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ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ 
  ޤަވާޢިދު

  
ކަނޑައެޅިގެންވާ ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ފައިސާއެއް،      .1  

ޢަދަދަަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިގެން
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލާއިރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޙުކުމަށް ނުކިޔަމްަނތެރިވީ
ކަމުގައި ބަލައި ތިރީގައި މި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު

  .ކުރެވޭނެއެވެ
  

ސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައި    )ހ(    
ޢަމަލުކުރަންފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް 

އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތް
  .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން) އެކެއް( 1
  

ހުށަހެޅޭސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން     )ށ(    
ދެވަނަފަހަރު ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް
އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތް

މަސްދުވަހާ) ތިނެއް( 3މަސްދުވަހާއި ) ދެއެއް( 2
2ދެމެދުގެ މުއްދަކަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ ގިނަވެގެން 

  .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން) ދެއެއް(
  

3ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ     )ނ(    
ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ވަނަ ފަހަރަށް) ތިނެއް(

3އެންގުމާއެކު ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާނުދެއްކި ފަރާތް 
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މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ) ހައެއް( 6މަސްދުވަހާއި ) ތިނެއް(
މަސްދުވަހާއި) އްދެއެ( 2މުއްދަތަކަށް އަރުވާލުން ނުވަތަ 

މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް) ހަތަރެއް( 4
   .ޖަލަށްލުން

  
)ހަތަރެއް( 4ސާބިތު ދަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން       .2  

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ވަނަ ފަހަރަށް
ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަރަނިވެރިޔާ
އިފްލާސްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 1މި ޤަވާޢިދުގެ       .3  
ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތާމެދު އެ މަތިން ސާބިތު ދަރަންޏަށް
ންވެސް ފައިސާމުޢަމަލުކުރު މާއްދާގައި ވާ ގޮތަށް

އިގެން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނުދެއްކަ
.ފަރާތް އިފްލާސްކޮށް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ
އިފްލާސްކޮށް ނިންމާފައިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއްގެ

  .ކުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެމައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓަ
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ      .4  
ފަރާތުން އިފްލާސް ކުރާއިރު ދަރަނިވެެރިޔާގެ މިލްކުގައި
ހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ދަރަނި އަދާކުރެވޭ މިންވަރަށް

މި. ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެޤަވާއިދުން 

މަތިން އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ އެ މީހެއްގެ
  .މިލްކު އެއްޗެކެވެ

  
މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްމަޞަދަށްޓަކައި އިފްލާސް ކުރުންކަމަށް      .5  

ބުނެފައިއެވަނީ ދަރަނިވެރިޔާގެ އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ
މުދައު ނުވަތަ މުދަލުން ބައެެއް ދަރަނި އަދާކުރުމަށްޓަކައި
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  .ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވިއްކުމަށެވެ
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް  ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ      .6  
ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތާއި ދެ
ފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ދެ ފަރާތް
އެއްބަސްވި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އަންގާ މައްސަލަ

މިގޮތަށް ނިންމާ މައްސަލައެއް މި. ނިންމާނީއެވެ
.ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ 1ޤަވާޢިދުގެ 

އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަ

ލިބެންވާ ފަރާތަށް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފައިސާ
  .ލިބިގެންވެއެވެ

  
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުންޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ       .7  

ދައްކަންބުނާ މިންވަރަކީ އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކި
އޮތް މިންވަރުކަމަށް ނުވިޔަސް އެ މީހެއްގެ މާލީ ހާލަތަށް
ކޯޓުން ބަލާއިރު އެ ފަރާތުން ބުނާ މިންވަރަކީ އެވަގުތަށް
އެ މީހަކަށް ދެއްކެންއޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޯޓަށް

އެ މީހަކު ދައްކަން ބުނާ މިންވަރެއް، ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ
ނަގައިދިނުމަށްފަހު އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މައްސަލަ

  .ބާޠިލްކުރެވިދާނެެއެވެ
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ      .8  
މީހަކު ފައިސާދައްކައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ މީހަކު

  .އަންގަންވާނެއެވެބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 1މި ޤަވާޢިދުގެ       .9  
ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ނުދައްކައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު ހުށަހެޅުމާއެކު ތިރީގައި
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ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅުތަކުން އެ
ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް

  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން    )ހ(    
ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން

  .އަމުރުކުރުން
  

ބަލައިފައިސާދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް     )ށ(    
  .ޗެކްކޮށް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް އަމުރުކުރުން

  
ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް    )ނ(    

ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް
  .ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުމަށް އަމުރުކުރުން

  
ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށްފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ     )ރ(    

ކުއްޔަށްދީ، ނުވަތަ ހިބަކޮށްދީ، ނުވަތަ ވިއްކާ، ނުވަތަ
ވަޞިއްޔަތްކޮށް، ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ ދަރަނި
 ސާބިތުވިފަހުން ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ދަރަނީގެ މައްސަލަ
ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ކޯޓަށް

މަސްދުވަސް ކުރިން) ހައެއް( 6ށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ ހު
  .ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުޢަމަލާތެއް ބާޠިލުކުރުން

  
ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ    )ބ(    

ފަރާތުގެ ދަރިއެއް ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ
އަތުންމިލްކުގައި ހިމެނޭ މުދަލަކީ ދަރަނި ލިބެންވާ މީހާގެ 

ނެގި ފައިސާއިން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ނުވަތަ މުދަލަކުން،
އުފައްދާފައިހުރި މަދަލެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ކޯޓުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

  .ގެނައުން
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ބެހޭ މަޢުލޫމާތުނުދެއްކި ފަރާތާސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ     )ޅ(    

  .އިޢު ކުރުންޝާޢާއްމުކޮށް 
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ    )ކ(    
ވަޒިފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ވާނަމަ އެމީހެއްގެ
މުސާރައިން ކޯޓަށް ފެންނަމިންވަރެއް ކަނޑައި ކޯޓަށް

  .ފޮނުވުމަށް އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް އެންގުން
  

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްސާބިތު ދަރަނަޏަށް       .10  
ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ފުރަތަމަ

)އެކެއް( 1ފަހަރު ބަންދުން މިނިވަންވުމަށްފަހު 
ވަނަ ފަހަރު) ދެއެއް( 2. މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ

ވަސްމަސްދު) ދެއެއް( 2ބަންދުން މިނިވަންވުމަށްފަހު 
ރު ބަންދުންވަނަ އަހަ) ތިނެއް( 3. ފަހުންނެވެ

  .ދުވަސް ފަހުންނެވެމަސް) ތިނެއް( 3މިނިވަންވުމަށްފަހު 
  

ސާބިތު ދަރަޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރު      .11  
ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވާނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ

  .ތިރީގަައިވާ ގޮތަށެވެ
  

މީހާގެ ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދު    )ހ(    
ވަނަ 9މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރު މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ބަންދުގައި ހުރެގެން ބަންދު މީހަކީފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ     )ށ(    
ފައިސާ ދެއްކޭފަދަ ތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް މީހެއް ކަމަށް
ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަދި ބަންދުގައި ހުރެގެން

6އެ މީހަކު ބުނެފިނަމަ  ފައިސާދެއްކެން ނެތްކަމަށް
ޅޭނެނޭމަސްދުވަސް ކުރިން އެ މައްސަލަ ހުށަ) ހައެއް(
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  .ގޮތަށް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ
  

ހުރެގެންފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބަންދު މީހާއަކީ ބަންދުގައި     )ނ(    
ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހެއްކަން ފައިސާ ދެއްކޭފަދަ

ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވުމާއެކު އަދި ބަންދުގައި ހުރެގެން
ފައިސާ ދައްކަން އެ މީހަކު އެއްބަސްނުވާނަމަ އެ މީހަކަށް
ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މުދަލަކުން،

އްކާފައި، ލިބޭއެވަގުތަކު ވިއްކަންޖެހޭ މިންވަރެއް ކޯޓުން ވި
ފައިސާއަކުން އެދަރަންަޏކަށް ފައިސާ ނަގާދިނުމުގެ

  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ      .12  
ކުންފުންޏެއްނަމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުންޏާ މެދު

  .ލިބިގެންވެއެވެޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް 
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅި    )ހ(    
ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ގެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  88ކުންފުނި ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
ރުމަށްދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޙުކުމާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކު

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 9އެންގުމާއެކު، މި ޤަވާޢިދުގެ 
  . ފިޔަވަޅުތައް އެ ކުންފުންޏަކާ މެދު އަޅަންވާނެއެވެ

  
ގައި ބުނާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް މައްސަލަ) ހ(މި މާއްދާގެ     )ށ(    

ނިންމާފައި ވަނިކޮށްވެސް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފައިސާ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނުލިބެންވާ ފަރާތުން މައްސަލަ 

ވަނަ 4ގެ ) ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( 96/10ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާ 74ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  18މާއްދާ ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާ އާއި މި 91ވަނަ މާއްދާ އާއީ  80ނުވަތ 
ހަތަރު މާއްދާއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން

  .އްސަލަ ނިންމުންއި ކޯޓުން މަޅަފިޔަވަޅުއަ
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ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުންފުންޏެއްގެ    )ނ(    

މާލީމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ ކުންފުންޏެއްގެ 
ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުންފުނި އިފްލާސްކޮށް

  . މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ނުވިނަމަ    )ރ(    
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ކޯޓަށް

  .ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހިންގުން
  

ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކުންފުނީގެ    )ބ(    
ޑިރެކްޓަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް

  .ހިފެހެއްޓުން
  

ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފައްޓާއިރު އަދާކުރެވިފައި ނުވާ  މި      .13  
ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ މި

  .ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ
  

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުމުން ޝަރީޢަތް: ނޯޓް        
މާއްދާ 165 ގެ 6 ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު

  .ބާޠިލްވީއެވެ
          

  


