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  އިންސާނީ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބުމުގެ 

            މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު       
  ކޮމިޝަނުން     ފޯމު ފުރުމުގައި މިކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.* 

   )އައި.ޑީ.ކާޑުގައި ވާގޮތަށް( މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .1
   

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: ފުރިހަމަ ނަްނ:
    

 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: :/ވަރކްަޕރމިޓް ނަްނބަރުާޕސްޕޯޓުއައި.ޑީ.ކާޑު/
     

އުފަންތާީރޚް / 
 ޢުމުރު:

  ޖިންސު:
  ފިރިހެން  އަންހެން

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންނަމަ ޤަުއމު:    ފޯނު ނަންަބރު:

 
 އިންސާނީ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތް ތަފާތުނަމަ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް( އި)މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތާއިންސާނީ ޙައްޤު އުނިވެފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  .2

 
 ދާިއމީ އެްޑރެސް: ފުރިހަމަ ނަްނ:

    
 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: :އައި.ޑީ.ކާޑު/ާޕސްޕޯޓު/ވަރކްަޕރމިޓް ނަްނބަރު

     
އުފަންތާީރޚް / 

 ޢުމުރު:
  ފިރިހެން  އަންހެން  ޖިންސު:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫްނނަމަ       ޤަުއމު: ފޯނު ނަންަބރު:

     
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާާތއި ހުރި ގުުޅން:

     
 ކުރިން ހުށަހަޅާަފިއވާ މަްއސަލަެއއް: އައު ަމއްސަަލެއއް:

 
 ނުވަތަ ފަރާތްތައް:ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް  .3
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 އުނިވެފައިވާ ޙައްޤު: .9
 18 ވާޖިބު ދައުލަތުގެ  17 ތަފާތުުނކުރުން 

     

 21 ޙައްޤު ދިރިހުރުމުގެ  20 ހަމަހަމަކަން 
     

 25 މަސައްކަތްނުކުރުވުން  ގަދަކަމުން އަޅުވެތިނުކުރުމާއި،  24 ދިރިއުޅުން ޒާތީ
     

 27 މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ  26 ޙައްޤު  ކުރިމަތިލުމުގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ޙައްޤާއި ވޯޓުދިނުމުގެ
     

 33 ޙައްޤު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަބުރު ނަމާއި  32 މިނިވަންކަން އެއްވެއުޅުމުގެ
     

 42 ޝަރީޢަތްުކުރން ހާމަކަމާއެކު ޢަދުލުރިވެިރކަމާއި  41 މިނިވަންކަން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ދަތުރުަފތުރުުކރުމާއި
     

 45 ބަންދުނުކުރުން  ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ  43 ފިޔަވަުޅތައްއެޅުން އިދާރީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު
     

 50 ުކރުން ދަޢުވާ ތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަލަތައް އަވަހަށް  48 ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ ބަންދުކުރެވޭ  މީހުންނާއި ހައްޔަރުކުރެވޭ
     

 57 މުޢާމަލަތުކުރުން އިޙްތިރާމާއެކު މީހުންނާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ   54 ނުދިނުން  އަދަބު ލާއިންސާނީ
     

 23 )ށ(        ޙައްޤު  ލިބުމުގެ ހިޔާވަހިކަން ފޭރާމާއި  23 ޙައްގުތައް އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
     

 23 )ނ( ޙައްޤު                                      ލިބުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ޞިއްޙީ ފެންވަރެއްގެ ރަނގަޅު
  

 23 )ކ(    .ޤާއިމްވެފައިއޮތުން ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ މިންވަރަށް އެަކށީގެންވާ ރަށަކާ އެ ރަށެއްގައިވެސް ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން
  

 34 ޙައްޤު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢާއިލާ ކައިވެނިކުރުމާއި
  

 ޙާއްޞަ ލިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޙާއްޞަ މީހުންނާއި  ދުވަސްވީ ޢުމުރުން  ކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުޑަކުދީންނާއި
 ރައްކާެތރިކަން 

35 

  

 35          )ހ(   ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ ކުދީންނަށް ޅަފުރައިގެ ކުޑަކުދީންނާއި ލިބުމަކީ ރައްާކތެރިަކން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ
  

 35                      )ށ(ޙައްޤެއް  ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް މީހުންނާއި، ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ލިބުމަކީ  ރައްކާތެރިކަން އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ
  

 36 ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ
  

 37 ޙައްޤު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ
  

 40 ޙައްޤު  ގެންގުޅުމުގެ  މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ
  

  ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގެ 2013 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  62 އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުން
  

   ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ    ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 
 

 . އިޤްރާރ10ު
 
 

   
 
 

 
 އަށް އައި ފޯނަށް ޖަވާބުިދން އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު / ފޯމު ފުރާދިން ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:1424

 
 
 
 
 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް:
 

 
 ާފޯމާއެކު ނުވަތަ ވަރކް ޕަރމިޓްގެ ނަކަލު މިފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު  މައްސަލަ ހުށަހަޅ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .ެއިތުރު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް މި ފޯމްއާއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ 
 ައަންގަވަން ކޮމިޝަނަށް ލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަހުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދ

 .ވާނެއެވެ
 ިފޯމާއެކު ލިޔެކިއުންތަކުެގ ނަކަލުތައް މި ތުރު ފަރާތަކާ މުާޢމަލާތު ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެއި ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
  ްފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ެއޑްރެހަށ 

 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް      
 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު  5މއ. އުތުރުވެހި،      
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ      

 
  ަމި ނަންބަރަށް ފެކްސް ުކރެއްވުމުންވެސް މިކޮމިޝަނުން ފޯމު  8658 333ފެކްސް ކުރައްވާނަމ

 ބަލައިގަންނާނެއެވެ.
 ީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ -އinfo@hrcm.org.mv ީމެއިލް ކުރެއްވުމުންވެސް މި ކޮމިޝަނުން ފޯމު -އަށް އ

 ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

  ުއަށް ގުޅުއްވައިގެންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. 1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރ 
 
 

 
 

 
 
 

  މަޤާމު:  ނަން:ފުރިހަމަ 
    

  ކޯލް ނަންބަރ: ގަޑި: ތާރީޚް:
    

    ގޮތް: މައްސަލައިގާ ޢަމަލު ކުރި 
    

  ތާރީޚް   ސޮއި:
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