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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި
ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މާލީ އެހީތެރިކަން

.2

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  64ވަނަ މާއްދާ
ގައި 'މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ،ނަފްސާނީގޮތުން
ދިމާވެދާނެ އުނދަގުލެއް ލުއިކޮށްދިނުމަށާއި ،ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގައި
ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންގ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
އިންތިޒާމުކުރާ

އުސޫލެއްގެމަތިން،

މެދުވެރިވެގެން
ޝިކާރައަކަށްވާ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އެ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ'
މީހުންނަށް

ބޭނުންވާ

ބަލާނެ

ހަމަތަކާއި

އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި،

އޮތޯރިޓީން
ކަމަށް
ނަފްސާނީ

ކަނޑައަޅާ

ތަނެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
އެހީ

މިންގަނޑުތައް

އެ އޮތޯރިޓީން

ހޯދުމަށް
ބަޔާންކޮށް

ނުވަތަ
ޖިންސީ

މާލީ

ބަޔަކު
ކުށުގެ

އެހީތެރިކަން

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ

އުސޫލެކެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ
ލކެވެ.
ދަށުން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫ ެ

)ނ(

ނ" ،ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ
މި އުސޫލަށް ކިޔާ ީ
އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު(
ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ދިނުމުގައި ބަލާނެ
ކަންކަން

ވ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައި ާ
ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ.
)ހ(

ޖިންސީ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިން.

)ށ(

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ މިހާރު ހުރި ހާލަތު ވަޒަންކުރުން.
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މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް .3
ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ(

ލތު.
ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މާލީ ހާ ަ

)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ހަވާލާދީފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ
މީހުންނަށެވެ.

)ށ(

)(1

ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް

)(2

ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށް

)(3

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށް

)(4

ށ
ޖިންސީ އަނިޔާކުރަން އުޅުމުގެ ކު ް

)(5

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް

)(6

މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް

)(7

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް

)(8

ނކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް
ު

)(9

ށ
ހަށިވިއްކުމުގެ ކު ް

)(10

ށވިއްކުމަށް މީހަކު ގެންގުޅުމުގެ ކުށް
ހަ ި

)(11

ށ
ހަށިވިއްކުމަށް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ،ގެންދިއުމުގެ ކު ް

)(12

ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ ކުށް

)(13

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްޓަކައި މަސްތުކުރުވުމުގެ ކުށް

)(14

ށ
ވެރިވެގަތުމުގެ ކު ް

)(15

ވެށިން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ކުށް

)(16

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ ކުށް

)(17

މަޖުބޫރުން އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުވުމުގެ ކުށް

ޅނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ
މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެ ޭ
އެފަރާތެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކަށެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :
މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭނެ މުއްދަތު

އަދަދު28 :

.4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު
މުއްދަތަކީ ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހެވެ.

އެހެނިހެން ކަންކަން

.5

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

.6

މި އުސޫލު އެކުލަވައިލައި

.7

މާނަކުރުން

.8

)ހ(

ނ ،މ ި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ީ
އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ހިމަނާފައިވާ' ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ
އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަންދިނުމަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނެ
ބަޔާންކުރާ

މިންގަނޑު'ގައި

ބައިތަކަށް

ޕޮއިންޓު

ދީގެން ،އ◌ެފަރާތަކަށް

ޖުމުލަ

65

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާނަމައެވެ .ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޕޮއިންޓު
ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
)ށ(

ނ ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ީ
ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކުންނެވެ.

)ނ(

މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި،
ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،

އިޖުތިމާޢީ

ސަރުކާރުން
ޚިދުމަތްދޭ

ގާއިމުކޮށްފައިވާ

މަރުކަޒަކުން

ހަދާފައިވާ

މަރުކަޒުތަކުގެ
އެސެސްމަންޓު

ރިޕޯޓުތަކަށާއި ،މާލީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ.
ފެށުން

ހިންގުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލައި ،މި އުސޫލުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،މި އުސޫލު
ހިންގާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީންނެވެ.
ރ
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތައް މާނަކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
) 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގައި އެ ކުށްތައް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

____________
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އަދަދު28 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު – 1
ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014
)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު

އެންމެ ގިނަވެގެން
ލ
ތަފުސީ ު

#

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ

އިތުރު ބަޔާން

މިންވަރު
 .1ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުން.
ށ ޖިންސީ
ވ މީހާއަ ް
 1.1ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ީ
ނވަރު.
ޔގެ ބާވަތާއި ،މި ް
ނ ާ
ބފައިވާ އަ ި
ލި ި

އަނިޔާގެ

މިންވަރު

ބާވަތާއި

ދެނެގަތުމުގައި،

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ
ސަބަބުން

އެ

މީހަކު

ނުކުޅެދުންތެރިވެފައިވާ

ދިރިއުޅުމެއް

ދުޅަހެޔޮ
މިންވަރު

އުޅުމަށް

ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ޖިސްމާނީ
އަނިޔާއާއި ،ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމުގައި

20

ނވަތަ ސަރުކާރުގެ
އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ު
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ

އެހެން

ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްގެ

ޑޮކްޓަރެއްގެ
އެސެސްމެންޓް

ނުވަތަ
ޓޫލަށް

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 1.2ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
އޭނާގައި

ހުރި

ކ މި
މީހާއަ ީ

ބައިގައި

ނ،
ބަލަންވާ ީ

އޭނާގައި

ޖިސްމާނީ

މީހެއްނަމަ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ،ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި

ހުރި

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރެވެ .މި ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި އިންދިރާ ގާނދީ

ބާވަތާއި މިންވަރު.

އެހެން

މެމޯރިއަލް

ހޮސްޕިޓަލުގެ

ނވަތަ
ު

ސަރުކާރުގެ

10

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްގެ
އެސެސްމެންޓް ޓޫލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 1.3ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މި ބައިގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ،އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް
ނަފްސާނީ

ހާލަތު

ހުރިގޮތުން،

ގ
އޭނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއް ެ

ގ ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްގެ އެސެސްމެންޓް
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއްދީފާނެކަމު ެ
ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު.

10

ޓޫލަށެވެ.

 1.4ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް މި ބައިގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ،އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް
ނަފްސާނީ

އެހީ

ލިބިގެން

ގ
މެނުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއް ެ

ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ދިރިއުޅުމަކަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްގެ އެސެސްމެންޓް
ރުޖޫޢަވުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް މިންވަރު.

ޓޫލަށެވެ.
6

20

އަދަދު28 :

ވޮލިއުމް46 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .2ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ،މިހާރު ހުރި ޙާލަތު ވަޒަންކުރުން.
ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ނަފްސާނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ،މިހާރު ހުރި ހާލަތު
ހާލަތު ހުރިގޮތުން ،އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި ،އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ
ބަދަލުވެފައިވާ

އެކަމުގެ

މިންވަރާއި،

ސަބަބުން ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ މިންވަރާއި،

އޭނާއަށް ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ދިރިއުޅުމަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ އެހެނިހެން ގުޅުންތަކަށް
ބުރޫއަރާފައިވާ

ރުޖޫޢަވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް.

ދެނެގަތުމުގައި،

މިންވަރު
އެ

ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ވަގުތެއްގައި

ޖިންސީ

މިކަން
އަނިޔާގެ

20

ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިޖުތިމާޢީ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ
ރިސްކް

ވުޒާރާއެއްގެ

އެސެސްމަންޓު

ޓޫލަށް

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 .3ހާލަތު ކަނޑައެޅުން
ޖިންސީ

ކުށުގެ

ޝިކާރައަކަށް

އަދި/ނުވަތަ

އޭނާގެ

އާމްދަނީން

ޢާއިލާއަށް

ބޭނުންތަކަށް
އެހީތެރިކަން

ވީ

ބެލެނިވެރިޔާއަށް

ލިބޭ ފެންވަރު

ބޭނުންވާ

އަސާސީ ޕްރޮޓެކްޝަން

ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު
ހޯދުމަށް

މީހާއަށް

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތާއި ،ދިރިއުޅުގެ

ބޭނުންވާ

ދެނެގަތުމުގައި
އޮތޯރިޓީން

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ،
މާލީ

ނަފްސާނީ ބޭނުންކުރާ އެސެސްމެންޓް ޓޫލަށެވެ.
މިންވަރަށް

ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރު.

7

ހާލަތު

ފެމިލީ

ކަނޑައެޅުމަށް

20

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

