޢާމަލާތް ކުރިގޮތް.

)ރ(

ކުއްޖާއަކީ

އެކުއްޖާގެ

ކުއްޖަކަށްވާނަމަ

ކަންތައްތަކުގައި

އެކުއްޖާއެދޭ

ފަރާތަކާއި

ހެޔޮ

ރަނގަޅުގޮތް

ބަލަދުވެރިކަން

ނިންމޭވަރުގެ
ޙަވާލުކުރުމުގައި

އިސްކަންދިނުން.
.77

ކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތުމުން ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް
ކުއްޖާގެ މަންމަ އައްޔަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.78

ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ކުއްޖާގެ އެއްވެސް މުދަލަކާއިމެދު މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނީ
ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ )ރ() ،ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

.79

ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ،ކުއްޖާއަށް ލިބެންހުރި އެއްވެސް މުދަލަކުން ނުވަތަ
ފައިސާ އަކުން ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި ،ތަޢުލީމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ
ޚަރަދެއް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މަހަކު ) 1000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،ކޯޓަށް އެކަން
ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ކުއްޖާގެ މުދަލުން ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް
އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުލިބޭނަމަ ،ކުއްޖާއަށް ލިބެންހުރި ފައިސާއިން ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ
ބަލަދުވެރިކަން

ޝަރުޢީ

ޢުމުރުން

18

އަހަރު

ނުފުރޭ

ކުއްޖެއްގެ

ޝަރުޢީ

ބަލަދުވެރިކަން

ނަޤުލުވަމުންދާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
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ނަޤުލުވަމުންދާނެގޮތް

)ހ(

ބައްޕަ.

)ށ(

ކާފަ )ބައްޕަގެ ބައްޕަ ކިތަންމެ ދުރަކަށް ދިޔަސް(.

)ނ(

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚު.

)ރ(

އެއްބަފާ އަޚު.

)ބ(

އެއްބަނޑު އެއްބަފާގެ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި.

)ޅ(

އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެންދަރި.

)ކ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ.

)އ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ.

)ވ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި.

)މ(

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި.

)ފ(

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަފަރާތުގެ(.

)ދ(

ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަފަރާތުގެ(.
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)ތ(

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި )ބައްޕަފަރާތުގެ(.

)ލ(

ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެންދަރި )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(.

)ގ(

މުނިކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(.
ނަސަބު

ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

ނަސަބު ސާބިތު ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.81

)ހ(

ދެފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް.

)ށ(

އިޤުރާރު.
އިޤުރާރަކީ ،ފިރިހެނަކު މިވެނި ކުއްޖަކީ އޭނާގެ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ބުނެ
އިޤުރާރުވުމެވެ .ނުވަތަ ކުއްޖަކު އޭނާއަކީ މިވެނި މީހެއްގެ ދަރިއެއްކަމަށް
އިގްރާރުވުމެވެ.

ނަމަވެސް

އިގްރާރު

ޞައްޙަވާނީ

އަންނަނިވި

ޝަރުތު

ހަމަވުވުންނެވެ.
)(1

ދޮގު އިޤުރާރެއްކަމަށް ބެލެވޭފަދަ މާއްދީ ހެކި ނެތުން
މިސާލަކަށް:

އެދެމީހުންނަކީ

ބައްޕައަކާއި

ދަރިއެއް

ކަމުގައި

ބެލެވޭފަދަ

ޢުމުރެއްގެ ދެމީހުން ކަމުގައިވުން.
)(2

އިޤުރާރަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭފަދަ ދޮގު އިޤުރާރެއް ކަމުގައި
ނުވުން.
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މިސާލަކަށް :ދަރިއެއްކަމަށް އިޤުރާރުވާ ކުއްޖަކީ އެހެން މީހަކަށް ނަސަބު
ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުވުން.
)(3

އެކުއްޖަކީ ތިމާގެ އުފަން ދަރިއެއްކަމުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން
އެކުއްޖާގެ

ނަސަބު

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި

ބުނާ

ކަމަށްވުމާއި،

ބުނުމެއް

އެބުނުމަކީ އިޤުރާރުވާ މީހާއަށް މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމަކުން
ސަލާމަތްވުމަށް ބުނާ ބުނުމެއްކަމުގައި ނުވުން.
ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެކަމަށް އިއްތިފާޤުވުން.

)ނ(

އިއްތިފާޤުވުން ޞައްޙަވާނީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތަކާ އެކުގައެވެ.
)(1

އިއްތިފާޤުވާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ ދޮގެއްގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤު ވެދާނެކަމަށް
ބުއްދި ގަބޫލު ނުކުރާހާ ގިނަބަޔަކު ކަމުގައިވުން.

)(2

އިއްތިފާޤުވާ

ބަޔަކީ

އެދެމީހުން

ދަންނަ،

އެދެމީހުންގެ

ރަށުގެ

ބަޔަކު

ކަމުގައިވުން.
)(3

އެދެމީހުންގެ މަޢުލޫމަތު ލިބިހުރި މީހަކު އެކަމަށް އިންކާރު ނުކުރުން.
މި މާއްދާގެ ހ ،ށ އަދި ނ ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަސަބު ސާބިތުވާނީ،

)ރ(

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވުމާއި އެކުގައެވެ.
)(1

ނަސަބު ސާބިތުކުރެވޭ ކުއްޖަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އޭނާގެ
މަންމައާއި ބައްޕަ ކާވެނި ކުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްކަމުގައިވުން.
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)(2

އެކުއްޖާ ވިހާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދަރިލައްވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ކަމުގައިވުން.

އިނދެގެން ތިބި

.82

)ހ(

ކުއްޖެއްގެ ނަސަބު ނަފީކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،ކުއްޖާވިހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1
)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދެމީހުން
ބައްދަލުނުވާތާ
އެއްއަހަރުވުމަށްފަހު
ވިހާކުދިން

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ
ނަސަބު ނަފީކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައިދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ
އެކުއްޖާ ވިހާފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ނަސަބު ނަފީކުރެވޭ މީހާއާއެކު ކާވެނިކުރިތާ 6
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ނުވަތަ ވަރިކުރިތާ ) 1އެކެއް( އަހަރު
ފަހުންކަން އެނގޭ ލިޔުންތަކާ އެކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ ،ށ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކުއްޖާގެ ނަސަބާމެދު ކޯޓުން
ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަ ނާޅާހާ ހިނދަކު އެކުއްޖާގެ ކަންކަމުގައި ކޯޓުން މުޢާމަލާތު
ކުރެވޭނީ އެކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސަރޓިފިކެޓުގައި ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ
ކާޑުގައި އެކުއްޖާގެ ނަސަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ލިޢާންކުރުމާއި
ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

.83

ލިޢާނުގެ މައްސަލަތަކާއި ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ
ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ޤާޟީއެއްގެ
ލަފާ ލިބިގެންނެވެ.
އެހެނިހެން
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ހިޖްރީ

ތާރީޚަށް

ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކުގައި ބަލަންވާނީ ހިޖްރީ ތާރީޚަށެވެ.

.84

ބަލަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް

) 18އަށާރަ( އަހަރު

.85

)ހ(

ޢިއްދަ ހަމަކުރުމާއި ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ލެއްވުން.

)ށ(

ބާލިޣުވުން.

)ނ(

ދަރިލެއްވުން.

)ރ(

ކާވެންޏާއި ވަރި.

)ހ(

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ

ނުފުރޭ ކުދިންގެ

މަތިން މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ވެފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ

ކާވެނި

ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީލާދީގޮތުން 18
)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ޢާއިލާއާބެހޭ
ކޯޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ލިޔެ ،އެމިނިސްޓްރީއިން
ބުނާ އެއްޗަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީ

ގޮތުން،

ކާވެނި

ކޮށްދިނުން

ފަސްކުރުން

.86

މިމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކާވެނިކޮށްދިނުން

ފަދަ

އެކަންތައްތައް

ކަމެއް

މެދުވެރިވެފައިވާ

ފުރިހަމަކުރަންދެން

މީހެއްގެ

ވަގުތީގޮތުން

ފަސްކުރަންވާނެއެވެ.
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)ހ(

ދަރިންގެ ޚަރަދު ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްނަމަ އެހިނދަކަށް ނުދެއްކި އޮތް ފައިސާ
ދައްކާ ނިމެންދެން.

)ށ(

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންދެން.
ދަރިންގެ

.87

ޚަރަދާއި

ދެމަފިރިންގެ

ވަރިޔާއި

ޞުލްޙަކުރުމުގެ

ދެމެދު

ޢާއިލީ މައްސަލަ

މައްސަލަތަކާއި ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަލީގެ މައްސަލަތައް ތިރީގައި

ބެލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ނިންމިދާނެއެވެ.
)ހ(

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ރަށުގައި ނޫޅޭނަމަ ،އޭނާ އެވަގުތަކު ހުރި
ރަށެއްގެ ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ބަޔާންތައް ނަގައިގެން ގެނެސް ގެން.

)ށ(

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލައެއް ނިންމައިފިނަމަ
އެ މައްސަލައެއް ނިމުނުގޮތް ދަޢުވާ ލިބުނުފަރާތް ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިރު
ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތް އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ކޯޓުންއެކަން ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުމުން އެއިޢުލާނުގައިވާ
ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުގެ
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

ޤާނޫނާއި

ޚިލާފަށް

މައްސަލައެއްނަމަ،

ވަރިކޮށް

ނުވަތަ

އެމައްސަލާގެ

ވަރިއާ

ދެފަރާތުން

ބެހޭގޮތުން
ކުރެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތެއްގެ

ޣައިރު

ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ގޮތުގެމަތިން

އިޢުލާނުކުރުމުގެ

އިތުރަށް

ދެފަރާތުގެ

ގާތްތިމާގެ

މީހުންގެ

ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
4
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105 Vds
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106 Vds
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.\cWo^d \YW
58 ewYy
[_a a\\ X\_WY RXce [We \_XX \ZRXce \cdZe (\)
[ZYcY \ZY ^Ye ^Z (X\_) 3 _e\a \ZRX WVZ cW \cdZe
\cWcY SZ\kXY_Q^ [_wcr \WX \ZRV[V b^XZ [ZcWcY _Y\
.YX\eZ\\ b^XZ [Wycd_ _Y\ eeXV

107 Vds
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40:ewYy
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108 Vds
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109 Vds
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111 Vds

^Xd [hW \ZcW bZw \_Z a_a Y\aY\iQ Xa (V) aeXZZ ([)
ZWn cVd \Ye RV[V \aXWXe\ ^Xd aeco _Q^
 _Y\ SZ\Qb\
a_cd WXe\ ^Xd [eco _Q^ WX Za\X [ZcW bZw [_aXX
Xaa

[_eXZ

aVYe

^Z

(XWX)

1

\aY\a

[W_iwc

[_bn

.YXY\aQb [hW cQ aZcWZWn [ZcWe\Q
aeco _Q^ Z\Y\ [WVZ RX XaXXdgY WXVZ Vk\cW eco (\)
[ZcWbZw [_aXX XZWn cVd Z_cd RV[V \aX
 WXe\ ^Xd
_cd WXe\ ^Xd [W_
 iwc [_bn aVZ Vk\WXe ^Xd WX XZa\X
aZcWZWn [ZcWe\Q Xaa [W_eXZ \\ae cY[VYe^Z (XWX) 1
.YXY\aQb [hW cQ
XZWn S^Y\ZcWbZw \_Za_a Y\aY\iQ Xa (\ S[) aeXZ Z (c)
[_aXX XZWn Z\kXRV[V b^XZ \aXWXe\ ^Xd S[WbZw [_aXX
[W_eXZ

\\ ae cY [VYe^Z (Xe) 2 WX XZa\X [ZcWbZw

[hW

aZcWZWn

cQ

[Zb[bk

_Y\

\bYcX

S\cWe\Q

Xaa


.YXY\aQb
YcWe\Q \aXWXe\ ^Xd \_Z a_a YXdYcW\iQ XaeXZ Z (Q)
ZWn XaXXb^XZ X XaW__bn Yb [bk _Y\ YbYcX _Y\
\Ye S^Ye^Z (XWX) 1 cVd Z_cd \RV[V \bX [Z\e[Wgd\_
.Y\\Vd ^Ye^Z (Xe) 2 cV
 d
SZ\WXe\ ^Xd ^Y\ZcW bZw [_aieY\iQ XaeXZ Z (R)
_Y\ XbWXY XcY\Z \\d [hW \Xc_ a_W_ YXaWbZ aXVZX
Vk\WXe [We\VX [eco \\eZX Qb \WbeZ YXaWbZ aXVZX
.YXY\aQb [hW cQ aZ\eeV XcY\Z

112 Vds

SV) aeXZ Z XaW_b^XZ RV[V \aXWXe\ ^Xd [eco _Q^ (W)
Xac_

[c_X

aW_RYid

YXdYcW\iQ

Xa

(R

Sc

S\

S[

XRYid \\d [hW [W_aYX \W_RYidX _Y\ X_RYid YXdYcW\iQ
.YXY\aQb [hW ci_oX
 aZRX
hj^j [_aYe\ [cQ \XkXc _cd Vk\WXe ^Xd _\eXV ahW -1
.\cWcZX \hW [ZhXV
 dV
X_h\XWX [WWl bQ h\XWX W\Q a
 _cd Vk\WXe ^Xd -2
.\cWgcd
XbeZX Z\YXd[We [iX
 W XbeZ ^YXX a_cd Vk\WXe ^Xd -3
.\a\ [hW bW Qb \ae [iXW XbeZX _Y\
e[WQV _Y\ Se[iXW [W_cd \VX XbeZ a_cd Vk
 \WXe ^Xd -4
b^XZ aeco_Q^ \YXd[W\Vc _Y\ [W_iXsY _Y\ SWXY _Y\
X_bZwZ

X

Z\

Y[ZW\Vd\Z\

XbQ

_Y\

[W\e\ZbQ

\hW

.\cWb_Q
.\cWwXr [WZXw _ZbwZ a_cd WXe\ ^Xd [eco _Q^ -5
.\cWd\ Q^\ akXW
82 ewYy
1 \a[d \oc_ VYkXW SZ\Y\\Q \cWd\ Q^\ aXkXW (V)
.YX\Y\RV[V [hW Xac_ aVY
 e ^Z (XWX)
Q^\ akXW Vd[ZY_Xd _eXZ YXd[W\iQ Xa(V) aeXZZ ([)
\YXdVY kXWX Z\Z ak
 XW \YeXbQ \hW XXb^XZ aZcWd\
 cW\YW WXXVZ YcWd\ Q^\ akXWX
\cW aVYe^Z (XXV) 6 _
.Y\\ZRV[V [hW WX W_\ib a\X \W\Vd cVX 1 _cWcY _
 Y\

113 Vds

[W_aWY \hW eZQ^\ akXW \_Za_aY Xa ([ SV) aeXZ Z (\)
akXWX \YcW _bZwZ \hW XaZW\W akXWX We\V VR\ `\W
Q^\

akXWX

Xa`W

hh\`XX

_Y\

XahWdhc^

aVYe\dX

.Y[_a YXd[W\iQ
.\cW_Q^ Q^\ XZcW\wb
83:ewYy
VQXbXw \Y\Z\\ X_b^XZ aZcW_Q^ Q^\ XW_b^XZ a\wb
.Y\\aQb db aXXty ^X Z\X cVYbYn Za\V W_aYX hW
\YW a\eW cd\ cVX (c[X) 18
85 ewYy
\_Z a_a YXdY\iQ Xa ([) aeXZ \Y4 a\\y VQXbXw (V)
 Z
\WXZV \Ye[W \YW aXkXW Y\XdY cVXc[X \cZX \_aeb
.Y\\hWVQ XbXX
(c[X) 18 \_aebZ \_Za_a YXd[W\iQ Xa (V) aeXZ Z ([)
dX ch^\Z \hW VQXbXX
 \cW aZ\e[W \YW aXkXW cd\ cVX
.YX\Y\cW_iwc [WlXX \Q \Xch^\ZX ib[X bZd `\X c`\k

114 Vds

.\cW^d \\e[W \YW S\_a _aY
86 ewYy
\\e[W\YW aXVZ YXdYcYeZ XZW ed

YXd[W\iQ XaeXZZ

 WX
.YX\Y\cW^d \_a_aY \e\cWZVcd X_X_\
WXe ^Xd _X WXe\ [We\VX Z\XVZ YXdY_Q^ eco a\ce (V)
.\e\Z\
.\e\WXe \Zck acY Z\YXd[WcY [dbo X\\y ([)
.\bQ b^XZ bXw Xactn cXx
87 ewYy
a_\tn XW_b^XZ aZcWnbs eZe a\cdZe XicY Xeco a\ce
a\V

\_Za_aYXdYcWiQ

Xac_

X_b^XZ

abY

XW_b^XZ
.YX\eZ\\

b^XZ cXRV[V [hW XXb^XZ ed

YXd[W\iQ XaeXZZ (V)

aX[c cV W_aYX \X SZ\R\ Xa[c \RV[V b^XZ _cd YeXc
.\a ^\a \aXa\ X_\iQ [WcYeZ
 hW
X Z\dXZ\\ XXb^XZ Xactn cXx \_Z a_a YXaeXZZ ([)
[WcYeZ

hW

aX[c

cV

_cd\Qb

Ywe

_a\Z
 \

XXb^XZ

.YX\Y\a\X

115 Vds

Ywe cX RV[V [hW XXb^XZ edYXdYcW\iQ Xa (V) aeXZZ (\)
[hW _cd YeXc b^XZ Vd[ZbQ \WX\hW Z\a\\ X
 \_RX _cdQb
WVZX

[X`a

Xoc_

YXa\bwXX

\ZcW\bwX

a\X

[ZYctn

aZZ\\ b^XZ Xactn cXx a_cdYeXc b
 ^XZ Z\kXY\ctn
.YXY\aQb [hW ci_oX
Z\XXb^XZ YXdRV[V \_aVQ XcY _Y\ [WcY [dbo X\\y (c)
\Y\Z\\ b^XZ Xactn cXx aX_cd cW \_cde ab^XZX
a_cde [c_X aZcW\bwX \_Za_aYXdYcW\iQ Xa(\) aeXZZ
.YXaVd[ZcW_iwc [XWVY a\VZ aZ__a
-----------------------------------

116 Vds

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

g
ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރަފު

.1

ކުޑަކުދިން ކަމުގައި

.2

)ހ(

މިއީ "ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް
އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

)ށ(

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

)ހ(

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ މީލާދީގޮތުން 18
)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައި ނުވާ ކުދިންނެވެ.

ބެލޭ ޢުމުރު

)ށ(

ކުޑަކުދިންގެ

ޢުމުރު

ބަލާނީ

ރަސްމީލިޔުމެއްގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށެވެ.

ރަސްމީލިޔުމެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ޢުމުރު ކަނޑައަޅާނީ ޑަކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ
މަތިން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަބަލާ ޤާޟީއެކެވެ.
ކުޑަކުދިން ކުރާ

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކަކީ ސިއްރު އަދި އަވަސް މައްސަލަ

.3

ތަކެކެވެ.

ކުށްތަކާބެހޭ
މައްސަލަތައް

ކުށުގެ ޖިނާއީ
މަސްއޫލިއްޔަތު

.4

)ހ(

ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ) 10ދިހައެއް( އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމައަށް ކުޑަކުދިން
ކުރާ ކުށްކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އުފުލަންޖެހޭ
މިންގަނޑު
 1ވަނަ ޞަފުޙާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢުމުރުގެ ކުއްޖަކީ ބާލިޣުވެފައިވާ

)ށ(

ކުއްޖެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެކުއްޖާކުރާ ކުށަކީ މިޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ދީނުގައި ޙައްދު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްނަމަ ،އެކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެކުއްޖަކު
އުފުލަންވާނެއެވެ.
ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ) 10ދިހައެއް( އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ ) 15ފަނަރަ( އަހަރު

.5

ފުރިހަމަ ވުމާ ހަމައަށް ،ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮށްފިނަމައެވެ.
އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން؛

)ހ(

)ށ(

)(1

މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް.

)(2

ބަޣާވާތްކުރުމުގެ ކުށް.

)(3

ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް.

)(4

ޤަޛުފުގެ ކުށް.

)(5

ރާބުއިމުގެ ކުށް.
ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމާއި ،މަރާބެހޭ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި ،މިފަދަ
ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް.

)ނ(

.6

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތައް.
ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ) 15ފަނަރަ( އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ ) 18އަށާރަ( އަހަރު
ފުރިހަމަ ވުމާ ހަމައަށް އެކުއްޖާ ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުށުގެ ޖިނާއީ
މަސްޢޫލިއްޔަތު އެކުއްޖާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
 2ވަނަ ޞަފުޙާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ކުށުގެ މަދަނީ

.7

)ހ(

ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމައަށް އެކުއްޖަކު ކުރާ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކުށްކުށުގެ މަދަނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާނީ އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ

އުފުލަންޖެހޭ

ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

މިންގަނޑު

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކީ ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު
ނުފުރުނު ކަމުގައިވިޔަސް ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖެއްނަމަ ،ނުވަތަ އާމްދަނީ
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެކުއްޖެއް ކުރާ ކުށުގެ މަދަނީ
މަސްއޫލިޢްޔަތު އުފުލާނީ އެކުއްޖެކެވެ.

ވަކީލުން

ކުޑަކުދިންގެ

.8

ހުށަހެޅޭ

މައްޗަށް

ކުށުގެ

މައްސަލަތަކުގެ

ހުރިހާ

މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް އެކުދިންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން

ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ކުޑަކުދިންކުރާ

.9

)ހ(

ކުޑަކުދިން

ކުރާ

ކުށުގެ

މައްސަލަތައް

ކުށުގެ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިންނާބެހޭބައިގެ

ތަޙުޤީޤުކުރުން

އަތޮޅުއޮފީހުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.
)ށ(

ތަނެއްގައި
މުވައްޒަފެއް،

މޯލްޑިވްސް

ތަޙުޤީޤުކުރާނީ

ނުވަތަ

ޕޮލިސް

އެކަމަށް
ސަރވިސްގެ

ރަށުއޮފީހުގައި

ނުވަތަ

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު ،ތަޙުޤީޤު ކުރާ މީހުން
ތިބެންވާނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައެވެ.

)ނ(

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ،އެކުދިންގެ ޢުމުރަށް
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤު
މަރުޙަލާގައި

.10

)ހ(

ކުށަކީ މިޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއްނަމަ،
ނުވަތަ ކުށުގެ ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ކުއްޖާއަށް ލިބިދޭ

ކަމުގައިވާނަމަ،

ފުރުޞަތުތައް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެކުއްޖެއްގެ

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ކުށަކީ މިޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ނޫންނަމަ،

)ށ(

އަދި ކުށުގައި ތުޙުމަތުވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި
ނުވާނަމަ ،އަދި ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭފަދަ ބޮޑުކުށެއްކަމުގައި
ނުވާނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ

މައްޗަށް

ތުޙުމަތުކުރެވުނު

ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ބެލުމަށްފަހު ،ތިރީގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

އެކުއްޖާ ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު،
އެކުއްޖާ ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ
ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާގެ

ޙާޟިރުގައި،

އެކުއްޖާއަށް

ތަޙުޤީޤުކުރާ

ފަރާތުން

ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނެއެވެ.
)(2

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައިވާ ފަދަ އިންޒާރު ދިނުމުގައި އެކުއްޖާއަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ ،ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަންތައް ހިނގާނެގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތުދީ ،މިއީ އެކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ.

)(3

ނުރަސްމީ އިންޒާރުދޭނީ ލިޔުމަކުންނޫނެވެ.

)(4

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައިވާ ފަދަ އިންޒާރަކީ އިދާރީ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި ރިކޯޑުކުރާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެއީ ރަސްމީކޮށް ދެވޭ
އިންޒާރެއްކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.

)(5

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ
ކުއްޖަކު ކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ދެވަނަ ފަހަރު ޙާޟިރު
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އެކުއްޖާގެ

ކުރުމުން،

ބަލަދުވެރިޔާ

ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާގެ

ޙާޟިރުގައި،

އެކުއްޖާއަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނެއެވެ.
)(6

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (5ގައިވާ ފަދަ ރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމުގައި
އެކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ،ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަންތައް
ހިނގާނެގޮތުގެ

މަޢުލޫމާތުދީ،

މިއީ

އެކުއްޖާއަށް

ދެވޭ

ފުރުޞަތެއްކަން

ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
)(7

ރަސްމީ އިންޒާރުދޭނީ ލިޔުމަކުންނެވެ .ރަސްމީ އިންޒާރުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރި
އެކުއްޖާގެ

ފަރާތާއި،

ބަލަދުވެރިޔާ

ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާ

އަދި

އެކުއްޖާ

ސޮައިކުރަންވާނެއެވެ.
)(8

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް އަދި
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (5ގައިވާ ފަދަ ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ ކުއްޖަކު،
ކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ޙާޟިރު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން

.11

)ހ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަން ކޮންމެހެން

ހައްޔަރުކުރުމާއި

ޖެހިއްޖެ

ބަންދުކުރުން

ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

ޙާލަތެއްގައި

މެނުވީ

ކުޑަކުއްޖަކު

ހައްޔަރުކޮށް

ބަންދުކޮށްގެން

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފިނަމަ ،އެކަން
ގިނަވެގެން 24

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުއްޖާގެ

ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ބަންދުކުރެވޭ ކުއްޖަކު ،ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އެހެން ކުއްޖަކާ،
ނުވަތަ

ބަންދުގައި

ނުވަތަ

ޙުކުމް

ތަންފީޒު

ބޮޑުމީހަކާ

ކުރަމުންދާ

އެއްތަނެއްގައި ،އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެގޮތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ
ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ

)ރ(

)ށ(

ގައި

ބަޔާން

ކޮށްފައިވާ

ގޮތަށް

ހައްޔަރުކޮށް

ނުވަތަ

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުގައިވާނަމަ،
އެފަދަ ކުއްޖަކު ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖަކާއެކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު  5/78ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޑަކުއްޖަކު ) 22ބާވީސް(

)ބ (

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހައްޔަރުކޮށްފާ ބަހައްޓަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ 22
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
)(1

މިމާއްދާއަށް

ޢަމަލުކުރުމުގައި،

ބަންދުގެ

ނުވަތަ

ހައްޔަރުގެ

މުއްދަތު

އިތުރުކުރާނީ އެއިރަކު ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި
ފަރާތެއް ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓާ ޙަވާލުވެ ހުރި ޤާޟީއެކެވެ.
)(2

މިގޮތުން މާލެފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގައި ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަން
ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ޢަމަލު ކުރާނީ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

.12

)ހ(

މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކު
ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން ،ކުއްޖާއަށް އިތުރު
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް ،ނުވަތަ ކުއްޖާއަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޙާލަތްތަކުގައި،

ފެންނަ

ހައްޔަރުކޮށް

ކުޑަކުއްޖަކު

ބަންދުކޮށްފައި

ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި
ވެދާނެކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވުނު

ޙާލަތު

ނުރައްކަލުގެ

ނެތިދިޔުމުން

އެކުއްޖާ

ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
ކުޑަކުދިން ކުރާ

.13

)ހ(

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާނީ
ދައުލަތުންނެވެ.

ކުށްތަކާބެހޭ
މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިން

ޝަރީޢަތަށް
)ށ(

ހުށަހެޅުން

ބައިވެރިކޮށްގެން

ބޮޑެތިމީހުން

ކުރާކުށްކުށުގެ

މައްސަލަތަކުގައި

ކުއްޖާއާބެހޭ ބައި ހުށަހަޅާނީ ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ
ކޯޓަށެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ

ކުޑަކުދިން

.14

ކުރާ

ކުށްތަކާބެހޭ

މައްސަލަތައް

ބަލާނީ

މާލޭގައިނަމަ،

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން ،އަތޮޅުތެރޭގައިނަމަ ،ރަށު ކޯޓުންނެވެ.

ކުށްތަކާބެހޭ
މައްސަލަތައް ބަލާ
ކޯޓު

ޝަރީޢަތުގެ

.15

)ހ(

ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކާބެހޭ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު ،ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހަށް ،އެކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ

ހާޟިރީން

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން މީހަކު ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
ކުއްޖާގެ

ބަލަދުވެރިޔާ

ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާ

އަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ފޮނުވުމުން ،އެފަރާތުން މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތިެ ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ
 7ވަނަ ޞަފުޙާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ފަހުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކުގައި ކުއްޖާއާބެހޭ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާ މީހެކެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާނަމަ،

.16

އެގެއްލުމެއް ލިބުނު ފަރާތަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވޭނެ ދުވަހެއް
އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ފަރާތެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމަކީ
ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ

.17

)ހ(

ވަކިގޮތަކަށް

ޤާނޫނަކުން

ކަނޑައަޅަން

އަދަބު

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަ

ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މައްޗަށް
ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް
ކަނޑައެޅުން

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ވެގެންވާ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުން
ކަމުގައިވާނަމަ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށް ،ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ
ބާވަތަށާއި،

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ކުށްކުރާކުދިން

ބޭތިއްބުމަށް

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއް )ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ(
ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި ޙުކުމުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޖާ ބެހެއްޓުން،
ނުވަތަ

މިޤަވާޢިދުގެ

ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި

19
ޙުކުމް

ވަނަ
ކުރެވިފައިވާ

މާއްދާގައިވާ

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

މުއްދަތަށް

ގޭގައި

އެކުއްޖަކު

ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާގުޅިގެން އެކުދިން ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމް
ކުރެވޭނީ ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މިޤަވާޢިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާގޮތަށެވެ.
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މަސްތުވާތަކެތި

)ރ(

ޙުކުމެއް

ބޭނުންކުރުމުގެ

ކަނޑައަޅާނަމަ،

މައްސަލައެއްގައި

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ
ފަރާތަކުން

މައްޗަށް
ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލެއްގެ މަތިން ފަރުވާލިބިގަންނަމުން ގެންދިޔުމަށް އެކުއްޖާއަށް ކޯޓުން
އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ

)ބ(

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދަބު

ކަނޑައަޅާނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
.1

ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކާއި ގުޅިގެން އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާނީ
އެކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ ޢުޤޫބާތެއްގެ ތިންބައިކުޅަ
ދެބައިގެ އަދަބެވެ.

.2

ކުށަކަށް ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަބު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ،
ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ،ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ،އެކުއްޖާގެ ޙާލަތައް
އަދި މިމާއްދާގެ )ބ( ގެ ) (1އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ޅ(

ކުށްކުރި ކުއްޖަކީ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ
ތަނެއްގެ ދަރިވަރެއްނަމަ ،ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ،ކުއްޖާގެ ޢުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ކިޔަވަންދާ ގަޑިތަކުގައި ބަލަދުވެރިއެއް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ކުއްޖާ ކިޔަވަން ދިއުމަށާއި އައުމަށް ޤާޟީއަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ކ(

ކުޑަކުއްޖަކު ތަކުރާރުކޮށް ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުއްޖާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑަށާއި،
ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް އަދި އެކުއްޖާގެ
ޙާލަތައް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ޙުކުމް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ޤާޟީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ކުއްޖާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް

.18

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ފޮނުވިފައިވާ ކުއްޖަކު އިޞްލާޙުވެއްޖެކަމަށް

)ހ(

ފެނިގެން

ބެލުން

އެމަރުކަޒަކުން

ބެލެނިވެރިޔާއާއި
ބެލުމަށްފަހު

އެކުއްޖަކު

ޙަވާލުކުރުމަށް

އެކުއްޖަކު

އޭނާގެ

އެދި

އޭނާގެ
ކޯޓަށް

ބަލަދުވެރިޔާ

ބަލަދުވެރިޔާ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ނުވަތަ

ނުވަތަ
އެކަން

ބެލެނިވެރިޔާއާ

ޙަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކުށްކުރާކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއް )ޖުވެނައިލް

)ށ(

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ( ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި އެކުދިން އުޅޭ
ނޫޅޭގޮތް

ބެލުމަށްޓަކައި

މިޤަވާޢިދުގެ

22

ވަނަ

މާއްދާގެ

) ހ(

ގައިބަޔާންވެގެންވާ ކޮމިޓީއިން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ޤާޟީއަށް
ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކުދިން މުޖްތަމަޢަށް

.19

ކުއްޖަކު ކުށެއްކޮށްފިނަމަ އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛު

)ހ(

އަނބުރާ ގެނައުމަށް

ކުރެވެމުންދާ މުއްދަތުގައި އެކުއްޖާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން،

މަސައްކަތް ކުރުން

އެކުއްޖާ ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ
ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

މަސައްކަތާއިހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް.

.2

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސް

ނުވަތަ

އެހެން

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާއަކުން،

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް.
.3

އަވަށް ނުވަތަ ރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް.

.4

ސްކޫލުން ނުވަތަ އެހެނިހެން މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުން.
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވާ
ކުދިން ،އެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ބައިވެރިވާކަން ނުވަތަ
ނުވާކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން ކޮންމެ މަހަކު 1
)އެކެއް( ފަހަރު ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށާއި ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ

ޔުނިޓަށް

އަދި

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ބައިވެރިވުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވާނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެކަން
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ
ކުރިން ކުއްޖާގެ ޒިންމާނަގާ ފަރާތުން ،އެއީ ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ
ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާ

ފަރާތެއް

އެހެން

އެޒިންމާ

ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ހެޔޮގޮތުގައި އަދާކުރާނޭކަމަށް އިޤުރާރުވާންވާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޖެއްގެ

.20

މައްޗަށް

ކުށެއް

ސާބިތުވެގެން

ގެނައުމަށްޓަކައި

ދެވެންހުރި

އިޞްލާޙުނުވިނަމަ

ނުވަތަ

އެކުއްޖަކު

ފުރުޞަތުތައް
އެކުއްޖެއްގެ

އަނބުރާ

މުޖުތަމަޢަށް

ދިނުމުންވެސް

އެކުއްޖަކު

ސަބަބުން

މުޖުތަމަޢަށް

ނޭދެވޭ

އަސަރުކުރާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެމައްޗަށް ސާބިތުވި
ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.
ކުޑަކުދިންނާބެހޭ

.21

)ހ(

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމުން އަވަސްކުރުމަށް މައްސަލަ

މައްސަލަތައް

ތަޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުންނާއި ،ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުންނާއި އަދި ޝަރީޢަތްކުރާ

އަވަސްކުރުން

ފަރާތުން އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން
ބަންދުގައި

.22

)ހ(

ކުޑަކުދިން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއެވެ.
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ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ބޭތިއްބުމާ ބެހޭ
ކޮމެޓީ

މިކޮމެޓީގައި ތިބޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

)ށ(

ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ

.1

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓު ތަމްސީލުކުރާ ) 2ދޭއް( މެމްބަރުން.

.2

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓު ތަމްސީލުކުރާ ) 2ދޭއް( މެމްބަރުން.

.3

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ) 2ދޭއް( މެމްބަރުން.

)ނ(

މިކޮމެޓީއަށް ކިޔާނީ " ކުޑަކުދިން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ" އެވެ.

)ރ(

ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން  3މެންބަރުން ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.

އަދަދު

ކުޑަކުދިން ކުރާ

.23

)ހ(

މިޤަވާޢިދުގެ

މިނިސްޓްރީ

ދަށުން

އޮފް

ޖަސްޓިސްއިން

ކަނޑައަޅާ

ކުށްތަކާ ގުޅިގެން

އަތޮޅުތަކެއްގައި ނުވަތަ ރަށްތަކެއްގައި "މުޖްތަމަޢުގެ ބައްދަލުވުން" ނުވަތަ

"މުޖްތަމަޢުގެ

ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ އޮނިގަނޑު ތަޢާރަފުކޮށް ،ހިންގިދާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން"
ބޭއްވުން

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުޖްތަމަޢުގެ ބައްދަލުވުން" ހިންގާނީ
އެކަމާބެހޭގޮތުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ.

ޙުކުމް
ތަންފީޛުކުރުން
ފަސްކުރުން

.24

މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށެއް
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެގެން ކަނޑައެޅޭ ޙުކުމެއް ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން
ހެދިފައިވާ

ޤަވާޢިދު

6

ގެ

292

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން
 12ވަނަ ޞަފުޙާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ

.25

)ހ(

ބޭތިއްބުމަށް

ކުށްކުރާކުދިން

މަޤްޞަދަށް ޓަކައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ހަދާފައިހުންނަ،

ލަފުޡުތަކުގެ މާނަ

ކުށްކުރާ ބޮޑެތިމީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ތަފާތު ތަންތަނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް

ކުށްކުރާކުދިން
އެކުދިން

ސެންޓަރަކީ

އިޞްލާޙީ

ޖުވެނައިލް

)ށ(

ޑިޓެންޝަން

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ބޭތިއްބުމަށް

މުޖަތަމަޢަށް

ކުށްކުރާ

މަރުކަޒު

ޚާއްޞަ

ތަންތަނެވެ.

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

އަނބުރާ

ކުދިން

ނުވަތަ

ބައިތިއްބުމަށް

މިފަދަ

ތަންތަނަކީ

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސެންޓަރަކީ

އެހީތެރިވެދޭ

މަރުކަޒެކެވެ.

ގެނައުމަށް

މީގެތެރޭގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ތަންތަނަކީ
ކުށްކުރާ ބޮޑެތިމީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ވަކި ތަންތަނެވެ.
)ނ(

)ރ(

ޤާޟީއަކީ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެކެވެ.
ޕްރޮގްރާމަކީ

ކުށްކުރާ

ކުދިން

އިޞްލާޙުކޮށް

މުޖްތަމަޢަށް

ގެނައުމަށް

އެހީތެރިވުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކެވެ.
)ބ(

ކިޔެވުމަކީ

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްގެން

ހިންގާ

ތަޢުލީމާ

ތަމްރީނުދޭ

ކޮންމެ

މަރުކަޒަކަށް ޙާޟިރުވެ ޢިލްމު އުނގެނުމެވެ.
)ޅ(

"މުޖްތަމަޢުގެ ބައްދަލުވުން" ނުވަތަ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސްއަކީ ކުށްކުރި
ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންނާއި ،އޭނާގެ ބަލަދުވެރިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާއި،
އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިންނާއި ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތާއި،
އެފަރާތުގެ އެހީތެރިން އަދި ކަމާގުޅޭ ފަންނީމީހުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ނޯޓު:

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު  6ގެ  281ވަނަ
 13ވަނަ ޞަފުޙާ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މާއްދާ އާއި  289ވަނަ މާއްދާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަންބަރު 2004/03/MJ
ސަރކިޔުލަރ ) 24ފެބްރުއަރީ  (2004ބާޠިލު ވީއެވެ.
------------------------------------------------- 15ފެބުރުއަރީ 2006
 16މުޙައްރަމް 1427
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ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

g
ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

.1

ތަޢާރަފު

)ހ(

މިއީ "ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

)ށ(

ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގާދޭނީ މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކުއްޔަށް

ތަކެތި

.2

)ހ(

ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާފަރާތާއި ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދާ ފަރާތާ ދެމެދު ލިޔެވިފައިވާ
އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދޫކުރުމާބެހޭ
އެއްބަސްވުން

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ގެންދެވުނު
ތަކެއްޗާއި ،އެތަކެތީގެ ކުލި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި
އަނބުރާ ގެންނަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުން

ކުލި

.3

ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް ،ފުރަތަމަ
އެއްބަސްވެފައިވާ ކުއްޔަށްވުރެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ނުވަތަ އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ވިޔަސް

ނަގައި ދިނުން

ޝަރީޢަތަކުން ނަގައެއްނުދެވޭނެއެވެ.
ތަކެއްޗާ
ޙަވާލުނުވުން

.4

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި އަނބުރާ ދެއްކުމުން ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރިފަރާތުން
މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުނުވިނަމަ ،ޙަވާލުނުވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ
ދުވަސްތަކަށް ކުލިނަގައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޞަފުޙާ 1

ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ކުލި ނުވަތަ ތަކެތި

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ނުވަތަ އެތަކެތީގެ ކުލި

.5

ހޯދުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ،އެތަކެއްޗާއި ތަކެތީގެ ކުލި

ދަޢުވާކުރުން

ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަކެއްޗާ

ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔުމަށްފަހު އެތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރަން

.6

ޙަވާލުނުވެގެން

ގެންދިޔުމުން ،އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުނުވިނަމަ ،ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލައާމެދު

ދަޢުވާކުރުން

ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަކެއްޗަށް

.7

)ހ(

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި އަނބުރާ ގެންނައިރު ،އެތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް

ލިބިފައިވާ

ލިބިފައިވާނަމަ ،އަދި އެލިބިފައިވާ ގެއްލުމާމެދު ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކިގޮތަކަށް

ގެއްލުމުގެ

އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެގެއްލުމާމެދު ފަހުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް

ބަދަލުހޯދުން

ނުވެވުނުނަމަ ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ތަކެތި ކުއްޔަށް
ދޫކުރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އެތަކެތީގެ އަގާއި ،އަދި
ކުލި ޙަވާލު ކުރުމަށް ،ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ،ކުއްޔަށް
ދޫކުރިފަރާތާއި ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ފަރާތާ ދެމެދު ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެވުނުނަމަ،
އެތަކެތީގެ ކުއްޔާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރީޢަތުންނެވެ.

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ

.8

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ އެއްޗެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ތަކެތި އަނބުރާ ގެނެސްފައި

ތަކެތި އަނބުރާ

ނުވާނަމަ ނުވަތަ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެތަކެތި ގެންނަންޖެހޭ

ނުގެނެސްގެން

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ޝަރީޢަތަށް

އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން

ގިނަވެގެން

.9

މިޤަވާޢިދުގެ

8

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުއްދަތު

ހަމަވިއިރުވެސް
ޞަފުޙާ 2

ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޝަރީޢަތުން

އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި ހުރެ ،އެމުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު މައްސަލަ

ކުލިނަގައިދެވޭނެ

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް ،ޝަރީޢަތުން ނަގައި ދެވޭނީ ކުލީގެ މުއްދަތު

މުއްދަތު

ހަމަވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔެވެ.

ކުއްޔާއި

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެއްޗާބެހޭގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި 4

.10

ތަކެއްޗާމެދު

)ހަތަރެއް( އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤެއް

ދަޢުވާނުކުރެވޭ

ނުއޮންނާނެއެވެ.

ޙާލަތް

ޝަރީޢަތަށް ހިނގާ

.11

)ހ(

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާ
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތުން ކުރި ޚަރަދު،

ޚަރަދު

ޝަރީޢަތުން

ނަގައިދިނުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން

ނަގައިދިނުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ކޯޓަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާ
ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ ،ޝަރީޢަތުގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ކުރި
ޚަރަދު ،ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޞަފުޙާ 3

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

g
ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރަފު

.1

ސާބިތު ދަރަނީގެ

.2

)ހ(

މިއީ "ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ
ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

)ށ(

މިޤަވާޢިދަށް އާންމުކޮށް ކިޔާނީ 'ސާބިތު ދަރަންޏާބެހޭ ޤަވާޢިދު' މިހެންނެވެ.

)ނ(

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޝަރީޢަތަށް

ފައިސާއެއް،

ސާބިތުވެފައިވާ

ކަނޑައެޅިގެންވާ

ޢަދަދަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން

މައްސަލަތަށް
ޝަރީޢަތަށް

ބަލާއިރު

ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލު

ނުކިޔަމަންތެރިވީ

ކުރާނެގޮތް

ކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

ޙުކުމާ

އެއްގޮތަށް
ކަމުގައި

ޢަމަލު

ބަލައި

ކޮށްފައި

ތިރީގައި

ނުވާނަމަ،

މިވާގޮތުގެ

މަތިން

ޙުކުމަށް
ޢަމަލު

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި
ފަރާތް ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން.

)ށ(

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ދެވަނަފަހަރު ޙުކުމާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި
ފަރާތް ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހާއި ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޞަފުހާ 1

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އަރުވާލުން ނުވަތަ ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.
)ނ(

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ) 3ތިނެއް( ވަނަ
ފަހަރަށް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް
ފައިސާ ނުދެއްކިފަރާތް ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހާއި ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހާއި 4
)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން.

.3

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް މިޤަވާޢިދުގެ 2
ވަނަ

މާއްދާގައިވާގޮތަށް

ސާބިތު

ޢަމަލުކުރުމާއި،

ދަރަންޏަށް

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް އިފްލާސްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމާ ،މިދެގޮތުންކުރެގޮތެއް
އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް
ކޯޓުން

އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި

ފައިސާ

ބަލަންވާނީ

ލިބެންވާ

ފަރާތުގެ

މަޞްލަޙަތަށެވެ.
ފައިސާ

.4

މި ޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާބިތު

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް

ދަރަންޏަށް

އިފްލާސްކުރުން

ޢަމަލުކުރުމުންވެސް

ނުދެއްކި

ފައިސާ
ފައިސާ

ފަރާތާމެދު

ނުދައްކައިގެން

އެމާއްދާގައިވާގޮތަށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް އިފްލާސްކޮށް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމަން ވާނެއެވެ.
އިފްލާސްކޮށް

ނިންމާފައިވާ

ސާބިތުދަރަންޏެއްގެ

މައްސަލައެއް

އެއްވެސް

ކޯޓަކުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
.5

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އިފްލާސް
ކުރާއިރު ދަރަނި ވެރިޔާގެ މިލްކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ދަރަނި
އަދާކުރެވޭމިންވަރަށް

ވިއްކާލުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ކޯޓަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞަފުހާ 2

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މިޤަވާޢިދުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިސްތިސްނާ
ކުރުމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ އެމީހެއް ގެ މިލްކު އެއްޗެކެވެ.
އިފްލާސްކުރުމުގެ

.6

މިޤަވާޢިދުގެ

މަޤްޞަދަށް

ޓަކައި

އިފްލާސް

ކުރުންކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ

ދަރަނިވެރިޔާގެ އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދާ ނުވަތަ މުދަލުން ބައެއް ދަރަނި

މާނަ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވިއްކުމަށެވެ.
މައްސަލަ

.7

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް

ހުށަހެޅިފަރާތާއި

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތާއި

މައްސަލަ ރައްދުވާ

ދެފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ވެއްޖެނަމަ ދެފަރާތް އެއްބަސްވި ގޮތަކަށް

ފަރާތް ވަކިގޮތަކަށް

ޢަމަލު ކުރަން އަންގާ މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާ މައްސަލައެއް

އެއްބަސްވުން

މިޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ .އަދި ދެފަރާތުން
އެއްބަސްވި

ގޮތަށް

ދަރަންޏަށް

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

ފަރާތުން

ޢަމަލު

ނުކޮށްފިނަމަ ،މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފައިސާ ލިބެންވާ
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
) 1އެކެއް(

.8

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައްކަންބުނާ މިންވަރަކީ

މަސްދުވަހުގެ

އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކި އޮތް މިންވަރުކަމަށް ނުވިޔަސް އެމީހެއްގެ

މުއްދަތަށް

މާލީ ހާލަތަށް ކޯޓުން ބަލާއިރު އެފަރާތުން ބުނާ މިންވަރަކީ އެވަގުތަށް

މައްސަލަ

އެމީހަކަށް ދެއްކެންއޮތް މިންވަރު ކަމަށްކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމީހަކު

ބާޠިލުކުރުން

ދައްކަން ބުނާ މިންވަރެއް ނަގައިދިނުމަށްފަހު އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
މައްސަލަ ބާޠިލުކުރެވިދާނެ އެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމުން
ބަންދުން ދޫކޮށްލުން

.9

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފައިސާ
ދައްކައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޞަފުހާ 3

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ސާބިތު ދަރަންޏަށް

މިޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ

.10

ފައިސާ ނުދައްކާ

އިތުރުން ،ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު

ފަރާތްތަކާމެދު

ހުށަހެޅުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ އެފިޔަވަޅުތަކުން

އިތުރަށް އެޅިދާނެ

އެވަގުތަކަށް

ފިޔަވަޅުތައް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ކޯޓަށް

ފެންނަ

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ކޯޓަށް

ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން.

)ށ(

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

ފަރާތުގެ

އެކައުންޓުތައް

ބޭންކް

ބަލައި

ޗެކްކޮށް

އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް އަމުރުކުރުން.
)ނ(

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ
އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމުދަލެއް ކުއްޔަށްދީގެންލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުމަށް
އަމުރުކުރުން.

)ރ(

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ،ނުވަތަ
ހިބަކޮށްދީ،

ނުވަތަ

ވިއްކާ،

ނުވަތަ

ވަޞިއްޔަތްކޮށް،

ނުވަތަ

ރަހުނު

ކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި ސާބިތުވި ފަހުން ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މައްސަލަ
ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ
) 6ހައެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލު
ކުރުން.
)ބ(

ސާބިތު

ދަރަންޏަށް

ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

ފަރާތުގެ

ނުވަތަ

އެފަރާތުގެ

ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މިލުކުގައި ހިމެނޭ މުދަލަކީ
ދަރަނި ލިބެންވާ މީހާގެ އަތުން ނެގިފައިސާއިން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ނުވަތަ
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ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މުދަލަކުން ،އުފައްދާފައިހުރި މުދަލެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
އެމުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ކޯޓުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން.
)ޅ(

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް
ޝާއިޢު ކުރުން.

)ކ(

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ
ފަރާތެއްކަމަށް

ވާނަމަ

އެމީހެއްގެ

މުސާރައިން

ކޯޓަށް

ފެންނަމިންވަރެއް

ކަނޑައި ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް އެންގުން.
ބަންދުކުރުމަށްފަހު

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް
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މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ބަންދުން މިނިވަންވުމަށްފަހު ) 1އެކެއް(

ހުށަހެޅުން

މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ) 2 .ދޭއް( ވަނަ ފަހަރު ބަންދުން މިނިވަންވުމަށްފަހު
) 2ދޭއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ) 3 .ތިނެއް( ވަނަ ފަހަރު ބަންދުން
މިނިވަންވުމަށްފަހު ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ބަންދެއްގައި ހުރި

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
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ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވާނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

މީހެއްނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

)ހ(

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދު މީހާގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ
ފުރަތަމަ ފަހަރު މި ޤަވާޢިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ފައިސާ ދަންކަންޖެހޭ ބަންދުމީހަކީ ބަންދުގައި ހުރެގެން ފައިސާދެއްކޭފަދަ
ތަނަވަސް ކަމެއް ނެތްމީހެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަދި ބަންދުގައި
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ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ހުރެގެން ފައިސާ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް އެމީހަކު ބުނެފިނަމަ ) 6ހައެއް(
މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެމައްސަލަ ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް ކޯޓުން އެމައްސަލަ
ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބަންދުމީހާއަކީ ބަންދުގައި ހުރެގެން ފައިސާ ދެއްކޭފަދަ
ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމާއެކު އަދި ބަންދުގައި
ހުރެގެން

ފައިސާދައްކަން

އާމްދަނީއަކުން

ނުވަތަ

އެމީހަކު
އެމީހެއްގެ

އެއްބަސްނުވާނަމަ
މުދަލަކުން،

އެމީހަކަށް

އެވަގުތަކު

ލިބޭ

ވިއްކަންޖެހޭ

މިންވަރެއް ކޯޓުން ވިއްކާފައި ،ލިބޭ ފައިސާއަކުން އެދަރަންޏަކަށް ފައިސާ
ނަގާދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފައިސާ

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ތިރީގައިވާ
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ގޮތަށް އެކުންފުންޏާމެދު ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ
ފަރާތަކީ
ކުންފުންޏެއްނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

)ހ(

ސާބިތު

ދަރަންޏަން

ފައިސާ

ނުދައްކައިގެން

ހުށަހެޅި

ފުރަތަމަ

ފަހަރު

ސާބިތުދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ކުންފުނި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެންގުމާއެކު،

މިޤަވާޢިދުގެ

10

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބުނާ

ފިޔަވަޅުތައް

އެކުންފުންޏަކާމެދު އަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބުނާގޮތަށް

ޢަމަލުކޮށް

މައްސަލަ

ނިންމާފައި

ވަނިކޮށްވެސް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތުން މައްސަލަ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10\96ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 18
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ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ވަނަ މާއްދާ 74 ،ވަނަ މާއްދާ 80 ،ވަނަ މާއްދާ އަދި  91ވަނަ މާއްދާއާއި
މިހަތަރު މާއްދާއިން އެންމެ އަކެށީގެންވާ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއްގެ
ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުން.
ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ

)ނ(

ފުރަތަމަ ފަހަރު އެކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ޙާލަތުގެ މައްޗައް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ކުންފުނި އިފްލާސްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ނުވިނަމަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކު

)ރ(

ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހިންގުން.
ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ރާއްޖެއިން

)ބ(

ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެއްޓުން.
ޤަވާޢިދަށް

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އަދާކުރެވިފައިނުވާ ސާބިތު ދަރަނީގެ

.14

މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަން ވާނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު
ފައިސާ ނުދައްކާ
މައްސަލަތަކުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ނޯޓު:

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު  6ގެ  165ވަނަ
މާއްދާ ބާޠިލު ވީއެވެ.
---------------------------------------- 15ފެބުރުއަރީ 2006
 16މުޙައްރަމް 1427

ޞަފުހާ 7

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

g
ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފު

.1

ޙާޟިރުވުމަށް

.2

) ހ(

މިއީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

)ށ (

މިޤަވާޢިދަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔާނީ 'ޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު' މިހެންނެވެ.

) ހ(

ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރަކީ ކޯޓަށް މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވޭ އަމުރެކެވެ.
މިއަމުރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަންގާ އަމުރު

 .1ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން.
 .2ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް.
 .3ޙާޟިރުވާންވީ ތަން.
 .4ޙާޟިރުވާންވީ ދުވަސް.
 .5ޙާޟިރުވާންވީ ގަޑި.
 .6ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު.
ކޯޓަށް
ޙާޟިރުވުމަށް

)ށ (

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގައި ،ޚާއްޞަ އެންގުމެއްގެ
ގޮތުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަންގާ އަމުރުގައިވާ
ޚާއްޞަ އެންގުން

 .1ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ
މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 .3ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް
ޙާޟިރުނުވެ ހުންނަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ 9 ،ވަނަ މާއްދާ،
 1ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ނުވަތަ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ޙާޟިރުވުމުގެ

 .4ކޯޓަށް

އަމުރުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑިއަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކާމެދު މިޤަވާޢިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .5ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ ނުހިފައިފި
ނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވެ ،އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  30 ،29 ،28މިތިންމާއްދާއިން ކުރެ
މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
 .6ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޙާޟިރުވުމަށް

އަންގާ

އަމުރުގެ

މިމާއްދާގެ

ނުފުށުގައި،

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮންމެހެން
އެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޢާންމު ބައިތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން

.3

ކޯޓަށް

.4

) ހ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމަށް

އަންގާ

އަމުރު

ލިބޭ

ކޮންމެ

މީހަކު

އަމުރުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދައިން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު
ލިބި މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ
މިޤަވާޢިދު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޙާޟިރުވުމަށް

) ހ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު
) 75/-ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންގާފައިވާ
 2ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

ގަޑިއަށް ކޯޓަށް

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޙާޟިރުނުވުން

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު  27/76ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޯޓަށް

ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު

.5

ޙާޟިރުވުމުގެ

ފޮނުވުމުން ،އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު

އަމުރުގައި ނުހިފުން

ޢުޛުރެއް ނެތި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް

ނުވަތަ އަމުރު ލިބި

ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް
ނެތި ޙާޟިރުނުވުން

) ހ(

އެ މީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ) 88ހ( ގެ ދަށުން
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން.

)ށ (

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާ ޙާޟިރުކުރުން.

)ނ(

މިމާއްދާގެ

)ށ(ގެ

ދަށުން

ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

ސަރވިސް

ރަށުކޯޓުތަކުންނަމަ

އަށް

އަންގާ

މިނިސްޓްރީ

)މާލޭގައިނަމަ
އޮފް

ޖަސްޓިސް

ސީދާ

ކޯޓުން،

މެދުވެރިކޮށް(

އަމުރުފޮނުވުމުން ،އެއަމުރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެފަދަ
މީހަކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ރ (

މިޤަވާޢިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން.
 3ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް
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އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން ،އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ
އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ 17
ވަނަ

މާއްދާއާއި،

28

ވަނަ

މާއްދާއާއި،

29

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޙާޟިރު ވެވެން

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން

.7

ނެތްނަމަ ސަބަބު

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 1

އެންގުން

)އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޙާޟިރު ނުވުމަށް

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިމިވާ ކަމަކުންކުރެ

.8

ކަމެކެވެ.

މަޤުބޫލު
ޢުޛުރެއްކަމަށް
ބެލެވޭ ކަންތައްތައް

) ހ(

ތިމާ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން.

)ށ (

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް
ނުވުން.

މެޑިކަލް ފޯމު
ހުށަހެޅުން

.9

)ނ(

ޤާޟީއަށް މަޤުބޫލުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން

) ހ(

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހާޟިރު ނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ ) (8ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ސަބަބު ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު
ފުރުމަށްފަހު ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި 2
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.
 4ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ ،ސަރުކާރުގެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ މިފަދަ ތަނެއް ނެތް
ރަށެއްގައިނަމަ ރަށު އޮފީހުން ،އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފޯމުގައި ،ފަރުވާ ދިން ފަރާތުގެ އިތުރުން އެ ތަނުގެ
އިދާރީ އިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޯޓަށް
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) ހ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ
ޙާޟިރުވުމުގެ

ޙާޟިރުވުމުގެ

އޮތްނަމަ،

އަމުރު ރައްދު

ރައްދުކުރެވުނީއެވެ.

ފަރާތަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

އެމީހާއާ

އަމުރު

ރައްދުކުރެވެން

ޙަވާލުކުރުމުން

އަމުރު

ކުރުން

)ށ (

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި ،ޙަވާލުވި ފަރާތް އަމުރުގެ އަޞްލާއި
ކޮޕީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ބެލެވޭނީ ޙަވާލުނުވީކަމަށެވެ.

)ނ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ފަރާތް

ހޯދުމަށް

އެކަށީގެންވާ

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ މީހަކު ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެމީހަކީ ބަންދުގައި
ހުރި މީހަކަށް ނުވާނަމަ ،ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި
އުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ
ވަކީލާ ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހާއާ އަމުރު ޙަވާލުކުރުމުން،
ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ() ،ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ،
 5ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ނުވަތަ
ތަނެއްގެ ދޮރާށީގައި ،ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި އަމުރު ހިއްޕުމުން ނުވަތަ އެ
އަމުރު

ފަސޭހައި

ފެންނާނެ

ގޮތަށް

އެއިން

ތަނެއްގައި

ބެހެއްޓުމުން،

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޙާޟިރުވުމުގެ

މިޤަވާޢިދުގެ ) (10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ނ( ގައިވާ ގޮތަށް

.11

އަމުރު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ،އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން

އަމުރު

ޙާޟިރުވުމުގެ

ރައްދުވިކަމަށް

އަމުރު ލިބުނުކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ޙާލަތުގައި ،ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުރު

އިންކާރު ކުރުން

ޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން ،އަމުރު ޙަވާލުކުރިކަމަށްބުނެ ،ދޭ ހެކިބަހަކީ،
ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ބަހެއް ކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގައި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ،ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ކަނޑުގައި

.12

އައިސްތިބޭ

ދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށްވެފައި ،މިޤަވާޢިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،އެއުޅަނދެއްގައި

ތިބޭ މީހުންނާއި،

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ހިއްޕުމުން ،އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާ
މީހުންނާ އަމުރު
ޙަވާލުކުރުން

ފުލުހުން ނުވަތަ

.13

) ހ(

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ލިބެންވާ

ފަރާތަކީ

ފުލުހެއް

ނުވަތަ

ސިފައިންގެ

ސިފައިންނަށް

މީހެއްނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ) (10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް

އަމުރު ރައްދުކުރުން

ޢަމަލުކުރުމުން ނުވަތަ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުންް،
އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވުމަށް
ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  9ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބަންދުގައި ތިބޭ

.14

) ހ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ ،އެ

މީހުންނަށް އަމުރު

މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ

ރައްދުކުރުން

އިދާރާއަކަށެވެ.
)ށ (

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން،
އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ
އިދާރާއަކުން އެމީހާއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި ،އަދި
ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު
ފޮނުވުމުން ،އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ
ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން ،އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށް
ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ،
މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް
ޢަމަލުކޮށް ،އެމީހަކު ބަންދުކުރި ފަރާތަކުން އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ) 1އެކެއް(
ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ

.15

) ހ(

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހުއްޓާ،

ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް

އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ޙާޟިރުކޮށްދިނުމުގެ

ނޫން އެހެން

އަމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުގައެވެ .އެއީ

ރަށެއްގައި ހުރި

މާލޭގައިނަމަ ކަމާބެހޭ ކޯޓު އަދި ރަށެއްގައިނަމަ ،ރަށުކޯޓެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މީހަކު

)ށ (

ޙާޟިރުކުރުން

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް ދިމާވެގެން އެމީހަކަށް
ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު އެވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އަމުރެކެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރަކަށް ޙާޟިރުނުވެގެން
އަޅަންޖެހޭ

ހުރިހާ

ފިޔަވަޅެއް

މިޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށް

މައްސަލަ

އަޅާނީ

ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުންނެވެ.
)ރ(

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްހުރީ ކޯޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ރަށަކާ
އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށެއްގެ ރަށުކޯޓުންނެވެ.

އަމުރު ރައްދުކުރާ

.16

) ހ(

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަށް
އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ޕޯސްޓް އޮފީސް ،

ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް
މެދުވެރިކޮށްގެން ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ،ޙާޟިރުވުމުގެ
ރައްދުކުރާ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ޕޯސްޓް

އޮފީހުން

އަމުރު

އަމުރު

ރައްދުކުރިކަމަށް

ސޮއިކުރުވާފައި ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ބެލެވޭނީ ،ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ރައްދުވިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ބަންދުގައި

.17

) ހ(

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޙާޟިރުކުރުމަކީ ،އެންމެ

ބަހައްޓައިގެން

މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ މީހަކު

ޙާޟިރުކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އެހެން

އިދާރާއެއް

ބަންދުގައި

މެދުވެރިކޮށް

ބަހައްޓައިގެން

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ (

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

ދަށުން

އަމުރު

ނެރުމުގައި

ބަލާނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.
 .1ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރެއް ކުރިން ފޮނުވި ،އެ އަމުރަށް ޙާޟިރުވެފައި
ނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 .2އެމީހަކީ ފިލާފާނެފަދަ މީހެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މީހަކަށް ވުން.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުން
އެއަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ
ބަންދުކުރުމުގެ

ބާރުލިބިފައިވާ

އެހެން

އިދާރާއަކުން

އެމީހަކު

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެޑްރެސް

.18

) ހ(

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ ) 3ތިނެއް(

ބަދަލުވުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބަދަލުވި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް ،ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ .މި ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން
ކޯޓަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާ ،ނުވަތަ  29ވަނަ
 9ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މާއްދާ ،ނުވަތަ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރާއްޖޭއިން

ކޯޓަށް

.19

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއްގައި

ދަޢުވާ

ލިބޭ

ފަރާތަކީ

ބޭރުގައިވާ

ދިވެއްސެއްކަމަށްވެފައި ،އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާނަމަ ،އޭނާއަށް ކޯޓަށް

ދިވެހިންނަށް އަމުރު

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ރައްދުކުރުން

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެނގޭނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާނީއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ އެޑްރެސް
ނޭނގޭނަމަ،

އެމީހަކަށް

އަމުރު

ފޮނުވުމުގައި

ތިރީގައިވާ

ޢަމަލުކުރާނީ

ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
 .1އެމީހަކު ހުރި ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއް
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން.
 .2އެމީހަކު ހުރި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް ،އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން.
)ނ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ،އެ މީހަކު
ޙާޟިރުކުރަން

ހިނގާނެ

ޚަރަދު

ކޯޓުގައި

ޑިޕޮޒިޓްގެ

ގޮތުގައި

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( ގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ނަގާނީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިންނެވެ.
 10ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

) ބ(

މި މާއްދާގައިވާފަދަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގެ )ށ(
ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޯޓުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށެވެ.

ރާއްޖެއިން

މި ޤަވާޢިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ މީހެއްގެ

.20

މައްޗަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

ބޭރުގައިވާ މީހުން
ކޯޓަށް

) ހ(

ޙާޟިރުކުރެވޭނެ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ޙާލަތްތައް

)ށ (
)ނ(

ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްގައި ،ތަރިކަ މުދާ ރާއްޖޭގައި ހުރުން.
ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހާދިސާއަކާ

ހިނގާފައިވާ

ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވުން.
.21

މި

ޤަވާޢިދުގެ

19

ވަނަ

މާއްދާގައިވާގޮތަށް

މީހަކު

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި އޭނާ
ޙާޟިރުވުމަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން

.22

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާއިރު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ

އަމުރުފޮނުވާއިރު

ރަށުންބޭރުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެމީހާއަށް އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް

ރަށުންބޭރުގައިވާ

ޙާޟިރުވާން މިޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

މީހުން

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް

ޙާޟިރުވުމަށް

ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކުން ޖާގަ ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އޭނާ
 11ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އުޒުރުވެރިވާނަމަ

ބުނާ ބަހުގެ އިތުރުން ،އޭނާ ހުރި ރަށެއްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ކޯޓުން އެމީހާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކި

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޯޓަށް ބަޔާނެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޚަސްމަކު ކޯޓުގެ

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ،ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ

.23

ލިބޭ ފަރާތް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ނެތި
ފުރައިގެން ދިއުން

ބޭހަށް ރާއްޖެއިން

.24

) ހ(

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ޚަސްމަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ފުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަ

ބޭރަށް ދިޔުމަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކުރުމަށްފަހު

ލިޔުންތައް

ހަފުތާކުރިން ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ (

ފުރަން

ޤަޞްދުކުރާ

ދުވަހުގެ

މަދުވެގެން

1

)އެކެއް(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ ،ސަރުކާރުގެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން

ސިއްޙީ

ނުވަތަ

މަރުކަޒަކުން

އެ

ފޯމު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފޯމުގައި ،ބަލީގެ ތަފްޞީލާއި ،އަވަސް ފަރުވާއަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
އެބައްޔަކީ
އެނގޭގޮތަށް

ރާއްޖެއިން

ފަރުވާ

ބަޔާންކޮށް،

ކުރެވޭ

ޑޮކްޓަރެއްގެ

ބައްޔެއްކަން
އިތުރުން

ނުވަތަ
އެ

ތަނުގެ

ނޫންކަން
އިދާރީ

އިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ބަންދުކުރާ

.25

) ހ(

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެރޭއިރު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މީހުންނާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު

 .1މާލޭ ކޯޓަކުންނަމަ ،ކޯޓުން މީހާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ
ފަރާތަށް.
 .2ރަށުކޯޓަކުންނަމަ ،ކޯޓުން މީހާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ
ފަރާތަށާއި ރަށުއޮފީހަށް.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ ފަރާތް ކަމުގައި
ބުނެފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ
ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއަކަށެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާއިރު މީހާއާބެހޭ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަ ނަން )ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(.
 .2ދާއިމީ އެޑްރެސް.
 .3މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް.
 .4ޢުމުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚް.
 .5މައްސަލައިގެ ބާވަތް.
 .6މައްސަލަ ބަލާ އޮފީހުގެ ނަން.
 .7އަދާކުރާ ވަޒީފާ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލަތަކާބެހޭ ބައި
ކުންފުނި ނުވަތަ

.26

) ހ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް

ޖަމްޢިއްޔާފަދަ

އެތަނުގެ

މަސައްކަތް

ހިނގަމުންދާ

އިދާރާއަށް

ތަންތަނަށް

ކަމަށްވާނަމަ،

ޙާޟިރުވުމުގެ

ރައްދުކުރުމުން އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

އަމުރު

އަމުރު ރައްދުކުރުން

)ށ (

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ
އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް
ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުކުރުމުން ،އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް

ބެލެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫން ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞެއްވިޔަސް ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހާ އެތަނަކާ އެއްވެސް
ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިޔެގެން މަސްޢޫލުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
ފަހު ،އެތަނެއްގެ މަސްޢޫލުވެރިންނަށް ނުވަތަ މަސްޢޫލުވެރިންގެ ތެރެއިން
މީހަކަށް

އަމުރު

ފޮނުވުމުން

އެ

ތަނަކަށް

އަމުރު

ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް

ބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،މި ޤަވާޢިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،މި ޤަވާޢިދުގެ
 10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ޙާޟިރުވުމުގެ
އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

) ބ(

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ޞއްގެ ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށެވެ.
ޤާނޫނީ ޝަޚް ެ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ނުއުފުލޭ މުދަލާ

ކޯޓަށް

.27

މައްސަލައަކީ،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނުއުފުލޭ

މުދާ

ހިމެނޭ

ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި

މައްސަލައަކަށްވެފައި ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުކުރުން

އަމުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ނުއުފުލޭ މުދާ
ހުރި ތަނެއްގައި ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް
ބެލެވޭނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

.28

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ލިބި ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

ކޯޓަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވުން

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

މީހާ

ދީފައިވާ

އެޑްރެހުގައި ނެތި ،އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ޣައިރު ހާޟިރުގައި މައްސަލަ
ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހު،
އިޢުލާނުގައިވާ

ތާރީޚާއި

ގަޑިއަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް

.29

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ކޯޓަށް

ލިބި ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާ ކުރާ

ހާޟިރުނުވުން

ފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން މި
ޤަވާޢިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި މިވާ
ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

) (1އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން
ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ބާޠިލުކުރުން.
) (2އެމައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން
ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،

އެދި

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން.
) (3ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ) 88ހ( ގެ ދަށުން އެމީހެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއެކު މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ބައި
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި
ޙުކުމް ކުރުން

.30

) ހ(

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތް ތަކުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި
މައްސަލަ ހިންގާ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށުމަށް ފަހު ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި ،އެމީހާ ވީތަނެއް
ނޭނގޭނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ޣައިރު
ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް
ރޭޑިއޯއިން

ނުވަތަ

ޓީވީން

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ޚަބަރު

ފަތުރާ

ވަޞީލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހު އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި،
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އެމީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމުން.
 .2މައްސަލައެއް އަޑު އެހުން ނިމުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި،
ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ކޯޓަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން.
)ށ (

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޯޓަށް
ޙާޟިރު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ހާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހެކިން ޙާޟިރު ކުރުމާބެހޭ ބައި
މީހާ ހާޟިރުނުކޮށް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޙާޟިރު ވާންޖެހޭ

.31

މީހާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގެން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،

ހެކިބަސް ހޯދުން

އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގައި ،މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދަންވާނެއެވެ.
އެހެނިހެން ބައިތައް
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން
ޙާޟިރު ކުރުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ

.32

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި އެރަށެއްގެ ރަށުއޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތް
ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރާނަމަ،

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

އެކަން

އަތޮޅުއޮފީހަށް
 17ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތައް

)ށ (

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި ޤާޟީއަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައަލުން

.33

މިޤަވާޢިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ

ބަލައިގަންނައިރު

މައްސަލައެއް ،މައްސަލަ ބާޠިލު ކުރެވުނުތާ މީލާދީ ގޮތުން ) 3ތިނެއް( މަސް

ފީނެގުން

ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ފީގެ
އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ) 500/-ފަސްސަތޭކަ(
ރުފިޔާ ގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު  6ގެ 15
ވަނަ މާއްދާގެ ) (2އަދި ) (3ވަނަ ނަންބަރާއި 19 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ،ވަނަ މާއްދާއާއި،
 122ވަނަ މާއްދާއާއި 136 ،ވަނަ މާއްދާއާއި140 ،

ވަނަ މާއްދާއާއި 141 ،ވަނަ

މާއްދާއާއި 224 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 285 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 286 ،ވަނަ މާއްދާ ބާޠިލުވީއެވެ.
-------------------------------------------- 15ފެބުރުއަރީ 2006
 16މުޙައްރަމް 1427
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