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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

އެދޭ ހާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާން އަމިއްލައަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

   )ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުްއލި ނުރައްކަލުގެ  2020/20މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
        ވަަނ މާއްދާގެ  46ގެ ވަަނ ބާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ެއ ޤާނޫނު 4( ެގ 2020ޤާނޫނު 

ހާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން  ،)ށ( އިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާން އަމިއްލައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 

ހަމަތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. އިޖުރާއަތުތައް

 ތަޢާރަފު .1

ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުން  ށް ކިޔާނީ، "ހާލަތުގަވާއިދަމި 
ގެ ދަށުން މުބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާން އަމިއްލައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާ

 ގަވާއިދު" އެވެ.  ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމު

 ގަވާއިދުގެ ނަން  .2

 ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު  .3 ލުކުރުމެވެ.ހާސިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  ،ދަކީުގސަމި ގަވާއިދުގެ މަ

ންމު ޞިއްޙަތުގެ އާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ  19-ކޮވިޑް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ލަތުގެ ސަބަބުން ހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ހާލަތަށް  އްލުކޮށް، އާންމުޙައިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަން 
 .ރުޖޫޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

   )ހ(
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ދީ ދަތި ހާލަތުގެ ޟަރޫރިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުން އެހެްނ ޞާ ތިޤްއި
ބަދަލުކުރުމަށް ހުރަސްތައް ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ރަށަކަށް 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 

   )ށ(

އެފަދަ އާއިލާތަކުގެ  ،ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދަރަނިވެރިވަމުންދާ އާއިލާތަކަށް
 .އަމިއްލަ ފައިމައްޗައް ތެދުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ،ހާލަތު ބަދަލުކޮށް

   )ނ(

 ދެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ މި
 ކަނޑައެޅުން.

   )ރ(

 އެކަމާ  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި މި
 ގުޅޭ ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ  ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން.

   )ބ(

ގޮތްތައް  ،މިންަގނޑުތަކާއިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ ދެވޭނެ މިންވަރާއި،  މި
 ކަނޑައެޅުން.

   )ޅ(

ލެވޭެނ ހާލަތްތައް ޓައިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ އެހީ ދިނުން ހުއް މި
 މަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.ޢަލުމުގައި ޓައިހުއްދިނުން ބަޔާންކުރުމާއި، އެހީ 

   )ކ(

 ދެވަނަ ބާބު 
ބެލެހެއްޓުމާއި، އެހީ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ  ދަފުތަރު އެހީ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުްނ ބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާްނ  ހާލަތު
 ތަކާއި އަށް އެދޭ ފަރާތް ގެ ދަށުން އެހީމުއަމިއްލައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާ

 އެ ދަފުތަރު ، ލައިވައިމިނިސްޓްރީން އެކުލަތަރެއް ފު އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަ
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

އެހީ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު  .4
 ބެލެހެއްޓުން 

ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް  ހާލަތު
ެގ ދަށުން މުފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާވަޒަންވެރިވާން ައމިއްލައަށް އެދޭ 

"ހާލަތު ބަދަލުވުމުެގ ފައިވާ ޚާއްޞަކޮށްއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، އެަކމަށް 
ައމިއްލައަށް  ން ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާ އަށްސަބަބުން އަތޮޅުތެރެ

މަށްފަހު، ފުރިހަމަކުރު އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
ލިބެން މިިނސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން  ،ފޯމު ރީޢާއިންނެވެ. މިޒައެ ފޯމުގެ 

 އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުން  .5 )ހ(
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ޑައުންޯލޑް ކުރެވެން މި ފޯމު މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ހުންނާނެއެވެ. އަދި 
 ވެސް ހުންނާނެއެވެ.

އެހީައށް އެދޭ  ،ހުށަހަޅަންވާނީގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ފޯުމ  މި
 ކައުންިސލްގެ އިދާރާއަށެވެ. ގެފަރާތުން ވަޒަންވެރިވާން ބޭނުންވާ ރަށު

   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި  4ގަވާއިދުގެ  އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި
ވަަނ  6ގަވާއިދުގެ  މި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

   )ނ(

 ،އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން އެީހ ދެވޭނީ
 .ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ  ދަފުތަރުގައި

   )ރ(

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް  ހާލަތު
ެގ ދަށުން މުވަޒަންވެރިވާން ައމިއްލައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާ

ާއއިލާއެއްގެ އެީހ ބޭނުންވާ މީހާއެވެ.  ،އެހީ ހޯދުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ
އެއް ފަރާތަށެވެ. އެއީ އާއިލާއެއް ތަްމސީލުކުރާ  ،ފަރާތުން އެހީއަށް އެދެވޭނީ

 .އެ އާއިލާއިން ފޯމު ހުށަަހޅާ ފަރާތެވެ، މީހާގެ ގޮތުގައި

   )ބ(

އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް ުފރިހަމަވާ 
        ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިރީސް( 30ގިނަވެގެން  ،ފެށިގެން ދުވަހުން

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  އެހީއަށް ،އެހީ ލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
 .މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ

   )ޅ(

މަލުކުރެވޭނީ، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ޢައެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަށް 
ގެ އިދާރާއަށް ހަމަޔަށް ލިުބމުންނެވެ. ލުމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސި

، މައަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހަަމނުވާނަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ހަމަނުވެހުރި ހުރިާހ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް 
ރިާހ ހުށަހެޅުމަށް އެންުގމަށްފަހު، ހަމަނުެވހުރި ހު ފައިތެރޭގައި ހަމަކޮށް

   ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ފައިމުއްދަތުގައި ހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް މި
ރެޭވ ފޯުމ އަލުން ުހށަހެޅުމުެގ ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބާޠިލުކު އެ

 ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

   )ކ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި 
 ތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ޠުޝަރު

އެހީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި  .6
 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 
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     އެންމެ ަމދުވެގެން ،ށުގައިފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ
 .ހުރުން )އެކެއް( ކުއްޖަކު 1އަހަރުން ދަށުގެ )އަށާރަ(  18

   )ހ(

ދިރިއުޅުން އެހެން ރަށަކަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އެކަން 
 .ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވުން

   )ށ(

ނުވަތަ  ،އިންތިޒާމް ހަަމޖެހިފައިވުން  ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނެ 
 އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެއްސޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ހުރުން.

   )ނ(

   )ރ( .ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން

މާލީ އެީހ ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތެއްނަމަ، ފަގީރުކަމުެގ ހާލަތު ދެެނގަތުމާބެހޭ 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިވާ ޅައިގޮތުން އެޖެންސީން ކަނޑައަ

މީލާދީ ަމހެއްގެ މައްޗަށް އާމްދަނީ ލިބޭ، ދިރިއުޅުމުެގ  ،މިންވަރަށްވުރެ މަދުން
 .ވުން ހާލަތު ދަށް ފަރާތެއް ކަމުގައި

   )ބ(

ވެފައިވާ ފަރާތެއް  އަހަރު)އެކެއް(  1އްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ ޙަމާލެ ސަރަ
 .ކަމުގައި ވުން

   )ޅ(

މަވެސް، ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަ 6 ގަވާއިދުގެ މި
 އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް، މިމިނިސްޓްރީން 

 .ނާޅައެވެ ުހރަހެއް މާއްދާ އެ ދިނުމަށް ސައިހަަމޖައް އެހީ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ،

ޝަރުޠުތަކުން އިސްތިސްނާވާ  .7
 އް ހާލަތްތަ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އެހީ ދޭނެ ގޮތް  ،އެހީގެ މިންވަރުތަކާއި 

ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުްނ ބަދަލުކޮށް ވަޒަންވެރިވާްނ  ހާލަތު
ގެ ދަށުން މާީލ އެހީގެ ގޮތުގަިއ މުއަމިއްލައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތަކުގެ  9މި ގަވާއިދުގެ  ،ފޯރުކޮށްދެވޭނީ
ފައިވާ ހައިތެރެއިން، އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފޯމުގައި ބޭނުންވާކަމަށް ާފހަގަ ޖަ

 ޔަތްކޮށް، ކަނޑައެޅޭ އެހީގެ މިންވަރެކެވެ. ޢާމާލީ އެހީތަކަށް ރި

 އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުން  .8

 ދެވޭ އެހީ ސައިހަމަޖައް .9 )ހ( އެލަވަންސް؛އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް ސަޕޯޓް 

ކޮންެމ މަހަކަްށ  ،ަމސްދުވަހަށް( ހައެއް) 6 ،ހަަމޖެހުމަށްފަހު އެހީ
 .ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ ރުފިޔާ)ތިން ހާސް(  -/3,000 އާއިލާއަކަށް
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ދިނުމަށް ސައިރަދު ހަމަޖައްޚަރީލޮކޭޓް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ؛މާލީ އެހީފޯރުކޮށްދެވޭ 

   )ށ(

 ދަތުރުކުރުމުގެ ރަށަށް އެދޭ ވަޒަންވެރިވާން  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެހީ  މި
 .ޚަރަދެވެ ހިނގާ ޓިކެޓަށް އެއްކޮޅު

(1)    

 އެދޭ  ބަދަލުކުރަން ދިރިއުޅުން ،ހާލަތާއި މާލީ ފަރާތުގެ އެދޭ އެހީއަށް
 ،ރިޢާޔަތްކޮށް ރަށަށް އެދޭ  ވަަޒންވެރިވާން ދާއި،އަދަ މެންބަރުންގެ

 .ދެވިދާނެއެވެސައިހަމަޖައް  ގޮތުގައި އެހީގެ އިންސައްތައެއް ޚަރަދުގެ

(2)    

   )ނ( ؛ގޯތި/އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ އެހީ

 އެދޭ  ބަދަލުކުރަން ދިރިއުޅުން ،ހާލަތާއި މާލީ ފަރާތުގެ އެދޭ އެހީއަށް
 ހިނގާނޭ  ކުރުމަށް  މަރާމާތު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތަށް އިމާރާތުގެ/ގޯތި

 .ހަމަޖަްއސައިދެވިދާނެއެވެ ގޮތުގައި އެހީގެ އިންސައްތައެއް ޚަރަދުގެ

    

   )ރ( ؛ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ އެހީފައިގޭބީސީގައި ހި

 އެދޭ  ބަދަލުކުރަން ދިރިއުޅުން ،ހާލަތާއި މާލީ ފަރާތުގެ އެދޭ އެހީއަށް
 ޚަރަދުގެ ހިނގާނޭ ހޯދުމަށް ތަކެތި ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތަށް ގޭގެ

 .ހަަމޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ ގޮތުގައި އެހީގެ ،އިންސައްތައެއް

    

   )ބ( ؛ގޭބީސީގެ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ އެހީ

 އެދޭ  ބަދަލުކުރަން ދިރިއުޅުން ،ހާލަތާއި މާލީ ފަރާތުގެ އެދޭ އެހީއަށް
 ޚަރަދުގެ ހިނގާނޭ  ހޯދުމަށް  ފަރުނީޗަރު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތަށް ގޭގެ

 .ދެވިދާނެއެވެސައިހަަމޖައް ގޮތުގައި އެހީގެ އިންސައްތައެއް

(1)    

ނިދާ އެނދު، ގޮދަޑި، ގޮނޑި،  ،ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ގޮތުގައި ފަރުނީޗަރުގެ
  ތަކެއްޗެވެ. ފަރުނީޗަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަދަމާރި މޭޒު، ައލަ

(2)    

މި މާއްދާގެ  ،ތަރުކުރެވި، އެހީ ހަަމޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްފުދަށުން ދަގަވާއިދުގެ  މި
ފަރާތުގެ ހާލަތަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތަކުގެ އިތުރުން، އެ 9
 އަންނަނިވި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ފައިޔަތްކޮށް ޢާރި

 

 

ދަފުތަރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް  .10 )ހ(
 ތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ އި
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    (1) ؛ތަމްރީނު ލީމާއިތަޢު

 ،ކުރާ ުއމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށްހާސިލު ތަޢުލީމު ރަސްމީ
ދައުލަތުގެ  ،ބަދަލުވާ ރަށުގެ ސްކޫލުްނ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަށް

 .ކަމާ ގުޅުންހުިރ މުއައްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވުން

1.1     

ދަތިވާ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި އެެހނިހެން ބޭނުންވާ ދިއުމަށް ސްކޫލަށް
ހިމެނޭފަދަ  ގައިމުއެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާ ،ފަރާތްތަކަށް

ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަްއ ، އާއިލާއެއް ނަމަ
 .މެދުވެރިކޮށް އެކަން ފަހިކޮށްދިނުން

1.2     

އެފަދަ  ،ބޭނުންާވނަމަ އެހީ މާލީ  އިތުރު ދިއުމަށް ސްކޫލަށް
ފަދަ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް  ތަކެތި ގަތުމަށް ލުއިލޯނު

ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް 
 .އެހީތެރިވުން

1.3     

 ،ތުތައް ހުރިނަމަފުރުޞަ ތަމްރީނުގެ ރަށްރަށުގައި ކައިރި

ދައުލަތުގެ ކަމާ  ،ހޯދުމަށް ތުޞަ އެފަދަ ތަންތަނުން އެ ފުރު
 .ގުޅުންހުރި މުއަްއސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވުން

1.4     

    (2) ؛އާމްދަނީ

 ،ތު ހޯދުމަށްފުރުޞަ ވަޒީފާގެ މެދުވެރިކޮށް ސެންޓަރުތައް ޖޮބް
ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

2.1     

ާއމްދަނީ ހޯދުމަްށ   /ބިޒްނަސް ޯހމްބޭސްޑް /  ބިޒްނަސް  އެގްރި
ފަދަ ވަީސލަތްތައް  ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ލުއި ޯލނު

ދައުލަތުގެ ކަާމ ގުޅުްނހުރި މުއައްސަސާތަްއ  ،ހޯދުމަށް
 މެދުވެރިކޮށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

2.2     

 ހޯދުމުގެ  ތަމްރީނު  ކުރުމަށް ތަނަވަސް  މަގެއް ލިބޭނެ އާމްދަނީ
ތުތައް( ފުރުޞަ ފަދަ އިންޓަރންޝިޕް/ޕްރޮގްރާމް ވެޓްޓި) މަގު

ދައުލަތުގެ ކަާމ ގުޅުްނހުރި މުއައްސަސާތަްއ  ،ހޯދުމަށް
 މެދުވެރިކޮށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 

2.3     
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    (3) ؛އެހީތައް އިޖުތިމާޢީ

 އެހީ  އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 )ދަތުރުފަތުރަށް ފަހިކުރުމަށް ށާއިއުޅުމަ)ގޭތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ 

ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ކަާމ ގުޅުްނހުރި މުއައްސަސާތަްއ 
 މެދުވެރިކޮށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

3.1     

ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުެގ ކައުރައް އާއިއެހީ އިޖުތިމާޢީ
 ،ހަމަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޠުތެރެއިން ޝަރު

ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް  ދައުލަތުގެ
 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

3.2     

ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުިރ   ،އެދޭނަމަ ބަދަލުކުރަން ރަށްވެހިކަން
 .އެހީތެރިވުންއެކަމަށް މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް 

(4)    

ގޭބީސީއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް  ،ނަރުދަމާ ފަދަ ކަރަންޓާއި ފެނާއި
ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް  ،ހޯދުމަށް

 އެހީތެރިވުން.

(5)    

    (6) ؛އްޙީ ޚިދުމަތްތައްޞި

 ،ކާންޖެހޭަނމަ ބޭސް  ބޭނުންވާ ފަރުވާކުރަން ދިގުމުއްދަތަށް
އްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން އެކަްނ ޞިރަށުގެ 

 .ދިނުމަްށ އެހީތެރިވުންސައިހަމަޖައް

6.1     

 އެފަދަ ކަންކަން ،ޖެހޭނަމަ ދަތުރުކުރަން ފަރުވާއަށް އިތުރު
ފަހިކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ުގޅުންހުރި މުއައްސަސާތަްއ 

 .މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވުން

6.2     

މިނޫންވެސް އެހެނިެހން އެހީތެރިކަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުިރ 
 .މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުން

(7)    

އަށް އެދި އެހީ ،އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
އެހީ  އެކައުންޓަށެވެ. މިގޮތުން ކްބޭން ފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޅައިހުށަހަ

، ަފރާތަށް އަންގައި އަީކ ކޮބައިކަން އެއެހީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީލިބެންވާ ފަރާތަށް 

 އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް  .11



 ޒެޓްގެދިވެހިސަރުކާރުގެ                   R-14/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:           19 އަދަދު:        50 ލިއުމް: ވޮ

 

8 

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ )ފަނަރަ(  15އެހީ ހަމަޖެހޭަކން އަންގާތާ 
 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.  ކްފަރާތުގެ ބޭން އިން އެ )ބީ.އެމް.އެލް(

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 މޮނިޓަރ ކުރުން އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ ހާލަތު 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަފުތަރުކުރެވި އެހީ ލިބެމުންާދ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު،  މި
ވަންދެން،  ދުވަސްއަހަރު)އެކެއް(  1މަދުވެގެން ފަށާތާ  އެހީ ލިބެން

މިިނސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން މޮނިޓަރ  ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން 
ގެންދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހީ ލިބޭ ފަރާތަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންކަން  ކުރަމުން

ިމނިސްޓްރީން ަކނޑައަާޅ  ނުވަތަތިޔާރު މިިނސްޓްރީއަށް ޚްބެލުމުގެ އި
ށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކަފަރާތަ

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެހީ ލިބޭ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 ގކޮންޓިނުއަސް މޮނިޓަރިން  .12 )ހ(

    މަހަުކން ެއއްފަހަރު، )ތިނެއް(  3އެހީ ލިބެމުންާދ ފަރާތްތަކުން ކޮންެމ 
ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ، ހާލަތު ބަޔާންކޮށް "ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ފޯުމ"ފަރާތްތަކުގެ  އެ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   ށ()

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހީ ލިބެުމންދާ ފަރާތެއްގެ ހާލަތު  ބަދަލުވެއްޖެ ަނމަ، ނުވަަތ 
   ތުން އެކަން އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާ

ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް  ،"ހާލަތު ވަޒަންކުާރ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ ހާލަތު  .13
 ބަދަލުވުން 

   ަގވާއިދުގެ ދަށުން  މިއަންނަނިވި ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެްއ ދިމާވެއްެޖނަމަ، 
 ލެވޭނެއެވެ.ޓައިހުއްދިނުްނ އެހީ  ދާ މާލީދެމުންގެންފަރާތަށް  އެ

 އެހީ ހުއްޓައިލުން  .14

   )ހ(   ؛އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތް ނިޔާވުމުން

ޢާއިލާގެ  ފަރާތުގެ ނިޔާވި ނިޔާވުމުން، ފަރާތް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީ
ލަތު ބަދަލުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީްނ ހާދިރިއުޅުމުގެ 

މާލީ ޢާއިލާގެ ފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޅައިކަނޑައަ
ލަތުގައި އެހީ އެއްކޮށް ހާ ލަތު ރަނގަޅުވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ހާ

ލުމުގެ ބަދަލުގައި ޢާއިލާގެ މާލީ ޒިްނމާތައް އަދާކުރާނެ އިތުރު ޓައިހުއް
  ؛އެފަދަ ފަރާތެއް ހުރިނަމަފަރާތެއް ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު، 

(1)    
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ނިޔާވި ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައި  ( ވަނ1ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )މި 
ޔާވި ނި ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހީ ލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި

   ގެ މެންބަރެކެވެ.ފަރާތުގެ ޢާއިލާ

(2)    

   )ށ( .ދިރިއުޅުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވުން ތުގެއެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާ

    ވަނަ މާއްދާގެ 6ގަވާއިދުގެ  މި ،ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތުއެހީ ލިބެމުންދާ 
 .ފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ރަނގަޅުވުންޅައި)ބ( ގައި ކަނޑައަ

   )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެހީ ިލބެމުންދާ  21ގަވާއިދުގެ  މި
     މަހުން އެއްމަހު ހުށަހަޅަންޖެޭހ )ތިނެއް(  3ކޮންމެ  ،ފަރާތްތަކުން
 ޒަންކުރާ ޯފމު" ހުށަަހޅަމުްނ ނުދިއުން."ހާލަތު ވަ

   )ރ(

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އާންމު ބައިތައް 

އެހީ ލިބެމުންާދ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ެއ ފަރާތުގެ ހާލަތު ބަދަލުވުމުެގ 
ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބުން، ނުވަތަ އެހީ ލިބުމުގައި ފުރިހަމަވާްނޖެހޭ 

އެހީ ނުަވތަ އެ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހަމަނުުވމުގެ ސަބަބުން، ޝަރުޠެއް 
ކަްނ އެއިދުތަކަށް ނުފެތޭ ފަރާތަކުން ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑާއި ގަވާ

މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އެހީ ނަގަުމން އަންނަކަން ިމނިްސޓްރީއަށް 
ފިޔަވަޅު  ޓަކައި އެނގިއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް

 އެޅޭނެއެވެ. 

 ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުން  .15 )ހ(

އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، 
ފަރާތަށް ދެމުންގެންދާ އެީހ  ހިސާބުން، އެ  އެކަން ިމނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވާ

ޓަކައި  ފައިސާ ހޯދުމަށްއިތުރަށް ދެވިފައިވާ ލެވި، އިހުއްޓަދިނުން ފޯރުކޮށް
ދީފައިވުމުން އެކަާމ އަދި މިިނސްޓްރީއަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 ތުގެ ތެރެއިން އެޅޭނެއެވެ.ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ޖިނާއީ ިއޖުރައަ

   )ށ(

ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުަގއި ިމ ގަވާއިދު  ދިވެހި  ،މަލުކުރަްނ ފަށާނީޢަށް ގަވާއިދަމި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 މަލުކުރުން ޢަގަވާއިދަށް  .16

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންފީޛުކޮށް ހިންގުމަކީ 
ށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހިްއޖެ ދަމިނިސްޓްރީގެ ޒިްނމާއެކެވެ. އަދި މި ގަވާއި

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާއި  .17
 އިޞްލާޙުކުރުން 
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ގައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހިނދެއް
 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިިވ  
މާނަކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކުގެ ލަފުޒުމި މާއްދާގައި އެ  ،ތައް މާނަކުރާނީލަފުޒު

މުފުރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުަވތަ އިބާރާތްތައް،  ގޮތަށެވެ. މި ގަވާއިދުގައި
އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ  ،ޖަމްޢު މާނައިގައި އިބާރާތްތަކުގެ ކާއިއެ ލަފުޒުތަ

ފުރަދު މާނައިގައި އިބާރާތްތަކުގެ މު ކާއިލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަ
 .ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ

 މާނަކުރުން  .18

ތިމާޢީ ޖު"މިނިސްޓްރީ" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް އި
 މުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ

 ފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. ވެހަވާލު

   )ހ(

ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭޝަނަްލ ސޯސަްލ ޕްރޮޓެކްޝަން "އެޖެންީސ" ަކމުގަިއ 
 އެޖެންސީއަށެވެ.

   )ށ(

      "އެހީ ލިބެންާވ ފަރާތް" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ަގވާއިދުގައި 
އެހީ ، އެހީ ލިބުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެގެން

ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތެއްކަމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުގައި 
 ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

   (ނ)

________________ 
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