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

މާއްދާ
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މާލީ އެހީތެރިކަން

.2

(ހ)

ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ގެ

ޤާނޫނު)

ވަނަ

64

ގައި

މާއްދާ

'މި

ޤާނޫނުގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ،ނަފްސާނީގޮތުން
ަ
އުނދަގުލެއް

ދިމާވެދާނެ

ޒިންމާދާރު

ލުއިކޮށްދިނުމަށާއި،

ބނުންވާ ކައުންސެލިންގ
ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ޭ
އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ،އެ އޮތޯރިޓީން

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

އިންތިޒާމުކުރާ އުސޫލެއްގެމަތިން،
ބޔަކު
ަ

ތަނެއް

ނުވަތަ

ކަމަށް

ބޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ަ

އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ

މެދުވެރިވެގެން
ޖިންސީ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ'
ކުށުގެ

ޝިކާރައަކަށްވާ

ބނުންވާ ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
މީހުންނަށް ޭ
ބޔާންކޮށް
ބލާނެ ހަމަތަކާ މިންގަނޑުތަށް ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަ
އެކުލަވާލާ އުސޫލުއެވެ.
(ށ)

ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ

ޤާނޫނު)

ގެ

އުސޫލެކެއެވެ.
(ނ)

64

ވަނަ

ދަށުން

މާއްދާގެ

އެކުލަވާލާފައިވާ

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ
ބނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު
ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ޭ
ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ
ނަން ަ
ބލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު" އެވެ.
އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ަ

ބލާނެ ކަންކަން
ދިނުމުގައި ަ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ބލޭނެއެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ެ
(ހ)

1

ޖިންސީ

ކުށެއްގެ

ޝިކާރައަކަށް

ވީ

މީހާއަށް

ބފައިވާ
ލި ި

ބޑުމިން.
އަނިޔާތަކުގެ ކުޑަ ޮ
ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ މިހާރު ހުރި ޙާލަތު

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ)

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ
ގައި ަ

ބޑުމިނާއި ،އަނިޔާގެ ޝިކާރަޔަކަށްވާ މީހާ ހުރި ޙާލަތު
ކުޑަ ޮ
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ސައިކޮލޮޖިކަލް

އެސެސްމަންޓެއް

ހަދަންވާނެއެވެ.
މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭ ކުށުގެ

.3

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

(ހ)

ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޤާނޫނު ނަން ަ

ބވަތްތައް
ާ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ޤާނޫނު) ގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ކުށްތަކުގެ

ތެރެއިން

ތިރީގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ކުށެއްގެ

ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށެވެ .އެގޮތުން ،އެ ކުށްތަކަކީ؛
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް
ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށް
ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށް
ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރަން އުޅުމުގެ ކުށް
ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް
މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް
އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ
ކުށް
ހަށި ވިއްކުމުގެ ކުށް

10

ހަށި ވިއްކުމަށް މީހަކު ގެންގުޅުމުގެ ކުށް

11

ހަށި ވިއްކުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގެ ކުށް

12

ބލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް
ް

13

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްޓަކައި މަސްތުކުރުވުމުގެ ކުށް

14

ވެރިވެގަތުމުގެ ކުށް

(ށ)

15

ވެށިން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ކުށް

16

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ ކުށް

17

ބރުން އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުވުމުގެ ކުށް
މަޖު ޫ
މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް
ބފައިންނަށް ނުވަތަ
ވެފައިވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ މައިން ަ
ބލެނިވެރިއަކަށެވެ.
ެ

(ނ)

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ދެވޭ

ޚިދުމަތް

ކައުންސެލިންގގެ

ބނުންވާކަން ފާހަގަވާ ހަމަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް
ޭ
އޮތޯރިޓީއަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭނެ މުއްދަތު
އެހެނިހެން ކަންކަން

.4

.5

(ހ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  6މަސްދުވަހެއެވެ.

(ހ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ

ތެރެއިން،

ނަފްސާނީ

އެހީތެރިކަމަށް

އެންމެހައި

ބނުންވާ
ޭ

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ށ)

ބނުންވާ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ
ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ޭ
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކުން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް
ފަހުގައެވެ.
އެހީތެރިކަން

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާ

ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް

މަރުކަޒަކީ

ރަޖިސްޓަރީ

ނަފްސާނީ
ކުރެވިފައިވާ

މަރުކަޒަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބނުންވާ
އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ،ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ޭ
ފަރާތެއްކަމަށް
ނަފްސާނީ

ކަނޑައެޅުމާއެކު،
އެހީތެރިކަން

ޚިދުމަތަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެދުނު

ފަރާތަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މަރުކަޒަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރިފަރ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި
3

ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެއެވެ.
މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން

7.

މި އުސޫލު ހަދައި

.8

މާނަކުރުން

.9

ފެށުން

ހިންގުން

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި އުސޫލުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،މި
އުސޫލު ހިންގާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީންނެވެ.
ހ

ބނެފައިވާ ކުށްތައް
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު

ބރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ
މާނަކުރާނީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤާނޫނު) ގައި އެކުށްތައް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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