c

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
ފެށުން
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

( ހ)

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަކީ
ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ގަވާއިދެވެ.

( ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ
ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
(ހ)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޖިނާއީ
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ
1

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް
މީހުންނަށް ،އެ ޙައްޤު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،
އެފަދަ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛
(ށ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދި ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

(ނ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
އިދާރާގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުން؛

(ރ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާތައް
ބަޔާންކުރުން؛ އަދި

(ބ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް
ބަޔާންކުރުން.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ

.3

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތައް

( ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ބޮޑު
މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވުން؛ އަދި

( ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް
ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރާ

.4

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ

2

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭނީ ،އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ.
(ށ)

މި

ގަވާއިދުގެ

މަޤްޞަދަށްޓަކައި،

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ކަންކަން

ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ،

މި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ފަރާތްތަކަށް

ޤާނޫނީ

ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކޮށްދިނުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ
ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ
ފީ އާއި ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.
ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް

.5

( ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކަމުގައި ބަލާނީ
އަންނަނިވި މައްސަލަތަކެވެ.
()1

މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛

()2

އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖިނާއީ ކުށް؛

()3

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް؛

()4

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ
ކުށް؛

()5

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛

()6

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛

3

()7

ވައްކަން ،ޓެކުން ،ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ،މަކަރާއި ،ޙީލަތް އަދި
ފޭރުމުގެ ކުށްކުށުގެ ތެރެއިން ( 100,000އެއްލައްކަ)
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މައްސަލަތައް؛

()8

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް؛

()9

ގޭންގު ކުށް؛

()10

މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަވަނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ
ހިއްސެއް ނެތިދާފަދަ ގޮތަކަށް މާރާމާރީ ހިންގުން؛

()11

ދައުލަތުގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުންވާ ޢަމަލު
ހިންގުން؛ އަދި

()12

25

(ފަންސަވީސް)

އަހަރު

ދުވަހުގެ

ޖަލު

ޙުކުމެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށެއް.
( ށ)

އަންނަނިވި ކުށްތަކަކީ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައި
ބެލެވިފައިވާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައި ވީހިނދު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ މަޤްޞަދަށް ބަލައި ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި
މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ލިބިދިނިމުގެ ޙައްޤު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އަންނަނިވި ކުށްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 61
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިމިޓޭޝަން މުއްދަތުތައް ހަމަނުވާ
މައްސަލަތަކެއް ނަމަ ،އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަކީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ
ގޮތުން ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް

4

ނަމަ ،އެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
()1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)
ގެ  127ވަނަ މާއްދާ (ތޫނު އެއްޗަކާއެކު މާރާމާރީގައި
ބައިވެރިވުން)؛

()2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)
ގެ  128ވަނަ މާއްދާ (މާރާމާރީގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކަ)؛

()3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)
ގެ  129ވަނަ މާއްދާ (މާރާމާރީގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ
ގުނަވަނެއް ނެތިދިއުން)؛

()4

ވައްކަން ،ޓެކުން ،ޚިޔާނަތްތެރިވުމާއި ،މަކަރާއި ޙީލަތް އަދި
ފޭރުމުގެ ކުށް ކުށުގެ ތެރެއިން ( 50,000ފަންސާސް ހާސް)
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މައްސަލަތައް؛ އަދި

()5
މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުން

.6

( ހ)

ކަނޑައެޅުން

ކޮއިން ނުވަތަ ނޫޓު ކައުންޓަރފީޓްކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ފަރާތެއްގެ

މާލީ

ތަނަވަސްކަން ވަޒަންކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ބަލާ
މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް

5

މި

ބެލޭނީ،

ގަވާއިދުގެ

މަޤްޞަދަށްޓަކައި،

ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ

އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ.
(ނ)

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށާއި ،ތަކެތީގެ އަގަށާއި ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ
ޙާލަތަށް ބަލައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ
ތަނަވަސްކަން ބަލާ މިންގަނޑު މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ

.7

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހުންގެ

މެރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއް ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

މާލީ ތަނަވަސްކަން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ވަޒަންކުރުމެއް ނެތި ޤާނޫނީ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމީހާގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ވަޒަންކުރުމެއް ނެތި ،އެމީހަކަށް

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުން

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޤަޞްދުގައި މީހަކު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

.8

ކުރިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުން
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ،މި ގަވާއިދަށް

މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ދިއުން

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައިވެސް ،އެ މައްސަލަތައް ނިމެންދެން ،ކުރިން
ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމާއި އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

.9

(ހ)

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދައުލަތުގެ
ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛

()1
6

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ،އޭނާގެ

()2

ފަރާތުން އޭނާގެ ބެލެނިވެރިއާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ؛
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައިނަމަ،

()3

ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިނަމަ ،އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
އިދާރާ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ފަރާތަކަށް

އަންނަނިވި

މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް

މަރުޙަލާތަކުގެ

ދައުލަތުގެ

ފަރާތުން

ތެރެއިން
ޤާނޫނީ

ކޮންމެ
ވަކީލެއްގެ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން

.10

( ހ)

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

()1

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ؛

()2

ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ؛ އަދި

()3

ޝަރީޢަތުގެ އެކި މަރުޙަލާތައް.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް

ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައެވެ.

7

( ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ)
ބަޔާންކުރާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،މި މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައެވެ.

(ރ)

މި

(ނ)

މާއްދާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި

މަތިން،

ގޮތުގެ

ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން،
ބަންދުކޮށްފައި

އެމީހަކު

ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް،
އެހީތެރިކަން

ހުރި

ދައުލަތުގެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ތަނުގެ
ފަރާތުން
އެދިފައިވާ

އިދާރާއިން
ޤާނޫނީ

ފޯމު

ވަކީލެއްގެ

ފަރާތުގެ

ޙާލަތު

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުމަކީ
އެމީހަކު

ނުވަތަ

ބަންދުކޮށްފައި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

އިދާރާގެ

ޒިންމާއެކެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހުންނަށް
ލުއި އުޞޫލު ހިނގުން

.11

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ވީނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނަމަ ،އަދި އެމީހަކު ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ
ބަންދުކޮށްފައި ނަމަ ،އޭނާ ހުރި ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ،މި ގަވާއިދުގެ
10

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ނ)

ގައި

ލިޔެކިޔުންތައް

ބަޔާންކުރާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދުންތެރިވާނަމަ ،އަދި އެކަން އެމީހަކު
ބަންދުކޮށްފައިވާ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ތަނުގެ
53

ވަނަ

އިދާރާއިން
މާއްދާގެ

ކަށަވަރުކޮށްދޭނަމަ،
(ށ)

ގެ

މަޤްޞަދަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ
ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށް ،ކަށަވަރުކޮށް އަދި
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،އެފަދަ މީހުންނަށް
8

ލުއި އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލުއި އުޞޫލުން ޢަމަލުކުރުމަކީ ،އެ
އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކަށް ހުށަހެޅެން ހުރި
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެެ ،އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި
ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން ވަޒަންކުރުމެވެ.

ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާމެދު

.12

(ހ)

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު ،ދައުލަތުގެ
ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ 3
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ ( 5ފަހެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ށ )

ގައި

އެހެން

ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް،

ހުށަހެޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ،އެ
މައްސަލައަކީ ތަޙުޤީޤުކުރެވުމުންދާ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ދަޢުވާ
އުފުލިފައިވާ

މައްސަލައެއްކަން

ކަމާބެހޭ

އިދާރާއަކުން

ސާފުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސްޓޭޓަސް ބަޔާންކޮށްދޭ
ވަގުތީ ޖަވާބެއް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން

9

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް
ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،

ދައުލަތުގެ

ފަރާތުން

ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.
މައްސަލައަށް ޢައްޔަންކުރާ

.13

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި ،މައްސަލައަށް ޢައްޔަނުކުރާ

ޙިއްސާކުރުން

ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

.14

މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައަކަށް އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢައްޔަންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޒިންމާތައް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ޒިންމާތައް
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ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް މި
ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޤާނޫނީ

ވަކީލުން

ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ކުރަންވާނެއެވެ.
( ހ)

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ
އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން؛

( ށ)

ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ދައުލަތުން

ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތައް ފަސޭހައިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ފަދަ
ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި ،ކަމާބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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( ނ)

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިސްތިޢުފާދޭ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލު
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ޙާލަތުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ
ބަދަލުގައި އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދީ ،ޢައްޔަނުކުރުން؛

( ރ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރިޔަން ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

( ބ)

ޤާނޫނީ

އެހީތެރިކަން

މުއައްސަސާތަކާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ގުޅިގެން

އަވަސް

ދައުލަތުގެ

ޚިދުމަތެއް

ކަމާބެހޭ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން؛
(ޅ)

ފަރާތުން

ދައުލަތުގެ
މުވައްކިލުންނާއެކު
މައްސަލައިގައި

ހަމަޖައްސައިދޭ

އެކަށީގެންވާ
ގަވާއިދުން

ޤާނޫނީ

މިންވަރަކަށް

މުވައްކިލުން

ވަކީލުން
ބައްދަލުކޮށް،

ތަމްސީލުކުރަމުންދޭކަން

ބަލައި ،ކަށަވަރުކުރުން.
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ދިނުން ހުއްޓާލެވިދާނެ ޙާލަތްތައް
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭ

މީހާއަށް

ދެވޭ

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ

އެހީތެރިކަން އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްޓާލުމުގެ ބާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
( ހ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ މީހާ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އިންޒާރުދީ،
ބިރުދައްކައި ،އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

( ށ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ
މީހާގެ ކިބައިން އުނިވުން؛ އަދި
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( ނ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 2ގައި ވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން
މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވުން.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާ
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ޒިންމާ

( ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި އެ
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވާކަން
ކަށަވަރުކުރުން؛

( ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

( ނ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް އެ
މީހެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުން؛

( ރ)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް
އެއްބާރުލުންދީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
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ފަސްވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާ
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ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޒިންމާތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
( ހ)

ވަކީލާ

ޤާނޫނީ

ޙަވާލުކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް

ތެދުވެރިކަމާއި،

އަމާނާތްތެރިކަމާއި ،ފަރުވާތެރިކަމާއި ،ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު ކުރުން.
އެގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި

ދިރާސާތައް

ކުރުމާއި،

އެންމެހައި

ލިޔެކިޔުންތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ،ދިފާޢުކޮށްދިނުމާއި ،އަދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ މިނޫންވެސް އެންމެހައި ކަމެއް ،އެކަމެއް ކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކަށް ކުރުން؛
( ށ)

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފިޔަވައި ،މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހައި
ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކުންނާއި އިދާރާތަކުން ހޯދުން؛

( ނ)

ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ،ޤާނޫނުތަކަށާއި ،ގަވާއިދުތަކަށާއި އަދި ޤާނޫނީ
ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

މިންގަނޑުތަކަށް

ފުރިހަމައަށް

ކިޔަމަންވެ

ޢަމަލުކުރުން؛
( ރ)

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާގެ އިތުރުން،
އެ މައްސަލައިގައި އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނުނު
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކެއް ތަމްސީލު
ނުކުރުން؛
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( ބ)

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދޭ

މީހާގެ

ފަރާތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ލިބޭ އެންމެހައި

މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ،އެއްވެސް
މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުން؛
(ޅ)

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ހާމަކޮށް ،ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ނުކުރުން؛

(ކ)

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރެވޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް
މަރުޙަލާއެއްގައި ވަކީލުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ،
މަޞްލަޙަތު ފުށު އެރުމެއް އޮތްކަން ވަކީލަށް އެނގޭ ހިސާބުން
ފެށިގެން ،އެ މައްސަލައަކުން ވަކީލު ތަނާޒުލުވުން .އަދި އެފަދައިން
އެ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލްވުމަށްފަހު ،ތަނާޒުލްވާތާ ގިނަވެގެން 24
(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަނާޒުލްވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމުން އެންގުން؛

(އ)

ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
މައްސަލަ ހިނގަމުންދާއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބަސްދީގަތުމެއް
ނުވަތަ ބަޔާނެއް ނުދިނުން؛

(ވ)

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ،މައްސަލައާމެދު
ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާއާމެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ޒާތީ
ތަޢައްޞުބެއް ނުގެންގުޅުން؛
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( މ)

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ސީދާ

ނުވަތަ

ނުސީދާގޮތުން ދޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ،މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ
ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ލިބޭ އެއްވެސް މަންފާއެއް ޤަބޫލުނުކުރުން؛
( ފ)

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ހިމެނޭ މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތާއި އަދި އެ ކަންކަމުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް
އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅުން؛

( ދ)

ވަކީލާ ޙަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނިމުމުން ،މައްސަލަ ނިމޭތާ 2
(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ
ރިޕޯޓު ނެގުމަށް ލިޔުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުން؛

( ތ)

އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހާއި

ޤާނޫނީ

ވަކީލާ

ދެމެދު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލު އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ޤަނޫނީ

.19

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާގެ ދެމެދު އޮންނަ
ގުޅުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހައި އިމްތިޔާޒުތައް ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ

މީހާގެ އިމްތިޔާޒުތައް

މީހާއާއި އޭނާއަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަށްވެސް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރުން

.20

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
( ހ)

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންނުވާކަމަށް
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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އެދޭ މީހާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅުން؛
( ށ)

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން.

ހަވަނަ ބާބު
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

.21

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބު

.22

( ހ)

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާ އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް
ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.

( ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް
ހުށަހަޅާނީ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ
ލިޔުމަކުންނެވެ.

ދިނުން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޝަކުވާއެއް
ހުށަހެޅޭތާ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި
ނިންމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތް

.23

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މިހާ ނުވަތަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު
އަންނަނިވި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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( ހ)

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް
ބަލައި ވަކީލަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުން ،ނުވަތަ ވަކީލާ އެކު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން؛

( ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލާ
އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ މައްސަލައަށް
އެހެން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

( ނ)

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހެޅިފައިވާ

ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،އެކަން ތަކުރާރު
ނުކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުން ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުން.

ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
ޖަދުވަލަކީ ގަވާއިދުގެ ބައެއް

.24

ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން

މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ،އަދި މި ގަވާއިދާ އެކުގައި އެވާ ( 2ދޭއް) ދެ
ޖަދުވަލަކީ މި ގަވާއިދުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ .އަދި މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ އެ
( 2ދޭއް) ޖަދުވަލާ އެކުގައެވެ.

އުވާލެވޭ އުޞޫލު

.25

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.26

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން" ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް
ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލު" އުވޭނެއެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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މާނަކުރުން

.27

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނިވި
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ،އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( ހ)

"ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ބޮޑެތި މީހުންނާއި
ކުޑަކުދިން

ހިމެނޭ

ގޮތަށް،

ޖިނާއީ

ކުށެއް

ކުރި

ކަމުގެ

ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016
(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤު ހިންގެމުންދާ ނުވަތަ
ހިންގާފައިވާ ،އެހެންނަމަވެސް ،އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިނުވާ ނުވަތަ
ދަޢުވާ އުފުލިފައި ވީނަމަވެސް ،ކުށް ސާބިތުވެފައިނުވާ މީހާއަށެވެ.
(ށ)

"ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91
(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ކުޑަކުދިން
މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ނ)

"ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ.

(ރ)

"ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ.

(ބ)

"ޝަރީޢަތުގެ

އެކި

މަރުޙަލާތައް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާތައް ހިމެނޭގޮތުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016
(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)( ،ބ) (ޅ)
ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ.

_____________________________
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c

ލުުު1
ޖަދުވަ ު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް ކަމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް

.1

(ހ)

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ މާލީ

ތަނަވަސްކަން ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނީ ،އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ،އޭނާ ކުރާ ޚަރަދަށެވެ.
(ށ)

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިނުވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ

މާލީ ތަނަވަސްކަން ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނީ ،އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އޭނާ ކުރާ ޚަރަދަށާއި ،އެމީހެއްގެ
ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެމީހަކު ކުރާ ޚަރަދަށެވެ.
.2

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން
މަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލައިގެންނެވެ.
(ހ)

އަދާކުރާ ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ މުސާރަ؛

(ށ)

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ

ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައިވާ ފައިސާ؛
(ނ)

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ؛

(ރ)

ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ؛

(ބ)

ޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ؛
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މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ ،މި ނަންބަރުގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

(ޅ)

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ؛ އަދި
މި ނަންބަރުގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ)( ،ބ) އަދި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ފިޔަވައި،

(ކ)

މިނޫންވެސް އާމްދަނީ.
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުރާ ޚަރަދުތައް ވަޒަންކުރާނީ ،އޭނާ ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލުންނެވެ .މި

.3

އުޞޫލުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުންޞުރުތަކަށެވެ.

.4

(ހ)

ކާވެނިކޮށްގެން ހުރި މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ އަދި

(ށ)

ދަރިން ތިބިނަމަ ،ދަރިންގެ ޢަދަދާއި ޢުމުރުފުރާ؛ އަދި

(ނ)

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

މި ޖަދުވަލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އުޞޫލުން އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ޕޮއިންޓްތަކެވެ.
ކާވެނީގެ ޙާލަތު
ކާވެނީގެ ޙާލަތު

ޕޮއިންޓް

މީހަކާ ނުއިނދެ

0.5

މީހަކާ އިނދެގެން

1

ދަރިންގެ ޢުމުރުފުރާ

ނޯޓު:

ޢުމުރުފުރާ

ޕޮއިންޓް

 1-0އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން

0.25

 7-2އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން

0.5

 12-8އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން

0.5

 15-13އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން

0.75

 17-16އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން

1

ޢުމުރުފުރައެއްގައި އެއް ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ ،އެ ޢުމުރުފުރައަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ޢަދަދާއި
ކުދިންގެ ޢަދަދާ ގުނަކުރާނީއެވެ.
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ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ދައްކާ ކުލި
ޕޮއިންޓް

ކުލީގެ ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)
 2000އަށްވުރެ ދަށް

0.5

 4000 - 2000އާ ދެމެދު

1

 6000 - 4000އާ ދެމެދު

1.5

 8000 - 6000އާ ދެމެދު

2

 8000އަށްވުރެ މަތި
.5

2.5

މި ޖަދުވަލުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށް އަންނަ ޖުމްލަ ޢަދަދު 3 ،ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުންޞުރުތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުން ގެއްލުމުން އަންނަ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު ( 2,000.00ދެ ހާސް)
ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހާއަކީ ،މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނެއެވެ.
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ލުުު2
ޖަދުވަ ު

c
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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

22

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

23

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:

24

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:
25

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

(ޅ) މައްސަލައާގުޅޭ
.21

ތުހުމަތުކުރެވޭ 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:

26

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:

27

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
28

 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

29

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.
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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

ިވ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައ ާ
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.

32

