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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

c
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޖިންސ ީ ކު ށުގ ެ ޝި ކާރައަކަށ ްވ ާ މީ ހުންގ ެ ތެ ރެއ ިނ ް ނަފްސާނ ީ އެ ހީތެރިކަމ ަށ ް ބޭ ނުނ ްވ ާ މީ ހުންނ ަށ ް
ޤާނޫނ ު ނަންބަރ ު  ) 17/2014ޖިންސ ީ ކު ށުގ ެ ޤާނޫނ ު( ގެ ދަ ށުނ ް މާ ލީ އެ ހީތެރިކ ަނ ް ދި ނުމ ުގައ ި ބަ ލާނ ެ
މި ންގ ަނޑ ުގ ެ އު ސޫލ ަށ ް  1ވަ ނަ އި ޞްލާޙ ު ގެނައުމ ުގ ެ އުސޫލ ު

 . 1ބުނެވިދިޔަ އު ސޫލުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
)ރ(

މި އު ސޫލު ހިންގާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 . 2ބުނެވިދިޔަ އު ސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
މާލީ އެހީތެރިކަން

.2

ދިނުމުގައި ބަލާނެ

މި އު ސޫލުގެ ދަށުން ނަފް ސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ.

ކަންކަން

)ހ(

ޖިން ސީ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ
ކުޑަބޮޑުމިން.

)ށ(
)ނ(

ޖިން ސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ މިހާރު ހުރި ޙާލަތު.
މި

މާއްދާގެ

)ހ(

އާއި

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ

ކުޑަބޮޑުމިނާއި ،އަނިޔާގެ ޝިކާރަޔަކަށްވާ މީހާ ހުރި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ސައިކޮލިޖަލް އެ ސެ ސްމަންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
 . 3ބުނެވިދިޔަ އު ސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
)ނ(

މި އު ސޫލުގެ ދަށުން ދެވޭ ކައުން ސެލިންގގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވާ
ހަމަ ކޮންމެ މުއައް ސަ ސާއަކުން ވެ ސް އޮތޯރިޓީއަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި
ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 . 4ބުނެވިދިޔަ އު ސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އެހެނިހެން ކަންކަން

)ހ(

މި އު ސޫލުގެ ދަށުން ނަފް ސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނ ީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިން ސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޖިން ސީ ކުށުގެ
ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،ނަފް ސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި
ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)ށ(

ނަފް ސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ
މަރުކަޒަކުން އެ ސެ ސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުގައެވެ .އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކީ
ނަފް ސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ރަޖި ސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

އެ ސެ ސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ،ނަފް ސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަމަށް
ކަނޑައެޅުމާއެކު ،ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ނަފް ސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރިފަރ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ޚިދުމަތް
ދޭން ފެށޭނެއެވެ.

 . 5ބުނެވިދިޔަ އު ސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1އުނިކުރުން.
 . 6މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އިޞްލާޙު ޝާއިޢުކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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