
` 

 
  

 
 

 2016/R-23 : ނަންބަރު ވާިއދުގަ   
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

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

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

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

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ

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 45އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ތުގައި ދިިރއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއުިދހާލަ  ފަޤީރު
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 އޭެޖންސީ ޯސަޝލް ޕްޮރޓެކްޝަްނ  ނޭަޝނަލް

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

 ތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހާލަ  ފަޤީރު

  

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 މާއްދާތައް އިބްތިދާޢީ 
  

) ގެ އިޖުތިމާ( 2014/2މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ  14ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
 ފަޤީރު އަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން އޭޖެންސީސޯޝަލް ްޕރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލްދަށުން 

ލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ހާ
 .   ބަޔާންކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

 

 ތަޢާރަފު .1

ލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ހާ ފަޤީރުމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "
" އެވެ.ދިނުމާބެހޭ ގަވާއި   ދު

 

 ގަވާއިދުގެ ނަން  .2

  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. ،ޞަދަކީމަޤު މި ގަވާއިދުގެ
 

 ޞަދު މަޤުގަވާއިދުގެ  .3

ތުެގ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ހާލަ ފަޤީރު
  މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

(ހ)   

އްޤުވާ ޙަދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ  ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެއިޖުތިމާ
ނޑައެޅުން.   ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަ

 

(ށ)   

ދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ ލިބޭ  ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެއިޖުތިމާ
ލުމާއި އެފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އެންމެހަިއ އިދަފުތަރު އެކުލަވަފަރާތްތަކުގެ 

ނޑައެޅުން.   މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ އުސޫލުތައް ކަ
 

(ނ)   

ދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ  ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެއިޖުތިމާ (ރ)   
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ނޑައެޅުން.ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ   މިންގަ
 

ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ އިޖުތިމާ
ނޑައެޅުން.   މިންވަރުތައް ކަ

 

(ބ)   

ދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީތައް  ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެއިޖުތިމާ
ނޑައެޅުން.ދިނުން  ނޑާލުމާއި، ހުއްޓާލުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް ކަ   މެދުކަ

  
  
 

(ޅ)   

  ދެަވނަ ބާބު

  ލުާމއި އި ރު އެކުލަވަދަފުތަކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެީހ ލިބޭ މީހުްނގެ 

  ރުގައި މީހުން ހިމެުނމުގައި ބަާލެނ ޝަރުޠުތައް ދަފުތަ
 

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލްރެއް ދަފުތަކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ 
  ލައި ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.އިން އެކުލަވައޭޖެންސީ

 

ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް އެހީ ލިބޭ  .4
 ރު ދަފުތަމީހުންގެ 

ގައި އޭޖެންސީރުގައި ހިމެނުމަށް ދަފުތަކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ 
ތުގަިއ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހާލަ ފަޤީރުގައިވާ " 1އެދެންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ  ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
. މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ، ޢާފޯމުގެ ޒަރީ  ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނޭޝަނަލް އިންނެވެ
. އޭޖެންސީއަށް ނުވަތަ އޭޖެންސީ ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ   ން ކަ

  

(ހ)   ރުގައި މީހުން ހިމެނުން ދަފުތަ .5

ދަށުން  ރުގައި މި މާއްދާގެދަފުތަކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ 
 7އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ  އެހީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ،

  މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޭބިސީއަކުންނެވެ.ވަނަ 
 

(ށ)    

ގަވާއިދުގައި  ންމުއާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ އިޖުތިމާއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުަތކަށް  އެހީއަށް
ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.   ކަ

 

(ނ)    

އެހީ ލިބެމުންދާ ަފރާތަކަށް  ،ތެއްހާލަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެީހ  15މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 

ނޑާލަންޖެހޭ އެ ކަމެްއ ، ތެއް އެފަދަ ފަރާތަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަހާލަފަދަ  މެދުކަ
)  3އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މަސްދުވަހުގެ މުުހލަތެއް ދިނުމަށްފަހު (ތިނެއް

ރުން އެ ދަފުތައިޞްލާޙުނުވެއްޖަނަމަ، ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ 
  ފަރާތެއްގެ ނަން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

    (ރ)
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ތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް، އަންނަނިވި ހާލަ ފަޤީރު
  ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

  

އެހީއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ  .6
  ފަރާތްތައް 

  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާ؛ ނުވަތަ،
  

    (ހ)

  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއް.
 

(ށ)    

  ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި
 

 (ހ)
 

ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ  .7
  ލިބޭ މީހުންގެ ޝަރުޠުތައް

ން އޭޖެންސީގޮތުން  ތު ދެނެގަތުމާބެހޭހާލަކަމުގެ ފަޤީރުއެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ އަދި  ކަ

  ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ތު ދަށް ފަރާތެއް ހާލަދިރިއުޅުމުގެ 
  
  
  

     (ށ)

  ތިންަވނަ ބާބު 

  ދެވޭ ެއހީގެ ިމންަވރާއި ެއީހ ދޭނެޮގތް 
  

ނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށަށް  ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް އެހީ ދެވޭނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަ
  އެކަންޏެވެ.

 

  ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް  .8
 އެހީ ދެވޭ ގޮތް 

 ގޮތުގައި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކަށް ޝަރުޠު  ކާބޯތަކެއްޗަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ
. މިގޮތުން އެހީއަށް އެދި  40/- ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  ) ރުފިޔާ ލިބިދެވޭނެއެވެ (ސާޅީސް

)  240/- ހުށަހަޅާ ގޭބިީސއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން ލިބިދެވޭނީ  (ދުއިސައްތަ ސާޅީސް
  ރުފިޔާއެވެ.

 

މަހެއްގެ މައްޗަށް ދެވޭނެ  .9
 މިންވަރު 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 
. އަދި ގޭބިސީއަކަށް  480/-ގިނަވެގެން މީހަކަށް ދެވޭނީ  ) ރުފިޔާ އެވެ (ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ

) ރުފިޔާއެވެ. 2,880/-ގިނަވެގެން ދެވޭނީ    (ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ
  

10.   ގެ ތެރޭގައި އަހަރެއް
 ދެވޭނެ މިންވަރު 

އެދި ހުށަހަޅާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ ދޭނީ އެހީ ހޯދުމަށް
ޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ އިޖުތިމާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްގެން، 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ފޯމު ހުށެހެޅޭނީ ގޭބިސީގެ ފަރާތުން  އާންމު ގަވާއިދުގައި ކަ
  ގޭބިސީގައި ހިމެނޭ މީހަކަށެވެ.

  
 

11.   މާލީ އެހީ ދޭނެ ގޮތް 
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  ބާބު  ހަތަރުވަނަ

ނޑާލުން ބަދަލުވުމާއި އެހީ މެދުތު ހާލަލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ  އެހީ   ކަ

  
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިކަން މި 

  އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އޭޖެންސީއެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް 
 

12.   އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ 
ތު ބަދަލުވެއްޖެކަން ހާލަ

  އިދާރާއަކަށް އެނގުން

ތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުގައި ހާލަދަށުން އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތެއްގެ  ގަވާއިދުގެމި 
(ފަނަރަ)  15އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުން އެކަން  ،ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ

އަްށ އޭޖެންސީއިން ޢާގައިވާ ފޯމުގެ ޒަރީ 2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

13.   އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ 
  ތު ބަދަލުވުން ހާލަ

ތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުގައި ހާލަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތެއްގެ 
ނޑާލެވޭނެއެވެ.   ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ އެހީ މެދުކަ

 

14. ނޑާލުން އެހީ    މެދުކަ

ނޑާލެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 14މި ގަވާއިދުގެ  ދަށުން އެހީ މެދު ކަ
  ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ ކުރުމުންނެވެ.

 

15.   ތްތައްހާލައެހީ މެދުކަނޑާލެވޭ 

ނޑަކާއި ނުވަތަ އޭޖެންސީއެހީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ޢީ އިޖުތިމާއިން ބަލާ މިންގަ
ގަވާއިދާއި ެއީހ  އާންމުރައްކާތެރިކަމުގެ  ޢީއިޖުތިމާރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ 

  ލިބެމުންދާ ފަރާތް ޚިލާފުވުން.
 

 (ހ)
 

   

ނޑުތަކަށް  13ވަނަ މާއްދާއާއި،  7މި ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަ
  އަށް ފާހަގަވުން.އޭޖެންސީއެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް  ،ބަލައި
  

    (ށ)

ގަވާއިދުގެ  އާންމުޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާއެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  12އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ދަށުންނާއި

  މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

16.   ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުން

ސަުރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަ
 .   ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 

17. 
 

  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން
  

 ނޭޝަނަލްކޮށް ހިންގުމަކީ ޒުްނ ތަންފީދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަ މި ގަވާއިދުގެ
. އަދި މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ނޭޝަނަލް ލިބިގެންވަނީ ތިޔާރު ޚު ޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރާއި އި
  އަށެވެ. އޭޖެންސީސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

  

ކުރުމާއި ޒު ވާއިދު ތަންފީގަ .18
  ކުރުން  އިޞްލާޙު

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ބަސްތައް  އިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން   މާނަކުރުން  .19
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  މާނަކުރާނީ މި މާއްދާގައި އެ ބަސްތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
  

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލްއެވަނީ،  " ކަމުގައި ބުނެފައިއޭޖެންސީ"
  އަށެވެ.އޭޖެންސީ

  

     (ހ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި"ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނާއި  އެވަނީ، އެއް  މީހުން
ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެހީއަށް އެދޭ މީހާއާއި އެ މީހާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

  ކުދިންނާއި މީހުންނަށެވެ.
  

     (ށ)

 ހާަދއި ނިދަ އެއްތަނެއްގައި ކައްކައި ކައިބޮއިއެވަނީ،  "އެއް ގޭބިސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި 
  ނަށެވެ.ންއެންމެ
  

     (ނ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ފައިސާއާިއ  "އާމްދަނީ
ނޑުކޮށް މީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތަށެވެ.   ޢިނާޔަތްތައް ނުވަތަ ގަ

  

     (ރ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި  ޢީ އިޖުތިމާ( 2014/2އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "ޤާނޫނު
 (   އަށެވެ.ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު

  

     (ބ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީހާލަ" ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް  ،ތު ބަދަލުވުން
  ބަދަލު އައުމަށެވެ.

  

     (ޅ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީއަށް  9މި ގަވާއިދުގެ  ،"މާލީ އެހީ
  އެދޭ ފަރާތަކަށް ދެވޭ މިންވަރަށެވެ.

  

     (ކ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތިމާގެ  "ޢާއިލާ މީހެއް
  މީހުންނަށެވެ.

  

     (އ)
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