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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

    ަވނަ މާއްދާެގ  53ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
     )ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ގެ 2016/12ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،)ށ( އާއި

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 51
   ގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދޭ ފަދަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންެގ ތެރެއިން ޤާނޫީނ ވަކީލެއް

އެަފދަ މީހުންނަށް  ،މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ަކނޑައަޅައި
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް 

ެގ  )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( 2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކުރުމާއި
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  50

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ، މަތިން
އެފަދަ ކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ  ،ވަކީލަކު ހަމަޖެއްެސން ނެތްނަމަ

 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ގަވާއިދެވެވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

"ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 .ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ

 .އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހާސިލުކުުރމެވެ ،މި ގަވާއިދުގެ މަުގސަދަކީ  .2 މަގުސަދު 

 ،ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށާއި 53ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  51)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންެގ  ،)ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ފަދަ މާީލ ތަނަވަްސކަމެއް ނެްތ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ެއހީތެރިކަން ހޯދޭ 

އެފަދަ  ،ޓަކައި ެއ ޙައްޤު ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،މީހުންނަށް
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ޢައްޔަނު އެފަދަ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު  ،މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި
 ؛ކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ވަަނ  50)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން (1)މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަެޖއްސެން ނެތް  ،ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ،ކުދިންނަށް

 ؛އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

އެދި ހުށަހަޅަންވީ  ހޯދުމަށްދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  )ނ(  
 ؛ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

އިދާރާގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ  )ރ(  
ކަމާބެޭހ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް  ،ޒިންމާތަކާއި
  ؛ބަޔާންކުރުން

  ؛ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާތައް ަބޔާންކުރުން )ބ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  )ޅ(  
 .އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަާޔންކުރުން

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 އިދާރާ

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް  4މި ގަވާއިދުގެ   .3
ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ދައުލަތުގެ 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ. ،ހަމަޖައްސައިދޭނީ

 ދެވަނަ ބާބު 
 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތައް 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ   .4
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ބޮޑު މަްއސަލައެއްގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ  6މި ގަވާއިދުގެ  ،ވުމާއެކު ކުރެވިފައި ތުހުމަތު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގޮތުގެ މަތިން
  ؛ނެތް މީހަކު ަކމުގައި ބަލާނެ މިންގަނުޑން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި                  R-4/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:            5 އަދަދު:         50 ލިއުމް: ވޮ

3 

 

 

     ،ނަމަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖެއްކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ  )ށ(  
 .ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްސެްނ ނެތުން

އަންނަނިވި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކަމުގައި ބަލާނީ )ހ(  .5 ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް
 .މައްސަލަތަކެވެ

 ؛މީހަކު މެުރމުގެ ކުށް  (1)   

 ؛ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް  (2)   

 ؛ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުގެ ކުށްތައް  (3)   

 ؛ކުުރމުގެ ކުށްތައް ފައިނޭންސް ށްމަޒަޓެރަރި ،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި  (4)   

 ؛ކުށްތައް ގެމަނީ ލޯްނޑްރިންގ  (5)   

 ؛ކުރުމުގެ ކުށްތައް މީހުން ޓްރެފިކް  (6)   

 ؛ކުރުމުގެ ކުށްތައް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް  (7)   

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން  -/100,000އަންނަނިވި ކުށްކުށުގެ ތެރެއިން   (8)   
 ؛ފެށިގެން މަތީގެ ފައިސާގެ އަދަދު ހިމެނޭ ކުށްތައް

    .i  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރ(
 ؛ކުށްތައް ށްފައިވާބަޔާންކޮވަނަ ބާބުގައި  210

    .ii  ުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުެގ  2/2000ޤާނޫނު ނަންބަރ(
ޤާނޫނު  ،ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ކުށްކުށާއި

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި  2014/9ނަންބަރު 
 .ގެ ކުށްތައްކޮރަޕްޝަނުފައިވާ އިކަނޑައަޅަ

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   (9)   
 ،ފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށްތަކުގެ ތެެރއިންއިކަނޑައަޅަ

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ފައިސާގެ އަދަދު  -/500,000
 ؛ހިމެނޭ ކުށްތައް

ގޮތަކަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނެތިދާފަދަ   (10)   
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި  ،ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާީރ ހިންުގމުގެ ކުށާއި
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އްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާނީ
 ؛މާރާމާރީ ހިންުގމުގެ ކުށްތައް

     ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   (11)   
  ؛ފައިވާ ކުށްތައްއިކަނޑައަޅަވަނަ މާއްދާގައި  611ވަނަ މާއްދާއާއި  610

     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   (12)   
ަވނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެއް ކަުމގައި  2 އިވަނަ ދަރަޖައާ 1

)ދިހައެއް(  10ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި  ،ފައިވާ ކުށްތައްއިކަނޑައަޅަ
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލމަށް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮކންެމ 

 ކުށެއް.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ށ(  
ށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ިމ ގަވާއިދަ ،ކުށް އެ ފަރާތުން ހިންގައިފައިވަނީ

ެއ ކުށަކީ ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،ސްގައި ވިޔަކަމު
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  4އަދި މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުށަކަށްވާނަމަ

ވެްސ  ެއ މަްއސަލަތަކުގައި ،ޝަރުޠުތައް އެ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާނަމަ
 .ތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެދައުލަ

މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް 
 މީހުން ކަނޑައެޅުން 

       ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .6
            އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތެއްގެ  ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މާލީ ތަނަވަސްަކން ަވޒަންކުރާނީ
 . މިންގަނާޑ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ތަނަަވސްކަން ބަާލ މިންގަނާޑ  )ށ(  
  މި ގަވާއިދުގެ  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠު 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ  ،ޓަކައި މަގުސަދަށް
 .ނެތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް  ،ތަކެތީގެ އަގަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށާއި )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ތަނަަވސްކަން ބަލާ  ،ބަލައި

މިންގަނޑު މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުގެ 
 .ޒިންމާއެކެވެ
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ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ 
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 

މީހުންގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން 
ވަޒަންކުރުމެއް ނެތި ޤާނޫނީ 
 ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކޮށްދިނުން 

ގަސްތުގައި މީހަުކ  ،ނަމަވެސްއޮތް މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި   .7
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ، މެރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު

          ެއ މީހާެގ  ،އެިދ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ 
          ެއ މީހަކަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  ،މާލީ ތަނަވަސްކަްނ ަވޒަންކުރުމެްއ ނެތި

 .ޢައްޔަނު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ 
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ 
 ށް ޔަކުރިމައްސަލަތައް 

 ދިއުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ ޢަމަލުކުރަމުންދިަޔ ގަވާއިދު ނަންބަރު   .8
2017/R-78  ްޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހުންެގ ތެރެއިނ(  

ފަދަ މާީލ ތަނަވަސްކަެމއް ނެތް މީހުންނަްށ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހިތެރިކަްނ ހޯދޭ
އޭގެ ކުރިން  ،ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އާއި

 ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ "ިޖނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުުހމަތު ކުެރވޭ މީހުންެގ ތެރެއިން
މާލީ ތަނަވަސްަކމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަީކލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ދަށުްނ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫީނ ވަީކލެއްގެ އެހީތެރިކަން  މާބެހޭ އުސޫުލ" ގެ ދިނު
 ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައިވެސް ،ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ،އެ މައްސަލަތައް ނިެމންދެން
 .ރުކޮށްދެވޭނެއެވެ އެހީތެރިކަން ފޯ

ކުޑަކުދިންނަށް ޤާނޫނީ 
ވަކީލެއްގެ އެހިތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

   ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖާއަށް އަމިއްލައަށް   .9
ަވަނ މާއްދާެގ )ށ( ގެ  11ިމ ގަވާއިދުެގ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަަމޖެއްސެްނ ނެތްކަން
އެ ކުއްޖާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ،ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 .ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ

 ންވަނަ ބާބު ތި 
 އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން  ،އެދުމާއި ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެދި  ހޯދުމަށްއެހީތެރިކަން 

 ހުށަހެޅުން 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،ވެސް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް )ހ(  .10
އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް  ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ؛ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ ކުްއޖާ  (1)   

އޭނާގެ ފަރާތުން ޭއނާގެ  ،ނަމަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވަނީ ކުޑަކުއްޖެއް   (2)   
ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ،ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ
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ުނވަތަ  ،ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ ޮއންނަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ
 ؛ކަމާބެހޭ ކޯޓު

 ،ނަމަ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހ ނުވަތަ ކުްއާޖ ހުީރ ހައްޔަރުކޮށްފައި  (3)   
ބަންދުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ކުއްޖަކު އެ މީހަކު ،ނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި

 ؛މަރުކަޒު ހިންުގމާ ހަވާލުެވ ހުންަނ އިދާރާ

ުނވަތަ  ،ނަމަ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަީކ އުމުރުްނ ދުވަސްީވ މީހެއް   (4)   
   ުނވަތަ  ،ެއ ފަރާތުގެ ޢާއިލާ ،ަނމަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހެއް

         ނުވަތަ  ،އެ ފަރާތް ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޒިްނާމ ޮއންނަ ފަރާތްތަކުގެ  ފަދައެ

 ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ކޯޓު. ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ

ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
       ވެސް  އަންނަނިވި މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މަރުޙަލާއެްއގައި

               އެދި  ހޯދުމަށްދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 
 .އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ؛ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ  (1)   

 ؛މަރުޙަލާދަޢުވާކުރުމުގެ   (2)   

 .ޝަރީޢަތުގެ އެކި މަރުޙަލާތައް  (3)   

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެދި  ހޯދުމަށްއެހީތެރިކަން 

 ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  )ހ(  .11
 ކު މީހައެ  ،ނަމަ  ވާ ކަމުގައި  ކު މީހަ)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ  18އެދެނީ 

    އެދި  ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ަހމަޖައްސައިިދނުމަށް
ގައިވާ ފޯުމ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީ

 .މެދުވެރިކޮށެވެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަްށ  )ށ(  
އެ ކުއްޖަުކ  ،ނަމަ ވާ  ަކމުގައި ކު ކުއްޖަ)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ  18އެދެނީ 

   ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި 
ގައިވާ ފޯުމ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

 .މެދުވެރިކޮށެވެ
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މި ގަވާއިދުެގ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ނ(  
ެއ ފޯމުތަކުގައި  ،ގައިވާ ފޯމުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ 3 ޖަދުވަލު އާއި 2ޖަދުވަލު 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައެވެ

ލިޔެކިޔުންތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު 

 ،ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .12
       ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި 

ަވނަ މާއްދާެގ  11ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާއިރު
ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ގައި )ހ( 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  11ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުގެ 
 .ކިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެ

ދައުަލތުގެ ފަރާތުން  ،ނަމަެވސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާ ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ 

ވަނަ  11މި ގަވާއިދުގެ  ،އޭނާ ހުރި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ،ބަންދުކޮށްފައި ނަމަ
މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޭާނ 

މަރުަކޒު ިހްނގުމާ ހަވާލުެވ އަދި އެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ  ،ނުކުޅެދުންތެރިވާނަމަ
ަވަނ  53ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،އިދާރާއިން އެކަްނ ކަށަވަރުކޮށްދޭނަމަހުންނަ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  ،ޢާޔަތްކޮށްމާއްދާއަށް ރި
އެފަދަ މީހުންނަށް  ،ޙައްޤު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،ލުއި އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު
 .ލިބިގެންވެއެވެ

         ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއި ުއސޫލުްނ ޢަމަލުކުރުމަކީމި މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  
އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކަށް ހުަށހެޅެން ހުިރ 

މި ގަވާއިދުެގ  ،އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ
 ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް 4

 .ވަޒަންކުރުމެވެ

ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު 
 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ދައުލަތުގެ  ،މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު )ހ(  .13
ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަވޒަންކުރަންވާނެއެވެ

       ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި  )ށ(  
 ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަްއ ވަޒަްނކުރުމަށްފަހު
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   ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތަށް 
ށްދެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ސަބަބާއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ

 .ލިޔުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަންގަންާވނެއެވެ

 މައްސަލައަށް ވަކީލު 
ކުރުމަށްފަހު  ޢައްޔަނު

 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

       ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި  )ހ(  .14
    ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލު  ،ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުހުށަހެޅޭ 

ޤާނޫނީ  ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ،ކޮށްދިނުމަށް ނިންމާނަމަ ޢައްޔަނު
ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންާގ  ،ފޯރުކޮށްދެވޭކަން

މައްސަލައަށް ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  ،ލިޔުމުގައި
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

       ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި  )ށ(  
    ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލު  ،ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު

 ،ކުރެވޭ ވަކީލަށާއި ޢައްޔަނު ،އެ ނިންމުން ،ނިންމާނަމަކޮށްދިނުމަށް  ޢައްޔަނު
        ،މައްސަަލ ކޯޓަށް ހުށަެހޅިފައިވާނަމަ ،ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާއި

 .އެ ކޯޓަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

          ވަކީުލ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ނ(  
މައްސަަލ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް އެޓަރީނ ޖެނެރަލްެގ  ،ކުރެވުނުކަންޢައްޔަނު 

އެ މަްއސަލައަށް އެ ވަކީލު ޢައްޔަނުވީކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  ،އޮފީހުން އެންގުމުން
 .އިތުރު ފޯމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބޭުނމެއް ނުވާނެއެވެ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާތައް 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެޓަރނީ 
 ޒިންމާތައް 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އެހީތެރިކަްނ   .15
އަްނނަނިވި ޒިްނމާތައް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ޮކށްދިނުން ޢައްޔަނުމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  )ހ(  

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެްނވާ އަވަސް  )ށ(  
 ؛ށް ގެންދިއުންޔަކުރިމިނެއްގައި 
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ުލކުރާ ގޮތްތައް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުން ޢަމަ )ނ(  
ކަމާބެޭހ  ،އިއެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަ ފަސޭހައިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް 

 ؛އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ތަނާޒުލްާވ ހާލަުތގައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ިއސްތިޢުފާދޭ ހާލަތުގައި )ރ(  
ޤާނޫނީ ވަކީލު ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ބަދަލުގައި އެހެން  ،ހާލަތުގައި
 ؛ޢައްޔަނު ކުރުން ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދީ

ދައުލަތުން ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު ވެޭވ  )ބ(  
ޤާނޫީނ ވަކީލުެގ ފީއާއި ޚަރަދުތައް  ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިން

ށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ޔަކުރިވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތައް  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި
  ؛ށްދިނުންއިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުައއްސަސާތަކާ  )ޅ(  
 ؛ގުޅިގެން އަވަްސ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ  )ކ(  
 ،ވަގުތާއި ،އެއްބަސްވުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އޮފީހާއެކު
ތަމްރީުނގެ އެކިއެިކ   ،ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހާލަތާއި

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އެގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް 
ްނގެ ޢަދުލުގެ ކުޑަކުދި ،ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތައް ގެންގުޭޅ ވަކީުލންނަށް

  ؛ ނިޒާމާބެހޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މުވައްކިލުންނާ އެކަށީގެންވާ  )އ(  
މައްސަލައިގައި ގަވާއިދުން މުވައްކިލުްނ  ،މިންވަރަކަށް ބައްދަލުކޮށް

 .ތަމްސީލުކުރަމުންދާކަން ބެލުން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  
އެހީތެރިކަން ދިނުން 

 ހުއްޓައިލެވިދާނެ ހާލަތްތައް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ   .16
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ހުއްޓައިލުމުގެ  ،ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަންފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބާރު

 ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ިއންޒާރުދިނުން، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ލިބޭ ފަރާތް )ހ(  
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލާމެދު  ،ނުވަތަ އަނިޔާކުރުން ،ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން

 ؛އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގުން
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ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެއްބާރުލުން ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތް )ށ(  
 ؛ނުދިނުން

ޓަކައި  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް )ނ(  
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ އެހީތެރިކަމަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ  ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް

  ؛ކިބައިން އުނިވުން

 ނުވަތަ 2ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ެއހީތެރިކަން ހޯދުމަްށ އެދި ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވލު  )ރ(  
ފައިާވ މަޢުލޫމާަތކީ ތެދުނޫން އިހުށަހަޅަގައިވާ ފޯުމ މެދުވެރިކޮށް  3 ޖަދުވަލު

 .ުވން މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިސްއިން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 އިޖުރާއަތުތައް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އެހީތެރިކަްނ   .17
އަންަނނިވި އިޖުރާއަތުތައް  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ފުރިހަމަކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  44)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަުކ  ،ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން (6)

         އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުެގ  ،ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު
އަދި އޭނާއާމެުދ  ،ނަމަ ވާ ަކމުގައި  ކުމީހަމާލީ ތަނަވަސްަކމެްއ ނެތް 

ދައުލަތުން  ،ނަމަ ވާ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ަކމުގައި
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ިލބިގެންވާކަން 

 ؛އޭނާއަށް އެންގުން

   ،ނަމަކު ކުއްޖަކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓެނީ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކުޑަ )ށ(  
ދައުަލތުން ޤާނޫނީ  ،އެ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަަމޖެއްސެން ނެތްނަމަ

ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުެގ ޙައްޤު އޭނާއަްށ ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަްށ 
 ؛އެންގުން

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ުނވަތަ ކުއްޖާ  )ނ(  
      ،ލަސްނުކޮށް ،ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ ަހމަޖައްސައިދިނުމަްށ އެދުމުން

 ،ގައިވާ ފޯުމ އެ ފަާރތަށް ދިނުން 3ނުވަތަ ޖަދުވަލު  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ؛އަދި އެ ފޯމު ފުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އެހީތެރިވުން

)އަށާރަ( އަހަރު  18ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެނީ  )ރ(  
އަދި އެ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި  ،ނަމަކު މީހަފުރިފައިވާ 
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       ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތުން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެ ފަރާތުގެ 
         ،ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެްއ ނެތްނަމަ

އިވާ "ބޭންްކ އެކައުންޓް ފައިހިމަނަގައިވާ ފޯމާއެކު  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ،ސްޓޭޓްމަންޓް ދިނުމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުްނ" ގެ ަނމޫނާއާ އެއްގޮތަށް

، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުވައި ،ވައިއްބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ލައްވައި ލިޔުމެއް ލިޔު

ފޯމާއެުކ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް  ،އިނގިލީގެ ނިޝާްނ ޖެުހމަށްފަހު
      ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،އެއް ބޭންކަށްވުރެ ގިނަ ބޭންކުގައި ،މާއިފޮނުވު

 ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަްށ އެދޭ މީހާެގ އެކައުންްޓ ހުޅުަވއިފައިވާނަމަ
 ؛އެއިން ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ވަިކ ލިޔުމެއް ފުރުމަށްފަހު ފޮނުވުން

އެ ފޯމާއެކު  ،މީހާ ފޯމު ފުރުމުންދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ  )ބ(  
        ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިޔުންތައް ަހމަކުރުމަްށ އެ މީހާއަށް އެހީތެިރވުން. އަދި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު 12މި ގަވާއިދުގެ 
      ،ފޯމާއެުކ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔުންތައް  11ގަވާއިދުގެ  މި
 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހާފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ؛ނުކުޅެދުންތެރިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

 ،ވަަނ ނަންަބރުގެ ދަށުން (3)ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިސްއިްނ އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ފޯމު 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެދޭ މީހާ ނުަވތަ ކުއްޖާެގ  ،ފޮނުވައިފައިވަނިކޮށް
  ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެކަން އެްނގުން ،ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 ،ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ވަކީލުންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށުގެ  )ކ(  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެ ވަކީލުންެގ 

 .މުވައްކިލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިާޒމްތައް ހަަމޖައްސައިދިނުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 
ސަރވިސްއިން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 އިޖުރާއަތުތައް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އެހީތެރިކަްނ   .18
އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް  ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ފުރިހަމަކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ  ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެުލމުގެ ދަށުންމޯލްޑިވްސް  )ހ(  
 ކުކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަބަންދު

       ނުވަތަ ަގއިވާ  2ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ އެދުމުން
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   އެ ފޯމު ފުރުމަށް ،ލަސްނުކޮށް ދިނުމާއިގައިވާ ފޯމު އެ ފަރާތަށް  3ޖަދުވަލު 
 ؛ފަރާތަށް އެހީތެރިވުން އެ

 )އަށާރަ(  18ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެނީ  )ށ(  
އަދި އެ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ  ،ނަމަކު މީހައަހަރު ފުރިފައިވާ 

        ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ެއ ފަރާތުން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ 
           ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް  އެ ފަރާތުގެ
އެކު ިހމަނައިފައިވާ ގައިވާ ފޯމާ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ަނމަ ވާ  ނެތްކަމުގައި

"ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ދިުނމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުން" ެގ 
 ،ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ލައްވަިއ ލިޔުމެްއ ފުރުވައި ،ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް

ފޯމާއެުކ އެޓަރީނ ޖެނެރަލްެގ  ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ެޖހުމަށްފަހު، ސޮއިކުރުވައި
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،އެއް ބޭންކަށްވުެރ ގިނަ ބޭންކުގައި ،މާއިއޮފީހަށް ފޮނުވު

 ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަްށ އެދޭ މީހާެގ އެކައުންްޓ ހުޅުަވއިފައިވާނަމަ
 ؛އެއިން ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ވަިކ ލިޔުމެއް ފުރުމަށްފަހު ފޮނުވުން

އެ ފޯމާއެކު  ،ފޯމު ފުރުމުންދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހާ  )ނ(  
        ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިޔުންތައް ަހމަކުރުމަްށ އެ މީހާއަށް އެހީތެިރވުން. އަދި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު 12މި ގަވާއިދުގެ 
    ،ފޯމާއެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔުންތައް  11ދުގެ ގަވާއިމި 
 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހާފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ؛ނުކުޅެދުންތެރިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

 ،ވަަނ ނަންަބރުގެ ދަށުން (3)ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
     ނެރަްލގެ އޮފީހަށް ޖެމޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިްނ އެޓަރނީ 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެދޭ ީމހާގެ ނުވަތަ  ،ފޯމު ފޮނުވައިފައިވަނިކޮށް
  ؛އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީަހށް އެންގުން ،ކުއްޖާގެ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިާވ ފަރާތްތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެޭވ  ،މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން )ބ(  
ޯމލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގައި  ،ވަކީލުން

އެ ވަކީލުންގެ މުވައްކިލުންާނ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމްތައް  ބަންދުކޮށްފައިވާ
 .ހަމަޖައްސައިދިނުން
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އޮފީހުން 

 އިޖުރާއަތުތައް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އެހީތެރިކަްނ   .19
     ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަަމޖެއްުސމަށް އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

އަްނނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް  ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ،އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
 ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކުރެވޭކަން ކަށަވަރު

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް  )ހ(  
ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަްއސަލައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާޮކށް ކޯޓަށް 

ދަޢުވާ ނުކުުރމަށް ިނންމައިިފނަމަ އެކަްނ  ނުވަތަ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަން
 ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގުން

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  )ށ(  
 ،ކުރާނަމަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލައެއް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އިސްތިއުނާފު

 .އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްފަހު އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް އެންގުން

ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކުން 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 އިޖުރާއަތުތައް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލުންގެ އެހީތެރިކަްނ   .20
     ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަަމޖެއްުސމަށް އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

އަންނަނިވި ިއޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރެވޭކަން  ،ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކުން ،އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
 ކުރަންވާނެއެވެ. ވަރުކަށަ

ގެ އެއްވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު )ހ(  
      ،އްގައި ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމައަޑުއެހުމެ

        ގައިވާ ފޯުމ  3ނުވަތަ ޖަދުވަލު  ،ގައިާވ ފޯމު 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ 
 އެ ފޯމު ފުރުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީަހށް ފޮނުވުން ،އެ ފަރާތަށް ދިނުމާއި

 ފަރާތަށް އިރުޝާދު  ނުވަތަ ފޯމު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް އެ
 ؛ދިނުން

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ  )ށ(  
އްގަިއ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީާލ އެއްވެްސ އަޑުއެހުމެހުެގ މަޖިލީ

އެކަްނ އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް  ،ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 ؛އެންގުން

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދައުލަތުން  )ނ(  
 ،ވަކީލުގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިހުމާލެްއގެ ސަބަބުންކޮށްފައިވާ  ޢައްޔަނު

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް 
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އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ  ،ނަމަ ކުރެވިއްޖެ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ފާހަގަ
 ؛އޮފީހަށް އެންގުން

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ަމއްސަލަތަކުގެ ދައުލަތުން ޤާނޫނީ  )ރ(  
ފޮނުވުމުގެ  އަމުރު ވަކީލަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ  ،އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކުރާއިރު

 .ެގ ކޮޕީއެއް ފޮނުވުންއަމުރުއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،އިތުރުން

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާ  ހޯދުމަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެދޭ  ހޯދުމަށްއެހީތެރިކަން 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

އެދޭ  ހޯދުމަށްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން   .21
 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ ،ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް

ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  11މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
 ،ވާކަމާއި ކުރެވިފައި ގޮތުގެ މަތިން ހުށަަހޅާ ފޯމުގައިާވ މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެ ފޯމާއެުކ  11ގަވާއިދުގެ 
 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ކަށަވަުރކުރުން

ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ަމޢުލޫމާތުކަން ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަާޅ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

       އެދި  ހޯދުމަށްދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  )ނ(  
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް އެ ފަރާތެއްގެ ހާލަތު 

އިތުރަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ނުވަތަ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
އެކަްނ ަލސްނުކޮށް އެޓަރީނ ެޖނެރަލްގެ އޮފީަހށް ލިޔުމުްނ  ،ނުވާަނމަ ބޭނުން

 ؛އެންގުން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް  )ރ(  
ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ، އަނިޔާކުރުންއިންޒާރުދިނުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ 

 ؛އެފަދަ އެކަށީގެންނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ވަކީލާމެދު ނުހިންގުން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް  )ބ(  
ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ރަނގަޅު ގުުޅމެްއ ބޭއްވުމަށް  ،އެއްބާރުލުންދީ

 .މަސައްކަތްކުރުން
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 ހަވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާ 

      ޓަކައި  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  .22 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިންމާ 
       ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫީނ ވަީކލުންގެ ޒިްނމާތައް

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި ،ތެދުވެރިކަމާއި ،ވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ ަމސައްކަތްތައް )ހ(  
 ؛މުޙްތަރިފުކަމާއެކު ކުރުން ،ޒިންމާދާރުކަމާއި ،ފަރުވާތެރިކަމާއި

ވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކި ތަންތަނުގަިއ މުވައްކިލު  )ށ(  
ކުރަންޖެޭހ  ،ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ އެ ،ތަމްސީލުކުރުމާއި

 ،އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެންމެހައި ދިރާސާތައް ކުުރމާއި
 ،ކޮށްދިނުމާއި މުވައްކިލުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ،ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ދިއުމާއި

މައްސަލަާއ ގުޅިގެްނ ކުރަްނޖެހޭ މިނޫންެވްސ އެންމެހަިއ  ،ދިފާޢުކޮށްދިނުމާއި
 ؛ަކމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތަކަށް ކުރުން އެ ،ކަމެއް

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހަިއ  ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފިޔަވައި )ނ(  
 ؛ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކުންނާއި އިދާރާތަކުން ހޯދުން ،ލިޔެކިޔުންތައް

 ،ާޤނޫނުތަކަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި )ރ(  
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑުތަކަްށ ފުރިހަމައަށް  ،ގަވާއިދުތަކަށާއި

 ؛ކިޔަމަންވެ ޢަމަލުކުރުން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަކީާލ  )ބ(  
ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ،ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި
އެ މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ އެެހން ަފރާތެއް ނުވަތަ  ،ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އިތުރުން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް  ،ފަރާތްތަކެއް
 ؛ކުުރމުން މެނުވީ ތަްމސީލު ނުކުރުން ހުން ޢައްޔަނުއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

      މައްސަލައާ ުގޅޭ އެްނމެހައި ަމޢުލޫމާތުތަކުގެ  ،މުވައްކިލު ފޯރުކޮށްދޭ )ޅ(  
 ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ މަިތން މެނުވީ ،ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއެކު

 ؛އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުޫލމާތުތައް ހާމަނުކުރުން 

ނޫން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް  މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަ )ކ(  
 ؛މައްސަލައިެގ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން ،ހާމަނުކުރުމާއި
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ވަކީލުެގ  ،މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައިވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ އެއްެވސް  )އ(  
މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް  ،މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް އޮތްކަން ހާމަވެއްޖެނަމަ

ވަކީުލ  ެއ މައްސަލަައކުން ،ފެށިގެން އޮތްކަން ވަކީލަށް އެނޭގ ހިސާބުން 
ގިނަވެގެްނ  ،ހުތަނާޒުލްވުން. އަދި އެފަދައިން އެ މައްސަލައަކުން ތަނާުޒލްވުމަށްފަ

 ،އެ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުްލވެއްޖެކަމާއި ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24
އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީަހށް ލިޔުމުން  ،ތަނާޒުލްވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު

 ؛އެންގުން

 އެފަދަ އެނޫންވެސް، ވަސީލަތްތަކާއި ފަތުރާ ޚަބަރު، ހިނަގމުންދާއިރު މައްސަލަ )ވ(  
 ބަޔާނެއް  ނުަވތަ ބަސްދީގަތުމެއް ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
 ؛ނުދިނުން

މައްސަލަާއމެދު ނުވަަތ  ،ވަކީލާ ހަވާލުކުރެޭވ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި )މ(  
 ؛ތަމްސީލުކުރާ މުވައްކިާލމެދު އެއްވެސް ކަހަަލ ޒާތީ ތަޢައްޞުބެއް ނުގެންގުޅުން

ސީދާގޮތުންވިޔަސް ނުވަަތ  ،ގުޅިގެްނ އެއްވެްސ ފަރާތަކުންމައްސަލައަާކ  )ފ(  
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ،ދޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ،ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް

 ؛ނުކުރުން ނުވަތަ ލިބޭ އެއްވެސް މަންފާއެއް ޤަބޫލު ،ހަދިޔާއެއް

ގޮސްފައިވާ ވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަަލ ނުވަތަ މައްސަލަތައް ކުރިޔަްށ  )ދ(  
މަްއސަލައާ ުގޅިގެްނ ކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތްތައް އެނގޭގޮތަށް  ،ހިސާބާއި

      ،ކޮންެމ މީލާީދ މަހަުކ އެއްފަހަރު ،ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައި
 ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން

އެ މަރުޙަލާއެއް  ،ނިުމމުންވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއް  )ތ(  
އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުޮގތުގެ ރިޕޯޓު  ،ނިމިއްޖެަކމަށް ބަޔާންކޮށް

 ؛ލަސްނުކޮށް ލިޔުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންުގން، ނެގުމަށް

            ،ވަކީލާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްެގ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެްއ ނިމުުމން )ލ(  
މައްސަަލ  ،ަނމަ  ވާ މައްސަލައެއް ިނމިފައިވަނީ މުވައްކިާލ ދެކޮޅަށް ކަމަށްއެ 

 ،އިސްތިއުނާފުކުރަން މުވައްކިލު ބޭނުންވާކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު
މައްސަަލ އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ މަސައްކަްތ  ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ

    ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. އަދި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މުވައްކިލު 
       އެ މައްސަލައެއްެގ އެްނމެހަިއ ިލޔެކިއުންތަކެއް  ،ބޭނުން ނުވާަނމަ

 ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ރައްދުކުރުން
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    އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ވަކީލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްުވމުގެ ދަށުން  )ގ(  
 .ވަކީލު އަދާކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ިޒންމާތައް އަދާކުރުން

ޤަނޫނީ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލާއި
ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް 
 އެދޭ މީހާގެ އިމްތިޔާޒުތައް 

އެދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުެގ  ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް  .23
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތަށާއި އޭނާއަށް  ،ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހައި އިމްތިޔާޒުތައް

 .ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

    ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ  ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  .24 ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރުން 
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،ކޮށްފައިވާ ވަކީލު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޢައްޔަނު

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ދައުލަތުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަްނ ބޭނުންނުވާކަމަށް  ޢައްޔަނު )ހ(  
         ،އެދޭ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ެއހީތެރިކަން 

 ؛ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެުޅން

 ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން  ޢައްޔަނު )ށ(  
  ؛ކުރުންހިފެހެއްޓުން އަދި/ނުވަތަ ބާޠިލު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހާއެކު ވެފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނު )ނ(  
 ؛އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

ވެފައިވާ  ދެމެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ލާއިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީ ޢައްޔަނު )ރ(  
އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާިސލުކުރުމަށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ އެެހން ސަބަބެއް 

 .މެދުވެރިވުން

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުން 

އަންނަނިިވ  ،ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(  .25 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
 ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 ؛އެދޭ މީާހ ނުވަތަ ކުއްޖާ ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  (1)   

 ،ަނމަުކ ކުޑަކުއްޖަ އެދެނީ  ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  (2)   
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ،އޭނާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ދައުލަތުގެ 
 ؛ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ކޯޓު ،ކަމާބެހޭ އިދާރާ
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އެދެނީ އުމުރުން ދުވަްސވީ  ހޯދުމަށްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  (3)   
        ،ަނމަ ކު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހަ ނުވަތަ ،ަނމަ ކުމީހަ

ނުވަތަ އެ ފަރާތް ބެލުމުގެ ޒިންާމއާ  ،އެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާ
ޙައްޤުތައް ފަރާތްތަކުގެ  ފަދަނުވަތަ އެ ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް

ނުަވތަ  ،ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ
 ؛ކަމާބެހޭ ކޯޓު

 ؛ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  (4)   

 .ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިާޒމުގައި ިހމެނޭ އިދާރާތައް (5)   

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނީ )ށ(  
 .ލިޔުމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބު 
 ދިނުން 

     އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅޭތާ  ،ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުންއެޓަރނީ   .26
      ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ނިންިމ ނިްނމުން 14

 .ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

      ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު 25 މި ގަވާއިދުގެ  .27
 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޒިްނމާ އަދާނުކުރުާމ ގުޅޭގޮތުްނ  )ހ(  
ވަކީލަށް  ،މިނަށް ބަލައިއެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު ،ޝަކުވާއެއްނަމަހުށަހެޅިފައިވާ 
 ؛ނުވަތަ ވަކީލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިުލކުރުން ،ނަސޭހަތްތެރިވުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީާލއެކު ވެފައިވާ  )ށ(  
މަްއސަލައަށް އެެހން ވަކީލަުކ އެ ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ހާލަތުގައި

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ )ނ(  
އެަކމުެގ  ،އެދޭ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއްނަމަ ހޯދުމަށް

   ނުވަތަ ،ނަސޭހަތްތެރިވުން އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް، ބޮޑުމިނަށް ބަލައިކުޑަ
 .އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓައިލުން
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

  ޖަދުވަލަކީ ގަވާއިދުގެ 
 ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން 

 .މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކަކީ ިމ ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ  .28

)ޖިނާއީ ބޮޑެިތ  R-78/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުން  .29 ގަވާއިދު އުވައިލެވޭ 
މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ 

ން ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ ނެތް މީުހންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ަވކީލެއްގެ އެހިތެރިކަ
 .ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .30
 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

ައންނަނިވި ލަފުޒުތަކާިއ  ،ހިނދަކުނުވާހައި  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .31 މާނަކުރުން 
 .އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ

ބޮޑެތި މީހުންާނއި ކުޑަކުދިްނ  ،"ތުހުމަތުކުރެވޭ ީމހާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ )ހ(  
ކަމުެގ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ެއ ީމހަކާ ދެކޮޅަށް ޖިނާީއ ކުށެްއ ކުރި ،ހިމެޭނ ގޮތަށް

    )ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ،ތަޙުޤީޤު ހިންގެމުންދާ ނުވަތަ ހިންގައިފައިވީނަމަވެސް

 .ށެވެކުށް ސާބިތުވެފައިނުވާ މީހާއަ، އުފުލިފައިނުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވިޔަސް

 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ )ށ(  
 ވަަނ މާއްދާގައި  4ގެ )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ނަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ.ކުޑަކުދިން

 2016/12ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،"ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  3)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 .މާނަކުރުމަށެވެ

 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ދީފައިވާ  3)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 .ނަކުރުމަށެވެމާ

އިސްތިއުނާފު  ،"ޝަރީޢަތުގެ އެކި މަރުޙަލާތައް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ބ(  
)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މަރުޙަލާތައް ހިމެނޭގޮތުން
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)ޅ( ގައި ދީފައިވާ  ،)ބ( އާއި، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 3ޤާނޫނު( ގެ 
 .މާނަކުރުމަށެވެ

________________ 
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 އޮފީސް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

 ،މާލެ
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއް ކަމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 

       އެ މީހެްއެގ  ،ނަމަ ވާ )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި 18ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ އުމުރުން  .1
 އޭނާ ކުރާ ޚަރަދަށެވެ.  ،ެއ މީހަކަށް ލިބޭ ާއްމދަނީއާއި ،މާލީ ތަނަވަސްކަްނ ވަޒަންކުރުމުގަިއ ބަލާނީ

 
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން  ،ތުގައިވާ މީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމުގައި ބަލާނީކުށުގެ ތުހުމަ .2

 މަހަކަށް ޖެޭހ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 

 ؛އަދާކުރާ ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ މުސާރަ )ހ(
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާެގ ނަމުގަިއ ހުޅުވައިފައިވާ ނުވަތަ ޭއނާައށް ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުޅުވައިފައިާވ  )ށ(

 ؛އެކައުންޓުތަކުގައިވާ ފައިސާބޭންކް 
 ؛އަމިއްލަ ަމސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ )ނ(
 ؛ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ިއމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ާއމްދަނީ )ރ(
 ؛ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައިނުޕެންޝަ )ބ(
)ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަީނ ، )ރ( އާއި ،)ނ( އާއި ،)ށ( އާއި ،މި ނަންބަރުެގ )ހ( އާއި )ޅ(

 މިނޫންވެސް ާއމްދަނީ. ،ފިޔަވައި
 
           ޭއނާ ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލުންނެވެ.  ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުރާ ޚަރަދުތައް ވަޒަންކުރާނީ .3

 ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުންޞުރުތަކަށެވެ.މި އުސޫލުެގ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ 
 

 ؛ވެނިކޮށްގެން ހުރި މީހެއްކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަންކައި )ހ(
 ؛ދަރިންގެ އަދަދާއި އުމުރުފުރާ ،ދަރިން ތިބިނަމަ )ށ(
 ؛ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން )ނ(
  ދިރިއުުޅމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް.މަހެއްގެ މައްޗަށް )ރ(

 

 1 ޖަދުވަލު 
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލުން އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ޕޮއިންޓްތަކެވެ.  3މި ޖަދުވަލުގެ  .4

 ކައިވެނީގެ ހާލަތު 
 

 ޕޮއިންޓް  ކައިވެނީގެ ހާލަތު 

 1 މީހަކާ ނުއިނދެ 

 1.5 މީހަކާ އިނދެގެން 
 
 

 ދަރިންގެ އުމުރުފުރާ 

 ޕޮއިންޓް  އުމުރުފުރާ 

 1 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 1-0

 1.25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 7-2

 1.5 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 12-8

 1.75 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 15-13

 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 17-16
 

ެއ އުމުރުފުރައަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދާއި  ،އުމުރުފުރައެއްގައި އެއް ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ ނޯޓު: 
 ކުދިންގެ އަދަދާ ގުނަކުރާނީއެވެ.

 ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ދައްކާ ކުލި 

 ޕޮއިންޓް  ކުލީގެ އަދަދު )ރުފިޔާއިން(

 0.5 އަށްވުރެ ދަށް 2000

 0.75 އާ ދެމެދު  4000 - 2000

 1 އާ ދެމެދު  6000 - 4000

 1.25 އާ ދެމެދު  8000 - 6000

 1.5 އަށްވުރެ މަތި 8000
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 ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 ޕޮއިންޓް  ޚަރަދުގެ އަދަދު )ރުފިޔާއިން(

 0.5 އަށްވުރެ ދަށް 2000

 0.75 އާ ދެމެދު  4000 - 2000

 1 އާ ދެމެދު  6000 - 4000

 1.25 އާ ދެމެދު  8000 - 6000

 1.5 އަށްވުރެ މަތި 8000
 

 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3، އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައި އަންނަ ޖުމުލަ އަދަދުވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  2މި ޖަދުވަލުގެ  .5

)ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/2,000 އުންޞުރުތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލައިން ގެއްލުމުން އަންނަ ޖުމުލަ ފައިސާގެ އަދަދު

 މާލީ ތަނަވަްސކަމެއް ނެތް މީހަކު ަކމުގައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނެއެވެ. ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހާއަކީ ،މަދުނަމަ
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 އޮފީސް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުން ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު 

 

ލޫމާތު )ހ( އަމިއްލަ މަޢު   

 ފުރިހަމަ ނަން   .1

 ފ              ޖިންސް               އ    .2

3. w                      ުއުމުރު އުފަން ތާރީޚ  

        ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު  .4
 އެޑްރެސް:  .5

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ، ަނމަ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުރީ ބަންދުގައި

 ނަންބަރުތައް:ގުޅޭނެ ފޯނު   .6

  މޮބައިލް ނަންބަރު 

  ގޭގެ ނަންބަރު

ޢާއިލާ މީހެއްގެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު  ،ބަންދުކޮށްފައިނަމަ
 ފޯނު ނަންބަރު ،ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ނަމާއި

 

 

 

 

ލޫމާތު ޢު އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ   
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 2 ޖަދުވަލު 
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 ކައިވެނީގެ ނިސްބަތް:  .7

 މީހަކާ އިނދެގެންނެއް ޫނން  މީހަކާ އިނދެގެން 

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނަމަ:ޚާއްޞަ   .8

 އެނގިފައެއް ނުވޭ     ނަފްސާނީގޮތުން      ޖިްސމާނީ ގޮތުްނ          އެހީ ބޭނުންވަނީ:

 އިތުރު ތަފުސީލު

 ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރޭ ޢު ފޯމުގެ )ނ( ގައިވާ މަ )މީހަކާ އިނދެގެން ނޫޅޭނަމަ، މި ލޫމާތު )ށ( އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢު 

 ފުރިހަމަ ނަން   .9

 އުމުރު އުފަން ތާރީޚު   .10

 ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު  .11

 އެޑްރެސް:  .12

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ ެއޑްރެސް ، ނޫޅޭަނމަދެމަފިރިން އެއް ގެއެއްގައި 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް:  .13

  މޮބައިލް ނަންބަރު 

  ގޭގެ ނަންބަރު

 )ދަރިން ނެތްނަމަ، )ރ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރޭ()ނ( ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ......................................................................................... އެ ކުދިންގެ އުމުރު: ،ދަރިން ތިބިނަމަ އަދަދާއި  .14

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

 ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރޭ: ،)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ 18އުމުރުން  

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ އަދަދު 1 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުެގ ކުދިންގެ އަދަދު 7އަހަރާއި  2 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުެގ ކުދިންގެ އަދަދު 12އަހަރާއި  8 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުެގ ކުދިންގެ އަދަދު 15އަހަރާއި  13 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުެގ ކުދިންގެ އަދަދު 17އަހަރާއި  16 
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ލު ފުސީ )ރ( އާމްދަނީގެ ތަ   

 ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ:  .15

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން 

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު

  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އަދަދު

 / އެކައުންޓްތައް: ބޭންކް އެކައުންޓް  .16

ބޭންކް އެކައުންޓް / އެކައުންޓްތައް 
 ހުޅުވައިފައިވާ ބޭންކް / ބޭންކްތަކުގެ ނަން 

 

 އަމިއްލަ ަމސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:  .17

  ކުރާ މަސައްކަތް 

  އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިޭބ އަދަދު

18.  
 ދީފައިވާނަމަ:ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ިއމާރާތެއް ކުއްޔަށް 

  ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދު

 ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިޭބނަމަ: ނުގެ ގޮތުގައިޕެންޝަ  .19

  އެހީގެ ތަފުސީލު

  އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިޭބ އަދަދު

 ލިބޭނަމަ:އެހެން ގޮތަކުން އެހީއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް   .20

  ތަފުސީލު

 އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިޭބ އަދަދު
 

 )ބ( ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 
21.  

 ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުލި ދައްކާނަމަ:

  ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ދައްކަންެޖހޭ އަދަދު

  ދިރިއުޅުމަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އާންމުކޮށް ޚަރަދުކުރާ އަދަދު  .22
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ގުޅޭ)ޅ( މައްސަލައާ   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްސަލަ/މަްއސަލަތަކުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާ/ދަޢުވާތަކުގެ ޚުލާޞާ:  .23

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

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

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

ރާރުކ( އިޤް)  

 ،މި ފޯުމ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް މި އެދެނީ ،އަހުރެން )ހ(    .24

        އެނގިހުރެއެވެ.  ،"ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ަކމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ. ،މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ެގ ދަށުން ޤާނޫީނ "ދައުލަތުން ޤާނޫީނ އަދި ހަަމ އެއާއެކު،  )ށ(

އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ  ،ބިރުދައްކައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އިންޒާރުދީ ،ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަށްފަހު

އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީަހށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ،އެހީ ހުއްޓައިލުމުގެ ފުރިހަަމ އިޚްތިޔާރު
 

 ސޮއި:                              ތާރީޚު:      

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް  ،ގުޅޭގޮތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ލިސްޓެއްމި ފޯމުގައި ދޭ މަޢުލޫމާތާ  * 
  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ
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 :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ފޯމާއެކު 
އޮފީހުގެ 
 ބޭނުމަށް

  އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ: -ފޯމުގެ )ހ(  

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް   .1
 (ސެޓުފިކެޓު އުފަންދުވަހުގެ /  ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް /  ޕާސްޕޯޓް/  ކާޑު ދ.ރ.އ.)

 

  އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ: - (ށ)ފޯމުގެ  

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް   .2
 (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  /ޕާސްޕޯޓް  /ކާޑު  ދ.ރ.އ.)

 

  ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު   .3

  ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ: –( ނ)ފޯމުގެ  

 ދަރިންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް   .4
 (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު /ޕާސްޕޯޓް  /ކާޑު  ދ.ރ.އ.)

 

  އާމްދަނީގެ ތަފުސީލާ ގުޅޭ: – (ރ)ފޯމުގެ  

  )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް( 3އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައިގެ ބަޔާން )އެންމެ ފަހު   .5

6.  

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުޅުވައިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް / ކުށުގެ 
 ނުވަތަ ؛ މަސްދުވަހަށް(( ތިނެއް) 3އެންމެ ފަހު އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާގެ ބަޔާން )

  ްމި ފޯމުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ހިމަނައިފައިވާ  ،ހުށަހެޅެން ނެތްނަމަބަންދުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައ
 ،ގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ލިޔުމެއް ފުރުމަށްފަހު "ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ދިނުމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން"

ނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން )ކޮންމެ ބަންދުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެޓަރ
 ނުވަތަ ؛ ބޭންކަކަށް ވަކި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ(

  ެބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް  ،ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހުށަހެޅެން ނެތްނަމަ އެހެން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރ         
     އިނގިލީގެ ނިޝާނާއެކު  ،ސޮއިކޮށް ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނުކުރާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދިނުމަށް އިއުތިރާޒު

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުން )ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ވަކި ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ(

 

  ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއްއެ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ  ،އެހެން މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ  .7

  (ކުލީގެ އެއްބަސްވުން) ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއްބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭކަން   .8

  މަސް ދުވަހަށް(( ތިނެއް) 3ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް )އެންމެ ފަހު   .9

  ޔަޤީންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއް އެހެން ގޮތަކުން އެހީއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ލިބޭކަން   .10

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ ގުޅޭ: –ފޯމުގެ )ބ(  
 

 

  ކުލީގެ އެއްބަސްވުން / ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް()ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ އެކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭ ލިޔުމެއް   .11

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ލު ހުށަހެޅުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަންގައިފިނަމަ، އަސްލު އަސް ނޯޓު: މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ 
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 ހެްޑަގއި()ބަްނދުކޮށްަފިއވާ މަުރކަުޒ ިހންުގމާ ހަވާުލެވހުރި އިދާާރެގ ލެޓަރ
 

 ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ދިނުމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން 
 އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތް  .1

  ފުރިހަމަ ނަން )ދ.ރ.އ. ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް(:

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އެކައުންޓް / އެކައުންޓްތައް ހުޅުވިއިރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
 އެޑްރެސް:

 

  އެކައުންޓް / އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ބޭނުންވާ މުއްދަތު:

      ،އެކައުންޓް / އެކައުންޓްތަކުގެ ނަންބަރުތައް އެނގޭނަމަ
 އެ ނަންބަރުތައް:

 

 

 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،ގައި އަހުރެންގެ ނަމުގައި ުހޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓުގެ / އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފުސީލު )ބޭންކުގެ ނަން(
މިަކުމގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާެނ އެއްވެްސ މަްއސަލައަކަށް ބޭންކުްނ  ،ދިނުމާމެދު އަހުރެންެގ އެއްވެްސ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށާއި

 ނުޖެޭހނެ ކަމަށް އަހުެރން އެއްބަސްވަމެވެ. ޒިންމާ އުފުލަން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ތާރީޚު: ސޮއި:

 ހެކިން  .2
  ނަން:  ނަން:

  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ސްޓާފް އައިޑީ:  ސްޓާފް އައިޑީ:

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ތާރީޚު:  ތާރީޚު:

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިދާރާގެ ފަރާތުން  .3
ވަަނ  1މި ފޯމުގެ  ،މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ

ކޮށްފައި އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. މި ފޯމު ފުރިހަމަ ،ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކުރުވުމަކާ ނުލައި
ންެގ ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި 2މި ފޯމުެގ  ،ގަިއ މަސައްކަތްކުރާ )ބަންދުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުެގ ނަން(މިވަނީ 

 ހާޒިރުގައެވެ.
  ނަން:

  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:

  މަޤާމު:

  ސްޓާފް އައިޑީ:

  ސޮއި:

  ތާރީޚު:

 

 ނަމޫނާ 
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 އޮފީސް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

 ،މާލެ

 ،ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު  ،ކުޑަކުދިން

 

 
 

 ފުރިހަމަ ނަން   .1

 ފ           ޖިންސް               އ   .2

3. w                      ުއުމުރު އުފަން ތާރީޚ  

 ނަންބަރުދ.ރ.އ.ކާޑުގެ   .4

 ދާއިމީ އެޑްރެސް   .5

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ،ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ

  މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު   .6

 ގޭގެ ފޯނު ނަންބަރު

 

 

 

 

 

 

 

 

ލޫމާތު ޢު އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ   

 

        

      

ލޫމާތު )ހ( އަމިއްލަ މަޢު   

 

 

 

 

 3 ޖަދުވަލު 
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 ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާެގ މަޞްލަަޙތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުގެ: ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  .7

  ފުރިހަމަ ނަން: 

  ކުއްޖާއާ ހުރި ގުުޅން: 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްނަމަ:  .8

  ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ނަން: 

ހުިރ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ކުއްޖާގެ މަްއސަލައާ ހަވާލުވެ 
 އްޔަތު:ހައިސި

 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްސަލަ/މަްއސަލަތަކުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާ/ދަޢުވާތަކުގެ ޚުލާޞާ:  .9

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

  )މި ބައި ފުރުމާއި ނުފުރުމަކީ އިޚްތިޔާރެކެވެ.(އަމިއްލައަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ަހމަޖެްއސެން ނެތް ސަބަބު:   .10

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

  

އަހުރެން، މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މި އެދެީނ،  )ހ(    .11
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެނގިހުރެއެވެ. މި ފޯމުގައި "ދައުލަތުން 

 ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތު ަކމަށް އަހުރެން އިްޤރާރުވަމެވެ.

ކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ އަދި ހަމަ އެއާއެކު، "ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރު )ށ( 
އެހީތެރިކަން ލިބުމަށްފަހު، ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އިްނޒާރުދީ، ބިރުދައްކައި، އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ 

ނީ ވަކީލެއްގެ އެީހ ހުއްޓައިލުމުެގ ނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްެވ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަަމ، އަުހރެންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫ
 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވާކަމަްށވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ،ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު

 ސޮއި:                              ތާރީޚު:      

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ( ށ)  

މައްސަލައާ ގުޅޭ ( ނ)  

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެދޭ ކުއްޖާގެ އިޤްރާރު:( ރ)  
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ފޯުމ ފުރިހަމަކުރީ، "ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ރަނަގޅަްށ  އަހުރެން، މި  )ހ(    .12
 ރުވަމެވެ. ކިޔައި، އެނގިހުރެއެވެ. އަހުރެން، މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުޫލމާތަކީ، ތެދު މަޢުޫލމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާ

 ނަން:                            ސޮއި:                    ތާރީޚު:      

 ން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.* މި ފޯމާއެކު ހަމައެކަނި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހިތެރިކަމަށް އެދޭ ކުއްޖާގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަ
 

 

ޤްރާރު:އި ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ( ބ)  
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