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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2016 މާރިޗު 29 -  1437 އާޚިރާޖުމާދަލް 20ތާރީޚު 44އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ންމު ަގވާއިދު އާއިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަމުގެ 
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 އޭެޖންސީ ޯސަޝލް ޕްޮރޓެކްޝަްނ  ނޭަޝނަލް

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

  ންމު ގަވާއިދުއާއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

  

  ބާބު  ފުރަތަމަ

  މާއްދާތައް  އިބްތިދާޢީ

  

ވަނަ މާއްދާގެ  14ގެ ) އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 2014/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ
 ދަށުން  އަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެއޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލްދަށުން 

ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީތައް ދިނުމުގެ އެންމެހައި އުސޫލުތަްއ ދިވެހި
  .ގަވާއިދެކެވެބަޔާންކުރުމަށް ހަދާފައިވާ 

 

1. 
 

 ފުތަޢާރު

  .އެވެ" ންމު ގަވާއިދުއާއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ "މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، 
 

 ގަވާއިދުގެ ނަން  .2

  .ހާސިލުކުރުމެވެ ޞަދަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްމަޤު މި ގަވާއިދުގެ
 

 ޞަދު ގެ މަޤުގަވާއިދު  .3

ލުތައް ސޫންމު އުއާދަށުން އެހީތައް ދިނުމާބެހޭ  ޤާނޫނުގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 
  .ޤާއިމުކުރުން

 

)ހ(   

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ތަފާތު އެހީތަކަށް އެދި ހުށަހަާޅ 
ނޑައެޅިފައިވާ  އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުން   .ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ކަ

 

)ށ(   

ނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ކަ
  .ދަށުން ޢަމަލުކުރުން އުސޫލެއްގެ

 

)ނ(   
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  ދެަވނަ ބާބު

 ންމު މާްއާދތައް އާ

ދަށުން ހަދާފައިވާ ޚާއްޞަ ގަވާއިދުތަކުގައި  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ނޑައަވަކިގޮ  ނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް އެހީއަށްޅާފައިތަކަށް ކަ

  .އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

)ހ( އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ  .4
  ފަރާތްތައް 

  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާ؛ ނުވަތަ 
 

1.    

  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއް؛ ނުވަތަ
 

2.    

  ބަލަދުވެރިޔާ؛ ނުވަތަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ 
  

3.     

  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން؛ ނުވަތަ 
  

4.     

  .އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ އެހީތެރިއެއް
  

5.     

 -/10,000ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައި އެހީގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ލިބެދެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 
  .ރުފިޔާގެ އެހީއެކެވެ) ދިހަ ހާސް(

 

މަހެއްގައި އެހީގެ މީލާދީ  .5
ގޮތުގައި ލިބިދެވޭ އެންމެ 

  މަތީ އަދަދު

ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ  އެހީއަކާ ވަކި އެހީތަކަށް ލިބިދެވޭ އަދަދު އެ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައި ވަކި
  .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

މީލާދީ މަހެއްގައި އެހީއަކަށް  .6
  ލިބިދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަދު

އެންމެ ގިނަވެގެން  ،ގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ލިބިދެވޭީނމީލާދީ އަހަރެއްގައި އެހީކޮންމެ 
  .ރުފިޔާގެ އެހީއެކެވެ) ސަތޭކަ ވިހި ހާސް( -/120,000

 

މީލާދީ އަހަރެއްގައި އެހީގެ  .7
ގޮތުގައި ލިބިދެވޭ އެންމެ 

  މަތީ އަދަދު

 ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމައަކަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ އެހީ
ަންލ ޝަމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ނޭ  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ،ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ފައިާވ ދާވަތަ އެ އެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ހައަށް ނުއޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަން 
ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކަށް ހަމަޔަށް ލިބުމުންނެވެ ފޯމާއެކު އަދި، . ގަވާއިދެއްގައި ކަ

މަުޢލޫމާތާއި ހުރިހާ ހަމަނުވެހުރި  ،ނަމަހަމަނުވާ ތައްންޔުލިޔެކި  އިަމޢުލޫމާތާހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތެރޭގައި ހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށްފަހު، (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ 1ލިޔެކިޔުންތައް 
ނަަމ ކޮށް ހުށަނާޅައިފިހަމަމި މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ހަމަނުވެހުރި 

އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  މިގޮތުން ބާޠިލުކުރެވޭ ފޯމު އެ ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
  .އޮންނާނެއެވެ

  

އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ   .8 )ހ(
ފޯމާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ 

  އުސޫލު 
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އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ުހރިހާ ލިޔެކިއުމެއް ފުރިހަމަވާ ދުވަހުން 
ތެރޭގައި މާލީ އެހީ ލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެހީއަްށ  ދުވަހުގެ 15ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

  . ން އަންގަންވާނެއެވެއޭޖެންސީ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 
 

)ށ(    

އެހީ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ  ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
ނޑައަޅާ މަހުންއޭޖެންސީޙައްޤުވާކަމަށް  މިގޮތުްނ . ފެށިގެން މާލީ އެހީ ލިބޭނެއެވެ ން ކަ

އެހީ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެހީ، އެހީ ލިބޭނެކަން އަންގާ މަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 
އެހީދޭ މީހާގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ނުވަތަ އޭނާ  ންއޭޖެންސީކުރިން ވަނަ ދުވަހުގެ  10

ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.    ކަ
 

 )ނ(
  

   

 2ދެވޭނީ  އްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީޙައެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހީ 
 ( އަދި މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެހީއަށް . އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަހުން މަހަށެވެ(ދޭއް

އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު ވެްސ . އެދޭނަމަ އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ) ނ(އަދި ) ށ(، )ހ(ޢަމަލު ކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ 

 

    )ރ(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  7އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ފަދައިން އެހީ ލިބެމުންދާ މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަުޢލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން 

ވަނަ  8ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  އެނގިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތެއްކަން
ބުން ލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަހާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަދަ ފަރާތެއްގެ 

ގައި ) ރ(މީހެއްގެ އުނިވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ  އެހީ ދިނުމަށް މެދުވެރިވި ޝަރުޠެއް އެ
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ

 

)ބ(    

އެީހ  ،ޠުތައް ހަމަވޭތޯއާއިމާލީ އެހީ ލިެބމުންދާ މުއްދަތުގައި އެހީ ލިެބމުންދާ ފަރާތުގެ ޝަރު
މަށްޓަކައި އެހީ ލިބޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރޭތޯ ދިނު

އަށް އޭޖެންސީތިޔާރު ބެލުމުގެ އިޚު ކަންކަން ތްކޮށްލިބޭ ފަާރތަށް ޒިޔާރަ  ބެލުމަށްޓަކައި، އެހީ
ނޑައަޅާ އޭޖެންސީގައި މިގޮތުން ކުރާ ޒިޔާރަތު. ލިބިގެންވެއެވެ ކާ އެއްގޮތަށް ނޑުތަމިންގަން ކަ
ލިބޭ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެހީ ބެލުމަށް ހުރިތޯ ކަންކަން 
  .ދޭންވާނެއެވެ

 

  ކޮންޓިނުއަސް މޮނިޓަރިންގ .9

ނޑާލުމަށްފަހު   އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްވެސް އެހީއެއް ދިނުން މެދުކަ
   .އަންގަން ވާނެއެވެއެކަން އެހީ ލިބޭ ފަރާތަށް ، ހުއްޓާލުމަށްފަހުނުވަތަ 

 

10. ނޑާލުން ނުވަތަ  އެހީ މެދުކަ
ހުއްޓާލުން އަދި އެކަން 

  އެންގުން 

ލަތު ބަަދލުވުމުގެ ސަބަުބން، ނުވަތަ އެހީ ހާއެހީ ލިބޭ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފަރާތުގެ 
ޝަރުޠެއް އެ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ލިބުމުގައި ފުރިަހމަވާންޖެހޭ އެއްވެސް 

ނޑާއި އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ފަރާތަކުން މިކަން  އެހީ އަށް އޭޖެންސީދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަ
އަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ދެވިފައިވާ އޭޖެންސީއެންގުމަކާ ނުލައި އެހީ ނަގަމުން އަންނަކަން 

  .ގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީ

11. އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައިސާއަށް 
  ހަދާނެގޮތް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               44 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ދަށުން ދެވޭ އެހީތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެހީއެއް  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ

ފައިސާގެ އެީހ ދެވޭ ނަމަ އިތުރަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ހަމަވަންދެން ލިބެމުންދާ 
  .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

 

)ހ(    

އަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އޭޖެންސީ ،އެ ފަރާތަކަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ
ކުރާނެ ގޮތުގެ ޞްއަށް އަނބުރާ ދައްކައި ޚަލާއޭޖެންސީއަދި އެ ފައިސާ . އަންގަންވާނެއެވެ

ލުގައިވާ އުސޫލުން ސީއެ ތަފުފަރާތުން އެއްބަސްވެ، ލެއް ތައްޔާރުކޮށް ދެ ސީތަފު
  .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ށް ބަލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމުއައޭޖެންސީއެ ފައިސާ 

 

)ށ(    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، ) ށ(މާއްދާގެ  މި
ދައްކަމުން ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ 
  .ނުދާނަމަ، ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

 

)ނ(    

ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މި ގަވާއިދާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
  .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  12ޤާނޫނުގެ 

 

12.   ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 

13.   ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

 ނޭޝަނަލްކޮށް ހިންގުމަކީ ޒުހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންފީދަށުން ކުރަންޖެ  މި ގަވާއިދުގެ 
އަދި މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން . ގެ ޒިންމާއެކެވެއޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ނޭޝަނަލްޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ 
  .އަށެވެ އޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 

14. ކުރުމާއި ޒުވާއިދު ތަންފީގަ
  ލާޙުކުރުން ޞްއި

ކާއި އަންނަނިވި ބަސްތަހިނދަކު،  އި ކޮށްފައި ނުވާހަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން
  .މާނަކުރާނީ މި މާއްދާގައި އެ ބަސްތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ ކަންކަން 

 

15.   މާނަކުރުން 

  .އަށެވެއޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، " އޭޖެންސީ"
 

   

  .މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ދުވަސް ގުނާފައިވާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ
 

   

  

  

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


