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

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

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2018 ޖުލައި 2 -  1439 ޝައްވާލް 18ތާރީޚު 108އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 އެހީތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ތެރެއިން މީހުންގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ޖިނާއީ"
 އެހީތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ދައުލަތުން މީހުންނަށް ނެތް ތަނަވަސްކަމެއް މާލީ ފަދަ ހޯދޭ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1" އަށް ވާއިދުުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                            108 އަދަދު:   47 ލިއުމް: ވޮ
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  ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

 އެހީތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ތެރެއިން މީހުންގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ޖިނާއީ"
 އެީހތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ދައުލަތުން މީހުންނަށް ނެތް ތަނަވަސްކަމެއް މާލީ ފަދަ ހޯދޭ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1" އަށް ވާއިދުުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ
 

ތަނަވަސްކަމެއް މާލީ ފަދަ ހޯދޭ އެހީތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ތެރެއިން މީހުންގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ޖިނާއީ"
.ވާއިދުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އީެހތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ދައުލަތުން މީހުންނަށް ނެތް  " އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން
  
.4ގ1ެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު .1  ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
  
ތިރީގައިވާ ލިބޭނީ ފަރާތަށް އެދޭ އެހީއަށް ލުންސޫއު ބުނެފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 3 ޖަދުވަލުގެ މި  .4  

  .ޕޮއިންޓްތަކެވެ
  

  ޙާލަތު ނީގެކާވެ    
  

 ޕޮއިންޓް ޙާލަތު ކާވެނީގެ

 1 ނުއިނދެ މީހަކާ

   1.5 އިނދެގެން މީހަކާ

  މުރުފުރާއު ދަރިންގެ    
  

 ޕޮއިންޓް މުރުފުރާއުު

 1 ކުދިން ދެމެދުގެ އަހަރާ 1-0

 1.25 ކުދިން ދެމެދުގެ އަހަރާ 7-2

 1.5 ކުދިން ދެމެދުގެ އަހަރާ 12-8

 1.75 ކުދިން ދެމެދުގެ އަހަރާ 15-13

 2 ކުދިން ދެމެދުގެ އަހަރާ 17-16

ލިބޭ މުރުފުރައަކަށްއުު އެ ،ތިބިނަމަ ކުދިން ގިނަ ކުއްޖަކަށްވުރެ އެއް މުރުފުރައެއްގައިއުު: ނޯޓު
 .ގުނަކުރާނީއެވެ ދަދާއަަ ދަދާއި ކުދިންގެއަަ ޕޮއިންޓުގެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                            108 އަދަދު:   47 ލިއުމް: ވޮ
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  ކުލި ދައްކާ ތަަނަށް ދިރިއުޅޭ    

  

 ޕޮއިންޓް )ރުފިޔާއިން( ދަދުއަަ ކުލީގެ

 1 ދަށް އަށްވުރެ 2000

 1.5 ދެމެދު އާ 4000 -  2000

 2 ދެމެދު އާ 6000 -  4000

 2.5 ދެމެދު އާ 8000 -  6000

 3 މަތި އަށްވުރެ 8000
  

.ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު .2  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  
 

 

______________  

  


