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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީ

 މާލެ،    

 .ދިވެހިރާއްޖެ    

   

 

      ށް އަ ގަވާއިދު)  ހޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެ ( R/2016-39ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 އަށް ) ގަވާއިދު ނުާމބެހޭދި އެހީ މާލީ ބަފަިއންނަށް ނުަވތަ މައިން ބަލަހަްއޓާ ދަރިން އެކަނި( R-39/2016 ނަްނބަރު ގަވާއިދު މިއީ،

 .ގަވާއިދެވެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 .ރުންއުނިކު 1 ޖަދުވަލު ިއޞްލާޙުކޮށް، ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިުދގެ ޮގތަށް އަންނަނިވި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 އި ނުމަށްޓަކަހިމެ ދަފުތަރުގައި ބަފައިންގެ ނުވަތަ މައިން ބަލަހައްޓާ ދަރިން އެކަނި

 ފޯމު  ކަނޑައަޅާ އެޖެންސީން އެކަމަށް އެދެންވާނީ، އެޖެންސީގައި

ާނނީ ފޯމު ލިބެން ހުން މި. ޛަރީޢާއިންނެވެ ފޯމުގެ އެ ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 ފޯމު މިއެޖެންސީގެ ކައުންޓަރުންނާިއ އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުންނެވެ. 

 .ތަނަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ އެޖެންސީން ތަުނވަ އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ،

 ހިމެނުން  މީހުން ދަފުތަރުގައި .5 (ހ)

 .އުނިކުރުން) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 އެހީއަށް  ،ނަމަވެސް އޮތް ުބނެފައި އެހެން ގައި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި

 ދިގު  ވުރެސްދުވަހަށް މަ (ހައެްއ) 6 އަނބިމީހާ ނުވަތަ  ފިރިމީހާ ފަރާތުގެ އެދޭ

 އިދުގައި ގަވާ މި އަދި ،ނަމަ ވާރުމަށް ބަންދުގައިތަންފީޛުކު ޙުކުމެއް މުއްދަތުގެ

 ހީ އެ އްދަތަށްމު ޙުކުމެއްގެ އެ ނަމަ، ފުރިހަމަވާ ޝަުރޠުަތއް އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ ދިނުމަކަށްއެ

 އިސްތިސްނާތަކުން ޠު ޝަރު .9 (ހ)

 ހާލަތްތައް 
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 ،ނަމަވެސް އޮތް ބުނެފައި  އެހެން ގައި) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި

 ތުގެ ފަރާ ދޭއެ އެހީއަށް ،މެދުވެރިވެގެން ސަބަބެއް ތެރެިއން ސަބަބުތަކުގެ އަންނަނިވި

 .ވެށަހެޅިދާނެއެހު ެއދި އެހީއަށް ފަރާތަކަށް އެ ނަމަ، ތިބޭ ދުރުގައި ފަރާތާ އެ ދަރިން

   (ށ)

ވަތަ  ނުދުރުގައި ކުއްޖާ ޔާނުވަތަ ބައްޕަ ޔާހާސިލުކުރުމަށް މަންމަ  ތަޢުލީމު .1

 ކުދިން އެހެން ރަށެއްގައި ހުންަނންޖެހުން.

 ޔާ އްޕަބަ ުނވަތަ ޔާމަންމަ ހުރިގޮުތން ބަލި ހާލަތު ކުދިންގެ ނުވަތަ ކުއްޖާ .2

 .ހުންނަންޖެހުން ރަށެއްގައި އެހެން ދުރުގައި

 ހުރި  ލަތުހާ ބަލި  ބައްޕަގެ ނުވަތަ ގެމަންމަ ަބލަހައްޓާ  ކުދިން ނުވަތަ ކުއްޖާ .3

 .ޖެހުން ހުންނަން ދުރުގައި ކުދިންނާ ނުވަތަ ޔާކުއްޖާ ގޮތުން

 ންނާ ކުދި ނުވަތަ ޔާކުއްޖާ ކުރުމަށް ަމސައްކަތް ގޮުތން ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ .4

 .ޖެހުން ހުންނަން ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދުރުގައި

 

 

 

 

 

  

 އޮތް  ބުެނފައި އެހެން ގައި (ރ) އާއިވަނަ މާއްާދގެ (ނ)  8ގަވާއިދުގެ  މި

 ތިޔާރު އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިޚް ފައިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަމަވެސް،

 އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   (ނ)

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

ގެ ލީ އެހީމާ ދޭ ބަފަޔަކަށްނުވަތަ  މަޔަކަށް އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި

 ފިޔާއެވެ.ރު(ދިހަހާސް)  -/10,000 ދެވޭނީގޮތުގައި މީލާދީ މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެން 

 ގޮތުގައި އެހީގެ މަހަކަށް މީލާދީ .11

 މިންވަރު  ދެވޭނެ މީހަކަށް

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ލީ ދެވޭ މާ ންނަށްނުވަތަ ބަފައި ނަށްއެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި

 -/120,000 އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބިދެވޭނީ ރެއްގެ ތެރޭގައިގައި މީލާދީ އަހައެހީގެ ގޮތު

 ރުފިޔާއެވެ.(އެއްލައްކަ ވިހިހާސް) 

 ގޮތުގައި އެހީގެ  ހަރަކަށް އަ މީލާދީ .12

 މިންވަރު  ދެވޭނެ މީހަކަށް

 .އުނިކުރުން 2ގެ ޖަދުވަލު ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު ،ކޮށްއަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 ނުވަތަބަދަލުެވއްޖެ ނަމަ،   ހާލަތު ފަރާތެއްގެ ލިބެމުންދާ އެހީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ނުވަތަބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ،  މަޢުލޫމާތެއް ފަރާތުގެ އެ

އުނިވެއްޖެ ނަމަ  ޝަރުެޠއްޝަރުޠުތަކުން  ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 މާއްދާއާއި

 އެހީ  ،ޛަރީޢާއިން ފޯމުގެހާލަތު ބަދަލުވުމުން އަންގާ  ،ނަމަ ބަދަލުވެއްޖެ ނުވަތަ

އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ ހާލަތު  .17 (ހ)

 ބަދަލުވުން 
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ފޯމު ލިެބން  މި .އަންގަންާވނެއެވެއެކަން  އެޖެންީސއަށް ފަާރތުން ލިބެމުންދާ

 އެޖެންސީގެ ކައުންޓަުރންނާއި އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުްނނެވެ.ހުންނާނީ 

 .އަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުންވަނަ މާއްދާ 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

 ވެސް އެއް އެހެން ،ޓައިހުއް ނާންގާ ެއޖެންސީއަށް އެކަން ބަދަލުވުމުން ހާލަތު

 ،ނަމަ  އްޖެލިބި މަޢުލޫާމތެއް އެފަދަ އެޖެންސީއަށް ފަރާތަކުން  ނުވަތަ އިދާރާއަކުން

 ގްރާމަކުންޕްރޮ ިހންގާ ެބލުމަށް ހާަލތު ފަރާތްތަކުގެ ލިބޭ  އެހީ ން އެޖެންސީ ނުވަތަ

 އެހީ  މިގޮތަށް. ލެވޭނެއެވެޑައިމެދުކަނ އެހީ ،ނަމަ ކުރެވިއްޖެ ފާހަގަ އެކަން

 ހާަލތު  ފަރާތެއްގެ އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެމަސް (ތިެނއް) 3 ލުމަށްފަހުޑައިމެދުކަނ

 ޚުން ތާރީ ވުނުލެޑައިމެދުކަނއެހީ  ވަގުތީގޮތުން ،ަނމަ ސާބިތުކޮްށދީފި ބަދަލުނުވާކަން

 ލަތު ހާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި އަދި. ގެންެދވޭނެއެވެ ކުރިއަށް އެހީ ފެށިގެން

ލަތު ހާރުވެސް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ަހމަވީއި ނުވަތަ ،ނަމަ ސާބިތުވެއްޖެ ބަދަލުވިކަން

 ރީޚުން ތާ ލެވުނުޑައިެމދުކަނ އެހީނަމަ،  ނުެދވިއްޖެ ސާބިތުކޮށްބަދަލުނުވާކަްނ 

    ދެވޭނީ އެހީ ދެން ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ އަދި. ލެވޭނެއެވެ ޓައިހުއް އެހީ ފެށިގެން

 .މެދުވެރިކޮށެވެ ފޯމެއްއައު 

ހާލަތު އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ  .17 (ނ)

 ބަދަލުވުން 

 .އުނިކުރުން) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .8

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންަނނިވި) ބ( މާއްދާގެ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .9

 ކުރަމުންދާ ތަންފީޛު ޙުކުމެއް މަންމައަކީ ނުވަތަ އަކީ ބައްޕަ ކުއްޖާގެ

) ދޭއް( 2 ތާޫދކޮށްލާ ނުވަތަ ހަމަވާތާ  މުއްދަތު ަބންުދގެ ،ނަމަ ފަރާތެއްކަމުގައިވާ

 .ވުން މަސްދުވަސް

 ހާލަތްތައް  ލެވޭނެޓައިހުއް އެހީ .19 (ބ)

 .އުނިކުރުން) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންަނނިވި) ޒ( އާއި(ކ)  މާއްދާގެ ވަނަ 24 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .11

 ރަދުޚައި، ށް ކައްކައި ކައިޮބއި ނިދަވަނީ، އެއްކޮ ކަމުގައި ބުނެފައި އެ "ގޭބިސީ" 

 ހިއްސާކުރާ އެންމެންނަށެވެ.

 މާނަކުރުން  .24 (ކ)

 ވަނީ، އެ ބުނެފައި ކަމުގައި" އެހީތެރިކަމާނުލައި އަނތްބެއްގެ ނުވަތަ ފިރިއެއްގެ"

 ޙުކުމެއް  މުއްދަތެއްގެ ދިގު  ހުރެގެން ަބންދުގައި އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ

   (ޒ)
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 އެހީތެރިކަން  އަނިބމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ސަބަބުން ދިއުމުގެ ކުރަމުން ތަންފީޛު

 .ނުލިބުމަށެވެ

 އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަުކރެއް އިތުރު ކުރުން.މާއްދާ ވަނަ 24 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .12

 މާނަކުރުން  .24 (ޓ) އަށެވެ. www.nspa.gov.mvވަނީ،  "ވެބްސައިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ

 .ށިގެންނެވެފެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާމި ގަވާއިދު  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާީނ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .13


