
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
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ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
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ފެމިލީ ކޯޓު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 156 ވަނަ މާއްދާއިންނާއި )ހ(1.ތަޢާރަފާއި ނަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގެ 

ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައި 

ފެމިލީ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަކީ ]ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.)ށ(

ނޑައަޅާފައިވާ 2.ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ ކަ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް  ރަޖިސްޓްރާރގެ  ކައިވެނީގެ  ޤާނޫނުގައި  ޢާއިލާއާބެހޭ 

ރަޖިސްޓްރާރއެވެ. ކައިވެނީގެ  ކުރާނީ  ކަންތައްތައް 

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.3.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކައިވެނިތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެކަންކަން )ހ(

ބެލެހެއްޓުން.

ކައިވެނިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.)ށ(

ކުރެވޭ ކައިވެނިތައް ދުވަހުންދުވަހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.)ނ(

ދެއަނތްބަށް ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންނާއި ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކުރަން އެދޭ )ރ(

ބިދޭސީންގެ ކިބައިގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ 

ބެލުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮށްދެވޭ ކައިވެނި ދަފުތަރުގައި ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު )ބ(

ސާބިތުކުރެވޭ ވަރި ފެމިލީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ވަރީގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން.

ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތައް )ޅ(

ބެލެހެއްޓުން.
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ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ރިކޯޑުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން.)ކ(

 ކައިވެންޏާއި ވަރިއާގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކަންތައް )އ(

ބެލެހެއްޓުން. ހިންގައި 

ދުވަހު ކައިވެނީގެ ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައިވެނި ޢަޤްދުކޮށްދޭނެ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުންގެ )ވ(

ތާވަލު ހަމަޖެއްސުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގައި )މ( ރަޖިސްޓްރާރގެ  ކައިވެނީގެ  ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނާއި  ޢާއިލާއާބެހޭ 

ކަންކަން. އެހެނިހެން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެހެން 

ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ، ކައިވެނީގެ 4.

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރއާ ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާންވާނެއެވެ.

ކައިވެނި

ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

ފެމިލީކޯޓުގެ 5. ގަވާއިދާއި  ޢާއިލާއާބެހޭ  ޤާނޫނާއި  ޢާއިލާއާބެހޭ  ކައިވެނިކޮށްދޭނީ  ކޯޓުން  ފެމިލީ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ކޯޓަށް  އެދި  ކައިވެނިކުރުމަށް  މަތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ 

ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ފޯމު ހުށަހެޅުން

ފޯމު )ހ(6. ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  އެކަމަށް  ހުށަހަޅާންވާނީ  ކޯޓަށް  އެދި  ކައިވެނިކުރަން 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

މަތީންނެވެ.   މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ   2

ކަންތައްތައް )ށ( ވަލީގެ  ބަލައިގަންނާނީ  ކޯޓުން  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ކައިވެނިކުރުމަށް 

އޮތުމުންނެވެ. އެނގެން  ފުރިހަމަވެފައިވާކަން 

ކަންތައްތައް )ނ( ފައިސާދެއްކުމުގެ  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމާއި  ފޯމު  އެދޭ  ކައިވެނިކުރުމަށް 

ފަރާތުންނެވެ.    ކައިވެނިކުރަންބޭނުންވާ  ހަމަޖައްސަންވާނީ 

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކައިވެނިވާ ދެފަރާތް )ރ(

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް، އެފަރާތުގެ އައި ޑީ ކާޑުގެ 

ކޮޕީއާއެކު ސިޓީއަކުން ފެމިލީ ކޯޓަށް  އަންގަންވާނެއެވެ.

ކައިވެނިކުރަން އެދޭ ފޯމު 

ފުރުން

ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަންވާނީ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް 7.

ފުރިހަމަކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިބަހުން ތާނަ އަކުރުން ލިޔެވިފައިވާނަމައެވެ. 

ނޑާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި ކަ

ކައިވެނިކޮށްދޭ ދުވަސްތަކާއި 

ގަޑިތައް

އާންމުގޮތެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޯޓުގައެވެ. )ހ(8.
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ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތަކުގައި ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.)ށ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަކީ، )ނ(

ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްކަން ސަރުކާރުން ކުއްލިގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އެ ދުވަހެއްގައި 

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ކައިވެނިތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ކޯޓުގައި  ގަޑީގައި  ރަސްމީ 

ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ގަޑިތަކުގައި 

ކައިވެނިކޮށްދޭ ދުވަސްތައް 

އިޢުލާން ކުރުން

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ 15 ދުވަސް ކުރިން، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް 9.

ހަމަޖެހިފައިވާ  ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް  ކޯޓުން  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ފޯމުފީ ދެއްކުމާއި ކައިވެނީގެ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 

ކައިވެނިކުރަން އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު ފޯމުގެ ޖަވާބު )ހ(10.

ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  ފޯމުގައިވާ  އަދި  ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ހޯދުމަށް 

ފޯމު  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ކައިވެނިކުރުމާބެހޭގޮތުން 

ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/25ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ. 

ސާފުކުރުމަށް )ށ( މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  އެދޭ  ކައިވެނިކުރުމަށް  ދެއްކުމުން،  ފީ  ފޯމު 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ލިއުމެއް  އަންގައިދޭ  ގަޑި  ތާރީޚާއި  ހާޒިރުވާންޖެހޭ 

ކައިވެނިވާން އެދޭ ދެ ފަރާތުގެ ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ ދެފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް )ނ(

ދެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް )ރ( ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުރި  އެފަރާތެއް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކުގެ  އުޒުރުވެރިވާ  ހާޒިރުވުމަށް 

ތަނަކަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވަން އެދިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފުންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ 

ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް އެފަރާތުން ކޮށްދޭން އެއްބަސްވާނަމަ ކޯޓުން މުވައްޒަފުން 

ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް  މިމާއްދާ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވައިގެން 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ނުވަތަ 

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނަމަ 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި )ހ(11.

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  ފަރާތެއް  އެ  ދީފައިވާނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ނުވަތަ  ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ކައިވެންޏެއް ކޮށްދެވޭނީ )ށ(

މަޢުލޫމާތު  ދޭންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ނިމި،  ތަޙުޤީޤުކޮށް  އެކަން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ  ނުވަތަ 

ޞައްޙަކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ރަސްމީ 

ގަޑީގައި ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް 

ނުވުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި )ހ(12. ދިމާވާ މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ކައިވެންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަ

ދެއްކިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކައިވެންޏެއް ކުރުމަށް ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ކިތާބީ 

ހެކި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އެ ފައިސާ ބަލައިގަނެ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ 

އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މަތީގައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކައިވެނިކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި      )ށ(

-/1500ރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ. 

ކައިވެނިކޮށް ދިނުމުގައި 

ބެލެވޭނެ ކަންކަން

ކައިވެނިކޮށްދިނުން، 13. މީހެއްގެ  މެދުވެރިވެފައިވާ  ކަމެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 

ފަސްކުރަންވާނެއެވެ. ވަގުތީގޮތުން  ފުރިހަމަކުރަންދެން  އެކަންތައްތައް 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންދެން.)ހ(

ހިނދަށް )ށ( އެ  ނަމަ  މީހެއް  ސާބިތުވެފައިވާ  ޚަރަދެއް  ފިރިހެނާއަކީ  އެދޭ  ކައިވެނިކުރަން 

ނިމެންދެން. ދައްކައި  ފައިސާ  އޮތް  ނުދެއްކި 

ކައިވެނި ކޮށްދެވޭ 

އެންމެ ހަގު އުމުރު

މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ މީހަކު ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 14.

އެ މީހަކީ  ބާލިޣުވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓުން ބެލުމަށްފަހު، ކައިވެނިކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖިސްމާނީ،ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން. 1.

ކައިވެނިކުރަން އެމީހަކު ބޭނުންވާ ސަބަބު:-2.

ނޑައަޅާނީ  ކައިވެނިކުރަން އެމީހަކު ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ، މަޤްބޫލު ސަބަބެއްތޯ ކަ

ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.  ކައިވެނީގެ 

ކައިވެނިކޮށްދިނުމާމެދު މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ދެކޭގޮތް:-3.

އެފަރާތުގެ  ހާޒިރުކޮށް  ކޯޓަށް  ބެލެނިވެރިން  ނުވަތަ   މައިންބަފައިން  ދެފަރާތުގެ 

ވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތްކުރަން  ވާހަކަތަކަށް  އެފަރާތުގެ  ބަޔާންނެގުމަށްފަހު 

ޕޮލިސް ރިޕޯޓާއި ކުށުގެ ރިކޯޑ4ު.

ކައިވެނީގެ އެއްބަސްވުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

މައްޗަށް 15. އުސޫލުތަކުގެ  ނޑު  މައިގަ ތަބާވާނެ  ބިނާކުރުމުގައި  ދިރިއުޅުން  ދެފަރާތުން  ކައިވެނިވާ 

ކައިވެނި  ނުވަތަ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ކައިވެނިކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާނަމަ،  ދެފަރާތުން 

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުން  ފޯމާއެކު އެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ކައިވެނީގެ އެއްބަސްވުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

އުސޫލުތައް )ހ(16. ނޑު  މައިގަ ތަބާވާނެ  ބިނާކުރުމުގައި  ދިރިއުޅުން  ދެފަރާތުން  ކައިވެނިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމަނައި އެ އެއްބަސްވުން ފެމިލީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި )ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްތޯ ފެމިލީ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

ބަހުންނެވެ. )ނ( ދިވެހި  އޮންނަންވާނީ  އެއްބަސްވުން  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމަކީ ބިދޭސީއަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، އެއްބަސްވުން ކޯޓަށް 
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ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާ އެކުއެވެ.

ކައިވެނީގެ ހެކިން ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައިވެނިކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.  )ހ(17.ކައިވެނީގެ ހެކިން

މުވައްޒަފުންނަށް )ށ( ކޯޓުގެ  މި  ފަރާތަކީ  ހަމަޖައްސާ  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ކައިވެނީގެ 

 . ވެ އެ ނެ ވާ ނު ން ގެ ވެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް އެކައިވެންޏަކީ އެ މުވައްޒަފުގެ ގާތްތިމާގެ )ނ(

ހުއްދައާއިއެކު  ރެޖިސްޓްރާރގެ  ކައިވެނީގެ  ކައިވެންޏެއްކަމަށްވާނަމަ،  މީހެއްގެ 

ބަލައިގަތުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ކޯޓުގެ  މި  ގޮތުގައި  ހެކިވެރިއެއްގެ  ކައިވެންޏެއްގެ  އެ 

މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ފުރިހަމަވެފައިވާ )ރ( ޝަރުޠުތައް  ގަބޫލުކުރެވޭ  ހެކި  ދީނުގައި  ހެކިންނަކީ  ކައިވެނީގެ 

ވަނަ   27 ގަވާއިދުގެ  ޢާއިލާއާބެހޭ  ހެކިންނަކީ  މިގޮތުން  ފަރާތްތަކަކަށްވާންވާނެއެވެ. 

ވާންވާނެއެވެ. ބަޔަކަށް  ފުރިހަމަވެފައިވާ  ކަންތައްތައް  ގައިވާ  )ރ(  މާއްދާގެ 

ކައިވެނީގެ ވަލީ ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.)ހ(18.ވަލީ ހަމަޖެއްސުން

 

މަޖިލީހަށް )ށ( ކައިވެނީގެ  ދެނީ  ވަލީ  މީހާ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ވަލީ  ނުވަތަ  ވަލީވެރިޔާ 

ހާޒިރުވެގެން ކަމުގައިވާނަމަ، ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށް  ހާޒިރުވެ ކައިވެނި ކޮށްދޭ ޝަރުޢީ 

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ވަލީ  މައުޛޫނުއާ 

ވަލީ )ނ( ޙާކިމުގެ  ވާނަމަ،  ކަމުގައި  ހާޒިރުނުވެވޭ  މަޖިލިހަށް  ކައިވެނީގެ  ވަލީވެރިޔާ 

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ވަލީ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ނުވަތަ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. 

ޙާކިމުގެ ވަލީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ )ހ(19.ޙާކިމުގެ ވަލީ ހަމަޖެއްސުން

ފޯމާއި، ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއެކުގައެވެ.

ޙާކިމުގެ ވަލީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި )ރ( )ށ(

މެދުވެރިވެއްޖެ  ޙާލަތެއް  ޙާލަތުންކުރެ  މާއްދާތަކުގައިވާ  މި   17،16،15،14،13 އަދި 

ހިނދެއްގައެވެ.

ޢާއިލާއާބެހޭ )ނ( ހަމަޖައްސާނީ  ވަލީ  ޙާކިމުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   10 ގަވާއިދުގެ 

ފޯމުގައި 20.ވަލީ ހަވާލުކުރުން ފުރުމަށްފަހު  ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ހަވާލުކުރެވޭނީ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ވަލީ 

މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  ހުށަހެޅުމުން  ކޯޓަށް  ތަކެއްޗާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކައިވެނީގެ 1. ސަބަބަކާހުރެ،  އެއްވެސް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ވަލީވެރިޔާ  ފޯމުގައި  ކައިވެނީގެ 

މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ވެވެން ނެތުން. 
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ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވުން.2.

 

މި މާއްދާގެ )1( އަދި )2( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  އެހެންފަރާތަކާ ވަލީ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ 3.

ހަވާލުކުރަން  މައުޛޫނާ  ކައިވެނިކޮށްދެއްވާ  ހާޒިރުވެ،  މަޖިލިހަށް  ކައިވެނީގެ  އެފަރާތެއް 

ވާނެއެވެ.

ފަރާތުން 4. ހަވާލުވި  ވަލީއާ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  ނަންބަރު  ވަނަ   )2( މާއްދާގެ  މި 

ކުރުން. ސޮއި  ހަވާލުވިކަމަށް  ވަލީއާ  ހާޒިރުވެ  ކޯޓަށް  ކައިވެނިކުރާ 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ކުރާ 

ކައިވެނިތަކަށް ޙާކިމުގެ ވަލީ 

ހަމަޖެއްސުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 )ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ )ހ(21.

ކޮށްދިނުމުގެ  ކައިވެނި  އަށް  ވަލީ  ޙާކިމުގެ  ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  ވަލީ  ޙާކިމުގެ  ފަދައިން 

ހުއްދަދޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފެމިލީ ކޯޓުގެ 

އިސްޤާޟީ ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ފެމިލީ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި އެންމެ އިސް 

ވެރިއެކެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޙާކިމުގެ ވަލީ ފެމިލީ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ )ށ(

އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ކައިވެނިވާ ދެމީހުން ކައިވެންޏަށް ރުހޭ ކަމުގެ ބަޔާން.1.

ކައިވެނީގެ ވަލީވެރިޔާ ކައިވެންޏަށް ރުހޭ ކަމުގެ ބަޔާން.2.

ކައިވެންޏަށް ރުހޭ 3. އެ  ވަލީވެރިޔާގެ ނުވަތަ  ކައިވެނީގެ  ދެމީހުންނާއި  ކައިވެނިވާ 

ބަސް ދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.

ކައިވެނިވާ އަންހެނާއަކީ، ނަސަބު ނެތް މީހެއް ނަމަ ކައިވެނިވާ ދެ މީހުންނާއި 4.

ކައިވެނީގެ އަންހެނާގެ މަންމަގެ ބަޔާން، އަދި މަންމަ ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ މަންމަ 

އަންހެނާގެ  ކައިވެނިވާ  ނެތްނަމަ،  މީހަކު  އެފަދަ  އަދި  ބަޔާން،  މާމަގެ  ފަރާތު 

ބެލެނިވެރިޔާ ގެ ބަޔާން.

ކައިވެނިވާ އަންހެނާގެ ވަލީވެރިޔަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް ބުނާނަމަ ވަލީވެރިޔާގެ 5.

އެންމެ ގާތްތިމާގެ ދެ މީހުންގެ ބަޔާން. އެފަދަ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ އެކަން 

ދެނެހުރި ދެ ހެކިންގެ ބަޔާނާއި އައިޑީކާޑު ކޮޕީ

ވަގުތީ ގޮތުން ކައިވެނި 

ކޮށްދިނުން ފަސްކުރެވޭ 

ސަބަބުތައް

ކައިވެނިކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން ފަސްކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.22.

ދަރިންގެ ޚަރަދު ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެހިނދު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންދެން.1.

ފައިސާ 2. ޖޫރިމަނާ  ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ  ހުއްދަނެތި  ކޯޓުގެ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

. ން ދެ ން ކަ އް ދަ



9

ކައިވެނިކޮށްދޭންވާނީ ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ލިބިފައިވާ، ޝަރުޢީ މައުޛޫނުންނެވެ. )ހ(23.ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރާތް

ޝަރުޢީ  ފެމިލީކޯޓުގެ  މައުޛޫނުންނަކީ  ޝަރުޢީ  ދެވޭ  ހުއްދަ  މަތިން  މިގޮތުގެ  އަދި 

މައުޛޫނުންގެ އާންމު ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި ތިބި ޝަރުޢީ މައުޛޫނުންނަށް 

ވާންވާނެއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކޮށްދެވޭ އެންމެހައި ކައިވެނިތައް ޢަޤްދުކޮށްދޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި )ށ(

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުން ކަ

މަތިން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ހުއްދައާއެކު ޝަރުޢީ މައުޛޫނުންނެވެ. 

ކައިވެނީގެ މަޖިލިސްވާންވާނީ ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ކޯޓުގެ ފަރާތުން 24.ކައިވެނީގެ މަޖިލިސް

ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ތިބެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

ތަނަކަށެވެ. 

ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގައި 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންނަކީ: 25.

ކައިވެނިވާ ދެމީހުން.1.

ހަވާލުވި 2. ވަލީއާ  ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ވަލީ  ނުވަތަ  ވަލީވެރިޔާ 

ފަރާތް.

ދެ ހެކިން.3.

ކައިވެނީގެ މަޖިލިހަށް 

ހާޒިރު ނުވުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، ކައިވެނިވާން އެދޭ )ހ(26. ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލީހަށް ކަ

މީހުންގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުން )ކައިވެނިވާ ދެ މީހުންނާއި ވަލީވެރިޔާއާއި އަދި 

ދެ ހެކިވެރިން( ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ކައިވެނިވާން އެދޭ 

މީހުންގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، 

ކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ ކައިވެނިވާން އެދޭ މީހުންގެ ފަރާތުން، ގަޑި ޖެހުނު ކޮންމެ މީހަކަށް 

-/75ރ )ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ޖޫރިމަނާއެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ )ށ( މަޖިލިހަށް  ކައިވެނީގެ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކައިވެނިކުރަން 

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މަޖިލިހަށް  ކައިވެނީގެ  މީހަކު  އެއްވެސް  ތެރެއިން  މީހުންގެ 

އެ މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް 15 މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި ފުރުޞަތު ދިނުމުންވެސް 

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރުނުވީކަމުގައި ބަލައި ފޯމު ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.

ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު 

ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ކެންސަލް 27.

ދައްކައި،  ފީ  އަލުން  ކޮށްދެވޭނީ  ކައިވެނި  މީހުންގެ  ދެ  އެ  ޙާލަތުގައި  އެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ކައިވެނިކުރަން  ކުރިން  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 މީހުން  ދެ  އެ  އަދި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ. 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކައިވެނިކޮށްދެވޭނީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ އާއި ފޯމު 

ދެއްކުމުންނެވެ.  ފީއެއް  ރުފިޔާ(ގެ  )ފަސް ސަތޭކަ  -/500ރ  އިތުރުން  ފީގެ 
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ކައިވެނީގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމާއި 

ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުން

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކައިވެނީގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.28.

ކައިވެނިކުރަން ހުށަހަޅާ ފިރިހެނާގެ ސާބިތު ޚަރަދެއް ނުވަތަ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާއެއް 1.

އޮވެ، އެފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުން. 

ކައިވެނިފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކައިވެނިފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަކި އެއްޗެއް 2.

ނާންގައި 1 )އެކެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވުން.

ފޯމު 3. ކައިވެނީގެ  އިތުރުން  ޙާލަތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހެޅުން. ފަރާތުން  އެދޭ  ކައިވެނިކުރަން  އެދި  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ 

ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ހުށަހަޅާންވާނީ )ހ(29. ކޯޓަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްއެދި  ކައިވެނި  ކުރާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ފޯމުގައި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ފޯމު  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  އެކަމަށް 

މަތީންނެވެ.   މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ   28 ގަވާއިދުގެ  ޢާއިލާއާބެހޭ  ލިޔެކިއުންތަކާއެކު 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ )ށ(

މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

ކައިވެނިކުރި ޤައުމާއި ރަށާއި އަވަށް އެނގެންއޮތުން.1.

ކާޑުގެ 2. އައިޑީ  ނުވަތަ  ޕާސްޕޯޓް  އެޑްރެހާއި  ދާއިމީ  ނަމާއި  ފުރިހަމަ  ހެކީންގެ 

އޮތުން. ކޮޕީ  ޞައްޙަ 

ކައިވެނިކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު އެނގެންއޮތުން.3.

ކައިވެނި ކޮށްދީފައިވަނީ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ 4.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެނގޭނެ ލިޔުން.

އެކައިވެނި ކުރި ތާރީޚުގައި ކައިވެނިވި ދެމީހުން ކައިވެނިކުރި ޤައުމުގައި ތިބިކަން 5.

އެނގޭނެ ލިޔުން.

ކައިވެނިކޮށްދިން މައުޛޫނުގެ ނަމާއި ސޮއި އޮތުން.6.

ޤައުމެއްގައި )ނ( ހުންނަ  އޮފީހެއް  ރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކައިވެނިކުރީ  ދިވެހިރައްޔިތަކު 

ކައިވެނި  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ދޭއް(   2 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ކައިވެނިކުރާ  ނަމަ، 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ 

ކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު އެޤައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން، 

އެ ކައިވެނި ކޮށްދީފައިވަނީ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ 

ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ކޯޓަށް )ރ( ފެމިލީ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ކައިވެނި  ފަދައިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ކައިވެންޏަކީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދާއި ކޯޓުގެ 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރެވިފައިވާ ކައިވެންޏެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ކައިވެނި 

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ 

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ނެތް ޤައުމެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިނަމަ، )ބ(

އެ ކައިވެނިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކައިވެންޏެއް 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ އެ ޤައުމެއްގައި )ޅ(

ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށްނަމަ، ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް 

ޢައްޔަންކޮށް ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، )ކ(

ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ދެ ފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއެކު އެ ދެ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ 

ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

އައިޑީކާޑު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ )އ( ކަ ހުށަހަޅާއިރު،  ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ކައިވެނި  ކުރާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

މާއްދާއާ  ވަނަ   62 ޤާނޫނުގެ  ޢާއިލާއާބެހޭ  އެފަރާތެއް،  ފާއިތުވެފައިވާނަމަ،  މުއްދަތު 

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ކަންތައްތައް 30.ދިވެހި ބިދޭސީ ކައިވެނި އަންނަނިވި  އެދޭނަމަ،  ކައިވެނިކުރަން  ބިދޭސީއަކު  ރައްޔިތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަލަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވޭތޯ  ކިބައިގައި  މީހާގެ  އެދޭ  ކުރަން  ކައިވެނި 

ދެފަރާތުގައި )ހ( ކައިވެނިކުރަންއެދޭ  ސިފަތައް  ޞައްޙަވުމުގެ  ކައިވެނި  ޝަރުޢީގޮތުން 

ފުރިހަމަވުން: މިގޮތުން ކައިވެނި ކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބާގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ބަލައި  ފުރިހަމަވޭތޯ 

ކައިވެނިކުރަން އެދޭ ބިދޭސީ މީހާއަކީ މުސްލިމެއްކަމުގައިވުން.1.

މީހެއްނަމަ 2. އިސްލާމްވެފައިވާ  އަލަށް  ބިދޭސީމީހާއަކީ  އެދޭ  ކައިވެނިކުރަން 

ހުށަހެޅުން. އަޞްލު  ސެޓްފިކެޓްގެ  އިސްލާމްވިކަމުގެ 

މުސްލިމަކަށް 3. ދީނުގައި  އިސްލާމް  ކަމުގައިވާނަމަ  މީހަކު  އިސްލާމްވި  އަލަށް 

ކަމުގައިވުން: މީހަކު  އެނގޭ  ކަންތައްތައް  ލާޒިމު  އެނގުން  ކޮންމެހެން 

މިކަން ބަލައި ކަށަވަރުކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

އެންމެ އިސް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ބިދޭސީމީހާއަކީ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގައިދޭ )ށ(

އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.

ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ )ނ( ޚަރަދުބަރަދު  ޢާއިލީ  އެމީހެއްގެ  ފިރިހެނާއަކީ  ބިދޭސީ  ކައިވެނިކުރާ 

މަދުވެގެން            މަހަކު  ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ  އެމީހެއްގެ  މިގޮތުން  މީހެއްކަމުގައިވުން. 

ލިބެންވާނެއެވެ. ރުފިޔާ  ހާސް(  )ފަނަރަ  -/15000ރ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ކޯޓަށް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ބޭންކް  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް(   6 ފާއިތުވި  މީހެއްގެ  އެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ފަރާތެއް 

ނަމަ، އެ މީހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ސާބިތުވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަމުގެ މައްޗަށް ދެމީހަކު ކޯޓުގައި ހެކިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެނގޭނެ  ލިބޭކަން  އާމްދަނީއެއް  އެފަދަ  މަސައްކަތުން  ކުރާ  މީހަކު  އެ  ނުވަތަ 

ކޯޓުގައި  ދެމީހަކު  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  ލިޔެކިޔުން  އިތުބާރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް 

. ވެ އެ ނެ ހޭ ޖެ ން ވާ ކި ހެ

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ -/15000ރ )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާ ލިބޭކަން ކޯޓަށް )ރ(

ތަނަވަސްކަން  އެފަދަ  ވަލީވެރިޔާއަކީ  އަންހެނާގެ  ކައިވެނިވާ  ނުދެވޭނަމަ،  ސާބިތުކޮށް 

ހުރި މީހެއް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، އާއިލީ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާއުފުލުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވެ ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ކޯޓުން ކަ

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމުން އެކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބިދޭސީ ފިރިހެނާއަކީ އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރާ މީހެއްނަމަ މި )ބ( 

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ އާމްދަނީގެ އިތުރުން މި ގަވާއިދުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 

ވެގެންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މީހަކަށްވުން.

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރާނަމަ ކައިވެނީގެ ކުރިން ޢާއިލާއާބެހޭ )ޅ(

ގަވާއިދުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އިޤުރާރުވުން.

ދިވެހި ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް )ކ(

ހުށަހެޅުން. 

މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނީ މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހަދާތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ 

ދިވެހި ބިދޭސީ ކައިވެނި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން  

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކާއި ދިވެހި އަންހެނަކާ ނުވަތަ ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި ދިވެހި ފިރިހެނަކާ )ހ(31.

ޢާއިލާއާބެހޭ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ކައިވެނިކޮށް،  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ )ށ( ކައިވެނި  ކުރާ  ބިދޭސީންނާ  ދިވެހިންނާއި  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 
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އަންނަނިވި  އިތުރުން  ކަންތައްތަކުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   27 ގަވާއިދުގެ  ޢާއިލާއާބެހޭ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ކޯޓަށް  ލިޔުން  ރަސްމީ  އަންގައިދޭ  މަޢުލޫމާތުތައް 

ކައިވެނިކުރި ޤައުމާއި ރަށާއި އަވަށް.1.

ކާޑުގެ 2. އައިޑީ  ނުވަތަ  ޕާސްޕޯޓް  އެޑްރެހާއި  ދާއިމީ  ނަމާއި  ފުރިހަމަ  ހެކީންގެ 

ކޮޕީ. ޞައްޙަ 

ކައިވެނިކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު. 3.

ކައިވެނި ކޮށްދީފައިވަނީ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ 4.

ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންކަން.

އެ ކައިވެނި ކުރި ތާރީޚުގައި ކައިވެނިވި ދެމީހުން ކައިވެނިކުރި ޤައުމުގައި ތިބިކަން.5.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ )ނ(

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ ބަލައި، ކަށަވަރުކުރުމަށް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ދެމީހުންނާއި ވަލީވެރިޔާ 

ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ހުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 

މެދުވެރިކޮށް  އޮފީސް  އެ  ނަމަ،  ޤައުމެއްގައި  ހުރި  އޮފީހެއް  ރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަލީވެރިޔާގެ ރުހުން )ރ(

ރުހުން  ވަލީވެރިޔާގެ  ފޯމާއެކު،  އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ބެލެވޭނީ  ލިބިފައިވާކަމުގައި 

ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅެމުންނެވެ.

ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ )ބ( ޚަރަދުބަރަދު  ޢާއިލީ  އެމީހެއްގެ  ފިރިހެނާއަކީ  ބިދޭސީ  ކައިވެނިކުރާ 

މީހެއްކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެމީހެއްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަދުވެގެން           

ލިބެންވާނެއެވެ. ރުފިޔާ  )ފަނަރަހާސް(  -/15000ރ 

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ކޯޓަށް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ބޭންކް  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް(   06 ފާއިތުވި  އެމީހެއްގެ 

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ފަރާތެއް 

ނަމަ، އެމީހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ސާބިތުވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަމުގެ މައްޗަށް ދެމީހަކު ކޯޓުގައި ހެކިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކޯޓަށް  އެނގޭނެ،  ލިބޭކަން  އާމްދަނީއެއް  އެފަދަ  މަސައްކަތުން  ކުރާ  އެމީހަކު  ނުވަތަ 

ކޯޓުގައި  ދެމީހަކު  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު،  ލިޔެކިޔުން  އިތުބާރުކުރެވޭ 

. ވެ އެ ހޭނެ ޖެ ވާން ކި ހެ
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މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ -/15000ރ )ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާ ލިބޭކަން ކޯޓަށް )ޅ(

މާލީ  އެފަދަ  ވަލީވެރިޔާއަކީ  އަންހެނާގެ  ދިވެހި  ކައިވެނިވާ  ނުދެވޭނަމަ،  ސާބިތުކޮށް 

ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހަކަށްވެފައި އެކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު އާއިލީ ޚަރަދުތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމުގެ ޒިންމާއުފުލުމަށް އެއްބަސްވެ ވަލީވެރިޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ  ކޯޓުން ކަ

އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމުން އެކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ 

އަނތްބަށް ކައިވެނިކޮށްދިނުން

ހުށަހަޅައިފިނަމަ )ހ(32. ކޯޓަށް  އެދި  ކައިވެނިކުރަން  އަނތްބަށް  ގިނަ  އަނތްބަށްވުރެ  އެއް 

ބަލަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން  މީހެއްތޯ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާމީހާއަކީ 

އެމީހެއްގެ އަނބިދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާ މީހަކަށްވުން؛1.

މައްޗަށް        2. މަހެއްގެ  މަދުވެގެން  ފިރިހެނާއަކީ  އެދޭ  ކުރަން  ކައިވެނި  ދެއަނތްބަށް 

-/15000 ރ )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ އާމްދަނީއެއް  ލިބޭ މީހަކަށްވުން؛

ހުރިކަން )ށ( ތަނަވަސްކަން  މާލީ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   2 ގެ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެމީހެއްގެ ފާއިތުވި 6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް  ސްޓޭޓްމަންޓް 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ފަރާތެއް 

ނަމަ، އެމީހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ސާބިތުވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ދެމީހަކު ކޯޓުގައި ހެކިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެނގޭނެ،  ލިބޭކަން  އާމްދަނީއެއް  އެފަދަ  މަސައްކަތުން  ކުރާ  އެމީހަކު  ނުވަތަ 

ކޯޓުގައި  ދެމީހަކު  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  ލިޔެކިޔުން  އިތުބާރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް 

. ވެ އެ ނެ ހޭ ޖެ ން ވާ ކި ހެ

ދެއަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިންނާ ކައިވެނި ކުރަން އެދޭމީހާގެ އަނބިންނާއި ދަރިންގެ )ނ(

ނަންބަރުގައި  ވަނަ   2 )ހ(ގެ  މިމާއްދާގެ  ގިނަވާނަމަ،  އަށްވުރެ   3 އަދަދު  ޖުމްލަ 

ބަޔާން ވެގެންވާ އާމްދަނީގެ އިތުރުން، އިތުރުވާ ކޮންމެ އަނތްބަކާއި ކޮންމެ ދަރިއެއްގެ 

ނިސްބަތުން -/1000ރ )އެއް ހާސް ރުފިޔާ(ގެ އާމްދަނީއެއް އިތުރަށް ލިބެންވާނެއެވެ. 

އޭނާގެ )ރ( ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ކައިވެނިކުރަން  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 

އާމްދަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބޭކަމަށް ބަލައި އޭނާގެ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފިރިމީހާއަކީ މިމާއްދާގެ )ހ(ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އާމްދަނީއެއް )ބ(

މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ނުކުރާކަމަށްބުނެ،  ޚަރަދު  އަނބިމީހާއަށް   ވެފައި  މީހަކަށް  ލިބޭ 

ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާ  ގަވާއިދުން ޚަރަދު ކުރާކަމުގައެވެ.
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އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ފިރިމީހާ ޚަރަދުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނބިމީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް )ޅ(

ކޯޓަށް  އަނބިމީހާ  މިގޮތުން  އަދި  ނުކުރެއެވެ.  މަނައެއް  ގަވާއިދު  މި  ނެގުން  ބަޔާން 

ހާޒިރުވުމަށް ތިންފަހަރަށް ކޯޓުން ޗިޓް ފޮނުވުމުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ފިރިމީހާ ދީފައިވާ 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނތްބަށް ކައިވެނިކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހާ އަނބިމީހާއަށާއި )ކ(

ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދޭ ކަމުގައި ބުނެ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 

އަދި  ކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ.  ކައިވެނި  ދެއަނތްބަށް  ނުނިމެނީސް  މައްސަލައެއް  އެފަދަ 

މިފަދަ  ނުދާނަމަ  ދައްކަމުން  ގަވާއިދުން  އެފައިސާ  ސާބިތުވެފައިވާނަމަ  ދަރަންޏެއް 

ކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ. ކައިވެންޏެއް 

ކައިވެނިކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހާގެ ގެދޮރު ހުރިކަމުގައި ބެލެވޭނީ، އެމީހެއްގެ ނަމުގައި )އ(

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރު ހުރި ކަމުގައިވާނަމައެވެ. 

ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކަމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ އަނތްބެއް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު 

ފަހިކޮށްދެވެން ހުރިނަމައެވެ. އަދި އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

އަދި ކައިވެނިކުރަން އެދޭ މީހާ ދިރިއުޅެނީ ކުއްޔަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން 

ހުރި ކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮންމެ އަނތްބެއް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ވަކިން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފޭނެ 

މަގު ފަހިކޮށްދެވެން ހުރިނަމައެވެ. އަދި ކައިވެނިކުރަން އެދޭ މީހާގެ 18 އަހަރު ނުފުރޭ 

ދަރިންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިން ދިރިއުޅޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައިވާނަމައެވެ. 

ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން: މިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން   )ވ(

އެ މީހެއްގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 

އެއް އަނތްބަށް ވުރެ 

ގިނަ އަނތްބަށް ކާވެނިކުރުން

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެއް އަނތްބަށް ވުރެ ގިނަ އަނތްބަށް ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ، އެ ކައިވެނި ކޯޓުގައި 33.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

ފިރިހެނާއަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން -/15000ރ )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ލިބޭ 1.

މީހަކަށްވުން. މިގޮތުން  މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

އެމީހެއްގެ ފާއިތުވި 6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ފަރާތެއް 

ނަމަ، އެމީހެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިކަން ސާބިތުވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ދެމީހަކު ކޯޓުގައި ހެކިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެނގޭނެ،  ލިބޭކަން  އާމްދަނީއެއް  އެފަދަ  މަސައްކަތުން  ކުރާ  އެމީހަކު  ނުވަތަ 

ކޯޓުގައި  ދެމީހަކު  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  ލިޔެކިޔުން  އިތުބާރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް 

. ވެ އެ ނެ ހޭ ޖެ ން ވާ ކި ހެ
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ޚަރަދު 2. ކުރަންޖެހޭ  ދަރިންނަށް  އަނބިމީހާއަށާއި  އުޅޭ  އިނދެގެން  ފިރިހެނާ 

މީހަކަށްވުން. ކުރަމުންދާ 

ގަވާއިދުން 3. ފައިސާ  އެ  ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،  ދަރަންޏެއް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެ 

މީހަކަށްވުން. ދައްކަމުންދާ 

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދާއި ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭން 4.

ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

ފުރިހަމަވުން.

ނޑުމަށް ކައިވެނި ކުރުން ނޑައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލެވޭނީ އެކަން 34.ފަށްކެ ނޑުމުގެ ނުވަތަ ފަށްކަ ފަށްކެ

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމުންނެވެ.

ދެފަރާތަށް )ހ(35.ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން ކައިވެނިވާ  އެ  ގުޅިގެން،  ކައިވެންޏަކާ  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  ކޯޓުގައި 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓް  ކައިވެނީގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރާ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިގަތުމަކީ ކައިވެނިވާ ދެފަރާތުގެ )ށ(

ޒިންމާއެކެވެ. ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ސެޓްފިކެޓް 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

މަގުން  ގެ  ރުފިޔާ(  )އެއް  -/1ރ  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  އިތުރުވާ  ނުގެންގޮސްފިނަމަ، 

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން 

އަލުން ހެއްދުން

އެކަމަށް 36. ހަދައިދެވޭނީ  ސެޓްފިކެޓެއް  އަލުން  ގެއްލިގެން  ސެޓްފިކެޓް  ވަރީގެ  ނުވަތަ  ކައިވެނި 

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު އެކަމަށް ކަ ކަ

ފީ  ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކައިވެނި ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ޢަރަބި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހަދައިދެވޭނީ، )ހ(37.ސެޓްފިކެޓް ތަރުޖަމާ ކުރުން

ފޯމުގައި  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  އަސްލާއެކު  ސެޓްފިކެޓްގެ  އެ 

ދެއްކުމުންނެވެ. ކޯޓަށް  ފީ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ތަކެއްޗާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކުން، )ށ( ތިބޭ  ރާއްޖޭންބޭރުގައި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި 

ތަރުޖަމާކުރަން އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ސެޓްފިކެޓް ގެ އަސްލުގެ ބަދަލުގައި ސެޓްފިކްޓްގެ ކޮޕީ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގެ 

ނޑުޖެހުން ތައްގަ

ނޑު ޖަހައިދެވޭނީ  38. ކައިވެނި ނުވަތަ  ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީގައި ]އަސްލާ އެއްގޮތް[ ކަމުގެ ތައްގަ

އެކަމަށް  ތަކެއްޗާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ  ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ. ކަ

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް 

ނޫންކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

އެކަމަށް )ހ(39. ދޫކުރެވޭނީ  ލިޔުން  އަންގައިދޭ  ނޫންކަން  މީހެއް  އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން 

އެކަމަށް ތަކެއްޗާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ
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ނޑައެޅިފައިވާ ފީ  ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ. ކަ

ފޯމުގައިވާ )ށ( ދެހެކިން  ހުށަހަޅާފަރާތާއި  ފޯމު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޖަހަންވާނެއެވެ. ނިޝާން  އިނގިލީގެ  ސޮއިކޮށް  އިޤްރާރުގައި 

ހަވާލުކުރާނަމަ، )ނ( ފަރާތަކާ  އެހެން  ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ވެރިފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  ސިޓީއަކާއެކު އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ 

ގެނައުމުންނެވެ. އައިޑީކާޑު  ފަރާތުގެ  ހަވާލުވާ  ހަވާލުކުރެވޭނީ  ލިޔުން  އެ  މަތިން 

ވަރި ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 
ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާއާއި 52 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ވަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، 40.ވަރީގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން

ކައިވެނީގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ދަފުތަރު  ލިޔެ،  ދަފުތަރުގައި  ވަރީގެ  މަޢުލޫމާތު  ވަރީގެ  ކުރެވޭ 

ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

  
ވަރިސާބިތު ކުރެވޭތާ 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށްޓަކައި )ހ(41.ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން 

-/50 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްއާއެކު  އައިޑީކާޑާއި، ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި އަދި 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިތަކެތި ހުށަހަޅާތާ 10 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯޓުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދަގެ )ހ(ގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅާތާ 10 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓު )ށ(

-/1ރ  ފަރާތެއް  ކޮންމެ  ދެފަރާތުންކުރެ  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  އިތުރުވާ  ނުގެންގޮސްފިނަމަ 

)އެއް ރުފިޔާ( ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ވަމުންދާނެއެވެ.

ކޯޓުން ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނުގެންދެވި ދިމާވާ ޙާލަތްތައް )ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އިއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

ކޯޓަށް އެންގުން

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު  )ހ(42. އިއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެކަމަށް ކަ

އަންގަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް  އެކަން 

ފޯމު ހުށަހެޅޭތާ 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއްދަ ހަމަކުރުމުގެ ކަންތައް ފުރިހަމަ )ށ(

ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އިއްދަ ހަމަކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އިއްދަ ހަމަކުރުމަށް ޚާއްޞަ )ނ(

ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއް ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކޮށް ކޯޓުގެ 

ސިއްކަ ޖެހުމުންނެވެ.
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އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

 
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި 

ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ނެގޭނެ 

މިންވަރު

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅިގެން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި، 43.

ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ނެގޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމާއި 

އިޞްލާޙުކުރުން

ބާބު )ހ(44. ވަނަ  ފަސް  ގަވާއިދުގެ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ފެށުމުން،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

އުވުނީއެވެ. ރަޖިސްޓަރީކުރުން[  ވަރި  ]ކައިވެންޏާއި 

ދުވަހުން )ށ( ޝާއިޢުކުރެވޭ  އާންމުކޮށް  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުން )ނ( އާންމު  ޤާޟީންގެ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ގެނެވޭނީ،  ބަދަލެއް  ގަވާއިދަށް  މި 

. ވެ ނެ ން ގެ ށް ކޮ ސް ފާ
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ޖަދުވަލު 1

ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި 

ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާނެގޭނެ މިންވަރު

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ފީ 

އަދަދު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(ޚިދުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް

ކައިވެނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް
25/-

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފޯމު
25/-

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 

ފޮނުވާ މެސެޖް

75/- 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 
25/-

ދެއަނތްބަށް ކައިވެނިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
25/-

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
100/-

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
500/-

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ
500/-

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ 
1000/-

މާލެއިން ބޭރުގައި ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ރަށެއްފަދަ ތަނެއްގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ފީ 
5000/-

ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކެންސަލްވާ ކައިވެނި 7 ދުވަސްވުމުގެ ކުރިން ކޮށްދިނުން
500/-

ދުވަސްވީ ލިޔުން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް
100/-

ވަލީ ހޯދުމަށްއެދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ މެސެޖް 
100/-

ނޑު ޖެހުން އަސްލާ އެއްގޮތް ތަރުޖަމާއެއްކަމުގެ  ތައްގަ
25/-

ނޑު ޖެހުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ
25/-
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ކޯޓުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

އަދަދު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(ބާވަތް

-/75ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

-/1500ކުރަންއެދޭ ކައިވެންޏަށް، މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ފައިސާ ދެއްކޭގޮތްނުވުން

-/100ވަރިވިކަން ނައަންގައި 3 ދުވަސްވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

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

ވަރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނުގެންދިއުމުން 

އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ދުވާލަކަށް -/1

-/75ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަށް ގަޑިޖެހިގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 

-/1000ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

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

-/1000 އާއި -/10000 އާ ދެމެދުކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

-/5000 އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއްކޯޓުން ހުއްދަނެތި އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާ އިނުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށެއް ކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ -/1000 އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއްޤާނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަ

ލިޔުންތަކުގައި ޖެހޭ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

ސްޓޭމްޕް ބާވަތް

-/10 ރުފިޔާކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

-/50 ރުފިޔާވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި 

-/50 ރުފިޔާފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި


