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  2013/18 ނަންބަރު  ބިލު 

 
 

 ބިލު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖްތިމާޢީ 

 

 

ތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމުެގ އިޖްިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްިޔތުންނަށް  ،މިއީ (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ނަޑއަޅާ އެހީތައް ދިނުމުގެ އެންމެހައި  ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަ

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނެވެ.

 ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު" ެއވެ.އިޖްކިޔާނީ "މި ޤާނޫނަށް  (ށ)  

 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް   .2 މަޤްޞަދު 

 މަގުފަހިކުރުމެވެ.

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަތި ޙާލުަގއި ޖެހޭ  (ހ)  

 ؛ދިނުންޢީ ރައްކާތެރިކަން ތިމާއިޖްމީހުންނަށް 

 ؛މުއްސަނދިންނާއި ފަޤީރުންގެ ދެމެދުގައިވާ ފަަރގު ކުަޑކުރުން (ށ)  

ޤައުމުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެްސ ހަމަހަމަ  (ނ)  

 ؛ގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުުމގެ ތަނަވަްސކަން ނެތް ރައްޔިތުންނަށް  (ރ)  

 ފޯރުކޮށްދިނުން.އެހީތެރިކަން 

 

ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ޮގތުން ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ ދަތި ޙާލުގަިއވާ އިޖް  .3މުގެ ގޮތުން ކަ ތިމާޢީ ރައްކާތެރި އިޖް 
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 މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެކިއެކި އެހީ ތިރީަގއި ެއވަނީެއެވ. ދެވޭ އެހީތައް 

ބަފައިންނަށް ދޭ ފައިާސެގ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މަިއން ނުވަތަ  (ހ)  

 އެހީ؛

 ؛އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތް މީހުންނަށް ދޭ އެހީ (ށ)  

 ؛ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ އެހީ ނަފްސާނީ (ނ)  

މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްާޓ  (ރ)  

 ؛ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް ދޭ އެހީ

 ؛ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުމަށް ދޭ ެއހީ (ބ)  

 ؛ކާބޯތަކެްއޗަށް ދޭ އެހީ (ޅ)  

 ؛ފެން ބިލު ދެއްކުމަށް ދޭ އެހީ (ކ)  

 ؛ގޯތިގެދޮުރގެ އެހީ  (އ)  

 ؛ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާެވގެން ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ޭދ އެހީ (ވ)  

ފަންތީގެ ވިޔަފާިރ  އެިކއެކި ޞިނާޢީ ދާއިރާތަކުަގއި ކުދި ނުވަތަ މެދު (މ)  

ހިންގާ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތި ޙާލެއްގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ 

 ؛ދޭ އެހީ

 ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އެހީ. (ފ)  

 

ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީއަށް އިޖް 

 އެދި ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް 

ނޑަައޅާ އެހީތައް އިޖް  .4 ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަ

ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން އެހީއަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ނުވަތަ  ؛އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާ (ހ)  

 ުނވަތަ  ؛އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޢާއިާލގެ މީހެއް (ށ)  
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 ނުވަތަ  ؛އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ބަލަުދވެރިޔާ  (ނ)  

 ުނވަތަ  ؛ސަރުކާރުގެ އިދާރާ އަކުން  (ރ)  

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ އެހީެތރިއެއް. (ބ)  

 

ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީއަށް އިޖް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ެއްއ  ،ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާިއރުއިޖް (ހ)  .5

ފަރާތަކުން އެއް އެހީއަްށވުރެ ގިނަ އެީހއަށް އެދި އެއް ހުަށހެޅުމަކުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ އިޖްމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން  (ށ)  

އެހީއަށް އެދި މީހަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހީ ދިނުމަށް ނިންމާނީ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ   ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.އެކަމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަދާ ގަވާއިުދަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން  (ނ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައި އެީހގެ ގޮުތަގއި މީހަކަށް ލިބިދެޭވނެ   )1(   

 އެންމެ މަތީ ޢަދަދު؛

ވަނަ މާއްދާަގިއ  3ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ އެހީއަކަށް ލިބިދެވޭެނ އެންމެ ަމތީ 

 ؛ޢަދަދު

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްަގއި އެީހގެ ގޮުތަގއި މީހަކަށް ލިބިދެވޭެނ   )3(   

 .އެންމެ މަތީ ޢަދަދު 

ވަނަ  3މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އެހީތައް ޙައްޤުވުމަށް ހަމަވާންޖެހޭ މާއްދާގައި 

 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ނޑައަޅާ އެހީތަކުެގ އިޖް (ހ)  .6 އެހީ ލިބިދިނުން  ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޮގތުން ސަރުކާރުން ކަ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ،ތެރެއިން އެހީއަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން

ދިނުމަށް  ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލުތަުކގެމަތިން އެހީ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށް އެހީ  ކަ

 ދޭންވާނެއެެވ.

ިމ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހީއެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  (ށ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހުރިހާ 

މަޢުލޫމާތެއް އެހީފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ޭއެގ 

  ތެރޭގަިއ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

 ލިބޭ އާމްދަނީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛  )1(   

ބޭންކް އެަކއުންޓެްއވާނަމަ އެ ެއކައުންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ   )2(   

 ؛ސްޓޭޓްމަންޓް (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް  3އެންމެފަހު 

އެހީ ލިބިދޭ މީހާގެ މިލްުކެވރިކަމުގެ ދަުށގަިއވާ ގޯިތގެދޮރާިއ   )3(   

 އެހެނިހެން މުދާ.

 

އެހީ ލިބިދޭ  ފަރާތަކަށް ލާޒިމުވާ 

 ކަންކަން 

ފަރާތްތަކުެގ ދިރުއުޅުމުެގ ޙާލަތަށް ނުވަތަ އެީމހަކާބެހޭ އެހީ ލިބިދޭ  (ހ)  .7

މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެހީދޭ އިދާރާއަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަހަރަުކ 

 އެއްފަހަރު އަްނގަންވާެނއެވެ.

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތާ ޚިލާފުުވން ެއީއ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި  (ށ)  

 ކުށެކެެވ.

އެހީ ލިބިގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަާޅ ހުރިހާ  (ނ)  

މަޢުލޫމާތެއްވެސް ތެދުވެރިކަާމއެކު ފުރިހަމައަށް ހާމަކުރުމަކީ، ނުވަތަ 

ބަޔާންކުރުމަކީ، އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު 
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 ކަމެެކވެ.ލާޒިމުކުރާ 

އެހީ ލިބިގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ އެހީ ލިބެމުންދާއިރު  (ރ)  

ޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ ހުށަހަޅާ އެއްެވސް މަ

ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ އޮުޅވާލުމުގެ ގޮތުން ދީފައިާވ 

މަޢުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީކަމަށް 

ނުގެންގޮސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  ކުރިއަށް ބަލައި އެ ހުށަހެޅުން 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އެހީ ލިބެމުންދާ މީހަކު، ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން  (ބ)  

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ ޮއޅުވާލުުމެގ ގޮތުން 

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނާ 

 ދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޚިލާފުވީކަމަށް ބަލައި އެ އެހީ

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ 

 ދިނުން ހުއްޓާލުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ ދެމުން އަންނަ  މި  .8

ލަތު ބަދަލުވުމުެގ ސަބަބުން އެހީ ޙާ އްގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ފަރާތެ

އުިނވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަްށ  ޝަރުެޠއް އެމީހެްއގެ ވިދިނުމަށް މެދުވެރި

 ދެމުން އަންނަ އެހީ މިނިސްޓަރު ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ.

 

އެހެން އިދާރާތަކުން އެހީދޭ 

އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެހީ ލިބޭ މީހެއްގެ ޙާލަތު ނުވަތަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  (ހ)  .9

ިގއްޖެނަމަ، އެކަްނ ނބަދަލުވެއްޖެކަން ސަރުކާުރެގ އިދާރާއަކަށް އެ

 އެހީދޭ އިދާރާއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

އެހީދޭ އިދާރާއިން އެހީ ިލބިދޭ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  (ށ)  

ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާާރައކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ަފރާތަކަށް 

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
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ހިފެހެއްޓުމާއި ޒާތީ މިނިވަންކަން 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާުރގެ އިދާރާއިން  (ހ)  .10

އެހީ ލިބޭ މީހާގެ ޒާީތ، ޞިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކޮށް ަރއްކާތެރިކޮށް ބަަލހައްޓަންވާނެެއވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެީހ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހީ  (ށ)  

 ،ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ެއއްެވސް ލިޔުމެއް ލިބިދޭ މީހަކާ

ނުވަތަ އެހީެއއް ދިނުމުަގއި ިލބޭ ނުވަތަ ހޯދާ ނުވަތަ އެހީ ހޯދުމަށް 

މަޢުލޫމާތެއް އެހީދޭ އިދާރާެގ  އެްއވެސް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކާބެހޭ

މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މި ، އެްއވެސް މުަވއްޒަފަކު 

 ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ހާމަކޮްށެގންނުވާނެއެެވ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަމޢުލޫމާތެއް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާެގ  (ނ)  

ޚިލާފުވި ކަމަކަށް  މުވަްއޒަފަކު ހާމަކުރުމަކުން މި މާއްދާގެ (ށ) އާ

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ؛ހުންނަ މަޢުލޫމާތުޢާންމުކޮށް ލިބެން   )1(   

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭގެ ވެރިފަރާތުްނ   )2(   

 ؛ލިޔުމަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ   )3(   

 ؛މަދަނީ ޝަރީޢަތެއްގައި ހާމަުކރެވޭ މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ ޖިނީާއ މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން   )4(   

 ؛ޝަރީޢަތެއްަގއި ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

މި ޤާނޫނާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން އެހީތަކާެބހޭ   )5(   

ޙަަރކާތްތެރިވާ ުމވަްއޒަފަކު އެފަދަ ޤާނޫނެއް ހިންގުމުަގއި 

އަނެއް މުަވއްޒަަފކަށް އެީމހެއްގެ ވަޒީފާ އަާދކުރުމަށް 
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 ؛ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުބޭނުންވެގެން 

މި ޤާނޫނާއި އަދި މިނޫންވެްސ އެހީއާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނުތަްއ   )6(   

 ؛މާނަކުރުމުގައި ލަފާހޯދުމަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

ޖިނާއީ ކުށެއް ުހއްޓުވުމަްށ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއެގ   )7(   

 ؛ޤީޤަށްޓަކައި ހާމަކުރެވޭ މަުޢލޫމާތުތަޙް

ފިައާވ ދެމެދު ވެ ސަރުކާރަކާ ސަރުކާރާއި އެހެން ދިވެހި  )8(   

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއް ހުއްުޓވުމަށް ނުަވތަ 

 ؛ޤީޤަށްޓަކަިއ ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުތަޙްއެފަދަ ކުށެްއގެ 

މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ނޭނގޭ ގޮތަށް ސަރުކާުރެގ   )9(   

 ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު.

ށްދޭ އިދާރާގެ ޮކންމެ މުވައްޒަފަުކވެސް އެ އިދާރާަގިއ ކޮއެހީ ފޯރު (ރ)  

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އެ ަވޒީފާާއގުޅޭ ިސއްރުތަްއ 

 އިޤުރާެރްއގައި ޮސއިކުރަްނވާނެެއވެ.ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ 

 ހިމެނުން 

ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތިމާޢީ އިޖްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .11

ފައިސާާއއި އަދި އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ 

 ގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ.ލީ އަހަރެއްގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުމާ

 

މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ކުށެެކވެ. މި ޤާނޫނުގަިއ  (ހ)  .12 ކުށާއި އަދަބު 

ހިނދަކު، މި  ނަޑއެޅި ބަޔާންކުރެވިަފއިނުވާހާއެހެންގޮތަކަށް ކަ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް 

 1,000/-ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުށް ުކރި މީހެއްގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ 

ދެމެދުގެ  (ދެހާސް) ރުފިޔާއާ 2,000/-(އެއްހާސް) ރުފިާޔއާއި 

 3(ެއކެއް) މަސްުދވަހާއި  1ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުވަތަ ޢަދަދަކުން 
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 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަަތއް ޭގގައި ބަންދުކުރުެމވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެއް ަތކުރާރުކޮށްފިކަން ޝަރީޢަތަށް  (ށ)  

(ތިންހާސް)  3,000/-މީހެްއގެ ކުުށގެ އަދަބަކީ  ސާބިތުވެއްޖެ

(އަށްާހސް) ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ަޢދަދަކުން  8,000/-ރުފިޔާއާިއ 

(ހައެއް)  6(ތިނެއް) މަސްދުވަހާއި  3ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޭގަގިއ ބަންދުކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިކަްނ  10މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

 5,000/-ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެ މީހެއްގެ ކުުށގެ އަދަބަކީ 

(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  10,000/-(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ކުިރން އެހީ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބަކުން (ހ)  .13 މިހާރު ލިބެމުންދާ އެހީ 

ލިބެމުންދާ މީހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްވެްސ އެހީއެްއ 

ނޑިގެންނުދާނެެއވެ.  މެދުކެ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް، މިހާރު އެހީ ލިބެމުންދާ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެހީއަށް އެދި  5މީހުން މި ޤާނޫނުގެ 

 12ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަްސެވގެން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  މި

 (ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެީހއަށް އެިދ  (ނ)  

ނޑިގެންދާނެއެވެ.  ހުށަނާޅާނަމަ އެ ފަރާތަށް ލިބެމުންދާ އެހީ މެދުކެ

ނޑިަފއިާވ މިގޮތުން މެދު (ރ)   އެހީއެްއ އަލުން ލިބެްނ ފަށާނީ މި ކެ

، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތިން އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން

 އެ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ  (ހ)  .14 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ލަފާގެމަތިން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން މިނިސްޓަރުގެ 

 އޭޖެންސީންނެވެ.

(ތިނެއް)  3ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ޤާނޫ (ށ)  

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ަގވާއިދުަތއް ހަދައި ިދވެހި ަސރުކާރުެގ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .15 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

(ަހއެއް) ަމސްދުވަސް ހަމަާވ  6 ރާތާޝާއިޢުކު ެގޒެޓުަގއިދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

 ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚުން 

 

 ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

 

 

އަންނަިނވި  ހިނަދކު،ހާނުވާ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި  .16

ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ ދީފައިއެވަީނ އެ ލަްފޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަކަށް 

 ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަެއވެ.

)ހ(   ތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމުގެ އިޖް" ކަމުގައި ބުނެަފއި އެވަީނ، "މިނިސްޓަރު 

ތިމާޢީ ރަްއކާެތރިކަމާގުޭޅ އިޖްއެންމެހައި ސިޔާސަތު އެކަަށއަޅަިއ، 

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތު ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓްރީެގ 

 މިނިސްޓަރަށެވެ.

)ށ(   ަގވާއިދުން (މަހުްނ މަހަށް)  ،"އާމްދަނީ" ކަުމގައި ބުނެަފިއ ެއވަނީ 

ުޑކޮށް މީހަަކށް ލިބޭ ނާއއި ޢިނާޔަތްތަްއ ނުވަތަ ގަ ލިބޭ ފައިސާ

 ތަެށވެ.ފައިސާގެ ޢިނާޔަ

)ނ(   "އެހީދޭ އިދާރާ" ކަމުަގއި ުބނެފައި އެވަީނ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  

ތިމާޢީ އިޖްޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އިދާރާ   ވެ.އަކަށެ ރައްކާތެރިކަުމގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަ



 
 
 
 

 
 

 10 

)ރ(    

 

 

ވަަނ  3މި ޤާނޫނުގެ  ،ކަމުގައި ބުނެފައި ެއވަނީ "ދަތި ޙާލު"

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އެހީގެ ގިންތިަތކުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ 

ގިންތިެއއްގެ ދަށުން އެހީ ލިބުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާ ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވުމަށެވެ.

)ބ(   މީހެއްގެ ފުރާނައަްށ  ،"ކުއްލި ޙާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  

ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް ދިމާެވެގން، ތިމާ އަމިއްލައަށް ުނވަަތ އެހެން 

 ވެ.މަށެގޮތަކުން ސަލާމަތްެވވޭނެ ގޮެތްއ ނެތު
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