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 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

 މާލެ،  

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

 

 

   ް ނުންވާ މީހުންނަށ ރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭ ށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެ      ޖިންސީ ކު

ށުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލާނެ  (ޖިންސީ ކު ނުމުގައި ބަ ލީ އެހީތެރިކަން ދި ށުން މާ ދަ

ންގަނޑުގެ އުސޫލަށް  ނަ އި 1މި  ލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު ޞްވަ

 ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި 1ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .1

 މި އުސޫލު ހިންގާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީންނެވެ.  (ރ) 

 .ލާޙުކުރުންޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 2ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .2

މާލީ އެހީތެރިކަން 

ދިނުމުގައި ބަލާނެ 

 ކަންކަން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  .2

 ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ. 

ޖިންސީ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ  (ހ)  

 ކުޑަބޮޑުމިން.

 ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ މިހާރު ހުރި ޙާލަތު.  (ށ)  

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ  އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ޓަކައި ނެގަތުމަށްކާރަޔަކަށްވާ މީހާ ހުރި ޙާލަތު ދެކުޑަބޮޑުމިނާއި، އަނިޔާގެ ޝި

 އް ހަދަންވާނެއެވެ.ސްމަންޓެސައިކޮލިޖަލް އެސެ

 ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި 3އުސޫލުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

      ގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވާ ދެވޭ ކައުންސެލިންގ މި އުސޫލުގެ ދަށުން (ނ) 

އަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި  މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އޮތޯރިޓީހަމަ ކޮންމެ

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 
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 .ލާޙުކުރުންޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 5ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .4

 ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  (ހ) އެހެނިހެން ކަންކަން

(ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖިންސީ ކުށުގެ  17/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި  ،ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  (ށ) 

އެވެ. އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކީ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުގަމަރުކަޒަކުން 

ކަށް ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަރީ ޖިސްޓަދޭކަމަށް ރަށްނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ

 ވާންވާނެއެވެ. 

ފަހު، ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަމަށް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް (ނ) 

ދިނުމަށް ށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް އެދުނު ފަރާތަށްދުމަތަޚި ،ކަނޑައެޅުމާއެކު

ދުމަތް ޚިކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރިފަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި 

 .ދޭން ފެށޭނެއެވެ

 

 އުނިކުރުން. 1ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  .5

   ޙު ޝާއިޢުކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އިޞްލާށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިމި އިޞްލާޙަ .6
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