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އާއިލާއާބެހ ޤާނޫނ
ތަޢާރފާއި ނަން

.1

ކާވެނިކރން

.2

ކާވެނިކޮށްދިނން

.3

(ހ)

ގ
ބދަރިންނަށް ޚަރަދ ދިނމާއި ،ކދިން ެ
ވރިއާއި ،އަނ ި
މި ޤާނޫނަކ ،ކާވެންޏާއިަ ،
މ
ދރިލެއްވމާއި ،ނަސަބ ސާބިތކރމާއި ،އާއިލ ދިރިއޅ ާ
ބލަދވެރިކަމާއިަ ،
ޙަޟާނަތާއިަ ،
ހރާއްޖގައި ޢަމަލކރާނ
ނ ،ދިވެ ި
ބއެއް ކަންތައްތަކާ ބެހގޮތ ް
ގޅިފައިވާ އެހެނިހެން ަ
ބޔާން ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެވެ.
އސޫލތައް ަ

(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ" ،އާއިލާއާބެހ ޤާނޫނ" އެވެ.

ކާވެނި
ދިވެހި ރައްޔިތަކ އެހެން ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކާވެނި ކރަނނަމަ ،ނވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތަކ ބިދސއަކާ
ފއިވާ ގޮތގެ މަތިންނެވެ.
ބޔާންކޮށް ަ
ނވާނ މި ޤާނޫނގައި ަ
ކާވެނި ކރަނނަމަ ،ކާވެނި ކރަ ް

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖގައި ކާވެންޏެއް ޢަޤްދ ކޮށްދންވާނ ،އެކާވެންޏެއް ކރަން އެދ ދެމހންކރެ
އެކަކ ކާވެންޏަށް އެދި ހށަހަޅައި ،އަނެކަކ އެކަން ގަބޫލކޮށް ،މި ޤާނޫނގައިވާ
ބ ،މި ޤާނޫނގައިވާ ގޮތގެމަތިން ކާވެނި ކރމަށްޓަކައި ފރިހަމަ
ގޮތގެމަތިން ވަލ ލި ި
އ
ކރަންޖެހ އެހެން ކަންތައްތައް ފރިހަމަ ކރމން ،ކާވެނި ކރަން އެދ ފިރިހެނާއާ ި
އަންހެނާގެ އިތރަށް ވަލވެރިޔާއާއި ،ދެހެކިންގެ ހާޒިރގައި ،ޝަރޢ މައޒޫނެކެވެ.
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(ށ)

މިޤާނޫނގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބނެފައިވާ ޙާލަތތަކގައި ،އެމާއްދާގެ (ނ) ގައި
ބނެފައިވާ

ޙާކިމގެ

ތން
ގޮތގެމަ ި

ވަލ،

އެ

ކާވެއްޏެއްކޮށްދ

ޝަރްޢ

މައޒޫނާ

ހަވާލވމންނާއި ،ވަލވެރިޔާ އެހެން މހަކާ ވަލ ހަވާލކރާ ޙާލަތތަކގައި ވަލ
މމާއްދާގެ (ހ) ގެ ބނމަށްޓަކައި ވަލވެރިޔާ ހާޒިރވކަމަށް
ހަވާލކރެވމހާ ހާޒިރވމންި ،
ބެލނެއެވެ.

ކާވެނިކޮށްދ އެންމެ

.4

(ހ)

ހަގ އމރ

ނ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބނެފައިވާ ޙާލަތގައި މެނވ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ކާވެ ި
ޢަޤްދކޮށްދންވާނ ،ކާވެނިކރަން އެދ ދެމހންކރެ ކޮންމެ މހެއްގެ އމރން މލާދ ގޮތން
އަށާރަ އަހަރ ފރިފައިވާ ނަމައެވެ.

(ށ)

ރ އަހަރ ފރިފައިނވާ މހަކ ކާވެނި ކރަން އެދި
އމރން މލާދގޮތން އަށާ ަ
ބލިޣވެފައިވާ މހަކ ކަމގައިވާނަމަ ،އެމހެއްގެ ޖިސްމާނ
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމހަކ ާ
ށ
ބ ް
ބ ަ
ދޅަހެޔޮކަމަށާއި ދިރިއޅމގެ ފދންތެރި ކަމަށާއި ،ކާވެނިކރަން އެމހަކ ބނންވާ ސަ ަ
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމހަކ ކާވެނިކރމގެ ހއްދަ ދިނމގެ އިޚްތިޔާރ ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް
ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

ކާވެނިކރެވނެ މހން

.5

ކާވެނިކޮށްގެން އިން

.6

އަންހެނާގެ ކާވެނި

ކައިވެނި ކރަންވާނ ،އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި އެމހަކާ ކާވެނި ޙަރާމްނޫން މހަކާއެވެ.

(ހ)

ކ
ނކަށް އެހެން ފިރިހެނަ ާ
ވތަ މހެއްގެ ޢިޞްމަތގައި އިން އަންހެ ަ
ބކަށް ،ނ ަ
މހެއްގެ އަން ަ
ކާވެންޏެއް ނކރެވނެއެވެ.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

މ
އދާގެ މއްދަތ ފރިހަ ަ
ރަޖްޢ ވަރިއަކން ވަރިވެފައިވާ އަންހެނަކ ފރިހަމަ ކރަންޖެހ ޢި ް
ކރމގެ ކރިން ،އެ އަންހެނާ އެންމެފަހން އިނދެގެން އޅނ ފިރިހެނާ ނޫން އެހެން
މހަކާ ކާވެންޏެއް ނކރެވނެއެވެ.

(ނ)

ހނާއާ އެހެން ފިރިހެނަކ
ފށްވެފައިވާ މހަކނަމަ ،އެ އަން ެ
ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާއަކ ،ތިން ަ
ރ
ފށްކ ި
އިނދެ ،ޖިމާޢވެ ،ވަރިކޮށް ،ޢިއްދާ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ މެނވ ،ތިން ަ
ވންޏެއް ނކރެވނެއެވެ.
ފިރިހެނާއަކަށް އެއަންހެނާއަކާ ކާ ެ

(ރ)

ނ
ކށްނަމަ ،އެމހާގެ ފިރިމހާ މަރވި ތާރޚން ފެށިގެން ހިޖްރގޮތ ް
ހވަފަތްވެފައިވާ އަންހެނަ ަ
ހަތަރމަހާއި ދިހަދވަސް ވމގެކރިން ،އަލން ،ކާވެންޏެއް ނކރެވނެއެވެ.

ފިރިހެނަކަށް އެއް

.7

ކ
އެއްވެސް ފިރިހެނަކަށް އެއް ޢިޞްމަތެއްގައި ހަތަރ އަންހެނންނަށްވރެ ގިނަ އަންހެނންނަ ާ

ޢިޞްމަތެއްގައި

ގ
މ ،މި މާއްދާ ެ
އންހެނަކ އިންނަ ަ
ކާވެންޏެއް ނކރެވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފިރިހެނެއްގެ ޢިއްދާގައި ަ

ކާވެނި ކރެވ

ށވެ.
ޢޞްމަތެއްގައި އަންބަކ އިނކަމަ ެ
ބނމަށްޓަކައި ބެލނ ،އެއް ި

މިންވަރ

ޣައިރ މސްލިމންނާ

.8

(ހ)

ދިވެހި އެއްވެސް އަންހެނަކަށް ޣައިރމސްލިމް ފިރިހެނަކާ ކާވެންޏެއް ނކރެވނެއެވެ.

ކާވެނިކރން

(ށ)

ދިވެހި އެއްވެސް ފިރިހެނަކ ،ޣައިރމސްލިމް އަންހެނަކާ ކާވެނިކރަން އެދނަމަ ،އެކާވެނި
ކރެވނ ،އެ ޣައިރމސްލިމް އަންހެނާއަކ އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި މސްލިމް ފިރިހެނަކ
އިނން ހއްދަ ޣައިރ މސްލިމަކ ކަމގައިވާނަމައެވެ.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

ރހމާއި ވަލ

.9

ކާވެނގެ ރަން

.10

(ހ)

މި ޤާނޫނގެ ދަށން ކާވެންޏެއް ޢަޤްދކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކރެވނ ،އެކާވެންޏެއް ކރމަށް،
ބފައި އޮވެގެންނެވެ.
އެ ކާވެންޏެއްގެ ދެފަރާތް ކަމގައިވާ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާގެ ރހން ލި ި
ވ
ތ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ާ
ހނާގެ ވަލވެރިޔާގެ ވަލ ،ނވަ ަ
އަދި ކާވެނި ކރަން އެދ އަން ެ
ބފައި އޮވެގެންނެވެ.
ގޮތގެ މަތިން އެކާވެންޏެއް ކރމަށް ޙާކިމގެ ވަލ ލި ި

(ށ)

އ
ބ ް
ބ ެ
ގ ވަލވެރިޔާގެ ވަލ ،ތިރގައިވާ ސަބަބތަކން ކރެ ސަ ަ
ކާވެނިކރަން އެދ އަންހެނާ ެ
ބގެންނެވެ.
މ ،އެކާވެންޏެއް ކރެވނ ،ޙާކިމގެ ވަލ ލި ި
ބން ނެތްނަ ަ
މެދވެރިވެގެން ،ލި ެ
()1

(ނ)

ނަސަބގެ ގޮތން ވަލއަރާ މހަކ ދނިޔގައި ނެތން.

()2

ޔ ވަލ ދިނމން މަނާވެގަތން.
ނތި ،ވަލވެރި ާ
ބއް ެ
ބ ެ
މަގބޫލ ސަ ަ

()3

ވަލވެރިޔާ ވތަނެއް ނނގން.

()4

ވަލވެރިޔާއަކ ވަލދިނމގެ ޝަރްތ ފރިހަމަވާ މހަކ ކަމގައި ނވން.

ބއް މެދވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތވެ،
ބ ެ
މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ސަބަބތަކން ކރެ ސަ ަ
ކާވެންޏެއް ކރމަށް ޙާކިމގެ ވަލ ދންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކާވެންޏެއް ކޮށްދ ޝަރޢ މައޒޫނާ
ތން ހަވާލކރެވނެއެވެ.
ޙާކިމގެ ވަލ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެމަ ި

(ހ)

ގ މަތިން ކާވެނގެ ރަން،
ރ އަންހެނާއަށް ޝަރޢ ހަމަތަކ ެ
ކާވެނި ޢަޤްދވމާއެކ ،ކާވެނިކ ާ
ރ
ޙައްޤވާނެއެވެ .އަދި ކާވެނގެ ރަން ،ޝަރޢ ހަމަތަކގެ މަތިން ދިނން ،ކާވެނިކ ާ
ފިރިހެނާއަށް ވާޖިބ ވާނެއެވެ.

(ށ)

ރ
ވނިކ ާ
ބގަތމަކ ،ކާ ެ
ބވަތާއި މިންވަރ ކަނޑައެޅމާއި ،ކާވެނގެ ރަން ލި ި
ކާވެނގެ ރަނގެ ާ
އަންހެނާގެ ޙައްޤެކެވެ .ފަހެ ،މިއިން ކަމަކާމެދ ގޮތެއް ނިންމމގެ ޙައްޤ އެހެން އެއްވެސް
ބގެނެއް ނވެއެވެ.
ފަރާތަކަށް ލި ި
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ނ)

މ
ތ ޝަރޢަތް ހއްދަކރާ ކޮން ެ
ރ ކޮންމެ އެއްޗެއް ،ނވަ ަ
ދ ،އަގެއްހ ި
ޝަރޢގޮތން ހއް ަ
އވެ.
މަންފާއެއް ނވަތަ މަސައްކަތެއް ،ކާވެނގެ ރަނގެ ގޮތގައި ފދނެ ެ

ކާވެނގައި އެއްބަސް

ނ
ބވާ ެ
ބނާކރމގައި ތަ ާ
ހމެނ ދެފަރާތން ދިރިއޅން ި
(] .11ހ)[ ކާވެނިކރާއިރ ،އެކާވެނގައި ި

ވމަކަށް ޢަމަލކރން

ބސްވމެއްގައި ހިމަނައި،
މައިގަނޑ އސޫލތައް ،ދެފަރާތގެ ދެމެދގައި ލިޔމަކންވެވ އެއް ަ
ބސްވމަށް ޢަމަލކރމަކަށް މި ޤާނޫނ ހރަހެއް ނާޅައެވެ.
އެ އެއް ަ
ބދަލކރެވިފައި
އިޞްލާޙ )1( :9/2016 :ގެ ދަށން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ގޮތގައި ަ
](ށ)

ބސްވން އެކލަވާލަންވާނ ،އިސްލާމ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

ޝަރޢަތގެ އސޫލތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިންނެވެ[.
އިޞްލާޙ )1( :9/2016 :ގެ ދަށން އިތރ ކރެވިފައި

އެއް އަންބަށްވރެ

.12

(ހ)

މ
ށ ކާވެނިކރެވނ ،އެ ކާވެނިކރަން އެދ ފިރިހެނާި ،
ބ ް
ބށްވރެ ގިނަ އަން ަ
އެއް އަން ަ

ގިނަ އަންބަށް

ގ
ނ ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިން ކާވެނ ެ
ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށ ް

ކާވެނިކރން

ރެޖިސްޓްރާރަށް ހށަހެޅމން ،ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރ އެކަމަށް ހއްދަ ދިނމންނެވެ.
(ށ)

ބށް ކާވެނިކރމގެ ހއްދަދެވނ ،ކާވެނިކރަން ހށަހަޅާ
ބށްވރެ ގިނަ އަން ަ
އެއް އަން ަ
ގ
ބލަންޖެހ އެންމެން ބެލމ ެ
ބންނާއި އަދި އނާ ަ
ފިރިހެނާއަކ ،އެމހެއްގެ އަނ ި
މށްފަހ ،އަދި ކާވެނިކރަން އެދި ހށަހަޅާ ސަބަބތަކަކ،
ތަނަވަސްކަންހރި މހަކތޯ ބެލ ަ
ބލާއިރ ،ކާވެނގެ
ޝަރޢ ހަމަތަކގެމަތިން ަ
ކަމގައި ވާނަމައެވެ.
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އ
ރެޖިސްޓްރާރަށް ގަބޫލކރެވ ސަބަބތަކެ ް

ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

ބާޠިލ ކާވެނި

ވފައި ނވާ
ވންޖެހ ޝަރްތތައް ފރިހަމަ ެ
 .13ކާވެނި ޞައްޙަވމަށްޓަކައި އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި ފރިހަމަ ާ
ނޏެކެވެ.
ބޠިލ ކާވެ ް
ކޮންމެ ކާވެންޏަކާ ،

ކާވެނިކރމގެ ހއްދަ

.14

ކާވެނިކރމަށް އެދި

ތން
ނ ހަދާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެމަ ި
މ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށ ް
 .15ކާވެނިކރަން އެދ ދެމހންި ،

(ހ)

ގ
ކވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރ ެ
ކާވެނިކރމގެ ހއްދަދނ ،ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރެވެ .ފަހެާ ،
ހއްދަނެތި އެއްވެސް ކާވެންޏެއް ޢަޤްދކޮށްދގެނެއް ނވާނެއެވެ.

(ށ)

އ
ނނާ ި
ކާވެނިކރމގެ ހއްދަ ދެވނ ،ކރމަށް ހށަހަޅާފައިވާ ކާވެންޏަކ ،ޝަރޢގޮތ ް
ޝރްތތައް ފރިހަމަ ވެފައިވާ ކާވެންޏެއް ކަމގައިވާނަމައެވެ.
ވންޖެހ ަ
ޤާނޫނގޮތން ފރިހަމަ ާ

ހށަހެޅން

ނ ގަސްތކރާ ތާރޚގެ ހަތްދވަސް
ކާވެނި ކރމގެ ހއްދައަށް އެދި ،ލަސްވެގެން ،އެ ކާވެނި ކރަ ް
ކރިން ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހި – ބިދސ

 .16ބިދސއަކާ ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކާވެނި ކރެވނ ،ތިރގައިވާ ޝަރްތތައް ފރިހަމަވެގެންނެވެ.

ކާވެނި

(ހ)

ކާވެނި

ކރަންއެދ

އއި
ފިރިހެނާ ާ

އަންހެނާގެ

ބއިގައި،
ކި ަ

ޝަރޢގޮތން

ނ
ކާވެ ި

ޞައްޙަވމަށްޓަކައި ހރން ލާޒިމވާ ސިފަތައް ފރިހަމަވން.
(ށ)

ނކާ ކާވެނި ކރަނނަމަ ،އެ ބިދސ ފިރިހެނާއަކ ،ރާއްޖގެ
ހ ަ
ބިދސ ފިރިހެނަކ ދިވެހި އަން ެ
ބލެހެއްޓ ވަރގެ މހަކ
މތަކގެމަތިން ،އާއިލާގެ ޚަރަދ ެ
ބލާ ހަ ަ
ކަމާބެހ ކޯޓން ަ
ކަމގައިވން.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

ބިދސ ފިރިހެނންގެ

.17

އިޤްރާރ

ހނަކާ ކާވެނި ކރަނނަމަ ،އެ ކާވެންޏެއް ކރމގެ ކރިން ،ދިވެހި
ބިދސ ފިރިހެނަކ ދިވެހި އަން ެ
އަންހެނަކާ

ނނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ
ޤ ޫ
ކާވެނިކރާ ބިދސ ފިރިހެނާގެ މައްޗަށް މި ާ

ހނާ ސޮއިކރަން
ތއް ގަބޫލކރާކަމގެ އިޤްރާރެއްގައި ،އެ ބިދސ ފިރި ެ
ގަވާއިދގައި ލާޒިމކރާ ކަންތައް ަ
ވާނެއެވެ.

މިޤާނޫނ ފާސްވމގެ

.18

މި ޤާނޫނ ފާސްވމގެ ކރިން ކޮށްފައިވާ ދިވެހި-ބިދސ ކާވެނިތަކގެ މައްޗަށްވެސް ،މި ޤާނޫނގެ

ކރިން ކޮށްފައިވާ

 33ވަނަ މާއްދާއާއި  34ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙކމްތައް ހިނގާނެއެވެ.

ދިވެހި – ބިދސ
ކާވެނި

ކާވެނި ރަޖިސްޓަރކރން
ރަޖިސްޓަރކރން

.19

ކާވެނގެ ދަފތަރ

.20

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖގައި ކރާ ކާވެންޏާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބރގައި ދިވެހި ރައްޔިތން ކރާ
ވ
ބޔާންކޮށްފައި ާ
ކާވެންޏާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތން ބިދސންނާ ކރާ ކާވެނި ،މިޤާނޫނގައި ަ
ގޮތގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރ ކރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކާވެންޏެއް ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ރަޖިސްޓަރއެއް
ނކރެވނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ކާވެންޏެއް މި ޤާނޫނގެ ދަށން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވނ،
މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައި ބނާ ފއެއް ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދެއްކމންނެވެ.

(ހ)

މި ޤާނޫނގެ ދަށން ރަޖިސްޓަރކރެވ ކާވެނގެ މަޢްލޫމާތ ރެކޯޑކރެވ ކާވެނގެ ދަފތަރެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

ގ
މތިން ،ކރެވ ކާވެނ ެ
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެ ަ
އޓާނ ،ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރެވެ.
ބލަހަ ް
މަޢްލޫމާތ ލިޔެ ދަފތަރ ަ

ކާވެނގެ

 .21ކާވެންޏާ ބެހގޮތން ކާވެނގެ ދަފތަރގައިވާ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތަކ ތެދނޫން މަޢްލޫމާތެއް ކަމަށް

ދަފްތަރގައިވާ ކށް

ފއިވާ ދެމަފިރިންގެ ހާޒިރގައި ،ނވަތަ އެދެމަފިރިން މަރވެފައިވާނަމަ
ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ ،ކާވެނި ކޮށް ަ

ރަނގަޅކރން

ދެހެކިންގެ ހާޒިރގައި ،އެ ތެދނޫން މަޢްލޫމާތ ލިޔެފައިވާ ތަނގައި ރެޖިސްޓްރާރ ރޮނގެއް ދަމައި
ޢލޫމާތ ލިޔެ ،ސޮއިކރަންވާނެއެވެ.
ކަނޑާލމަށްފަހ ،ތެދ މަ ް

ރާއްޖެއިން ބރގައި

 .22ދިވެހި ރައްޔިތަކ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބރގައި ކާވެންޏެއް

ކރާ ކާވެނި

ކޮށްފިނަމަ ،އަދި އެ ކާވެންޏެއްކރ

ދިވެހިރާއްޖގެ ރަސްމ އޮފހެއް ހންނަ ޤައމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ކާވެނިކރާ ދވަހން ފެށިގެން
ދެމަސް ދވަހގެ ތެރގައި ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިން،
އެ ކާވެންޏެއް ކރިފަރާތން އެ އޮފހެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ކރމަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކާވެނިކރ
ދިވެހިރާއްޖގެ ރަސްމ އޮފހެއް ނެތް ޤައމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ކާވެނިކރާ ދވަހން ފެށިގެން
ހަމަސްދވަހގެ ތެރގައި އެ ކާވެންޏެއް ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖގައި
ނއެވެ.
ރަޖިސްޓަރކރމަށް ހށަހަޅަންވާ ެ

ވަރިކރމާއި ކާވެނި ރޫޅާލން
ވަރިކރމަށް
ހށަހެޅން

.23

(ހ)

ނ
މ ،ވަރިކރަންވާނ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށ ް
ފިރިމހާ ،އަނބިމހާ ވަރިކރަން ބނންވެއްޖެނަ ަ
އކަން ހށަހަޅައި ،ޤާޟ
ހަދާ ގަވާއިދގައި ބނެފައިވާ މަޢްލޫމާތާއެކ ކަމާބެހ ކޯޓަށް ެ
ހއްދަ ދިނމންނެވެ.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

ނ
ގ އަނބިމހާ ވަރިކރަ ް
ފއިވާ ގޮތގެމަތިން ،ފިރިމހާ އނާ ެ
ކށް ަ
ބޔާން ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ކޓަށް ހާޒިރކޮށް ،ވަރިކރމާމެދ
ނ ،އެ ދެމަފިރިން ޯ
ށ ކޯޓަށް ހށަހެޅމ ް
ބނންކަމަ ް
ގ ހއްދަޔާއެކ ،ކޯޓގައި
ނފިނަމަ ،ޤާޟ ެ
ނތްކަމަށް ބ ެ
ެ
އަނބިމހާގެ އިޢތިރާޟެއް
ފިރިމހާއަށް އަނބިމހާ ވަރި ކރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
ހ އަނބިމހާ ވަރިކރަ ް
ތން ،ފިރިމ ާ
ކށްފައިވާ ގޮތގެމަ ި
ބޔާން ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ފރިމހާއާއެކ ކާވެނގައި
ބނންކަމަށް ކޯޓަށް ހށަހެޅމން ،އަނބިމހާ ބނންވަނ ި
ސލަތައް ޙައްލކރމާބެހ
ނފިނަމަ ،ކަމާބެހ ކޯޓގެ އާއިލ މައް ަ
މށް ބ ެ
ދެމިހންނަން ކަ ަ
ބއެއް އެރަށެއްގެ ކޯޓގައި ނެތް
ބޔަށް ،ޤާޟ އެމައްސަލައެއް ފޮނވަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ަ
ަ
އ
ފއިވާ ގޮތގެމަތިންެ ،
ގ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބނެ ަ
މ ޤާނޫނ ެ
ރަށެއްނަމަ ،ޤާޟ ި
ދެމަފިރިން ޞލްޙަ ކރމަށް މަސައްކަތް ކރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ތން މަސައްކަތްކޮށްގެން ،ދެމަފިރިއަކ
މި ޤާނޫނގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަ ި
ޞލްޙަ

ނކރެވނކަން

އަންގައިފިނަމަ،

އަދި

އާއިލ
އެ

މައްސަލަތައް

ދެމަފިރިންނަށް

ޙައްލކރމާބެހ
ޞލްޙަވެރިކަމާއެކ

ބއިން
ަ

ށ
ޤާޟއަ ް

ކާވެނގައި

ދެމި

ފނިއްޖެނަމަ ،އަނބިމހާ ވަރިކރމގެ ހއްދަ ޤާޟ،
ށ ެ
މށް ޤާޟއަ ް
ނތިބެވނެކަ ަ
ފިރިމހާއަށް ދންވާނެއެވެ.
(ބ)

ތން މަސައްކަތްކޮށްގެން ،ދެމަފިރިއަކ
މި ޤާނޫނގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަ ި
ޞލްޙަ

ވެއްޖެކަމަށް

އާއިލ

މައްސަލަތައް

ޙައްލކރމާބެހ

ބއިން
ަ

ށ
ޤާޟއަ ް

އ
ނވެސް ގޮތަކން ދެމަފިރިން ޞލްޙަ ވެއްޖެކަމަށް ެ
ވތަ އެނޫ ް
އަންގައިފިނަމަ ،ނ ަ
ނ
ދެމަފިރިއަކ ކޯޓަށް އަންގައިފިނަމަ ،ވަރިކރމަށް ފިރިމހާ ކޯޓަށް ހށަހެޅި ހށަހެޅ ް
ބޠިލވއެވެ.
ާ

16

ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

ވަރިވމަށް އެދި

.24

(ހ)

ހށަހެޅން

އަންބަކ

އނާގެ

ފިރިމހާގެގާތން،

ތިރގައި

ބނެފައިވާ

ނ
ތެރެއި ް

ސަބަބތަކގެ

ނ
ގވާއިދގައިވާ ގޮތގެމަތި ް
ހދާ ަ
ނނަމަ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ަ
ބކަށްޓަކައި ވަރިވާން ބނ ް
ބ ަ
ސަ ަ
ށހެޅިދާނެއެވެ.
ކަމާބެހ ކޯޓަށް އެކަން ހ ަ
()1

އަނބިމހާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލން ލިބފަދަ ޢަމަލެއް ފިރިމހާ ކރން.

()2

އަނބިމހާއަށް ފިރިމހާ އަނިޔާވެރިވން.

()3

ދނގޮތން ޙަރާމްކަމެއް ކރމަށް ފިރިމހާ އަނބިމހާއަށް މަޖބޫރކރން.

()4

މަގބޫލ

ތ،
ބއްނެ ި
ބ ެ
ސަ ަ

އަނބިމހާއާއެކ

އެއްދާންކރމން،

ހަތަރ

ށ ފިރިމހާ މަނާވެގަތން.
މަސްދވަހަށްވރެ ދިގމއްދަތަކަ ް
(ށ)

ނ
ނބަކ އނާގެ ފިރިމހާގެ ގާތ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަތިން އަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބލައި ،އަދި ވަރިވމަށް އެދި
ވަރިވމަށް އެދި ކޯޓަށް ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ަ
ނ
ބބަކ މި ޤާނޫނގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ސަބަބތަކގެ ތެރެއި ް
ހށަހަޅާ ސަ ަ
ށ
ބޔަ ް
މ ،ކަމާބެހ ކޯޓގެ އާއިލ މައްސަލަތައް ޙައްލކރމާބެހ ަ
ބއްކަމަށް ނވާނަ ަ
ބ ެ
ސަ ަ
ތ
ބއެއް އެ ރަށެއްގެ ކޯޓގައި ނެ ް
ޤާޟ އެމައްސަލައެއް ފޮނވަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ަ
ރަށެއްނަމަ ،މި ޤާނޫނގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަތިން ،އެ ދެމަފިރިން
ޞލްޙަކރމަށް ޤާޟ މަސައްކަތް ކރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޙ
ނ ދެމަފިރިއަކ ޞލް ަ
އދާގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަތި ް
މި ޤާނޫނގެ  25ވަނަ މާ ް
މައްސަލަތައް

ނކރެވނކަން

އާއިލ

ދެމަފިރިންނަށް

ކާވެނގައި

ޙައްލކރމާ

މށް
ދމިނތިބެވނެކަ ަ
ެ

ބއިން
ބެހ ަ
ޤާޟއަށް

ކޯޓަށް

ނ،
އެންގމ ް

ފެނިއްޖެނަމަ،

ނ
ކޯޓ ް

ބއިނ ވަރިއަކން ވަރިކޮށްދންވާނެއެވެ.
އެދެމަފިރިން ާ
(ރ)

މި ޤާނޫނގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަތިން ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަވެއްޖެކަމަށް
ނންވެސް ގޮތަކން އެ ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަވެއްޖެކަމަށް އެ
އެންގމން ،ނވަތަ އެ ޫ
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ޅ
ޓށް ހށަހެ ި
ދެމަފިރިއަކ ލިޔމަކން ކޯޓަށް އެންގމން ،ވަރިވމަށް އެދި އަނބިމހާ ކޯ ަ
ބޠިލވާނެއެވެ.
ހށަހެޅން ާ

ޞލްޙަކރން

.25

ކާވެނި ރޖޫޢަކރން

.26

(ހ)

އއި  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ޞލްޙަކރމަށް ހށަހެޅ
މި ޤާނޫނގެ  23ވަނަ މާއްދާ ާ
ދ
ބޔަށް ފޮނވމން ،ނވަތަ އެފަ ަ
މައްސަލައެއް ،އާއިލ މައްސަލަތައް ޙައްލކރމާބެހ ަ
އ
ނެ ،
ނތް ރަށެއްނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހށަހެޅމ ް
ބއެއް އެ ރަށެއްގެ ކޯޓގައި ެ
ަ
ނ
ވނެއެވެ .އަދި މިގޮތ ް
ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަކރމަށް ވހާއަވަހަކަށް މަސައްކަތް ކރަން ާ
ހށަހެޅ މައްސަލަތަކގައި ،ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަކރމގެ މައްސަލަ ،ލަސްވެގެން ތިން
ވނެއެވެ.
މަސްދވަހގެ ތެރގައި ނިންމަން ާ

(ށ)

މތިން ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަކރމގެ މަސައްކަތްކރަންވާނ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތގެ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަތިންނެވެ.
ނ ހަދާ ގަވާއިދގައި ަ
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށ ް

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ގޮތގެމަތިން ދެމަފިރިއަކ ޞލްޙަކރާއިރ ،އެ
ބ
ސލައިގެ މަޢްލޫމާތ ލި ި
ދެމަފިރިންނާއި އެ ދެމަފިރިންގެ ތިމާގެ މހންގެ ތެރެއިން މައް ަ
ނ ،އެ ދެމަފިރިން ޞލްޙަކރމަށް އިސްކަންދންވާނެއެވެ.
ބއެއް ހާޒިރކޮށްގެ ް
ބ ަ
ތި ި

(ހ)

ރަޖޢ ވަރިއަކން ވަރިކރމަށްފަހ ،ކާވެނި ރޖޫޢަ ކރަނ ރާއްޖގައިނަމަ ،ކާވެނި ރޖޫޢަ
ނ
ނނެވެ .ނަމަވެސް ކާވެ ި
ށހަޅައިގެން ،ޝަރޢ ހަމަތަކގެ މަތި ް
ކރަންވާނ ،ކޯޓަށް ހ ަ
ހ އިޢތިރާޟ ކޮށްފިނަމަ ،އނާ އެ އިޢތިރާޟކރ
ރޖޫޢަ ކރމަށް އަންހެންމ ާ
ނ
އ ދެމހންގެ ކާވެނި ،ކޯޓ ް
އ އޮވެގެން ކަމަށްވާނަމަެ ،
ބ ް
ބ ެ
ޝަރޢގޮތން މަގބޫލ ސަ ަ
ރޖޫޢަކޮށްދގެނެއް ނވާނެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެމަތިން ކާވެންޏެއް ރޖޫޢަ ކރމން ،ރޖޫޢަކރެވނ
ވނެއެވެ.
ކވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ފޮނވަން ާ
ކާވެންޏާބެހ މަޢްލޫމާތ ކޯޓން ާ

(ނ)

ނ
މި ޤާނޫނގެ  24ވަނަ މާއްދާއާއި  27ވަނަ މާއްދާއާއި  28ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ކޯޓ ް
އ
ދެމަފިރިއަކ ވަރި ކޮށްދފިނަމަ ،ނވަތަ ކާވެންޏެއް ފަސްޚ ކޮށްދފިނަމަ ،އެކާވެންޏެ ް
ރޖޫޢައެއް ނކރެވނެއެވެ.

ޚލްޢ ވަރި

އ،
ބސްވާ ޙާލަތތަކގަ ި
އށް އެއްޗެއް ދގެން ވަރިވމަށް ފިރިމހާއާއި އަނބިމހާ އެއް ަ
 .27އަނބިމހާ ފިރިމހާ ަ
ވރިއަކން ވަރިވމަކަށް މި ޤާނޫނ ހރަހެއް ނާޅައެވެ.
ކޯޓަށް ހށަހަޅައިގެން ،ޚލްޢ ަ

ކާވެނި ފަސްޚކރން

ބކަށްޓަކައި އަނބިމހާ ވަރިވމަށް އެދި ކޯޓަށް
ބ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބތަކގެ ތެރެއިން ސަ ަ
 .28ތިރގައި ަ
ތއް
ބޔާންކޮށްފައިވާ އާއިލ މައްސަލަ ަ
ގ  25ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ޤނޫނ ެ
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،މި ާ
ބޔަށް އެމައްސަލައެއް ހށަހެޅމަކާ ނލައި ،ކޯޓން ކާވެނި ފަސްޚ ކޮށްދންވާނެއެވެ.
ޙައްލކރމާބެހ ަ
()1

ފިރިމހާ ވތަނެއް ނނގި ،އެއް އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތެއް ފާއިތވން.

()2

ތންމަސްދވަސް ވމން،
ފިރިމހާ އަނބިމހާއަށް ކރަންޖެހ ޚަރަދނކޮށް ވިދިވިދިގެން ި
ށ
ށހަޅައި ،ޚަރަދދިނމަ ް
ޚަރަދ ހޯދމަށް އެދި އެމައްސަލައެއް އަނބިމހާ ކޯޓަށް ދެފަހަރ ހ ަ
އންގމންވެސް ،ފިރިމހާ އަނބިމހާއަށް ޚަރަދ ނދިނން.
ކޯޓން ދެފަހަރމެ ފިރިމހާއަށް ެ

()3

އށް
ހއްކަން އަނބިމހާ ަ
ޖންސގޮތން ނކޅެދިގެންވާ މ ެ
ކާވެނިކރިއިރ ،ފިރިމހާއަކ ި
އެނގިފައި ނެތމާއެކ ،ކާވެނިކރމގެ ފަހން އަނބިމހާ އެ މައްސަލަ ހށަހެޅމން،
ށ
ފިރިމހާއަކ ޖިންސގޮތން ނކޅެދިގެންވާ މހެއްކަން ޝަރޢަތަށް ގަބޫލކރެވ މިންވަރަ ް
ހެކި ލިބން.

()4

ފިރިމހާ ދނިޔެއިން މޮޔަވެފައި ހންނަތާ ދެއަހަރ ވެފައިވން.
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()5

ބއްޔެއް ފިރިމހާއަށް
ފަރވާއެއް ހޯދިފައި ނވާ ގައިންގަޔަށް އަރާ ،ނރައްކާތެރި ަ
ޖެހިފައިވން.

()6

ތިންފަށް ވަރިން

ކާވެނި ފަސްޚކރމަށް އިސްލާމ ޝަރޢަތް ހއްދަކރާ އެހެން ކަމެއް މެދވެރިވން.

ފރިމހާ އަނބިމހާ ވަރިކރާއިރ،
ހި ،
ވރިކޮށްގެނެއް ނވާނެއެވެ .ފަ ެ
 .29ތިންފަށް ވަރިއަކން އަނބިމހާ ަ

ވަރިކރން

ކޮންމެ

ބރާތަކން
އި ާ

ވަރިކރިޔަސް،

އަދި

ވަރގެ

ބރާތް
އި ާ

ކިތަންމެ

ވަރަކަށް

ފަށްކރިކަމގައިވިނަމަވެސް ،ވަރިވާނ އެއްފަށް ވަރިއަކންނެވެ.

ފިރިމހާ

.30

މަރވެއްޖެކަމަށް

ބރެއް
ފިރިމހާ މަރވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލކރެވ ގޮތްތަކެއް މެދވެރިވެގެން ،ފިރިމހާގެ އެއްވެސް ޚަ ަ
ބލައި ،ފިރިމހާ މަރވެއްޖެކަމަށް
ނވާތާ ހަތަރ އަހަރ ވމަށްފަހ ،ކޯޓން އެ މައްސަލައެއް ަ

ޤަބޫލކރެވ

ޙކމްކރާ ތާރޚން ފެށިގެން އެ ދެމަފިރިންގެ ކާވެނގެ ޢަޤްދ ނިމމަކަށް އައއެވެ.

ގޮތްތަކެއް
މެދވެރިވން

ވަރި ރަޖިސްޓަރ

 .31މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެމަތިން ،ވަރި ރަޖިސްޓަރކޮށް،

ކރމާއި

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކރެވ ވަރގެ މަޢްލޫމާތ ވަރގެ ދަފތަރގައި ލިޔެ ،ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރ ަ

ވަރގެދަފތަރ
]ވަރިކރމގެ ކރިން
ދެމަފިރިން އެކގައި
ޙާޞިލކޮށްފައިވާ
މދާ ޢަދލވެރި

.32

(ހ)

ކާވެނި ރޫޅ ޙާލަތގައި ،ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ
ބޔާންކޮށް މިޤާނޫނގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި
މދަލާއި ފައިސާއާމެދ ޢަމަލކރާނެ އސޫލެއް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ގ
ކާވެނ ެ

ބސްވމެއް
އެއް ަ

ދެމަފިރިންގެ

މެދގައި

ކޮށްފައިވާނަމަ،

ވަރިކރމގެ ހއްދަދިނމގެ ކރިން ނވަތަ ކައިވެނި ރޫޅައިދިނމގެ ކރިން ،ނވަތަ ވަރި

ބެހމަކން ބެހން
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ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނމގެ

ކރިން،

ކާވެނގެ

މއްދަތގައި

ދެމަފިރިން

އ
އެކގަ ި

އ
ފއިވާ ގޮތގެމަތިންެ ،
ކށް ަ
ބޔާން ޮ
އސާ ،މި މާއްދާގައި ަ
ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާއި ފަ ި
ބގެންވެއެވެ.
ދެމަފިރިންގެ މެދގައި ޢަދލވެރި ބެހމަކން ބެހމގެ ބާރ ކޯޓަށް ލި ި
(ށ)

ވ
ބޔާންކޮށްފައި ާ
އދާގައި ަ
މވެސް ،މި ޤާނޫނގެ  11ވަނަ މާ ް
އތް ނަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮ
ބސްވމެއް
ބސްވމެއް ދެމަފިރިންގެ މެދގައި ކޮށްފައިވާނަމަވެސް ،ނވަތަ އެއް ަ
ކާވެނގެ އެއް ަ
ސ
ދެމަފިރިންގެ މެދގައި ކޮށްފައިނވާ ނަމަވެސް ،އެ ދެމަފިރިންކރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެ ް
ށ
ބންޖެހ އެންމެހައި ޙައްޤތައް ފރިހަމައަށް އެފަރާތަކަ ް
އިސްލާމ ޝަރޢަތން ލި ެ
ލިބިދންވާނެއެވެ.

(ނ)

ގ
ބހަންވާނ ،މި ޤާނޫނ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށން ކޯޓން ޢަދލވެރި ބެހމަކން މދާ ަ
އ
ބސްވމގައިވާ ގޮތގެމަތިން ،ކާވެނި ރޫޅ ޙާލަތގަ ި
 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ވެވ އެއް ަ
ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާމެދ ޢަމަލކރާނެ
ގޮތަކާމެދ ދެމަފިރިންގެ މެދގައި ޚިލާފ އފެދިއްޖެ ޙާލަތގައެވެ.

(ރ)

ކާވެނި ރޫޅ ޙާލަތގައި ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ
ވ
މއްދާގެ ދަށން ވެފައި ާ
މދަލާމެދ ޢަމަލކރާނެ ގޮތަކާމެދ މި ޤާނޫނގެ  11ވަނަ ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދިނމގެ އިތރން،
ބސްވމގައި ކަނޑައެޅި ަ
އެއް ަ
ދެމަފިރިންގެ މެދގައި މިކަމގައި އފެދިފައިވާ ޚިލާފތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދމގެ ގޮތން މި
ވ
ބހާއިރ ،އަންނަނި ި
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށން ކޯޓން ޢަދލވެރި ބެހމަކން މދާ ަ
ނއެވެ.
އިޖރާއަތތައް ފރިހަމަކރަންވާ ެ
()1

ތ
ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލެއް ނވަ ަ
ބއިކަމާއި ނވަތަ އެ ފައިސާގެ މިންވަރަކ
ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެ މދަލަކ ކޮ ަ
ބއިކަމގައި ކަނޑައެޅން؛ އަދި
ކޮ ަ
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()2

ތ
ބއި ނވަ ަ
ށ ޙައްޤވާ ަ
ފރިމހާއަށާއި އަނބިމހާއަ ް
ތ ފައިސާއިން ި
އެ މދަލން ނވަ ަ
މިންވަރ ކަނޑައެޅން.

(ބ)

ނ
ގ މއްދަތގައި ދެމަފިރި ް
ނ ނަންބަރގެ ދަށން ކާވެނ ެ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަ ަ
ބއިކަން ކަނޑައެޅމގައި
އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލަކ ނވަތަ ފައިސާއަކ ކޮ ަ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓން ރިޢާޔަތްކރަންވާނެއެވެ.
()1

ތ
ވ މދާ ނވަ ަ
މފިރިން ވަކިން ޙާޞިލކޮށްފައި ާ
ކާވެނގެ މއްދަތގެ ކރިން ދެ ަ
ތ ފައިސާއަކން
ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ކާވެނގެ މއްދަތގައި އެ މދަލަކން ނވަ ަ
ތަޞައްރަފކރެވި ،އެ މދަލަކަށް ނވަތަ ފައިސާއަށް އިތރވމެއް ނވަތަ
ބލައި ،އެ
ބތަށް ަ
ބފައިވާނަމަ ،އިތރވި ނވަތަ ކރިއެރި ނިސް ަ
ކރިއެރމެއް ލި ި
ށފައިވާ މދަލެއް
ބތަކ ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮ ް
ނިސް ަ
ނވަތަ ފައިސާއެއް ކަމގައި ބެލން؛

()2

ތ
ކާވެނގެ މއްދަތގައި ހޯދާފައިވާ މދަލެއް ރަޖިސްޓަރކރެވިފައިވަނ ،ނވަ ަ
މފިރިން ކރެ ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެއްގެ ނަން
ބހެއްޓިފައިވަނ ،ދެ ަ
ފައިސާއެއް ެ
ގ މިލްކވެރިކަން
ވތަ ފައިސާ ެ
މަތގައި ކަމަށްވިޔަސް ،އެކަމަކ އެ މދަލގެ ނ ަ
ގއި ނބެލން.
ހަމައެކަނި އެފަރާތގެ މައްޗަށް އޮތްކަން ސާބިތކޮށްދ ކަމެއް ކަމ ަ

(ޅ)

ނ
ގ މއްދަތގައި ދެމަފިރި ް
ނ ނަންބަރގެ ދަށން ކާވެނ ެ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަ ަ
ށ
އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލަކން ނވަތަ ފައިސާއަކން އަނބިމހާއަށާއި ފިރިމހާއަ ް
ޙައްޤވާ

ބއި
ަ

ނވަތަ

މިންވަރ

ކަނޑައެޅމގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ނ
ކޯޓ ް

ރިޢާޔަތްކރަންވާނެއެވެ.
()1

އެ މދާ ނވަތަ ފައިސާ ހޯދމަށް ދެމަފިރިން ވަކިވަކން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ނވަތަ ހދަކޮށްފައިވާ މިންވަރ؛
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()2

ކާވެނިކޮށްގެން އޅނ މއްދަތ؛

()3

ގ
ގއި އަނބިމހާ ެ
ވތަ ފައިސާ ހޯދމ ަ
ތ މާލ ގޮތން މދާ ނ ަ
ނ ނވަ ަ
ޢަމަލ ގޮތ ް
ނ އާރާސްތކރމަށްޓަކައި
ހިއްސާއެއް ނެތް ނަމަވެސް ،ކާވެނގެ މއްދަތގައި ކާވެ ި
ވ
ވތަ ދަރިންގެ މަންމަގެ ހައިސިއްޔަތން ކޮށްފައި ާ
އަނބިމހާގެ ހައިސިއްޔަތން ނ ަ
މަސައްކަތް؛

()4

ބތްވާ ދަރަންޏެއް ދެމަފިރިންކރެ އެއްވެސް
ނސް ަ
އެ މދާ ނވަތަ ފައިސާއަކަށް ި
ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ ،އެކަން.

(ކ)

ޅ
ބހާއިރ ،ބެހމަށް ކަނޑައަ ާ
މި މާއްދާގެ ދަށން ކޯޓން ޢަދލވެރި ބެހމަކން މދާ ަ
ގ
ދލެއްނަމަ ،އެ މދަލެއް ބެހމ ެ
އެއްވެސް މދަލަކ އގެ ޒާތގައި ބެހމަށް ދަތި މ ަ
ބދަލގައި ،އެ މދަލަކން ދެމަފިރިން ކރެ ކޮންމެ މހަކަށް ޙައްޤވާ މިންވަރ ،އެ އިރެއްގައި
ަ
ބޒާރގައި ވިއްކާލެވެން އޮތް އަގެއްގައި އަގމަގކރމަށްފަހ ،އެ އަގަށްވާ
އެ މދަލެއް ާ
އ
މށާއި ،އަނެއް ފަރާތގަ ި
ފައިސާ ކަނޑައަޅައި ،އެ ފައިސާ ދެމަފިރިންކރެ އެކަކަށް ދިނ ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބހެއްޓމަށް އަމރކރމގެ ބާރ ކޯޓަށް ލި ި
އެ މދާ ެ

(އ)

ނ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނ
ޓ ެ
ބހައް ާ
އސާ ދިނމަށްފަހ މދާ ަ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށން ފަ ި
ބސްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ދެމަފިރިން އެއް ަ

(ވ)

ބސްނވެވ ޙާލަތގައި،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދެމަފިރިންނަށް އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ަ
ދ
ބހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނ މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއި ާ
ފައިސާ ދ މދާ ަ
ވ.
ނނެ ެ
އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިން ކޯޓ ް

(މ)

އ
މި މާއްދާގައި "ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާ ި
ތ
މފިރިން އެކގައި ނވަ ަ
ފައިސާ" ކަމަށް ބނެފައި އެވަނ ،ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެ ަ
ގ
ފއިސާ އަދި މި މާއްދާ ެ
ދލާއި ނއފލ މދަލާއި ނަޤދ ަ
ވަކިވަކިން ހޯދާފައިވާ އފލ މ ަ
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އ
ބޔާންކރާ މދަލާ ި
ގއި ަ
މ ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދ ަ
ބރާއި ި
ނން ަ
ވނަ ަ
ގ (ަ )1
(ބ) ެ
ފައިސާއަށެވެ.
(ފ)

މށްޓަކައި،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތގައި މެނވ ،މި ޤާނޫނގެ ބނ ަ
މި މާއްދާގެ (ދ) ގައި ަ
ފއިސާއާއި ،ދެމަފިރިންގެ
ކާވެނި ކރމގެ ކރިން ،ދެމަފިރިން ވަކިން ހޯދާފައިވާ މދަލާއި ަ
ނ
ބއި ް
އެކަހެރި ނަމގައި ހޯދާފައިވާ މދަލާއި ފައިސާ އަދި ތަރިކައިގެ އސޫލން ނވަތަ ހި ަ
ވ
އ ާ
ފރިން ވަކިން ހޯދާފަ ި
ލއި ފައިސާ މާނަކރަންވާނ ދެމަ ި
ނ ލިބ މދަ ާ
ނވަތަ ވަޞިއްޔަތ ް
މދަލާއި ފައިސާގެ ގޮތގައެވެ.

(ދ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ މދަލާއި ފައިސާ ،މި މާއްދާގެ (މ) ގައި
މި މާއްދާގެ (ފ) ގައި ަ
އ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާ ި
ަ
އ
ފައިސާގެ ތެރގައި ހިމެނނ ،ހަމައެކަނި މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރގަ ި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތގައެވެ.
ަ

(ތ)

މި ޤާނޫނ ފާސްވެ ،ތަޞްދޤކޮށް ،ދިވެހި ސަރކާރގެ ޖެޒެޓގައި ޝާއިޢކރާ ތާރޚން
ނ
ކ ް
ނ އަންނަނިވި ކަން ަ
ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދވަހގެ ތެރގައި މި ޤާނޫނގެ ދަށ ް
ހިމެނނެހެން މިނިސްޓްރން ގަވާއިދ ހަދައި އެކލަވާލަންވާނެއެވެ.
()1

ކާވެނި ކރމގެ ކރިން ދެމަފިރިން ވަކިން ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާއި އެކަހެރި
ނަމގައި ހޯދާފައިވާ މދާ ކަ ނޑައަޅާނެ މިންގަނޑތަކާއި އސޫލ؛

()2

ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދާ ނވަތަ ފައިސާ
ކަނޑައަޅާނެ އސޫލ؛

()3

ތ
ދމަފިރިން ވަކިވަކން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނވަ ަ
މދާ ނވަތަ ފައިސާ ހޯދމަށް ެ
ހދަކޮށްފައިވާ މިންވަރ ކަނޑައަޅާނެ އސޫލ؛
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()4

ތ
ބއި ނވަ ަ
ވ ަ
ބލައި ،އަނބިމހާއަށާއި ފިރިމހާއަށް ޙައްޤ ާ
ކާވެނގެ މއްދަތަށް ަ
މިންވަރ ކަނޑައަޅާނެ އސޫލ؛

()5

ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާއި ފައިސާ
އަގކރމާބެހ އސޫލ؛

()6

ލއި ފައިސާއާއި
ދ ާ
ނ ވަކިން ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މ ަ
ކާވެނި ކރމގެ ކރިން ދެމަފިރި ް
އެކަހެރި

ނަމގައި

ވ
ހޯދާފައި ާ

މދަލާއި

ފައިސާ

ގ
ކާވެނ ެ

މއްދަތގައި

ތަޞައްރަފކރެވި ،އެ މދަލާއި ފައިސާއަށް އިތރވމެއް ނވަތަ ކރިއެރމެއް
ނނެ އސޫލ؛
ދނެގަން ާ
ބފައިވާނަމަ ،އެކަން ެ
ލި ި
()7

ކާވެނގެ މއްދަތގައި ދެމަފިރިން އެކގައި ޙާޞިލކޮށްފައިވާ މދަލާއި ފައިސާ
ބހާއިރ ،ބެހމަށް ކަ ނޑައަޅާ އެއްވެސް މދަލަކ އގެ
ޢަދލވެރި ބެހމަކން ަ
ގއި ޢަމަލކރާނެ
ބދަލ ަ
ނމަ ،އެ މދަލެއް ބެހމގެ ަ
ދތި މދަލެއް ަ
ޒާތގައި ބެހމަށް ަ

އސޫލ[.
އ
ބދަލ ކރެވިފަ ި
އިޞްލާޙ )2( :9/2016 :ގެ ދަށން ަ

ވަރިކރމާއި
ވަރިވމގައި

 .33ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކާވެނިކޮށްގެން އޅ ބިދސއަކ ވިޔަސް ،ވަރި ކރަންވާނ ،ނވަތަ ވަރި ވާންވާނ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތިންނެވެ.
މި ޤާނޫނގައި ަ

ބިދސން މި
ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރން
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ދިވެހި ފިރިހެނަކ

 .34ދިވެހި ފިރިހެނަކ ބިދސ އަނބިމހާ ވަރިކޮށްފިނަމަ،

މި ޤާނޫނގެ ދަށން ލާޒިމކރާ އެހެނިހެން

ބިދސ އަންބަކ

ޚަރަދތަކގެ އިތރަށް އަނބިމހާގެ ވަޒަނަށް ދެވނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދ ،އެކަމަށް ހިނގާނެ ހރިހާ

ވަރިކޮށްފިނަމަ

ޚަރަދެއް ފިރިމހާ ދންވާނެއެވެ.

ދންޖެހ ޚަރަދ

ޚަރަދ ދިނން
ޚަރަދ ލެއްވން

] .35ޝަރޢަތގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފނވާ ގޮތގެމަތިން ދަރންގެ ޚަރަދާއި އަނބިމހާގެ ޚަރަދާ ގޅގޮތން
ތ
ށ އާދެވިފައިނވާނަމަ ،ވަރިކރމގެ ހއްދަދިނމގެ ކރިން ނވަ ަ
ބސްވމަކަ ް
ދެމަފިރިންނަށް އެއް ަ
ކާވެނި ރޫޅައިދިނމގެ ކރިން ،ނވަތަ ވަރި ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނމގެ ކރިން ،މި ޤާނޫނާއި ޝަރޢ
އށް
ނށާއި ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާ ަ
ނ އަނބިމހާއަށާއި ދަރން ަ
ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތި ް
ޑއަޅައި ،އެ ޚަރަދތައް ދިނމަށް
ޚަރަދ ދންވާނެ މއްދަތާއި މިންވަރާ ބެހގޮތން ގޮތެއް ކަނ ަ

ފިރިމހާއަށް ނވަތަ ވަރިކރި ފިރިހެނާއަށް ކޯޓން އަން ަގންވާނެއެވެ[.
އ
ބދަލ ކރެވިފަ ި
އިޞްލާޙ )3( :9/2016 :ގެ ދަށން ަ

ޚަރަދގެ މިންވަރ
ކަނޑައެޅން

ވަގތ ގޮތން ޚަރަދ
ދިނން

ހންނާނެ ތަނެއް
ލިބިގަތމގެ ޙައްޤ

ހނާއަށް ޚަރަދ ދންވާ މއްދަތާއި މިންވަރ،
ވރިކޮށްފައި އިންނަ އަން ެ
ނނަށާއި ަ
 .36އަނބިމހާއަށާއި ދަރި ް
ކޯޓން ކަނޑައަޅަންވާނ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެމަތިންނެވެ.

ނ ވަކި ގޮތަކަށް
ނ ކޯޓ ް
 .37ޚަރަދ ދިނމާބެހ ގޮތ ް

ގތެއް
ނ ،ވަގތގޮތން ޚަރަދ ދނ ޮ
ނންމަންދެ ް
ި

ބގެންވެއެވެ.
ކަނޑައެޅމގެ އިޚްތިޔާރ ކޯޓަށް ލި ި

 .38ކާވެނިކޮށްގެން އޅނއިރ އަނބިމހާ އޅނ ފިރިމހާގެ ގގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ޢިއްދާގެ މއްދަތގެ
އށް
ހނާއާ ކަމަށްވާނަމަ ،އެއަންހެނާ ަ
ނ ެ
ތެރގައި ނވަތަ ކދިންގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލ ކޮށްފައިވަނ އަ ް
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ޙަޟާނަތ އޮތްހައި ހިނދަކ ،ކާވެނިކޮށްގެން އޅނއިރ ދެމަފިރިން އޅނ ގެއިން އެއަންހެނާ،
ނވާނ އެއަންހެނާ އޅނެ އެހެންތަނެއް ފިރިހެނާ ދެއްކމަށްފަހގައެވެ.
އެއަންހެނާގެ ނރހމގައި ،ނެރެ ް

ދަރިންނަށް

ވރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާއަށް ޚަރަދދިނމަށް އަންގައި ކޯޓން
 .39އަނބިމހާއަށާއި ދަރިންނަށާއި ަ

ޚަރަދދިނމގައި

ޙކމް ކރާއިރ ،ޚަރަދގެ ގޮތގައި ދންޖެހ ފައިސާ ،ޚަރަދ ދންޖެހ މހާ ދައްކާނެކަން ޔަޤން

ޢަމަލކރެވިދާނެ

ކރމގެ ގޮތން ،ޚަރަދ ދންޖެހ މހާގެ މދަލެއް ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލކޮށް އެއިންލިބ އެއްޗަކން

ގޮތްތައް

ޚަރަދ ދިނމަށް އެންގމގެ ،ނވަތަ ޚަރަދ ދންވާ މހާގެ ފަރާތން އެކަމާ ހަވާލވާ ނވަތަ ޖާމިނވާ
ބއެއް
މހަކ ޚަރަދ ދިނމަށް އެންގމގެ ،ނވަތަ ޚަރަދ ދންވާ މހާއަށް ލިބ އާމްދަނއަކން ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބއި ޚަރަދގެ ގޮތގައި ދިނމަށް އެންގމގެ އިޚްތިޔާރ ކޯޓަށް ލި ި
ވަކިކޮށް ،އެ ަ

ޙަޟާނަތ

ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤ

.40

(ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތިން ،ކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރން އެންމެ
މި ޤާނޫނގައި ަ
އިސްވެގެންވަނ އެކއްޖެއްގެ މަންމައާއެވެ.

(ށ)

ވ
ބޔާންކޮށްފައި ާ
އދާގައި ަ
ކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރމަށް މި ޤާނޫނގެ  41ވަނަ މާ ް
ނމަ ،ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤ
ށ ފެނިއްޖެ ަ
ބއިގައި ނެތްކަމަށް ޤާޟއަ ް
ޝަރްތތައް މަންމަގެ ކި ަ
ހަވާލކރާނ ފަރާތެއް ކޯޓން ކަނޑައަޅަންވާނ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައި
ބށް އިސްކަންދގެންނެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަރތ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މސް މހންގެ ތެރެއިން ަ
ަ

(ނ)

އ
މ ،އެމހާ ވާންވާނ އެކއްޖާ ާ
އަންހެން ކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރަނ ފިރިހެނަކާނަ ަ
ކާވެނި ޙަރާމް ފިރިހެނަކަށެވެ.
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(ރ)

ރ
ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރމގައި ،ތިމާގެކަމގެ ދަރަޖައިގެ ގޮތން ހަމަހަމަ އެކަކަށްވ ެ
ބއެއްގެ ތެރެއިން
ބނަމަ ،އެކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރަންވާނ އެ ަ
ބޔަކ ތި ި
ގިނަ ަ
އެކއްޖަކަށް އެންމެ އޯގާތެރިކަމަށް ފެންނަ އަދި އެންމެ އަޚްލާޤ ރަނގަޅ މހަކާއެވެ.

(ބ)

ގ
ޖގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރމގައި ޢަމަލކރަންވާނ ،ކއްޖާ ެ
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތގެމަތިން ކއް ާ
މަޞްލަޙަތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅ ގޮތަކަށެވެ.

ހަޟާނަތ ލިބމގެ

.41

ބޔާންކރާ ސިފަތައް ހންނަންވާނެއެވެ.
ބއިގައި ތިރގައި ަ
ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރެވ މހާގެ ކި ަ

ޝަރްތ

(ހ)

މސްލިމަކ ކަމގައިވން.

(ށ)

ބއްދިހަމައަށް ހރން.

(ނ)

ދ މހަކ
ކން ދެވ ފަ ަ
ބލައި ބޮޑކރމަށް ބނންވާ އޯގާތެރިކަމާއި ފަރވާތެރި ަ
ކއްޖާ ަ
ކަމގައިވން.

(ރ)

އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި މަނާކޮށްފައިވާ ފާޙިޝް ޢަމަލކރާ މހަކކަމަށް ނވން.

ބއިގައި ހރމގެ އިތރަށް،
އަދި މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ) ގައިވާ ސިފަތައް އެމހާގެ ކި ަ
އެމހާ ދިރިއޅ ތަން ވާންވާނ ،އަޚްލާޤ ގޮތންނާއި ޖިސްމާނގޮތން އެކއްޖާއަށް އެއްވެސް
ނރަނގަޅ އަސަރެއް ނކރާނެ ތަނެއްކަމގައެވެ.

ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤ
ގެއްލގޮތް

ބޔާންކރާ ގޮތެއް މެދވެރިވެއްޖެނަމަ ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤ ގެއްލނެއެވެ.
 .42ތިރގައި ަ
(ހ)

ޙަޟާނަތ ހަވާލކޮށްފައިވާ މހާއަކ ،ކއްޖާގެ މަންމަކަމަށްވާނަމަ ،އެ މަންމަ ،ކއްޖާގެ
މަޙްރަމަކާ ނޫން ފިރިހެނަކާ ކާވެނިކރން.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

ޙަޟާނަތ ހަވާލކޮށްފައިވާ މހާއަކ އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި މަނާކޮށްފައިވާ ފާޙިޝް ޢަމަލ
ފާޅގައި ކރާމހަކ ކަމަށްވން.

(ނ)

ލ
މ ،ކއްޖާގެ މަންމަގެ އަމިއް ަ
ށފައިވަނ ކއްޖާގެ މަންމައާ ކަމަށްވާނަ ަ
ޙަޟާނަތ ހަވާލ ކޮ ް
ރަށަށް ކއްޖާ ގޮވައިގެން އެމހަކ ދާ ދިއން ފިޔަވައި ،ޙަޟާނަތ ހަވާލ ކރެވިފައިވާ
ބލަދވެރިޔާގެ ރހމަކާނލައި ،އެމހަކ ދިރިއޅ ރަށް
ބއްޕަގެ ނވަތަ ަ
މހަކ ،ކއްޖާގެ ަ
ވތަ ޙަޟާނަތ ހަވާލ ކރެވިފައިވާ މހަކ ދިރިއޅގެ ،ކއްޖާއަށް ޒިޔާރަތް
ބދަލ ކރން ،ނ ަ
ަ
ބދަލކރން.
ތކަށްަ ،
ބފައިވާ ޙައްޤަށް އނިކަމެއް ލިބ ފަދަ ގޮ ަ
ބއްޕައަށް ލި ި
ކރމަށް ަ

ޙަޟާނަތ އަނބރާ

(ބ)

ތ ކއްޖާއަށް އަނިޔާވެރިވން.
ހ ކއްޖާއާ އަޅާނލން ،ނވަ ަ
ޙަޟާނަތ ހަވާލކރެވިފައިވާ މ ާ

ބއިގައި
އތައް ކއްޖާގެ މަންމަގެ ކި ަ
ނތަ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަ ް
 .43މި ޤާނޫނގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

ލިބން

ޙަޟާނަތގެ މއްދަތ

(ރ)

މރތައްދވން.

މ ،ޙަޟާނަތ ،ކއްޖާގެ މަންމަޔަށް އަނބރާ ލިބނެއެވެ.
ނެތްކަން ސާބިތވެއްޖެނަ ަ

.44

(ހ)

ޙަޟާނަތ ހަވާލކރެވ މހާއަށް ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ އޮންނާނ ،އެކއްޖެއްގެ އމރން
ހިޖރގޮތން ހަތްއަހަރ ފރެންދެނެވެ .ނަމަވެސް ޙަޟާނަތ ހަވާލ ކރެވ މހާ ކޯޓގައި
ދ
އެދިއްޖެނަމަ އަންހެން ކއްޖާގެ އމރން ހިޖރގޮތން އެގާރަ އަހަރ ފރެންދެން ،އަ ި
އ
އޖާގެ ޙަޟާނަތ އނާ ާ
ފިރިހެންކއްޖާގެ އމރން ހިޖރގޮތން ނވަ އަހަރ ފރެންދެން ކ ް
ބގެންވެއެވެ.
ހަވާލކރމގެ އިޚްތިޔާރ ކޯޓަށް ލި ި
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

ނ
ހ ް
ހމަވމން ކޯޓން އެ ެ
ގ އމރ ަ
ޙަޟާނަތގެ މއްދަތ ނިމމން ،ނވަތަ ޙަޟާނަތ ެ
ބފައިން ކރެ އެކއްޖަކ އިޚްތިޔާރކރާ
ގޮތަކަށް އަމރނކރާނަމަ ،އެކއްޖެއްގެ މައިން ަ
ބގެންވެއެވެ.
މހަކާއެކ ،ދިރިއޅމގެ ޙައްޤ އެކއްޖަކަށް ލި ި

ވަކި ޝަރްތތަކަކާ
އެކ ޙަޟާނަތ

 .45ކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރާއިރ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިން،
ބގެންވެއެވެ.
ޝަރްތތަކަކާއެކ އެކއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރމގެ އިޚްތިޔާރ ކޯޓަށް ލި ި

ހަވާލކރން
ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ

 .46ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ ހަވާލކރެވިފައިވާ މހެއްގެ ކާވެންޏަކާ ބެހ އެއްވެސް ޝަރޢަތެއް

ކޯޓގައި

ހަވާލކރެވިފައިވާ

ބއްޕަ ކޯޓގައި އެދިއްޖެނަމަ ،ކއްޖާގެ ޙަޟާނަތ
ޖގެ މަންމަ ނވަތަ ަ
ހިނގަމންދާ ޙާލަތެއްގައި ،ކއް ާ

މހާ އެކއްޖާ

ކޓަށް
އޖާ ރާއްޖެއިން ބރަށް ގެންދިޔން މަނާކރމގެ ބާރޯ ،
ހަވާލކރެވިފައިވާ މހާއަށް ކ ް

ރާއްޖން ބރަށް

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

ގެންދިއން

ކއްޖާގެ ބަލަދވެރިކަމާއި މދާ

ބަލަދވެރިން
ބެހިގެންވާގޮތް

ބލަދވެރިޔާއާއި،
ނމެއިސް ޝަރޢ ަ
ނ ،އެ ް
ގ މަތި ް
ބހިގެންވަނ ،ތިރގައިވާ ގޮތ ެ
ބލަދވެރިން ެ
 .47ކއްޖާގެ ަ
ބލަދވެރިންގެ މައްޗަށެވެ .މި ޤާނޫނގައި:
އ ،ޤާނޫނ ަ
ބލަދވެރިންނާ ި
ޝަރޢ ަ
(ހ)

ބއްޕައެވެ.
ބލަދވެރިޔަކ ،ކއްޖާގެ ަ
ކއްޖާގެ އެންމެ އިސް ޝަރޢ ަ

(ށ)

ބލަދވެރިންނަކ ،ނަސަބގެ ގޮތން ކއްޖާއާހރި ގޅމގެ ސަބަބން ،ޝަރޢ
ޝަރޢ ަ
ނ ނަޤްލވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ބލަދވެރިކަ ް
ހަމަތަކން ކއްޖާގެ ަ
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ނ)

ގ
ބލަދވެރިން ެ
ބލަދވެރިޔާއާއި ،ޝަރޢ ަ
ނނަކ ،އެންމެ އިސް ޝަރޢ ަ
ބލަދވެރި ް
ޤާނޫނ ަ
ގ
ބލަދވެރިޔަކ ކަމގައި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެ
ތެރެއިން މހަކ ނެތމން ،ކއްޖާގެ ަ
ބލަދވެރިންނެވެ.
ގމަތިން ކޯޓން ޢައްޔަންކރާ ަ
ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައިވާ ގޮތ ެ

ބަލަދވެރިކަން

.48

(ހ)

ނަޤްލވާގޮތް

ޙަޟާނަތގެ ޙައްޤ ކޮންމެ މހަކާ ހަވާލކރެވިފައި ވިޔަސް ،ކއްޖާއާއި ކއްޖާގެ މދަލގެ
ބލަދވެރިޔަކ ،ކއްޖާގެ އމރން އަށާރަ އަހަރ ފރެންދެން އެ
އެންމެއިސް ޝަރޢ ަ
ބއްޕައެވެ.
ކއްޖާގެ ަ

(ށ)

ނމަ ،ކއްޖާގެ ޝަރޢ
ބލަދވެރިޔާ މަރވެފައިވާ ަ
ކއްޖާގެ އެންމެ އިސް ޝަރޢ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ބލަދވެރިކަން ނަޤްލވަމންދާނ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގައި ަ
ަ
ނނެވެ.
ށފައިވާ ތަރތބ ް
ކ ް
ބޔާން ޮ
ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިންަ ،

(ނ)

ރޔަކ ނވަތަ މި މާއްދާގެ
ބލަދވެ ި
ށފައިވާ އިސް ޝަރޢ ަ
ކ ް
ބޔާން ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ގ
މ ޤާނޫނ ެ
ބލަދވެރިޔަކ ކއްޖާގެ ނެތްނަމަި ،
ދ ޝަރޢ ަ
ބޔާން ކޮށްފައިވާފަ ަ
(ށ) ގައި ަ
ގ
ޔތްކރމަށްފަހ ،ކއްޖާ ެ
ކށްފައިވާ ކަންކަމަށް ކޯޓން ރިޢާ ަ
ބޔާން ޮ
އ ަ
ދަށން ހަދާ ގަވާއިދގަ ި
ދ
މަޞްލަޙަތ ރައްކާތެރިކރމަށް އިސްކަންދގެން ،ވަކި ޝަރްތތަކަކާއެކ ނވަތަ އެފަ ަ
ބލަދވެރިޔަކ ޢައްޔަންކރމާއި ،ވަކިކރމގެ
ޖގެ ޤާނޫނ ަ
އެއްވެސް ޝަރްތަކާނލައި ،ކއް ާ
ގންވެއެވެ.
ބ ެ
ބާރ ކޯޓަށް ލި ި

ބަލަދވެރިކަން

ބއިގައި ތިރގައިވާ ސިފަތައް ހންނަންވާނެއެވެ.
ހވާލކރާ މހާގެ ކި ަ
ބލަދވެރިކަން ކޯޓން ަ
 .49ކއްޖާގެ ަ
()1

މސްލިމަކ ކަމގައިވން.

()2

ބލިޣވެފައިވން.
ާ

()3

ބއްދިހަމަޔަށް ހރން.
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ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

ކއްޖާގެ މދަލާ

.50

()4

އަމާނަތްތެރިޔަކ ކަމގައިވން.

(ހ)

ވ
ބޔާންކޮށްފައި ާ
ކއްޖާގެ އެއްވެސް މދަލެއް ވިއްކާލމގެ ބާރ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ

ގޅިގެން ބަލަދވެރިން

ގނެއް ނވެއެވެ .އަދި މި
ބ ެ
ބލަދވެރިޔަކަށް ލި ި
ގޮތގެމަތިން މެނވ ،ކއްޖާގެ ޝަރޢ ަ

ނަށް ލިބިގެންވާ

ނ މެނވ ،ކއްޖާގެ އެއްވެސް މދަލަކާމެދ
އވާ ގޮތގެމަތި ް
ބޔާންކޮށްފަ ި
މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ

އިޚްތިޔާރ

ނއް ނވެއެވެ.
ގ ެ
ބ ެ
ބލަދވެރިޔަކަށް ލި ި
ގ ޤާނޫނ ަ
މޢާމަލާތކރމގެ ބާރ ،ކއްޖާ ެ
(ށ)

އ
ށ ވިއްކާލެވނ ،ތިރގަ ި
ބލަދވެރިޔަކަ ް
ކއްޖާގެ މދަލގެ ތެރެއިން ނއފލ މދާ ،ޝަރޢ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތތަކގައެވެ.
ަ
()1

އސްލ އަގގެ
މ މަދވެގެންވެސް އެ މދަލގެ ަ
އެމދަލެއް ވިއްކާލައިގެން ،އެން ެ
ބން އޮތން.
ދެގނަ ލި ެ

()2

ކއްޖާގެ އެހެން އެއްވެސް މދަލެއް ނެތމާއި ،ނއފލ މދާ ވިއްކައިގެން މެނވ،
ކއްޖާގެ ކެއިން ބއިމަށްޓަކައި ފައިސާ ލިބނެ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތން.

()3
(ނ)

މދާ ހަލާކވެ ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމގައި ފެނން.

ތ
ވ ަ
ކށް ވިއްކާލެވނ ،ނ ަ
ބލަދވެރިޔަ ަ
ކއްޖާގެ މދަލގެ ތެރެއިން އފލ މދާ ،ޝަރޢ ަ
ނކޮށްފައިވާ ޙާލަތތަކގައެވެ.
ބޔާ ް
ރަހނ ކރެވނ ،ތިރގައި ަ
()1

ށއި ،ކިޔެވމަށް
މ ާ
ކއްޖާގެ ކެއިންބއިމަށާއި ،ބސްފަރވާ ކރމަށާއި ،ފރާން ހޯދ ަ
ބނންވާނެ ފައިސާ ހޯދަންޖެހން.

()2
(ރ)

ބން އޮތން.
މދަލަށް އެކަށގެންވާ އަގެއް ލި ެ

ބލަދވެރިޔަކަށް ،އެ ކއްޖާގެ އެއްވެސް މދަލެއް އެހެން މހަކަށް ދެވނ،
ކއްޖާގެ ޤާނޫނ ަ
ތ
ވ ަ
ބދަލކރެވނ ،ނ ަ
ނވަތަ ވިއްކނ ،ނވަތަ ރަހނކރެވނ ،ނވަތަ އެހެން އެއްޗަކާ ަ
ބގެންނެވެ.
އެއް އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތަކަށް ކއްޔަށް ދޫކރެވނ ،ކޯޓގެ ހއްދައެއް ލި ި
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ކއްޖާގެ މަޞްލަޙަތާއި ކއްޖާގެ މދަލާއި ފައިސާ ރައްކާތެރިކރމަށްޓަކައި މެނވ ،އެ
އވެ.
ހއްދަ ކޯޓން ދގެނެއް ނވާނެ ެ
(ބ)

ގ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަތިން ކޯޓގެ އަމރ ނހޯދައި ،ކއްޖާ ެ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
އ،
ކވެ .އަދި އެ މދަލެ ް
ބޠިލ މޢާމަލާތެ ެ
ބލަދވެރިޔަކ ކރާ ކޮންމެ މޢާމަލާތަކާ ،
ޤާނޫނ ަ
ށ
ކއްޖާގެ މދަލގެ ތެރެއަށް އަނބރާ ރޖޫޢަކރމަށް އަމރކރމގެ ބާރ ކޯޓަ ް
ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

ކއްޖާގެ މދާ

ކ ހަވާލކޮށްފައިވިޔަސް ،ކއްޖާގެ
ނ ފަރާތަ ާ
ޤނޫނގެ ދަށން އެހެ ް
ބލަދވެރިކަން ،މި ާ
 .51ކއްޖާގެ ަ

ބެލެހެއްޓމާއި

އ އެއިން މޢާމަލާތ
ބލެހެއްޓމާ ި
ދ ެ
ދމެހެއްޓމަށްޓަކައި ،ކއްޖާގެ މ ާ
މަޞްލަޙަތ ރަނގަޅ ގޮތގައި ެ

މޢާމަލާތކރން

ކރމގެބާރ ކއްޖާގެ މަންމައާ ހަވާލކރމަށް މި ޤާނޫނ ހރަހެއް ނާޅައެވެ .މި މާއްދާގައިވާ

މަންމައާ ހަވާލކރން

ގޮތގެމަތިން ،ކއްޖާގެ މދަލާ ގޅގޮތން އެކއްޖާގެ މަންމަޔަށް މޢާމަލާތ ކރެވނ ،ޤާނޫނ
ގއި
މ ޤާނޫނގެ  50ވަނަ މާއްދާ ަ
ދލާ ގޅގޮތން ޢަމަލ ކރމަށް ި
ބލަދވެރިން ކދިންގެ މ ަ
ަ
ނނެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތި ް
ަ

ދަރިލެއްވމާއި ނަސަބ ސާބިތކރން

ދަރިލެއްވން

.52

(ހ)

ނ
ދަރިލެއްވމގެ އެންމެ ކރމއްދަތަކ ،ކާވެނިކރި ވަގތން ފެށިގެން ،ހިޖރގޮތ ް
ހަމަސްދވަހެވެ.

(ށ)

ދަރިލެއްވމގެ އެންމެ ދިގމއްދަތަކ ،ވަރިކރި ވަގތން ފެށިގެން ،ނވަތަ ފިރިމހާ މަރވި
ނ ،ހިޖރގޮތން އެއްއަހަރ ދވަހެވެ.
ވަގތން ފެށިގެ ް
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(ނ)

ޢންކޮށް ،ކއްޖެއްގެ ނަސަބ ނަފ
އިސްލާމ ޝަރޢަތގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތގެމަތިން ލި ާ
ކރމަކަށް މި މާއްދާ ހރަހެއްނާޅައެވެ.

ބާޠިލ ކާވެނގެ

ނ
އ ރޫޅާލައިފިނަމަ ،އެ ކާވެންޏަކ ް
ވންޏެއްކަމަށް ފަހން ސާބިތވެގެން އެކާވެންޏެ ް
ބޠިލ ކާ ެ
 .53ކާވެންޏަކ ާ

ދަރިން

ނަސަބ ސާބިތ

ނޏެއް ކޮށްގެންއޅނ ފިރިހެނާއަށް ސާބިތވާނެއެވެ.
ލިބނ ކދިންގެ ނަސަބ އެކާވެ ް

ގ ޝަރޢ ދަރިއަކ ކަމގައި ޝަރޢަތް މެދވެރިކޮށް ސާބިތކރަން
 .54ފިރިހެނަކ ،ވަކި ކއްޖަކ އނާ ެ

ކރން

އވެ .އަދި އެފަދައިން ،ނަސަބ
އ ،އެކަން ޝަރޢަތަށް ހށަހެޅިދާނެ ެ
ބނންވެއްޖެ ހިނދެއްގަ ި
ސާބިތކރމަށް އެދ މައްސަލަތަކގައި ނަސަބ ސާބިތ ކރެވނ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދާ
ބޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގޅގޮތން ކޯޓަށް ގަބޫލކރެވ މިންވަރަށް ހެކި
ގަވާއިދގައި ަ
ދެއްކމންނެވެ.

ދަރިން ބެލމާއި އެދަރިންގެ ޚަރަދބަރަދ ހަމަޖެއްސން

މާލ ގޮތން

.55

(ހ)

ބއްޕައަކ،
ނތް ދަރިންގެ ަ
ތނަވަސްކަން ެ
ރ އަހަރ ނފރ ،މާލގޮތން ަ
މލާދގޮތން އަށާ ަ

ތަނަވަސްކަންނެތް

މ،
ވސްކަމެއް ނެތް މހެއްކަމަށް ޝަރޢަތަށް ސާބިތވެއްޖެނަ ަ
އެ ދަރިން ބެލފަދަ މާލ ތަނަ ަ

ބައްޕައިންގެ ދަރިން

އ
ބރަދގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސމާ ބެހގޮތން ެ
އެ ދަރިން ބެލމާއި އެ ދަރިންގެ ޚަރަދ ަ

ބަލާނެ ފަރާތް

ބޔަކ ނވަތަ މހަކ
ނ ވާހަކަ ދައްކައި ،އގެތެރެއިން ަ
ދަރިންގެ ތިމާގެ މހންނާ ކޯޓ ް
ގ ކަންތައް ހަމަޖެއްސން
ބރަދ ެ
ނމަ ،އެ ދަރިންގެ ޚަރަދ ަ
ޖ ަ
އެކަމާ ހަވާލވާން ގަބޫލވެއް ެ
ބޔަކާ ނވަތަ އެމހަކާ ކޯޓން ހަވާލކރަންވާނެއެވެ.
އެ ަ
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(ށ)

އވާ ޚަރަދގެ މިންވަރ ކަނޑައެޅމގައި ޚަރަދދންޖެހ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފަ ި
މ
ގ މހންގެ ތެރެއިން ި
ދަރިންގެ ޟަރޫރ ބނންތަކގެ މައްޗަށާއި ،އެ ދަރިންގެ ތިމާ ެ
ބރަދގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސމާ
ތން އެ ދަރިންގެ ޚަރަދ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތގެމަ ި
އ
އ ދަރިންގެ ތަރިކައިގަ ި
ގ ފދންތެރިކަމގެ މައްޗަށާއިެ ،
ބއެއްގެ ނވަތަ މހެއް ެ
ހަވާލވި ަ
ތށް ކޯޓން ރިޢާޔަތްކރަންވާނެއެވެ.
ބ ަ
އެމހން ހިއްސާކރާނ ނިސް ަ

އޖޫރައެއް ދގެން

.56

(ހ)

ނ
ދ ދަރމަޔަށް ހަވާލވާ ެ
ބރަ ާ
ބލަންޖެހ ބެލމާއި ކރަންޖެހ ޚަރަދ ަ
މި ޤާނޫނގެ ދަށން ަ

ބެލމާއި

ނ
ށ އިސްކަ ް
މ ،އެފަރާތަ ް
މށް އެކަށގެންވާ ފަރާތަކަށްވާނަ ަ
ފަރާތެއް ހރެފައި ،އެއ އެކަ ަ

ދަރމަޔަށްބެލން

ދންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ވ ެ
ބރަދާއި ،ދަރމަޔަށް ހަވާލ ާ
ލންޖެހ ބެލމާއި ،ކރަންޖެހ ޚަރަދ ަ
ބ ަ
މި ޤާނޫނގެ ދަށން ަ
އ
ފަރާތެއް ހރިކަމގައިވިޔަސް ،ޚަރަދ ދންޖެހ ފަރާތން ޚަރަދ ދިނމާމެދ އިޢތިރާޟެ ް
ނެތްނަމަ ،އޖޫރައެއް ދގެން ،ބެލން ހަވާލވާ ފަރާތަކާވެސް ހަވާލކރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ބލަންޖެހ މހާއަކ ،ދަރިން ބެލމަށްޓަކައި ދންޖެހ ޚަރަދ ދެވފަދަ
މި ޤާނޫނގެ ދަށން ަ
މ ،މި ޤާނޫނގެ ދަށން ދންޖެހ ޚަރަދ ދގެން ދަރިން
ތަނަވަސްކަން ހރި މހަކަށްވާނަ ަ
އ
ނ ް
ބގެ ެ
ލ ި
ހންފަރާތަކާ ހަވާލކރމާމެދ އިޢތިރާޟްކރމގެ ޙައްޤ އނާއަށް ި
ބެލން އެ ެ
ނވެއެވެ.

މައިންބަފައިން ބެލމާއި އެމހންގެ ޚަރަދބަރަދ ހަމަޖެއްސން
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ދަރިން މައިން

.57

(ހ)

އވާ މަގާމާ އެއްގޮތްވާ
ބފައިންނަށް ދފަ ި
ކޮންމެމހަކވެސް ،އިސްލާމްދނގައި މައިން ަ

ބަފައިންގެ ޟަރޫރ

ގޮތގެމަތިން

ބނން

ނ
އ ހޯދައިދ ،ކެއިންބއި ް
ބތަކން ،އެކަށގެންވާ ހިޔާވަހިކަމެ ް
ފދންތެރިކަން ހރި ނިސް ަ

ކަންކރމގެ

ގޮތން،

އެމހެއްގެ

ފއިންނަށް،
ބ ަ
މައިން ަ

ގ
އ ެ
އެމހެ ް

ނ
ހަމަޖައްސައިދ ،އނފރާން ހޯދައިދ ،ބސްފަރވާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދ ،އެހެނިހެ ް
ޟަރޫރ ބނންތައް ފއްދައިދ ،ދިރިއޅމގައި ބނންވާނެ އެކިއެކި ރިޢާޔަތްތަކާއި
ފަސހަތައް ފޯރވައިދންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނށް އަނިޔާވެރިވެ ،އެމހންގެ ކަރާމަތަށް
ބފައިން ަ
އެއްވެސް މހަކ ،އނާގެ މައިން ަ
މލެއް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކޮށްގެނެއް ނވާނެއެވެ.
ގެއްލންލިބފަދަ ޢަ ަ

ދަރިންގެ ޒިންމާ

.58

މައިންބަފައިން ބެލން

ޓކައި ނވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން
ށ ަ
އވާ ފަރާތަކ ،އާމްދަނ ހޯދމަ ް
ބފައިން ބެލމާ ހަވާލވެފަ ި
 .59މައިން ަ

(ހ)

މި ޤާނޫނގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ބނެފައިވާ ކަންކަމގެ ތެރެއިން ހިޔާވަހިކަން
ހޯދައިދިނމާއި ،މިނޫންވެސް މާލގޮތން ހދައެއް ކރަންޖެހ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނމަކ،
ނ އަށާރަ އަހަރ ފރިފައިވާ ކޮންމެ ފިރިހެންދަރިއެއްގެ
ދަރިންގެ ތެރެއިން މލާދގޮތ ް
ޒިންމާއެކެވެ.

(ށ)

އ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނމާއި ،މާލގޮތން ހދައެ ް
އ އެމހންނަށް ދންޖެހ
ބފައިންގެ ޙައްޤތަކަށްޓަކަ ި
ކރަންޖެހ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ،މައިން ަ
ހމަ ކަމގައި ބެލނެއެވެ.
ނދަރިންނާއި އަންހެންދަރިން ހަމަ ަ
ރިޢާޔަތްތައް ދިނމގައި ،ފިރިހެ ް

އެހެން ފަރާތަކާ

ބނމަކަށް ރަށން ބރގައި ދިގ މއްދަތަކަށް ދިރިއޅެންޖެހިފައިވާ މހަކ ކަމގައިވާނަމަ،

ހަވާލކރން

އތައް ކޯޓން ގަބޫލކރާ ފަރާތަކާ ހަވާލ ކރަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ބފައިން ބެލމާބެހ ކަ ް
މައިން ަ
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މައިންބަފައިން ބެލން

.60

(ހ)

ނ
ނ ވަކިފަރާތަކާ ކޯޓ ް
ގ ކަންތައް ދަރިންގެ ތެރެއި ް
ބރަދ ެ
ބފައިންގެ ޚަރަދ ަ
މައިން ަ

ކޯޓން ވަކި ފަރާތަކާ

އ
ށ ި
ނށް ބނންވެފައިވާ ޟަރޫރ ބނންތަކގެ މައްޗަ ާ
ބފައިން ަ
ނ ަ
ހަވާލކރާނަމަ ،މައި ް

ހަވާލކރން

ނތެރިކަމގެ މައްޗަށާއި،
ބރަދގެ ކަންކަމާ ހަވާލކރެވ ފަރާތގެ ފދ ް
އެމހންގެ ޚަރަދ ަ
ބތަށް ރިޢާޔަތްކރަންވާނެއެވެ.
ބފައިންގެ ތަރިކައިގައި އެމހަކ ހިއްސާކރާނ ނިސް ަ
މައިން ަ
(ށ)

އ
ތ ް
ބރަދާއި އެހެނިހެން ރިޢާޔަތް ަ
ނނަށް ދންޖެހ ޚަރަދ ަ
ބފައިން ބެލމާއި އެމހ ް
މައިން ަ
ވ
ބސްވެވިފައި ނވާނަމަ ،އިސް ެ
ދިނމާ ބެހގޮތން ދަރިންގެ މެދގައި ވަކިގޮތަކަށް އެއް ަ
ބނެވނ ކަންކަމގައި ޒިންމާދާރވާ މހން ޒިންމާވާންޖެހ މިންވަރ ،ކޯޓން ކަނޑައަޅާނ،
ވ ކަންކަމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެމހެއްގެ ޙާލަތާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައި ާ
ނނެވެ.
އެކަށގެންވާ ގޮތެއްގެމަތި ް

ވަގތ އަމރ

ބރަދާ ބެހގޮތން ކޯޓަށް ހށަހެޅ މައްސަލަ ،ވަކިގޮތަކަށް
ނގެ ޚަރަދ ަ
ބފައިން ބެލމާއި އެމހ ް
 .61މައިން ަ
ބރަދ ވަކިފަރާތަކާ
ބފައިން ބެލމާއި އެމހންގެ ޚަރަދ ަ
ނިމމގެ ކރިންވެސް ،ވަގތގޮތން މައިން ަ
ށ ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ބެހގޮތން ވަގތ އަމރެއް ނެރމގެ
ކޓަ ް
ހަވާލކރަންޖެހނެ ކަމަށް ޯ
ބގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރ ،ކޯޓަށް ލި ި

އަދަބ

ކާވެނި ރަޖިސްޓަރ
ނކރން

ދއާއި  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ކާވެނި ރަޖިސްޓަރކރމަށް
 .62މި ޤާނޫނގެ  19ވަނަ މާއް ާ
ހށަނާޅައިހރމަކ ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ 1000/- ،ރފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
ކރމެވެ.
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ކާވެނި ކރމަށް
މަޖބޫރކރން

 .63އެއްވެސް މހަކަށް އެމހެއްގެ ނރހމގައި ކާވެނި ކރމަށް މަޖބޫރ ކރމަކ ކށެކެވެ .މިކށން
ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ 1000/- ،ރފިޔާއާއި  5000/-ރފިޔާއާ ދެމެދގެ އަދަދަކން
ށ އަރވާލމެވެ.
ޖޫރިމަނާކރން ،ނވަތަ ހަމަސް ދވަހަށްވރެ ދިގނޫން މއްދަތަކަ ް

ދޮގ މަޢްލޫމާތ
ދިނން

 .64މި ޤާނޫނގެ ދަށން ކާވެންޏެއް ކރމަށްޓަކައި ނވަތަ ކާވެންޏެއް ރަޖިސްޓަރކރމަށްޓަކައި ،ދޮގ
މަޢްލޫމާތ ދިނމަކ ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ 1000/- ،ރފިޔާއާއި -
ތ އެއްއަހަރާއި ދެއަހަރާ ދެމެދގެ
 10000/ރފިޔާއާ ދެމެދގެ އަދަދަކން ޖޫރިމަނާކރން ،ނވަ ަ
ބންދކރމެވެ.
މއްދަތަކަށް އަރވާލން ނވަތަ ގގައި ަ

ކޯޓގެ ހއްދަނެތި

ބޔާންވެގެންވާ ގޮތގެމަތިން ހއްދަ ނހޯދައި،
 .65ކާވެންޏެއް ކޮށްގެން ހރި ފިރިހެނަކ ،މި ޤާނޫނގައި ަ

އެއް އަންބަށްވރެ

މފަދަ ކާވެންޏަކން ކާވެނިކރެވނ
ބށް ކާވެނިކރމަކ ކށެކެވެ .އަދި ި
ނ އަން ަ
ބށްވރެ ގި ަ
އެއް އަން ަ

ގިނަ މހންނާ

އަންހެނާ ،އެކާވެނި ކރ އނާއަށް އެކަން އެނގިހރެކަމަށް ވާނަމަ ،އނާވެސް އެކރ ކށެކެވެ.

އިނން

މިކށން ކށްވެރި ވެއްޖެ

މހެއްގެ އަދަބަކ 5000/- ،ރފިޔާއަށްވރެ ބޮޑނޫން އަދަދަކން

ޖޫރިމަނާކރމެވެ.

ހނަކ ފަށް ކެނޑމގެ ގަސްތގައި މހަކާ އިނމާއި ،މހަކ ބނެގެން،
ފަށްކަނޑަން މހންނާ  .66ތިންފަށްވެފައި އިން އަން ެ
އިނން

ނވަތަ އަގެއް ނވަތަ ހަދިޔާއެއް ދގެންނަމަވެސް އެއްވެސް މހަކ ފަށްކެނޑމަށްޓަކާ މހަކާ އިނމަކ
ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ

އަދަބަކ  5000/-ރފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކރން ،ނވަތަ

ހަމަސް ދވަހަށްވރެ ދިގނޫން މއްދަތަކަށް އަރވާލމެވެ.
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ހއްދަނެތި ކޯޓން
ބރގައި ވަރިކރން

ވއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ5000/- ،
 .67މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަރި ކރމަކ ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރި ެ
ރފިޔާއަށްވރެ ބޮޑނޫން އަދަދަކން ޖޫރިމަނާކރން ،ނވަތަ ހަމަސް ދވަހަށްވރެ ދިގނޫން
ބންދކރމެވެ.
މއްދަތަކަށް އަރވާލން ނވަތަ ގގައި ަ

ކށެއް ކރިކަން

 .68މި ޤާނޫނގައި ބނެފައިވާ ކށެއް މހަކ ކޮށްފިކަން އެނގިހރެ ނވަތަ މި ޤާނޫނގައި ވަކިގޮތަކަށް

ނާންގައި ހރން

ޢަމަލކރމަށް ބނެފައިވާ ކަމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް މހަކ ކޮށްފިކަން އެނގިހރެ ،ކަމާބެހ ފަރާތަށް
އެކަމެއް ނާންގައި ހރމަކ ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ1000/- ،
ނ
ތ ތިންމަސްދވަހަށްވރެ ދިގނޫ ް
ރފިޔާއަށްވރެ ބޮޑނޫން އަދަދަކން ޖޫރިމަނާ ކރން ،ނވަ ަ
ބންދކރމެވެ.
މއްދަތަކަށް އަރވާލން ނވަތަ ގގައި ަ

ވަރިވމަށްފަހ

ނ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިން ކާވެނި
 .69އެއްވެސް މހަކ އނާގެ އަނބިމހާ ވަރިކރމަށްފަހ ،މިޤާނޫ ާ

ރޖޫޢަނކޮށް

ރޖޫޢަކރމެއްނެތި ،ދެމަފިރިއަކފަދައިން ދިރިއޅެމން ގެންދިއމަކ ކށެކެވެ .އަދި ފިރިހެނާއާ އެކގައި

އެކގައިދިރިއޅެމން

ދިރިއޅެމން ގެންދާ އަންހެނާވެސް އެކރަނ ކށެކެވެ .މިކށން ކށްވެރިވެއްޖެ މހެއްގެ އަދަބަކ- ،

ގެންދިއން

ވތަ ހަމަސް ދވަހަށްވރެ ދިގނޫން
 1000/ރފިޔާއަށްވރެ ބޮޑނޫން އަދަދަކން ޖޫރިމަނާކރން ،ނ ަ
ބންދކރމެވެ.
ވތަ ގގައި ަ
މއްދަތަކަށް އަރވާލން ،ނ ަ

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފވން

ފއިވާ ކށްތައް ފިޔަވައި ،މި ޤާނޫނގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލކރމަށް
 .70މި ޤާނޫނގައި އަދަބ ކަނޑައަޅާ ަ
ނވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލނކރމަށް ބނެފައިވާ ކަމެއްގައި ،މި ޤާނޫނގައި ބނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
ތ
ޢަމަލކޮށްފި މހެއްގެ އަދަބަކ 1000/- ،ރފިޔާއަށްވރެ ބޮޑނޫން އަދަދަކން ޖޫރިމަނާކރން ،ނވަ ަ
އދަތަކަށް އަރވާލމެވެ.
ހަމަސްދވަހަށްވރެ ދިގނޫން މ ް
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އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

މިޤާނޫނ

.71

(ހ)

ގ ކރިން ޝަރޢ ހަމަތަކގެމަތިން ޢަޤްދކޮށް ގަވާއިދން
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފެށމ ެ

ފާސްވާއިރ

ނ
ގ ސަބަބ ް
ކށް މިޤާނޫނ ެ
ދިވެހިރާއްޖގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކާވެނިތަކގެ ޞައްޙަކަމަ ަ

ކރެވިފައިވާ

ނނެއެވެ.
ބދަލެއް ނާން ާ
ަ

ޞައްޙަކާވެނިތައް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ކާވެނިތައް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފެށމާއެކ މި
ބލެވނެއެވެ.
ޤާނޫނގެ ދަށން ރަޖިސްޓަރކރެވނ ކަމގައި ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ކާވެނިތައް މި މާއްދާގެ

(ށ) ގެ ދަށން ރަޖިސްޓަރ

ގ
ވމާއެކ ،އެފަދަ ކާވެނިތަކގެ މައްޗަށާއި ،ކާވެންޏާއި ވަރިއާ ގޅިފައިވާ ކަންތައްތަކ ެ
ތންނެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަ ި
މައްޗަށް ޢަމަލކރެވނ މި ޤާނޫނގައި ަ

ގަވާއިދ ހެދން

އ
ނތައްތައް ކރމަށްޓަކަ ި
ޤނޫނގައި ބނާ ކަ ް
ދންޖެހ ގަވާއިދތަކާއި ،މި ާ
] .72މި ޤާނޫނގެ ދަށން ހަ ަ

ގަވާއިދތައް ހަދައި ހިންގާނި ،މނިސްޓްރންނެވެ[.
އ
ބދަލ ކރެވިފަ ި
އިޞްލާޙ )1( :11/2013 :ގެ ދަށން ަ

މާނަ

.73

ކށް ކަނޑައެޅިގެން ދހަނވާނަމަ:
މނިފައިވާ ގޮތން އެހެންގޮތަ ަ
ބރާތެއް ހި ެ
މި ޤާނޫނގައި ،އެޢި ާ
(ހ)

ގ
ނފައި އެވަނ ،ކަމާބެހ ރަސްމ ފަރާތަކން ކާވެނިކރމ ެ
"ޝަރޢ މައޒޫނ" ކަމަށް ބ ެ
ހއްދަ ދ ،އެކަމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މހަކަށެވެ.

40

ލއާބެހ ޤާނޫނ
އާއި ާ

(ށ)

"ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބނެފައި އެވަނ ،މި ޤާނޫނގައި ކާވެނގެ ރެޖިސްޓްރާރ
ކރމަށް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކރމަށް ،ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ
ފަރާތަކަށެވެ.

(ނ)

ވ
"ޤާޟ" ކަމަށް ބނެފައިއެވަނ ،ޝަރޢަތްކޮށް ނިޔާ ކަނޑައެޅމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކޮށްފައި ާ
އ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ް
މހންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނގައި ޤާޟއަކ ކރަންޖެހކަމަށް ަ
ކރަންޖެހ ކޮންމެ މހަކަށެވެ.

](ރ)

"މިނިސްޓްރ" ކަމަށް ބނެފައި އެވަނ އާއިލާއާބެހ އެންމެހައި ސިޔާސަތތައް އެކަށައަޅައި

އާއިލާއާބެހ ކަންކަން ެބ ެލހެއްޓމގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ހަވާލކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރއަށެވެ[.
އިޞްލާޙ )2( :11/2013 :ގެ ދަށން އިތރ ކރެވިފައި

މިޤާނޫނަށް
ޢަމަލކރން

އވާލެވ ޤާނޫނ

 .74މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނ 2001 ،ވަނަ އަހަރގެ ޖލައި މަހގެ  1ވަނަ ދވަހން
ފެށިގެންނެވެ.

ނބަރ ( 3/80ދިވެހި-ބިދސ ކާވެންޏާއި ވަރގެ ޤާނޫނ)
 .75މިޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފެށމން ޤާނޫނ ނަ ް
އވނއެވެ.
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