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އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ
ގަވާއިދު

ފުރަތަމަ ބާބު
ތަޢާރަފާއި ފެށުން
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

މަޤްޞަދު

.2

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ
ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު " 6/2006ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު" ގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.

)ހ(

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ
ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުން.

)ށ(

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/91ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ
ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ) (CRCއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުޑަކުދިންނަށް ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

)ނ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( އާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ
ފތުކުރުންތައް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަ ާ
ނެއްތައިލުމުގެ މުޢާހަދާ ) (CEDAWއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި ތަފާތުކުރުންތައް
ކުރިމަތިވާ އަންހެނުންނަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން.

)ރ(

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2010ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި،
3

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ނުވަތަ
ޚާއްޞަ

އެހީއަށް

މީހުންނަށް

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަން

ޤާނޫނީ

ހިލޭ

ފުރުޞަތުތައް

ލިބޭނެ

އިތުރުކޮށްދިނުން.
)ބ(

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން.

)ޅ(

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން،

އެ ފަރާތްތަކަށް

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ހިއުމަން
ކޮމިޝަނުން

ރައިޓްސް .3

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން،

ޤާނޫނީ

ދ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި މައްސަލަތަކުގައެވެ .އަ ި

އެހީތެރިކަން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ

ކށްދޭނެ
ފޯރު ޮ

 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( އާއި )ރ( އާއި )ބ( އާއި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ

މައްސަލަތައް

ރައްކައުތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
)ހ(

މަދަނީ މައްސަލަތައް.

)ށ(

) 18އަށާރަ( އަހަރާއި ) 20ވިހި( އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައަކީ ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށްފަހު،
ޤާނޫނީގޮތުން ބޮޑެތި މީހުން ކަމުގައި ބަލާ އުމުރު ހަމަވެ ،ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ
އުމުރުފުރައެއްކަމަށް ބަލައި ،މި އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ) 20ވިހި( އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތަކަށް ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް
ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް.

)ނ(

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ފެންނަ
މައްސަލަތައް.

)ރ(

މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ
މައްސަލަތައް .މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތައް

އެ

ގިންތިކޮށް

މައްސަލަތައް

އަވަހަށް

ބެލުމުގައި

ގެންގުޅޭނެ

އުސޫލަށް

ރިޢާޔަތްކުރެވެނޭއެވެ.
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަ ްށ .4

އެދި

މި

ހުށަހަޅާ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ

ބޮޑަށް

ޤާނޫނީ

އެހީތެރިކަން

ބޭނުންވާ

ތތަކަށް
ފަރާ ް

އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދޭ މީހުންގެ

މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ހާލަތު
ވަޒަންކުރުމުގައި
ތކުރާނެ
ރިޢާޔަ ް
ކަންކަން

)ހ(

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ) 10,000/-ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން ލިބޭ ފަރާތެއް.
4

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ށ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުންވެސް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
ހިލޭ ލިބޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

ހިއުމަން
ކޮމިޝަނުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭނީ ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ

ރައިޓްސް .5
ޤާނޫނީ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެވެ.

އެހީތެރިކަން
އ
ކށްދޭނެ ގޮތްތަ ް
ފޯރު ޮ

ކޯޓުތަކުގައި
ތކޮށްދިނުމަށް
ވަކާލާ ު

)ހ(

ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

)ށ(

ކޯޓުތަކުގައި ތަމްސީލުކޮށްދިނުން.

)ނ(

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައްޔާއި  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

.6

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް

ނިންމުމުގައި

ފަހުގައެވެ.

ތކުރާނެ
ރިޢާޔަ ް
ކަންކަން

)ހ(

މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް )މާލީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ހުރަސްތައް(.

)ށ(

އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެ ހުށަހަޅާ
ފަރާތަށް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ފަދަ މައްސަލައަކަށް
ވުން.

ދެވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދުމާއި ،އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން .7
ހޯދަން އެދޭނެ ގޮތް

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޯމު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

އެ

ފޯމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރހާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މަޤުބޫލު އުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން ހު ި
ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅެން ނެތް ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން .8
ހޯދަން

އެދި

ފޯމު

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ
މާއްދާގައި

ހުށަހެޅުމުން،

ފޯމު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުށަހެޅުމުން،

ގިނަވެގެން 5

)ފަހެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މި ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

ތ
އެކަމަށް އެދޭ ފަރާ ާ

 2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު
ފުރިހަމަކުރާ
ޓ
ޗެކްލިސް ް

)ށ(

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް
ހާޒިރުވާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން .9

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން
5

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :
ހޯދުމަށް

) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމައި ،އެ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ

އެދި

ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު

އެހީތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަބަބާއެކު

ތ
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮ ް

ލިޔުމުން އަންގައި ،ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ .10

ޚިދުމަތާއި،
ބޭރުގައި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި

ކޯޓުން

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

މައްސަލަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ
ޚިދުމަތުގައި
ލީގަލް

ވަކީލުންނާއި
އޮފިސަރުން
ތރިވުން
ހަރަކާތް ެ

ތިންވަނަ ބާބު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޒިންމާތައް
ހިއުމަން

ރައިޓްސް .11

ވއިދުގައި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މި ގަ ާ

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން

މޯލްޑިވްސްގެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިންމާތައް

)ހ(

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

)ށ(

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ފަސޭހައިން
އެނގޭނެހެން އާންމުކުރުން.

)ނ(

ހލަތުގައި
މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަކު ތަނާޒުލްވާ ާ
ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ
ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަކު
ހަމަޖައްސައިދިނުން.

)ރ(

މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލީގަލް
އޮފިސަރުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެންމެހައި
ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،ވަކީލުންނާއި ލީގަލް އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
އަސާސީ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ފަންނީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލައި ،އެ ފަރާތްތަކުން މި މިންގަޑުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން .12

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން

ދިނުން

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ހުއްޓައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުއްޓައިލެވިދާނެ
އ
ހާލަތްތަ ް

)ހ(

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް
ކން ހިއުމަން
ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި އެއްވެސް ހިސާބަ ު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެނގުން.

)ށ(

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ މީހާ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ
އަނިޔާކުރުން ފަދަ ޖިނާއީ ތަހުމަތެއް ކުރެވޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.
6

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :
)ނ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާގެ
ކިބައިން އުނިވުން.

)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ
ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރުން.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން .13

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

ގ
ހޯދަން އެދޭ ފަރާތު ެ

ޒިންމާތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ޒިންމާތައް

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވާކަން
ކަށަވަރުކުރުން.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ
ސައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ނ(

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް ،އެމީހެއްގެ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލަސްނުކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

)ރ(

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި
އެއްބާރުލުންދީ،

މުވައްޒަފުންނަށް

ދެ

ފަރާތުގެ

ދެމެދުގައި

ރަނގަޅު

ގުޅުމެއް

ބޭއްވުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
ފަސްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
ގަވާއިދަށް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ކޮމިޝަނުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

.14

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ޖަދުވަލަކީ ގަވާއިދުގެ .15

މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލު  1އާއި ޖަދުވަލު  2އަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.

އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު

.16

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް މި ކޮމިޝަނުން

މާނަކުރުން

.17

ބައެއްކަމުގައި
ކަނޑައެޅުން

މީގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހިލޭ
ޤާނޫނީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.
މި

ގަވާއިދުގައި

އެހެންގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވާހައި

ހިނދަކު،

އަންނަނިވި

ލަފުޒުތަކާއި

ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ،އެ ލަޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  189ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.

)ށ(

"ކުޑަކުދިން"

ކަމަށް

ބުނެފައި
7

އެވަނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

9/91

)ކުޑަކުދިންގެ

ޙައްޤުތައް

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި( ކުޑަކުދިން މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ނ(

"އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދިމާވާ އަންހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( ގައި ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމާއި،
އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

)ރ(

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2010
)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ
ޤާނޫނު( ގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ބ(

"އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން" މާނަކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕެންޝަން ޤާނޫނު( ގައި" ،ޕެންޝަން އުމުރު" މާނަކޮށްފައިވާގޮތަށް ) 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(
އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ.

)ޅ(

ނނު ނަންބަރު
" 1އަހަރަށްވުރެ ކުރު ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް" ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާ ޫ
) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ
ތާވަލަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

)ކ(

"ޤާނޫނީ ވަކީލު" ނުވަތަ "ޤާނޫނީ ވަކީލުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި
ވަކާލާތުގެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންނަށެވެ.

)އ(

"ލީގަލް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ޤާނޫނީ
ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ލީގަލް އޮފިސަރުންނަށެވެ.
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އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 1

c
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ހ .އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 .1ފުރިހަމަ ނަން:
ފިރިހެން

 .2ޖިންސް :އަންހެން

 .3އުފަން ތާރީޚު(........./....................../......) :

 .4ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 .5ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 .6މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 .7ފޯނު ނަންބަރު:

 .8އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .9ކާވެނީގެ ނިސްބަތް:
މީހަކާ ނުއިނދޭ

މީހަކާ އިނދެގެން

އިނދެ ވަރިކޮށްފައި

ހުވަފަތްވެފައި

ށ .އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު
 .10އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

ވަޒީފާއިން
 65އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ ޢިނާޔަތް

އާއިލާ  /އެހެން ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީ

އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިންނަށް ދޭ ޢިނާޔަތް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޢިނާޔަތް

ވިޔަފާރި
އެހެން ގޮތަކުން
ތަފުސީލު:
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ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1012 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ނ .މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤނޫނީ އެހީ ބޭނުންވާ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ) :މި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް އިތުރު ސަފުހާއެއް ނުވަތަ ސަފުހާތަކެއް ހިމެނިދާނެ(:
ާ .11
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
ރ .އެހެން ފަރާތަކުން ލިބޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 .12ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި އެހެން ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދޭހެއްޔެވެ؟ ލިބެމުންދޭ
 .13އެހެން ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމަ ،ލިބޭ އެހީތެރިކަމުގެ ބާވަތް:
)ހ( ޤާނޫނީ ލަފާ
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ނުދޭ

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

)ށ( ޑޮކިއުމަންޓުތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން
)ނ( ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކޮށްދިނުން
)ރ( އެހެނިހެން

 .14ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމަ ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާގެ ނަން:
......................................................................................................................................................................
 .15އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމަ ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
......................................................................................................................................................................
ބ .އިޤްރާރު:
 .16އަހުރެން " ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްއިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މި އެދެނީ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި ،އެ ގަވާއިދުގައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެއެވެ .މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ
ކން ހިލޭ
މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ" .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރި ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާއިރު ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށާއި ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ،ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން ،ނުވަތަ އަނިޔާކުރުންފަދަ އެކަށީގެންނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ،
އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އަހުރެންގެ ކިބައިން އުނިވެއްޖެނަމަ،
އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހުއްޓައިލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް
ލިބިގެންވާކަމަށް އަހުރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.
ސޮއި:
•

ތާރީޚު:

މި ފޯމާއެކު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބާއްވާ
ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި" ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ
ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ .ޤާނޫނީ އެހީދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ މި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ބައްދަލުވުމުގައި ދޭ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް

ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:
ތާރީޚު:
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
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އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 2

c
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބުމަށްފަހު،
އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ހޯދާނެ މަޢުލޫމާތުގެ ޗެކްލިސްޓް
ނޯޓު :މި ޗެކްލިސްޓުގެ )ވ( ފުރިހަމަކުރާނީ ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުންނެވެ) .މ( ފިޔަވައި )ހ( އިން ފެށިގެން )ފ( އާ ހަމައަށް ހުރި ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ،
އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ހ .އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
ށ .އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
އުފަން ތާރީޚު(........./....................../......) :
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ދެމަފިރިން އެއް ގެއެއްގައި ނޫޅޭނަމަ މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ނ .ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު )އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް(
 1އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ އަދަދު
 2އަހަރާއި  7އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު
12

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1012 :

 8އަހަރާއި  12އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު
 13އަހަރާއި  15އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު
 16އަހަރާއި  18އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު
ދން ތިބިނަމަ ،އެ ކުދިންގެ އަދަދު
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކު ި
ރ .ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ:
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
ފޯނު ނަންބަރު:
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:
ބ .އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:
ކުރާ މަސައްކަތް:
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:
ޅ .އެހެނިހެން ގޮތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ:
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ އަދަދު:
ކ .ޕެންޝަން ލިބޭނަމަ:
ނގެ ތަފުސީލު:
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަ ު

ބ އަދަދު:
ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލި ޭ
އ .މަހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޚަރަދު
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު1012 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުލި ދައްކާނަމަ ،ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ދައްކާ އަދަދު:
ކ އަދަދު:
ނމަ ،އެވްރެޖްކޮށް ބިލުތަކަށް ދައް ާ
ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބިލުތައް ދައްކާ ަ
އށް ޚަރަދުދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކާ އަދަދު:
އިނދެ ވަރިކޮށް ،އަނބިމީހާ ަ
އިނދެ ވަރިކޮށް ،ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކާ އަދަދު:
އޓުން
ނ ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހުން ބެލެހެ ް
ނނައުނު ،ޞިއްޙީ ކަންކަން ،މައިންބަފައި ް
ށ )ކެއިން ބުއިން ،އަ ް
ދިރިއުޅުމުގެ ޛަރޫރީ ބޭނުންތަކަ ް
އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް( މަހަކު ޚަރަދުވާ އަދަދު:
ވ .ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
އަހުރެން" ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްއިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މި އެދެނީ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި ،އެނގިހުރެއެވެ .މި ޗެކްލިސްޓުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން
އިޤުރާރުވަމެވެ .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން
ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އަހުރެންގެ ކިބައިން އުނިވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހުއްޓައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަހުރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.
ފރިހަމަ ނަން:
ު

ސޮއި:

ތާރީޚު:

މ .މައްސަލަ ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:
ޝަރުޠު ހަމައެއްނުވޭ:

ށދިނުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވޭ:
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮ ް
ސަބަބު:

ހދި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޯ

ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

14

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1012 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
އވެ .މި ޗެކްލިސްޓު
ނ ެ
ނމިދާ ެ
މށް ކޮމިޝަނަށް ނި ް
ނ ަ
ތއް ދި ު
މއްދަ ެ
މށް ވަކި ު
ޔން ހުށަހެޅު ަ
ނމަ ،އެ ލި ު
ހޅެން ނެތް ަ
ޔކިޔުމެއް ހުށަ ެ
ވގެން ލި ެ
މ ެ
ތއް ދި ާ
ނޯޓު :ޚާއްޞަ ހާލަ ެ
ކވެ.
ވއްޒަފެ ެ
މ ަ
ޝނުގެ ު
ކރާނީ ކޮމި ަ
ފުރިހަމަ ު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު
1

ފާހަގަ ޖެހުމަށް

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
ވރކް ޕަރމިޓް(
ދވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ާ
ނ ު
އދޭ ކާޑު ނުވަތަ އުފަ ް
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ހރައްޔި ެ
)ދިވެ ި
އވެ.
ހނެ ެ
ށއް ނުޖެ ޭ
ށހަޅާކަ ެ
އގެ ކޮޕީއެއް ހު ަ
ގއިދޭ ލިޔުމެ ް
އން ަ
ގއި ،ކާކުކަން ަ
މ ަ
ލވު ު
މ ބައްދަ ު
ނމަި ،
އވާ ަ
ޅއިފަ ި
އއް ހުށަހަ ަ
ކުރިން ކޮޕީ ެ

2

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަގީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
)ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  /ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް(

3

ކާވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓު

4

ދަރިންގެ ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓު  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު(

5

އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައިގެ ބަޔާން ނުވަތަ ސެލަރީ ސްލިޕް )އެންމެ ފަހު ތިން މަސްދުވަހުގެ(

6

ވަޒީފާ ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.

7

ޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް )އެންމެ ފަހު ތިން މަސްދުވަހަށް(

8

ތަނެއް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް )ކުލީގެ އެއްބަސްވުން(

9

މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.

10

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރިންނަށް ޚަރަދުދޭން ކޯޓުން އަންގައިފައިވާނަމަ ،އެފަދަ އެންގުމެއް އަދި އެ އެންގުމުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން )އެންމެ ފަހު ތިން މަސްދުވަހުގެ(
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