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 0އަދަދު      7ވޮލިއުމް      9102މާރިޗު 

 

 

 

، ނުުކޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކުގެ ޙަްއޤުަތކުގެ އެްމބެަސޑަރ އަހުަމދު ޙިާޝން، ފޮޓޯ )ކ(: ކުޑަކުދިންގެ ޙަްއޤުތަުކގެ ެއމްެބސަޑަރ މުަޙއްަމދު ޝިާހބު

އަންެހނުންގެ ޙަްއޤުތަކުގެ އެްމބެސަަޑރ ައނީސާ ައޙްަމުދ އަދި ، އެޗް.ާއރ.ސީ.އެްމގެ ނާިއބް ަރީއސް މުަޙއްަމދު ޒާިހދު، އެޗް.ާއރ.ސީ.ެއްމގެ ރަީއސް ާއމިނަތު ީއނާސް

 އުުމރުން ުދވަްސވީ މީުހންގެ ޙަްއޤުތަުކެގ އެމްެބސަަޑރ ރަޒީނާ ުތއްތުީދދީ 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެމްބެސަޑަރ ޕްރޮގްރާމް

 މި އަދަދުގައި:

 02 ްވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރުނ 

 ްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ މަތީ ސާނަވީ ދަރިވަރުނ 

  ްފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ފޮޓޯއިނ 

  ޭހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުން
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 http://hrcm.org.mv/publications/otherdocuments/billcomments/CommentsToWhistleblowerProtectionBill04Mar9102.pdf [1] 

[1]  

[2]  

 http://hrcm.org.mv/publications/otherdocuments/billcomments/9102HRCMCommentsToJuvenileJusticeBill05149102.pdf [2] 
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[3] 

 http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/BillComments.aspx#Bill_Comments [3] 
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ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަިޖލީހުގެ  02

 އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްުކރުން
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެހާ އާންމު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު 

ނުފޫޒެއްނެތި  އެއްވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ 

ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭތޯ ބެލުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އާންމު 

އިންތިޚާބުތަކެއްކަން  އިންސާފުވެރި  މިނިވަން  އިންތިޚާބުތަކަކީ 

 02ގައި ބޭއްވުނު    9102އެޕްރީލް    6ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން  

ކުރުމުގެ  ވް  އޮބްޒަރ އިންތިޚާބު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މަސައްކަތް 

 )އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް(އިން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ބަލާފައިވަނީ  ކޮމިޝަނުން  އޮބްޒާވްކުރުމުގައި  އިންތިޚާބު  މި 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި

ޤަރާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

އިންތިޚާބު  މިގޮތުން  ލިބިދޭތޯއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 

ބަހާލެވިފައެވެ.  ބަޔަކަށް  ތިން  މަސައްކަތްވަނީ  އޮބްޒާވްކުރުމުގެ 

ކަންތައްތައް  ގާ  ހިނ ކުރިން  ދުވަހުގެ  އޮންނަ  އިންތިޚާބު  އެއީ 

އިންތިޚާބު   ،ދެނެގަތުމާއި ދުވަހު  ބާއްވާ  އިންތިޚާބު 

ކަންކަން   ،އޮބްޒާވްކުރުމާއި ގާ  ހިނ ފަހުން  އިންތިޚާބުގެ 

 އޮބްޒާވްކުރުމެވެ.

ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ކުރިން  އިންތިޚާބުގެ 

ގަވައިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  އިންތިޚާބާއި 

ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި ، ދިރާސާކުރުން

ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަތައް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ކޮމިޝަނަށް  ޝަކުވާއާއި 

އެއްވެސް އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ، ކުރުން

ކުރުން މޮނިޓަރ  މީޑިއާ  ބެލުމަށް  ގާތޯ  ހިނ ކަމެއް  ، ފަދަ 

ބެލުމަށް  ޤާއިމްވެފައިވޭތޯ  މާހައުލެއް  އިންސާފުވެރި  މިނިވަން 

އެޑިއުކޭޝަން -ޕްރީ ވޯޓަރ  އަދި  ކުރުމާއި  ދަތުރު  ވިޒިޓް 

އެންމެހައި  ދުވަހުގެ  ވޯޓުލާ  ހިމެނެއެވެ.  ހިންގުން  ކެންޕޭން 

ވޯޓު ، ކަންތައް އޮބްޒަވް ކުރުމުގެ އިތުރުން ވޯޓުނަގައި ނިމުމުން

މަސައްކަތްވެސްވަނީ  ކުރުމުގެ  އިޢުލާން  ނަތީޖާ  ގުނުމާއި 

 އޮވްޒަރވްކޮށްފައެވެ.

އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 

ކުރުމަށް  ގަޅު  ރަނ ކަންކަން  އިންތިޚާބުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ 

ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒަވޭޝަން 

ޙިއްސާ  ފަރާތްތަކާ  ގުޅުންހުރި  އިންތިޚާބާ  ހިމަނާ  ރިޕޯޓުގައި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

***** 
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 މަތީ ސާނަވީއަށް ިކަޔވާ 

ދަރިވަރުންނަށް އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން
 

އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ސާނަވީއަށް  މަތީ 

ތެރޭގައި  އޮރިއެންޓޭޝަންތަކުގެ  ކުރިޔަށްގެންދާ  ސްކޫލުތަކުން 

އިންސާނީ  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތާއި

ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ( ކުރުމުގައި  ޙިމާޔަތް  ޙައްޤުތައް 

ދަރިވަރުންގެ  ސްކޫލް  ހައިޞިއްޔަތުން(  ޑިފެންޑަރެއްގެ 

ސް މަޤްސަދުގައި  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  ކުދިން  ކޫލް ދައުރާމެދު 

ހިމެނުމަށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  ތެރޭގައި  ކަރިކިއުލަމްގެ 

މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

މަތީ  ،)އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް( އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގްރޭޑް   އަލަށް  ( ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  0ސާނަވީއަށް  އަށް 0

ތެރޭގައި  އޮރިއެންޓޭޝަންތަކުގެ  ބާއްވާ  ކުދިންނަށް(  ވަންނަ 

ސެޝަންތައްދަނީ  މަޢުލޫމާތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ  ސެޝަންތަކުގައި  މި  ، ހިންގަމުންނެވެ. 

ހިއުމަން ، މުއާހަދާތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމުޤަރާރާއި

ދައުރާ  ދަރިވަރުންގެ  ހައިޞިއްޔަތުން  ޑިފެންޑަރެއްގެ  ރައިޓްސް 

އަދި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢޫލޫމާތުތައް މި 

 ސެޝަންތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވެއެވެ. 

މިހާތަނަށް   ދަށުން  ހަރަކާތުގެ  އަޙްމަދިއްޔާ މި 
ނޭޝަނަލް  އިންޓަރ ވިލާ  ސްކޫލަށާއި  ނޭޝަނަލް  އިންޓަރ

ދީފައިވެއެވެ. ދަ  497ހައިސްކޫލޫގެ   މަޢުލޫމާތު  ރިވަރަކަށްވަނީ 
ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ، އަދި

ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ދަރިވަރުންނަށް  ގެ  ސީއެޗްއެސްއީ( (
ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  މަހަށް  ޖޫން  މިއަހަރުގެ  ސެޝަންތައް 

9 1 0 އަހަރު    2 ޚަރަކާތް   3ވަނަ  މި  ސްކޫލެއްގައި 
5ކުރިޔަށްގެންގޮސް    6 މިސެޝަން   9 ދަރިވަރުންނަށް 

 ނަގައިދީފައިވެއެވެ.

***** 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 

 

 
 
 

މޯޓަްމ ހެދުމުަގއި -ޕޯސްޓް

ނޑުތަކަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ިމންގަ

މޯޓަްމ ރިޕޯޓް ފޯމެއް -މޮޑެލް ޕޯސްޓް

ރިޕޯޓް ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

، ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ެއކުލަވާލައި

 އާންމުކުރުން 
 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ -ޕޯސްޓް ހެދުމުގައި  މޯޓަމް 

ޕޯސްޓް މޮޑެލް  ޑުތަކަކާއި  ފޯމެއް -މިންގަނ ރިޕޯޓް  މޯޓަމް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ، އެކުލަވާލައި

ޑުތައް މޯލްޑިވްސްއިންވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.  މިންގަނ މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ  އެކުލަވާލުމުގެ 

9ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މީހަކަށްމެ   0 ކޮންމެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ލިބިދީފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި

ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ޙައްޤު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ، ނަފްސު 

މަރުވާ  ޙާލަތްތަކުގައި  އުފެދޭ  ޝައްކު  ނުވަތަ  ޝުބްޙައެއް 

އިންސާފު ، މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަރުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށާއި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ، ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި

މުއާހަދާތަކުން  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އެކަށީގެންވާ ، ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި

މިޙައްޤުތައް ، ބަދަލެއް ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމާއި

ޒިންމާތައް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދައުލަތުން  ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

 އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

މީހުންނާއި  ގޮތަކަށްމަރުވާ  އުފެދޭފަދަ  ޝުބްޙައެއް  ޙާލަތެއްގައި 

ޕޯސްޓް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހަޤީޤަތް  މަރުގެ  މޯޓަމް -ކުޑަކުދިންގެ 

ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހެދުމުގައި  ޓެސްޓް  އޯޓޮޕްސީ  ނުވަތަ 

ޕޯސްޓް، މިންގަނޑުތަކެއް ނުވަތަ ގައިޑްލައިންއެއް އެކުލަވާލުމާއި

ނިޔާވެފައިވާ - ހެދުމުގައި  ޓެސްޓްތައް  އޯޓޮޕްސީ  ނުވަތަ  މޯޓަމް 

މުއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ކަމާބެހޭ  ޢާއިލާއަށާއި  ފަރާތުގެ 

ގައިޑްލައިންއެއް  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  މަޢުލޫމާތުދިނުމުގައި 

އެކުލަވާލުން އަދި ޝުބްޙައެއް އުފެދޭ މަރުތަކާއި ޤަތުލުތަކުގައި 

އަދުލު  މައްސަލަތަކުގައި  ކުޑަކުދިންގެ  މީހުންނާއި  ނިޔާވާ 

ހުށަހެޅުމަށް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޤާނޫނީގޮތުން  ހޯދުމަށް  އިންސާފު 

ދަތިތައް  ދިމާވާ  ހެދުމަށް  ޓެސްޓްތައް  މެޑިކަލް  ބޭނުންވާ 

އެކުލަވާލުމުގެ  ގައިޑްލައިން  މި  ޙައްލުކުރުމަކީވެސް 

 މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.   

ހާޞިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ގައިޑްލައިންގެ  މި 
ފަރާތްތަކުގެ  އެ  މުއައްސަސާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ދަޢުލަތުގެ 
ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށާއި  ގައިޑްލައިންއަށް  މި  މަސައްކަތްތަކުގައި 
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް  ގައިޑްލައިންގެ  މި  އަދި 
އެކުލަވާލުމަށް  މުއައްސަސާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ 
ބާރުއަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 
އަދި  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  ކޮމިޝަނުން  މި  އެކުލަވާލުމަށްވެސް 
ތަންފީޛުކުރެވި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  ގައިޑްލައިން  ، މި 

ޙައްޤު  ލިބުމުގެ  އަދުލްއިންސާފު  ޙައްޤާއި  ދިރިހުރުމުގެ 
އާންމު ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ، ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ޖަމިއްޔާތަކުން މި ގައިޑްލައިންއަށް ފަރިތަވުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 
 ބާރުއަޅައެވެ. 

***** 

ސާފު ބޯފެނަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. އަދި މި ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 
 ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ 

      -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  - 

[4] http://hrcm.org.mv/publications/otherdocuments/Guidelines/2018PostmortemGuidelinesAndModelPostmortemReportForm.pdf  

[4] 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުން ާޤނޫނީ 

އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު 

 ގެޒެޓްކުރުން
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ 

، އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކޮށް

9 1 0 ގަވައިދު   6މާރިޗު    2 މި  ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.   ގައިވަނީ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  9އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ  1 1 6 / ހިއުމަން   6 (

ގެ   ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  3ރައިޓްސް  ދަށުން   0 މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދޭ  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   53ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ހ(  ( ވަނަ މާއްދާގެ 

ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ  އެހީއަކަށް  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ފަދައިން 

ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އެހީ  އެފަދަ  ދެއްގައި  ހިނ

ޤާނޫނީ  ހިލޭ  ފަރާތްތަކަށް  ދަތިވާ  މާލީގޮތުން  ބޭނުންކުރުމުގައި 

 އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.  

ވަނަ އަހަރުން   9109މި ގަވައިދު މުރާޖަޢާކޮށްފައިވަނީ   

ޤާނޫނީ  ހިލޭ  އައި  ޢަމަލުކުރަމުން  ކޮމިޝަނުން  މި  ފެށިގެން 

ތެރޭގައި  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ގަވާއިދަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން 

މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް މި ، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ޤާނޫނީ  ގޮތުން  މި  ގޮތުންނެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

، އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ލުއިކޮށްދީ

ބާވަތްތައް  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެފަރާތްތަކަށް 

ޤާނޫނީ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  އަދި  އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގެ  ޑައެޅުމުގައި  ކަނ މައްސަލަތައް  ދޭނެ  އެހީތެރިކަން 

ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ 

އެކި ، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާއި

އަންހެނުންނާއި  ކުރިމަތިވާ  ތަފާތުކުރުންތައް  އަނިޔާއާއި  ބާވަތުގެ 

އެހީތެރިކަން  ޚާއްޞަ  މީހުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މީހުންނާއި މީހުންނާއި، ބޭނުންވާ  ދުވަސްވީ  ، އުމުރުން 

ޤާނޫނީ  މި  ބިދޭސީންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ

މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ  ދަށުން  ޤަވާއިދުގެ  މި 

ކުށުގެ ، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ފުރުޞަތުތައް  އިސްލާޙުވުމަށް  ޒުވާނުންނަށް  ހުށަހެޅޭ  މާހައުލަށް 

އުމުރުން   ގޮތުން  0އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ  9އަހަރާއި    2 އަހަރާ   0

ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ  ޙުކުމެއް   0ދެމެދުގެ  ކުރު  އަހަރަށްވުރެ 

އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ޑައެޅޭ  ކަނ

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން 

މި ، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި

ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ، ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ ކުރިން

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު   40111ލިބުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަހަކު  

މިހާރު މި ، އަދަދެއް ލިބޭ މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  0ކޮމިޝަނުންވާނީ  1 0 1 1 ރުފިޔާއަށްވުރެ   1

އެދެވޭނެކަމަށް  އެހީތެރިކަމަށް  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  މަދުން 

ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

އެހެން  ދައުލަތުގެ  ގޮތުން  އިސްކަންދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ 

އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުންވެސް ޤާނޫނީ 

ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ފަރާތްތައް  ލިބޭ  ހިލޭ  އެހީ 

 އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކޯޓުތަކުގައި ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި
މައްސަލަ  ބޭރުގައި  ކޯޓުން  އަދި  ތަމްސީލުކޮށްދިނުން 
ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ޚިދުމަތް  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް 
އެދޭ  ހޯދަން  އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު   0މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ، ފަރާތްތަކުން
އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ފޯމުތައް  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  މި 
ކޮމިޝަނުން ، )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  05ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  

އެ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް   ،ގޮތެއް ނިންމައި
ނޫންކަން ނުވަތަ  ފަރާތަށް   ،ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  ހުށަހެޅި  ފޯމު 

 ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އެފަރާތަށް އަންގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެއެވެ.  

***** 

[5] http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/legal_aid_regulation.aspx  

[5]   
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ެއމްބެސެޑަރސް ޕްރޮްގރާމް
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރސް ޕްރޮގްރާމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް(އިން ހިންގާ 
މުޖުތަމައުގައި ޚާއްސަ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ،  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ   ،ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢު ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ
ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެކުގައި  އެމްއާ  ސީ. . އާރ އެޗް. ބާރުވެރިކުރުވައި  އެފަރާތްތައް  ހަރުދަނާކޮށް  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް 

މާރިޗު   30ފަރާތެއް    4މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިހާތަނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރސްގެ ގޮތުގައި  
 ފަރާތަކީ: 4އިން ފެށިގެންވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި  9102

 

 އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތައް -އަނީސާ އަޙްމަދު 

 ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްުޤތައް -އަހުމަދު ޙިޝާން 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް -ރަޒީނާ ތުއްތުދީދީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް -މުޙައްމަދު ޝިހާބު 
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 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަްތތައް ފޮޓޯއިން



 

   9102މާރިޗު  –| ޙައްޤު  12

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ ،ކެނެރީ މަގު ،މއ. އުތުރުވެހި

 3336532ފޯނު: 

 0494ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު: 

www.hrcm.org.mv 


