c
ެނރަލްގެ އޮފީސް
އެޓަރނީ ޖ ެ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން

ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު
އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢްލޫމާތު
(ހ) އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު
.1

ފުރިހަމަ ނަން

.2

ޖިންސް

އ

ފ
ޢުމުރު

w .3އުފަން ތާރީޚް

.4

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

.5

އެޑްރެސް
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
މި ގެއަކީ:

.6

އަމިއްލަ ގެއެއް

ކުއްޔަށް އުޅޭ ގެއެއް

ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް
ގޭގެ ނަންބަރު
މޮބައިލް ނަންބަރު

1

އެހެނިހެން

އޮފީސް ނަންބަރު
ފެކްސް ނަންބަރު

.7

ކާވެނީގެ ނިސްބަތް
ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނުއިނދޭ

މީހަކާ އިނދެގެން

އިނދެ ވަރިކޮށްފައި

ހުވަފަތްވެފައި

 .8ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން

.9

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނަމަ
އެހީ ބޭނުންވަނީ:

ނަފްސާނީގޮތުން

ޖިސްމާނީ ގޮތުން

އެނގިފައެއް ނުވޭ

އިތުރު ތަފްޞީލު
 .10ބެލެނިވެރިއެއް/ބަލަދުވެރިއެއް( :ނަންބަރު  10އަދި ނަންބަރު  11ފުރިހަމަ ކުރާނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ).

.11

ވޭ

ބެލެނިވެރިއެއް/ބަލަދުވެރިއެއް ވާނަމަ ،ފޯމުގެ (އ) އިން ފެށިގެން ތިރިއަށްހުރި ބައިތައް ބެލެނިވެރިޔާ/
ބަލަދުވެރިޔާ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވޭ

ބެލެނިވެރިއެއް/ބަލަދުވެރިއެއް ނުވާނަމަ ،ދިރިއުޅެނީ ކޮން ގޮތަކުންކަން ބަޔާންކުރޭ

................................................................................... ............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................................................... ................................................

(ށ) އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު
.12

ފުރިހަމަ ނަން

.13

އުފަން ތާރީޚް

.14

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

.15

އެޑްރެސް

(މީހަކާ އިނދެގެން ނޫޅޭނަމަ ،މިފޯމުގެ (ނ) ގައިވާ މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަކުރޭ)

ޢުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

2

ދެމަފިރިން އެއް ގެއެއްގައި ނޫޅޭނަމަ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

މި ގެއަކީ:

.16

ކުއްޔަށް އުޅޭ ގެއެއް

އަމިއްލަ ގެއެއް

ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް:
ގޭގެ ނަންބަރު
މޮބައިލް ނަންބަރު
އޮފީސް ނަންބަރު
ފެކްސް ނަންބަރު

.17

މައްސަލައިގައި އޭނާ ހިމެނޭނަމަ ހިމެނޭ ހައިސިއްޔަތު:
ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން
މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން

(ނ) ދަރިންގެ މަޢްލޫމާތު

(ދަރިން ނެތްނަމަ( ،ރ) ގައިވާ މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަކުރޭ)

 .18ދަރިން ތިބިނަމަ ޢުމުރާއި އަދަދު:
.........................................................................................................................................................
.

.......................................................................................................

ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރޭ
 1އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 2އަހަރާއި  7އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 8އަހަރާއި  12އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 13އަހަރާއި  15އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 16އަހަރާއި  17އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު

(ރ) އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލު
.19

އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަތްތައް:

3

i

ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

ii

އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ
ކުރާ މަސައްކަތް
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

 iiiޢާއިލާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ދޭ އެހީ
އެހީގެ ތަފްޞީލު
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު
iv

ޕެންޝަން ލިބޭނަމަ
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީ ު
ލ
..............................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..
ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު

v

ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު

vi

އެހެން ގޮތަކުން ލިބޭ އެހީއެއް ނުވަތަ
ފައިސާއެއް ނަމަ
ތަފްޞީލު
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

(ބ) ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
 .20ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުއްޔެއް ދައްކާނަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ:
4

އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

(ޅ) މައްސަލައާގުޅޭ
 .21ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްސަލަ/މައްސަލަތަކުގެ ނުވަތަ ދަޢްވާ/ދަޢްވާތަކުގެ ޚުލާޞާ:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..
.
 .22ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ދަޢްވާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ދަޢްވާއެއްގެ ޚުލާޞާ:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..

.23

.
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއް:
ހިމެނޭ
ނުހިމެނޭ

(ކ) އިޤްރާރު
.24

(ހ)

އަހުރެން ،މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މިއެދެނީ" ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް
ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި،
އެނގިހުރެއެވެ .މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢްލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.

(ށ)

ހަމައެފަދައިން ،މަތީގައި ބުނެފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަށްފަހު ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް
އިންޒާރުދީ ،ބިރުދައްކައި ،އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ،
އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހުއްޓާލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ސޮއި:

ތާރީޚް:

5

ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު

(މިބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ).

(އ) އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު
 .25ފުރިހަމަ ނަން
އ

 .26ޖިންސް

ފ
ޢުމުރު

w .27އުފަން ތާރީޚް
 .28އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު
 .29ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

………………………………………………………………………………………………………………

 .30އެޑްރެސް
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
މި ގެއަކީ:

އަމިއްލަ ގެއެއް

ކުއްޔަށް އުޅޭ ގެއެއް

އެހެނިހެން

 .31ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް
ގޭގެ ނަންބަރު
މޮބައިލް ނަންބަރު
އޮފީސް ނަންބަރު
ފެކްސް ނަންބަރު
 .32ކާވެނީގެ ނިސްބަތް
ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނުއިނދޭ

މީހަކާ އިނދެގެން

އިނދެ ވަރިކޮށްފައި

ހުވަފަތްވެފައި

 .33މައްސަލައިގައި ހިމެނޭނަމަ ހިމެނޭ ހައިސިއްޔަތު:

6

ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން
މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން

(ވ) އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު
.34

ފުރިހަމަ ނަން

.35

އުފަން ތާރީޚް

.36

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

.37

އެޑްރެސް

ޢުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް
ދެމަފިރިން އެއް ގެއެއްގައި ނޫޅޭނަމަ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

މި ގެއަކީ:

.38

އަމިއްލަ ގެއެއް

ކުއްޔަށް އުޅޭ ގެއެއް

ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް
ގޭގެ ނަންބަރު
މޮބައިލް ނަންބަރު
އޮފީސް ނަންބަރު
ފެކްސް ނަންބަރު

(މ) ދަރިންގެ މަޢްލޫމާތު
.39

ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރޭ
 1އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 2އަހަރާއި  7އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 8އަހަރާއި  12އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު

7

 13އަހަރާއި  15އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު
 16އަހަރާއި  17އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު

(ފ) އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލު
.40

އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަތްތައް
ވަޒީފާއިން
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
ޕެންޝަން
ޢާއިލާ/އެހެން ފަރާތަކުން ދޭ އެހީ
އެހެން ގޮތަކުން

.41

ތަފްޞީލު

ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން
ފޯނު ނަންބަރު
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

.42

އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ
ކުރާ މަސައްކަތް
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

.43

ޢާއިލާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ދޭ އެހީ
އެހީގެ ތަފްޞީލު
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

.44

ޕެންޝަން ލިބޭނަމަ

8

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލު
............................................................................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................................ ....................................................................................
..

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު

.45

އެހެން ގޮތަކުން ލިބޭ އެހީއެއްނަމަ
ތަފްޞީލު
އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ ޢަދަދު

(ދ) ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
.46

ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުއްޔެއް ދައްކާނަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ:
އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ ،މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

(ތ) އިޤްރާރު
.47

އަހުރެން ،މިފޯމު ފުރިހަމަކުރީ" ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ
ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި ،އެނގިހުރެއެވެ .އަހުރެން ،އަދި އަހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ/ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ
 .......................................................................މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެންމެހައި މަޢްލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢްލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން
އިޤްރާރުވަމެވެ .މި ފޯމުގައި އަހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ/ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ

،.................................................................

ދޮގު

މަޢްލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާއެއް އުފުލުމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.
ސޮއި:
*

ތާރީޚް:

މިފޯމުގައި ދޭ މަޢްލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ލިސްޓެއް ،މި ފޯމާއެކު އެވަނީއެވެ .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

9

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތީ:
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް:
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭ

ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވޭ

ރ .ނަންބަރު :

/

7

1

ސަބަބު:

/

A

L

ބެލި ފަރާތުގެ:

ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ސޮއި:

ސޮއި:
އޮފީހުގެ

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން:

ބޭނުމަށް

ފޯމުގެ (ހ) އާ ގުޅޭ
.1

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
(އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)

.2

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
(ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  /ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް)
ފޯމުގެ (ށ) އާ ގުޅޭ

.3

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
(އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)

.4

ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް

.5

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
(ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  /ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް)
ފޯމުގެ (ނ) އާ ގުޅޭ

.6

ދަރިންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
(އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)
ފޯމުގެ (ރ) އާ ގުޅޭ

.7

އަދާކުރާ ވަޒީިފާއިން ލިބޭ މުސާރައިގެ ބަޔާން (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.8

ކުށުގެ ތު ހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައިވާ
ފައިސާގެ ބަޔާން (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.9

ވަޒީފާއެއް ފިޔަވައި ކުރާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް

.10

ޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.11

ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް (ކުލީގެ އެއްބަސްވުން)

.12

މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
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.13

ޢާއިލާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް

ފޯމުގެ (އ) އާ ގުޅޭ
.14

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
(އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)

.15

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
(ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  /ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް)

ފޯމުގެ (ވ) އާ ގުޅޭ
.16

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް (އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)

.17

ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް

.18

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
(ކުލީގެ އެއްބަސްވުން  /ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް)
ފޯމުގެ (މ) އާ ގުޅޭ

.19

ދަރިންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
(އައި.ޑީ .ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް)
ފޯމުގެ (ފ) އާ ގުޅޭ

.20

އަދާކުރާ ވަޒީިފާއިން ލިބޭ މުސާރައިގެ ބަޔާން (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.21

ވަޒީފާއެއް ފިޔަވައި ކުރާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް

.22

ޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.23

ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް (ކުލީގެ އެއްބަސްވުން)

.24

މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް

.25

ޢާއިލާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީ ލިބޭކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް
ފޯމުގެ (ބ) އާއި (ދ) އާ ގުޅޭ

.26

އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އަންގާފައިވާނަމަ އެފަދަ އެންގުމެއް އަދި އެއެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ
ލިޔުން (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)

.27

ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭން ކޯޓުން އަންގާފައިވާނަމަ އެފަދަ އެންގުމެއް އަދި އެއެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ
ލިޔުން (އެންމެ ފަހު ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް)
ނޯޓް :މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާއެކު އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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