ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު
ނަންބަރު( 17/2014 :ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ
އުޞޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުން

.2

ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއި

.3

)ހ(

މި

އުޞޫލަކީ

ކުށުގެ

'ޖިންސީ

ޝިކާރައަކަށްވާ

މީހުންގެ

ތެރެއިން

ނ
ނަފްސާ ީ

ނންބަރު( 17/2014 :ޖިންސީ ކުށުގެ
ނނަށް ޤާނޫނު ަ
ހ ް
އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ނ
ޤާނޫނު) ގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާ ެ
ނ
އ ް
މިންގަނޑުގެ އުޞޫލު' ގައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެ ި
ނަފްސާނީ

އެދި

އެހީތެރިކަމަށް

ހުށަހަޅާ

މީހުން

ފެމިލީ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

ގ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވައިލާފައިވާ އިންޓާރނަލް ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތު ެ
އުޞޫލެވެ.
)ށ(

ނ
ނގެ ތެރެއިން ނަފްސާ ީ
މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހު ް
ނންބަރު( 17/2014 :ޖިންސީ ކުށުގެ
ނނަށް ޤާނޫނު ަ
ހ ް
އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ޤާނޫނު)

ގެ

ދަށުން

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

މާލީ
ފެމިލީ

އެހީތެރިކަން
ޕްރޮޓެކްޝަން

ލިބުމަށް

ޠ
ޝަރު ު

އޮތޯރިޓީގައި

ހަމަވާ

ފަރާތްތައް

ކލަވާލައިފައިވާ
އެ ު

ޓ
ކޮމި ީ

ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އެވެ.
ތރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯ އައްޔަންކުރާ
އ ޯ
އތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކުޮ ،
މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީޮ ،
އޮތޯރިޓީގައި ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 3
ނބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
(ތިނެއް) މެ ް

މަސްއޫލިއްޔަތު

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ) އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ސައިކިއޭޓްރިކް އެސެސްމެންޓް ޓޫލް ،ރިސްކް އެސެސްމެންޓް
ޓޫލް އަދި މާލީ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލްއާ ގުޅިގެން

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް
ބލައި ޗެކްކުރުން .އަދި ،އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މަދުވާނަމަ އެ ލިޔެކިޔުމެއް
ލިބިފައިވޭތޯ ަ
1

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ރިފަރަލް

ހޯދުމަށްޓަކައި

މޮނިޓަރިންގ

އެންޑް

ގުޅުންހުރި

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ

ރހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި ،ހު ި
(ރ) އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ސައިކިއޭޓްރިކް އެސެސްމަންޓް ޓޫލް ،ރިސްކް އެސެސްމަންޓް
ހ
ޓޫލް އަދި މާލީ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓޫލްގެ ޕޮއިންޓުތައް އެއްކުރުމަށްފަ ު
ތ
ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދު ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަ ި
އންތިޒާމް ރަސްމީ 5
ގ ި
ނ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ށ ނަފްސާ ީ
ނަމަ ،އެފަރާތަކަ ް
(ފަހެއް)

ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ކަނޑައަޅައި

ކުރިއަށް

އެކަން

ގެންދިޔުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުން.
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

.4

މައްސަލަ ބަލައި

.5

އސެސްމަންޓު ރިޕޯޓުތައް
ށ އެދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ެ
މ ް
އޮތޯރިޓީއަށް މާލީ އެހީތެރިކަ ަ

ލިބޭ

ކމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި،
ތާރީޚުން ފެށިގެން  3ރަސްމީ (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޮ
ލިބިފައިވާ

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،

ލިޔެކިޔުންތައް

މާލީ

އެހީތެރިކަން

ދިނުމާމެދު

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ނިންމުމުގެ ވަގުތު

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ،ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން

ނުވަތަ

ނޫންކަން

ސަބަބާއެކު

ރޓީން
އޮތޯ ި

އެފަރާތަކަށް

ލިޔުމުން

ވނެއެވެ.
ރލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާރޓުމަންޓަށް އިރުޝާދުދޭން ާ
އެންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީން ރިފަ ަ
މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ

.6

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮތް

މަޞްލަޙަތެއް އޮތް

އ
ދ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ހިނދުެ ،
ފަރާތެއް މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެ ި

މައްސަލައެއް

ކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ މައްސަލައަކީ ،އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް

ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ވސް ،އެކަން އެނގޭހިނދު ،އެ
ތނަމަ ެ
ފަރާތެއްކަން ކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަށް އެނގިފައި ނެ ް
މެންބަރެއްގެ

އަމިއްލަ

މަޞްލަޙަތެއް

އޮތް

މައްސަލައެއްކަން

އޮތޯރިޓީގެ

ސީ.އީ.އޯއަށް

ނ އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ .އަދި
އެންގުމާއެކު ،އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމަކު ް
އޮތޯރިޓީގެ ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި

މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ނއެވެ.
ތން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރަންވާ ެ
މުވައްޒަފެއް ބަދަލުގައި ވަގުތީގޮ ު

2

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.7

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު

.8

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
މަސައްކަތްކުރާ

ހިނދުގައްޔާއި

ކޮމިޓީގެ

ނބަރުކަމުން
މެ ް

ވކިވުމަށްފަހުގައިވެސް
ަ

އެއްވެސް

ވނެއެވެ.
ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނު ާ

ޗުއްޓީއަށް ދިޔުން

ޖންސީ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ޗުއްޓީއަށްދާނަމަ ،އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ި
ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފެއް އޮތޯރިޓީގެ
ސީ.އީ.އޯ ވަގުތީގޮތުން ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމާ

.9

ކ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ނންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަ ާ
ކޮމިޓީން ނިންމާ ި

ނިންމުންތަކުގެ

ޓނީ އޮތޯރިޓީގެ ރިފަރަލް އަދި މޮނިޓަރިންގ
އިދާރީ މަސައްކަތްކޮށް އެކަންކަން ބަލަހައް ާ

އިދާރީ

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރުން
ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލެހެއްޓުން
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މނިޓަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުން
ޔކިޔުންތައް ރިފަރަލް އެންޑް ޮ
ނތަކުގެ ލި ެ
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވު ް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެވެ .މިގޮތުން ،ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާއެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ،ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް ،ނިންމުމަށް ވާޞިލްވި ގޮތް އެނގޭނެހެން
ވނެއެވެ.
ލިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް ،ޔައުމިއްޔާކޮށް ބަލަހައްޓައް ާ

މާނަކުރުން

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި
 .11މި އުސޫލުގައި އެނޫންގޮތަކަށް ަ
ތއް މާނަކުރަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ތތަކާއި ލަފުޒު ަ
އަންނަނިވި ޢިބާރާ ް
ޓއަށެވެ.
ވނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
" .1އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ނ
ށވާ މީހުންގެ ތެރެއި ް
ނފައި އެވަނީ ،ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަ ް
" .2ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބު ެ
ނަފްސާނީ

އެހީތެރިކަން

ކށްދެވޭނެ
ފޯރު ޮ

ފަރާތްތައް

އޅުމަށްޓަކައި ،ފެމިލީ
ކަނޑަ ެ

އށެވެ.
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވާލައިފައިވާ އިންޓާރނަލް ކޮމިޓީ ަ
ބނެފައި އެވަނީ ،ސިޓީ ،ފެކްސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް ގެ
" .3ލިޔުމުން އެންގުން" ކަމަށް ު
ޒަރީޢާއިން އެންގުމަށެވެ.
ނބަރު ( 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ
" .4ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
އ
ޓގެ ކަންކަން ހިންގަ ި
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން އޮތޯރި ީ
ނ) ގެ ަ 52
ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫ ު
ގ
ނބަރުން ެ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ( 7ހަތެއް) މެ ް
ބަލަހައްޓަ ް
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށެވެ.
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ޢަމަލުކުރުން

އސޫލު ފާސްކުރާ
ށނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން މި ު
 .12މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަ ާ
ފެށިގެންނެވެ.

ފއި.
ރވި ަ
ގއި ފާސްކު ެ
މ ަ
ލވު ު
ބއްދަ ު
ޑގެ  15ވަނަ ަ
ޓގެ ބޯ ު
އތޯރި ީ
އވުނު ޮ
ނޯޓު 11 :ސެޕްޓެމްބަރ  2019ވަނަ ދުވަހު ބޭ ް
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ދުވަހުން

