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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

    ކުދިންނަށާއި، ބަލަހައްޓާ  މީހަކު  އެހެން  އެހީތެރިކަމެއްނެތި  މައިންބަފައިންގެ ( R/2016-38 ނަންބަރު  ގަވާއިދު 

 ގަވާއިދު  ގެނައުމުގެ  ޙު އިޞްލާ  ވަނަ  1 އަށް ) ގަވާއިދު  ދިނުމާބެހޭ  އެހީ  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް  ބަލަހައްޓާ  ކުދިން  އެ 

 ެއ ކުދިން  ކުދިްނނަށާއި، ބަލަހައްޓާ މީހަކު  އެހެން ެއހީތެރިކަމެއްނެތި މައިންބަފައިންގެ( R-38/2016 ނަންބަރު ގަވާއިދު މިއީ،

 .ގަވާއިދެވެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ަވނަ 1 އަށް) ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ އެހީ  މާލީ ފަރާްތތަކަށް ބަލަހައްޓާ

 . 1 ކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙު 5ވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަ

މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެްއ ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދީންނާއި،     

އެ ކުދީން ބަލަހަްއޓާ ފަރާްތތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނުަމްށ އެޖެންސީގައި 

ޅާ އާންމުކޮށްފައިވާ "ފަޤީރު ހާލަތުގަިއ އެދެންވާނީ، އެކަމަށް އެޖެންސީްނ ކަނޑައަ

ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއްނެތި އެހެން މީަހކު ބަލަހައްޓާ 

ކުދީންނަށާއި، އެ ކުދީން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  

 އެޖެންސީގެ ،ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ފޯމު

ކައުންޓަރުން ލިބެން ުހންނާނެއެެވ.  އަދި  އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯްޑ 

ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ. މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ، އެޖެންސީއަށް ނުވަަތ 

 އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.

  ހިެމނުން  މީހުން ދަފުތަުރގައި .5 (ހ)

 .2 އަންނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙު ކުރުން.) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

ކުއްޖާއާ ނުވަތަ ކުދީންނާ އަޅައިނުލުމުެގ  ،މައިންބަފައިން ދިރިިތބިކަމުގައި ވިޔަސް

ެއ ކުއްޖާ ނުވަތަ     ،ސަބަބުން ނުވަތަ  އެ ކުދީންަނށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން

އިވާ މީހެއް ކަމުގައި އެ ކުދީން ބެލުމަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެފަ

 ވުން.

  އެހީއަށް އެދި ހުށަެހޅޭނެ ހާލަތް  .8 (ނ)
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 .3 މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް (ރ) އާއި (ބ) އިތުރުކުރުން. ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

(ށ) އާއި (ނ) ގައި ކަނޑައަޅައިފަިއވާ ހާލަތްތަކުެގ ، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި 

ން ެބލުމަށް ާޤނޫނީގޮުތްނ ބެލެނިވެރިކަްނ ކުދީ ކުއްޖާ ނުަވތަ  ،އިތުރުން ވެސް

ހަވާލުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

އެހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވނަމަ، އެހީ ހަމަޖައްސައިދިުނމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ލަތް އެހީއަށް އެދި ހުށަެހޅޭނެ ހާ .8 (ރ)

 ސިޔާސަތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާޢީ ރައްޔިތުންނަށް

ވުޒާރާއިން،       ސަރުކާރުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމުގެ

ކުއްޖާގެ  ގަވާއިދާއި، އުސޫލުތަކުގެ މަތީން ،ކަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި

 އް ކަމުގައި ވުން.މީހެ ހަވާލުޮކށްފައިވާ ބެލެނިވެރިކަން

    (ބ)

 .4 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

  ަޝރުޠުތައް އެހީ ލިބޭ ކުްއޖާގެ  .9 (ހ) ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.

    (ށ) (އަށާރަ) އަހަުރ ފުރިފައި ނުވުން. 18މިލާދީގޮތުން 

 .5 ނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަ 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ބަަދލުވެއްޖެ ނަމަ،  ހާލަތު ފަރާތެއްގެ ލިބެމުންދާ އެހީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

     ގަވާއިދުގެ  މި ބަދަލުވެއްޖެ ނަަމ، ނުަވތަ  މަޢުލޫމާެތއް ފަރާތުގެ  އެ ނުވަތަ

     ަތކުން ޝަރުޠެއް ޝަރުޠު ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 9 މާއްދާއާއި ވަނަ 7

ވަނަ މާއްދާގަިއ  8ނުވަތަ  ،އުނިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ބަަދލުވެއްޖެ ނަމަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާލަތަކަށް ަބދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ހާަލތު ބަދަލުވިަކްނ 

އެންގުމަށް އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އާންމުކޮށްފައިވާ "ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ 

އެހީތެރިކަމެްއ ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދީންނަށާއި     މައިންބަފައިންގެ

އެ ކުދީން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަްށ ދެވޭ މާލީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ހާަލުތ 

     އެ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  ،ބަދަލުވިކަން އަންގާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  ،މި ފޯމު .އަންގަންވާެނއެވެއެކަން  އެެޖންސީއަށް ފަރާުތން ލިބެމުންދާ އެހީ

އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމު، އެޖެންސީގެ   

 ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.

 

އެހީ ލިބެުމންދާ ފަރާުތގެ ހާލަތު  .16 (ހ)

 ބަދަުލވުން 
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 .6 ށް (ނ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަ 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

 އެއްވެސް އެހެން ހުއްޓައި ނާންގައި އެކަން އެޖެންސީއަށް ބަދަލުވުމުްނ، ހާލަތު

 ލިބިއްޖެ ނަަމ، މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ އެޖެންސީއަށް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން

 ޕްރޮގްރާމަކުން  ިހންގާ  ބެލުމަށް ހާލަތު ަފރާތްތަކުގެ ިލބޭ އެޖެންސީން އެހީ ނުވަތަ

 އެހީ  މިގޮތަށް. މެދުކަނޑައިލެވޭނެއެވެ އެހީ ،ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފާހަގަ އެކަން

ހާލަުތ  އެ ފަރާތެއްގެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ (ތިެނއް) 3 ،މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު

 ތާރީޚުން  އެހީ މެދުކަނޑައިލި ވަގުތީގޮތުން ،ސާބިތުކޮށްީދފިަނމަ ބަދަލުނުވާކަން

ހާލަުތ  ތެރޭގައި މި މުއްދަތުގެ އަދި. ގެންދެވޭނެއެވެ ކުރިޔަށް އެހީ ންފެށިގެ

ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ވެސް  ނުވަތަ ،ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ބަދަލުވިކަން

 ތާރީޚުން  މެދުކަނޑައިލި ހާލަތު ބަދަލުނުވާަކން ސާބިތުކޮްށ ނުދެވިއްޖެ ނަމަ، އެހީ

 ހާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެހީ އަދި. ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ އެހީ ފެށިގެން

ވަަނ  5ހުއްޓައިލެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އަުލން އެހީ ދޭން ފެށޭީނ، މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މާލީ އެހީއަށް އެދި ުހށަހަޅަންޖެހޭ ފޯުމ 

 ހުށަހެޅުުމންނެވެ. އަލުން ފުރިހަމަކޮށްފައި

ުތގެ ހާލަތު އެހީ ލިބެުމންދާ ފަރާ .16 (ނ)

 ބަދަުލވުން 

 

 .7 އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި ޮގތަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 17 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ        9ވަނަ މާއްދާއާއި  7މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  8އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތެއްގެ ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގައި  18ނުވަތަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ބަދަުލވެއްޖެ ނަމަ

އެހީ ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ. އަދި         ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ދިާމވެއްޖެ ނަމަ

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 19މި ގަވާއިދުގެ 

 އެހީ މެދުކަނޑައިލެވޭނެއެވެ.

އެހީ ެމދުކަނަޑއިލުން ނުވަތަ  .17 ހ)(

 ހުއްޓައިލުން 

 

 .8 .މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

ައންނަނިވި ކަންތަްއތަކުެގ  ،ލެވޭނީޓައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީ ހުއް 17މި ގަވާއިދުގެ 

 ރާތުން ކުރުމުންެނވެ.ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ އެހީ ލިބޭ ފަ

  އެހީ ހުއްަޓއިލެވޭނެ ހާލަތްަތއް  .18

    (ހ) އަހަރު ފުރުން.(އަށާރަ)  18ކުއްޖާއަށް 

    (ށ) ނިޔާވުން. ޔާނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި، ކުއްޖާ ނިޔާވުން

    (ނ) ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަަށްށ ކުއްޖާ ދިއުން.
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އެހެން  ،ންގެން ބަލަމުންދާ ކުއްޖާ ނުވަަތ ކުދީޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަާވލުވެ 

 .ގާތަށް ދިރިއުޅުން ބަަދލުކުރުން ފަރާތެއްގެ

    )ރ(

ެގ (ޑ)  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާެގ (ސ) ގެ ފަހަަތށްއަންަނނިވި  މާއްދާގެ (ކ) ވަނަ  23 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް 

9. 

"ގޭބިސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްކޮށް ކައްކައި ކައިބޮއި ނިދައި، ޚަރަުދ 

، ހިއްސާކުރާ އެންމެންނަށެވެ. (ޭގބީސީގެ މެންބަރުންނާ ވަކިން ކުލި ދައްކައި

ފަދަ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް އަމިއްލަޔަްށ  ންބުއިން ކެއި ޔޫޓިލިޓީޒްއާއި

 ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.)އެއީ ޚަރަދު ހިއްސާ ،ބަލަހައްޓާނަމަ 

  މާނަކުރުން  .23 (ކ)

    (ޑ) އަށެވެ. www.nspa.gov.mv"ވެބްސައިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 

 .10 އުނިކުރުން. 2އާއި ޖަދުވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .11 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ޓުގައިގެޒެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަށާީނ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި


