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މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިންނަކީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ )ހ(1.ތަޢާރަފު

ކުދިންނެވެ.  މެދުވެރިވެފައިވާ  ހާލަތްތައް  ނުކުރެވޭނެ  ހަވާލު  ޢާއިލާތަކާ  ކުދިންގެ  އެ 

ކުދިން،  މިފަދަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ކުދިންތަކާއެކު،  ޢުމުރުފުރައިގެ  އެކި  މިގޮތުން، 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބެން ޖެހެއެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވުމުން، ޢާއިލީ ގުޅުމާއި ލޯތްބާއި 

ސިފަތަކާއި  ގިނަ  ދަސްވާންޖެހޭ  ކުދިންނަށް  ދިރިއުޅުމުން  ތެރޭގައި  ޢާއިލާއެއްގެ  އަދި 

ހަނިވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ދަސްކުރުމުގެ  ހުނަރުތައް 

މި ހާލަތްތަކުގައި މި ކުދިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްގޮތަކީ މި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން 

އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، ޢާއިލާއެއްގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއެކު ބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެ ކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުމެވެ.

މި އުސޫލަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތަފާތު ސަބަބުތަކާއި ހުރެ )ށ(

އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރެވެންނެތް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ވަގުތީގޮތުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

މި އުސޫލު ހަދާފައި މިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރުު 4/2000 )ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ 56 )ނ(

ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

އަޅާލުން )ހ(2.މަގުސަދު ލޯތްބާއި  ޢާއިލާއެއްގެ  ކުއްޖަކީ  ކޮންމެ  ބިނާކުރުމުގައި  މުޖްތަމަޢެއް  ހަރުދަނާ 

މާޙައުލަކަށް  އެފަދަ  ކުއްޖެއްކަމުގައިވާތީ،  ލިބެންޖެހޭ  ފުރުޞަތު  ބޮޑުވުމުގެ  ލިބިގެން 

ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ފުރުޞަތު  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ 

ހޯދައިދިނުން؛ ކުދިންނަށް  ބަލަހައްޓަމުންދާ 

ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި )ށ(

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބެންޖެހިފައިވާ ކުދިންނަކީ ޢާއިލީ ވެށްޓެއްގައި ޢާއިލާގެ ލޯތްބާއި 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެން ބޮޑުވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ހެދުން.
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މި އުސޫލުގެ ދަށުން 

އެހެންފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ 

ކުދިން

ނެތް، )ހ(3. މައްސަލަތަކެއް  ސީރިއަސް  ޞިއްޙީ  ކުރެވޭނީ  ފޮސްޓަރ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި 

ކުދިންނެވެ.  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ތިރީގައިވާ 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިންގެތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 1.

އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެވެންނެތް ކުދިން.

ފަރާތުން 2. ޢާއިލާގެ  މުއްދަތުގެތެރޭގައި  އުޅެފައިވާ  ކުދިން  ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ 

ކުދިންނާ ބައްދަލުނުކޮށް ހާލު ނުބަލައި އަދި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ އެއްވެސް 

ރޑްތަކުން ފެންނަ ކުދިން. ގުޅުމެއް ނުބާއްވާ ކުދިންކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ރެކޯ

ބެލެހެއްޓުން އެހެން ފަރާތަކާއި 

ހަވާލުކުރެވޭ ކުދިންގެ ޙަޟާނާތު 

ނެގުން

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިންގެތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ކުދިންގެ )ހ(4.

ފަރާތަކާއި  އެހެން  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުދިން،  ހަވާލުކުރެވެންނެތް  ޢާއިލާއާ  އަމިއްލަ 

ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ގެންދަންވާނެއެވެ. ކުރިއަށް 

ފަރާތަކާ )ށ( ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ވަގުތީގޮތުން  ކުދިން  ހަމަވާ  ޝަރުޠު  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި 

ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާގެ ޙަޟާނާތުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުރިން )ނ( ވަކިގޮތަކަށް ނިމުމުގެ  މައްސަލަ  ހޯދުމުގެ  ޙައްޤު  ހުށަހެޅޭ ޙަޟާނާތުގެ  ކޯޓަށް 

ކުއްޖާ  އެހެންނަމަވެސް  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ހަވާލު  ފަރާތަކާ  އެހެން  ބެލެހެއްޓުން  ކުއްޖާ 

ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ލަސްވެގެން 3 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް  ހޯދުމަށް  ޙައްޤު  ޙަޟާނާތުގެ  ކުއްޖާގެ 

ކުދިން ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް  

ހުށަހެޅުން

ޢާންމުކޮށް )ހ(5. ފުރުޞަތު  މި  ފެށިގެންދާއިރު  ކުރަން  ފޮސްޓަރ  ގެތެރެއިން  އުސޫލުގެ  މި 

ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ވުމަށް  ބެލެނިވެރިޔަކަށް  ފޮސްޓަރ  ކުރިން  އަދި  ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. 

ދެވޭނެއެވެ.  އިސްކަން  ފަރާތްތަކަށް 

މިނިސްޓްރީން )ށ( ފުރުޞަތު  ފާޅުކުރުމުގެ  ޝައުޤުވެރިކަން  ބެލުމަށް  ވަގުތީގޮތުން  ކުއްޖާ 

ކުދިން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފާޅުކުރާ  ޝައުޤުވެރިކަން  އެކަމަށް  ހުޅުވާލުމުން، 

ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  މިވާ  ތިރީގައި  ހަވާލުކުރެވޭނީ 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން.1.

ފަހުން 2. ހަވާލުވާ  )ކުއްޖާޔާ  ދެމަފިރިއެއްކަމުގައިވުން.  އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން 

ސަބަބެއްނޫނެވެ.( އުނިވާ  ޝަރުޠެއް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުއްޖާ  ރޫޅުމަކީ  ކައިވެނި 
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މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 25 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.3.

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން އަދި ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާންކިޔަވަން އެނގުން.4.

ފޮސްޓަރ ދަފުތަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.5.

ކުއްޖާގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދު ކުރެވޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.6.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައިހުރި ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން، ބަލަދުވެރިން ނުވަތަ ޢާއިލާގެ 7.

މެމްބަރަކުކަމުގައިނުވުން.

ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.8.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ނުވަތަ ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.9.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއްކުރިކަން 10.

ކަމުގެ  ހިންގާފައިވާ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސާބިތުވެފައިނުވުން  ޝަރީޢަތަށް 

ކުރެވިފައިނުވުން. ތުހުމަތެއް 

ޤާނޫނީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި، ނުވަތަ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކަށްނުވުން 11.

އަދި ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއްގައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.

ނުބެލިގެން 12. ހަވާލުވެފައި  ބެލުމަށް  ކުއްޖަކު  ދަށުގައިހުރި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ 

މީހަކުކަމުގައިނުވުން.  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ދައުލަތާއި  އަނބުރާ 

ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތަކީ ދަރުމަޔަށް ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.13.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 14. އެކަކީ  ތެރެއިން  ދެމަފިރިންގެ  ހުށަހަޅާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުއްޖާ 

މީހަކުކަމުގައިވުން. ހުންނަ  ޤާއިމުވެ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން، ކުރު މުއްދަތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ )ނ(

ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް )އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު( ލިބުމުން، ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭ ތަރުތީބުން، 

ނޑައެޅޭ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  އެސެސްމަންޓް ތައްޔާކުރުމަށް ކަ

މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި އެވަނީއެވެ. 
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ކުދިން ބެލެހެއްޓުން 

އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާ 

މުއްދަތު

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުން އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނީ)ހ(6.

6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް 

މުއްދަތު  އުސޫލެއްގެމަތިން  ނޑައަޅާ  ކަ މިނިސްޓްރީން  ޙާލަތެއްގައި  ފެނިއްޖެ 

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީ ގިނަވެގެން 5 މަސް ދުވަހަށެވެ. 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ޙަޟާނާތުގެ ޙައްޤާބެހޭގޮތުން ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ، 

ދެވޭނެއެވެ. އިސްކަން  ޙުކުމަކަށް  އެ 

ކުއްޖާ ބެލުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާ ދާއިމީކޮށް )ށ(

ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ބެލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ 

ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.  

ކުޑަކުދިންގެހިޔާއަށް ގެނެވިފައިވާ ކުއްޖަކު މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ބެލުމަށް  )ނ(

ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހާލަތު ދަނެގަތުމަށްޓަކައި 

ދުވަހުގެ   7 އެސެސްމެންޓް  މި  މިނިސްޓްރީއިން  އަދި  ހެދޭނެއެވެ.  އެސެސްމެންޓެއް 

ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ކުދިން ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވާ ފަރާތުން )ރ(

މިމިނިސްޓްރީއާއި އެކު އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ކުދިން ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް މި އުސޫލުގެ  

9 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ރިޕޯޓުން ދައްކާނަމަ އެފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުއްޖާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފޮސްޓަރިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފޮސްޓަރ ކުރުމުގެ  މިނިސްޓްރީގައި ކަ

ފުރުޞަތު ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ކުދިން ބަލަހައްޓައިދޭނެ 

ފަރާތްތައް  ހޮވާނެގޮތް

ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ކުއްޖާ )ހ(7.

ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާނީކުއްޖާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

ހަދާ އެސެސްމެންޓްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓަރ ނުވަތަ 

މިނިސްޓަރ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކުން ނިންމާ ޢާއިލާއަކަށެވެ. 

ނޑައެޅޭ )ށ( ކަ ބެލުމަށް  ވަގުތީގޮތުން  ކުއްޖާ  ގެނެވިފައިވާ  ބެލުމުގެދަށަށް  ދައުލަތުގެ 

ޢާއިލާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ރައްކާތެރިކަމާއި ލޯތްބާއެކީ ވަގުތީގޮތުން ބެލުމަށް 

ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތާއި ކުއްޖާ 

ހަވާލުކުރުން

ވަގުތީގޮތުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި ކުދިން ހަވާލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީއާއި )ހ(8.

ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމަކީ 

ރައްކާތެރިކަން  ކުއްޖާއަށް  މުއްދަތުގައި  ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  ފަރާތުގެ  ބަލަހައްޓައިދޭ 

ދިނުމާއި، އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމާއި ކުއްޖާ ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ 

ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަން މަތީ ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގައި 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
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މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދައުރާއި ކުއްޖާ )ށ(

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ދައުރު ހިމަނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާޔަށް )ނ( ފަރާތުން  ހަވާލުކުރެވޭ  ބަލަހައްޓަން  ވަގުތީގޮތުން  ކުއްޖާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

އެޅޭނެކަން  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ  އެފަރާތަކާމެދު  އިހުމާލެއްވެއްޖެނަމަ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން )ރ(

ކުއްޖާގެ ކޭސް ވަރކަރއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާ 

ބަލަހައްޓައިދޭން އެދޭ ފަރާތާއެކުގައި 1 ނުވަތަ 2 ހަފުތާގެ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑެއް، 

ކުއްޖާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު، ކުއްޖާއާއި 

ގުޅުމެއް އަށަގަންނަ މަރުޙަލާއަށްފަހުގައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ )ބ( ކުރިން  ހަވާލުކުރުމުގެ  ކުއްޖާ  ޢާއިލާއަށް  ހޮވޭ  ބަލަހައްޓައިދޭން  ކުއްޖާ 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޞިއްޙީ މައްސަލައެއްވޭތޯ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ފަރާތުން ކޭސް 

ކުއްޖާ  ހާލަތާއި  ހުރި  ހަވާލުކުރެވޭއިރު  ކުއްޖާ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ޗެކް  ވަރކަރ 

ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ހަވާލުކުރުމަށް )ޅ( ޢާއިލާއާއި  ބަލަހައްޓައިދޭ  ކުއްޖާ  ފަރާތުން  ހިޔާގެ  ކުޑަކުދިންގެ 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ކުދިންނަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން  ދުވަހެއް ކަ

ދިނުމަށެވެ. ފުރުޞަތު  ތައްޔާރުވުމަށް  މިކަމަށް  އެހެންކުދިން  އެއީ  އަންގަންވާނެއެވެ. 

)ކުއްޖާގެ )ކ( ތަކެތި  ކުއްޖާގެ  ހަވާލުކުރެވޭއިރު  ކުއްޖާ  ފަރާތާއި  ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ކުއްޖާ 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، އައީޑިކާޑު، ވެކްސިން ކާޑު، ކުއްޖާގެ ހެދުން، ރިޕޯޓު ކާޑު، 

މެމޮރީ ބޮކްސް، ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ، ކުއްޖާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެނެވުނުއިރު ހުރި ތަކެތި( 

އެ ފަރާތާއި  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

މޮނިޓަރ ކުރުން

މި އުސޫލުގެދަށުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވާ ފަރާތާ، ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު ކުއްޖާ )ހ(9.

ކުރަމުންދާނެގޮތުގެ  ޕްލޭނާއި މޮނިޓަރ  ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ  އެހީތެރިކަން  ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ޕްލޭން ކުއްޖާގެ ކޭސްވަރކަރ ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާ ޢާއިލާއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

ކުރަމުން  މޮނިޓަރ  ފޯރުކޮށްދީ،  އެހީތެރިކަން  ގޮތަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޕްލޭނުގައި  މި 

ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވާ ޢާއިލާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ސަޕޯޓިންގ )ށ(

ނިޒާމު، ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ކޭސްވަރކަރ 1.

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔ2ާ.
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ނިޒާމު، )ނ( ސަޕޯޓިންގ  އެހީތެރިވެދޭނެ  ޢާއިލާއަށް  ހަވާލުވާ  ބަލަހައްޓަން  ކުއްޖާ 

އިތުރުން  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްޖާގެ  ކޭސްވަރކަރާއި  މިނިސްޓްރީގެ  އެކުލަވައިލުމުގައި 

ހިމެނިދާނެއެވެ.  ފަރާތްތައް  ތިރީގައިވާ 

ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއ1ް.

ރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުންނަނަމަ ޕޮލިސް އޮފިސަރެއ2ް.

ސްކޫލްގެ ވެރިއެއ3ް.

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއ4ް.

ޢަމަލުތައް )ރ( އަދި  ދައުރާއި  ފަރާތެއްގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ނިޒާމުގައި  ސަޕޯޓިންގ 

ބަހައްޓަންޖެހޭނެގޮތް ލިޔުމުން އެފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

އިޖުތިމާޢީ )ބ( ކުއްޖާއަށް  ހިފެހެއްޓުމަށާއި  ކުއްޖާއާގުޅޭ ސިއްރު  ޤާއިމުކުރާއިރު  މި ނިޒާމު 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެގޮތްތައް އެފަރާތްތަކަށް ކޭސްވަރކަރ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދި ކުއްޖާގެ މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް އެފަރާތްކާއެކު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިން )ޅ( މަސްދުވަހުގެ   1 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުއްޖާ 

އެހީތެރިކަން  ގޮތާއި،  ގޮސްފައިވާ  ކުރަމުން  މޮނިޓަރ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  މި 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާގޮތް އަދި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވިފަރާތުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތުގެ 

ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ދާއިމީ  ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ކުދިން  ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓު  ތަފުސީލީ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަށް  ޕެނަލް  ފޮސްޓަރިންގ  އައްޔަންކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން 

ތިރީގައިވާ )ހ(10.މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އެއްބަސްވުމުގައި  ހަވާލުކުރުމުގެ  ކުއްޖާ 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް 

އެއްގޮތަށް( 1. ޕްލޭނާ  )މޮނިޓަރިންގ  ދަށުން  ވަކި އުސޫލެއްގެ  އެޅިފައިވާ  ނޑަ  ކަ

ގެންދިއުން.   ބަލަމުން  ހާލަތު  ކުއްޖާގެ 

ކަންތައްތައް 2. ކުއްޖާއަށްޓަކައި  ތަނުގައި  ދިރިއުޅޭ  ފަރާތް  ހަވާލުކުރެވޭ  ކުއްޖާ 

ބެލުން.  ކުރިން  ހަވާލުކުރުމުގެ  ކުއްޖާ  ކުރެވިފައިވާގޮތް  އިންތިޒާމު 

ނޑައެޅިފައިވާ 3. ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކަ

ސަޕޯޓިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 1 މަސް ކުރިން މޮނިޓަރ 4.

އެކުލަވައިލައި  ރިޕޯޓު  މައްޗަށް  ހުރިގޮތުގެ  ހާލަތު  ކުއްޖާގެ  ކޮށްފައިވާގޮތާއި 

ހުށަހެޅުން.  މިނިސްޓްރީއަށް 
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ކުއްޖާގެ 5. ކުރިން  މަސް   1 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހަވާލުކުރެވޭ  ބެލުމަށް  ކުއްޖާ 

އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު  ފެންނަނަމަ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ކުރުން. މަސައްކަތް 

މަސްކުރިން، 6.  1 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ބެލުމަށް  ކުއްޖާ 

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ފޮސްޓަރިންގ އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަމުންދާ  ކަ

ފަރާތާއި ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަށް ފޮސްޓަރިންގ ޕެނަލްއިން ފާސްކޮށްފިނަމަ، 

ހެދުމަށްޓަކައި  ކަމުގައި  ބެލެނިވެރިޔާ  ފޮސްޓަރ  ފަރާތަކީ  ބަލަހައްޓާ  ކުއްޖާ 

ކުރުން. މަސައްކަތްތަށް  ކުރަންޖެހޭ 

ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތުގެ 

ދައުރުގެ

ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި )ހ(11.

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާއަކީ ވެކްސިންގ ދޭންޖެހޭ އަދި އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން ބަލަންޖެހޭ އުމުރުގެ 1.

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް އިސްކޮޅާ ބަރުދަން ބަލަމުން ގެންދިއުން. ކުއްޖެއްނަމަ  ކަ

ކުއްޖާއާއެކު އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިއުން. 2.

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އުމުރުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 3.

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.

ކުރުމާއި، 4. ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ކުއްޖާ 

އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ކުއްޖާގެ 

ކުރުން. ކަންތައްތައް 

ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދިނުމާއެކު، ޢާއިލީ ވެށްޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.5.

ކަންތައްތަކުގައި 6. އެންމެހައި  ދިމާވާ  ދީ  ކުއްޖާއަށް  ޙިމާޔަތަށް  ރައްކާތެރިކަމާއި 

ޒިންމާނެގުން.  ފުރިހަމަ 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން އެމުއްދަތުގައި 7.

ވަގުތީގޮތުން  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ބަދަލުކޮށްގެން  ދިރިއުޅުން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން 

ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ކުއްޖާ ގޮވައިގެން 

ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަހައްޓާފައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީއަށް 

ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ )ހ(12.މާނަކުރުން އެވަގުތަކު  އެވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމުގައި  މިނިސްޓްރީ  އުސޫލުގައި  މި 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ. ހިޔާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ( ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އެވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  މިނިސްޓަރ 

ފަރާތަށެވެ. ހުންނަވާ  ކެބިނެޓްގައި  ހަވާލުވެ  މިނިސްޓްރީއާ 

ފަށާއިރު )ނ( ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި  ކަމުގައިވިޔަސް،  ނަންބަދަލުވި  މިނިސްޓްރީގެ 

ފޮސްޓަރ  ތެރެއިން  މެންޑޭޓްގައިވާކަންކަމުގެ  ޖެންޑަރގެ  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތަންފީޛުކުރާ   އުސޫލު  މި  އެއީ  ފަރާތެއް  މަތިކުރެވޭ  ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  ކުރުމާބެހޭ 

ފަރާތެވެ. 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 13.ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ފެށިގެންނެވެ.
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ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭކުދިން ވަގުތީ ގޮތުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ވަގުތީ ގޮތުން ކުދިން ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1

ހ- ފުރިހަމަ ނަން: ...........................................   ށ- އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: .............................................

ނ- ޢުމުރު/އުފަންތާރީޚު: .....................................   ރ- ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އެޑްރެސް: ...................................

ބ- މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ..............................  ޅ- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ..............................................

ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު:. 2

ށ- ވަރިވެފައި       ނ- އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނިޔާވެފައި ހ- ކައިވެނި ކޮށްގެން  

ބ- ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރޭ     ޅ- 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު  ރ- ކުދިންގެ އަދަދު:  

ކ- ޝަރުޢީ ބައްޕަނެތް ކުއްޖަކު ހުރޭ:                          އ- ޝަރުޢީ ބައްޕަ ނެތްކުއްޖަކު ނުހުރޭ 

އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު:. 3

ށ- އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ............................................ ހ- ނަން: ..................................................  

ރ- ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް: .................................. ނ- ޢުމުރު/ އުފަންތާރީޚު: ...............................  

ޅ- ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު: ............................................. ބ- މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: .......................... 

ގޭބީސީގެ ހާލަތު: . 4

ދިރިއުޅެނީ:

ހ- އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި           

ށ- ރައްޓެއްސަކާއި އެކު      

ނ- ކުއްޔަށް                 

ރ- ސަރުކާރުން/އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހިޔާވައްސެއްގައި 

ބ- ޢާއިލާ/ ތިމާގެ މީހުންނާއެކު     

ޅ- ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި ނޫންނަމަ ކުއްޖާ ގޮވައިގެން އުޅެވޭނެ ގެދޮރު އެބަހުރި         

ކ- ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި ނޫންނަމަ ކުއްޖާ ގޮވައިގެން އުޅެވޭނެ ގެދޮރު ނެތް 
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ދިރިއުޅޭ ގެ/ފްލެޓްގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:. 5

އެކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލު: . 6

ނޑު އެއްބަފާ:  ހ- މައިންބަފައިން:      ށ- ދަރީން:         ނ- ދަރީންގެ ދަރީން:         ރ- އެއްބަ

ނޑު:        ޅ- އެއްބަފާ:         ކ- އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް:  ބ- އެއްބަ

   

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:. 7 ލިބޭ އާމްދަނީ:. 8

ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު: . 9

ހ- ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރިނަމަ ތަފުސީލު: 

ށ- އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ތަފުސީލު: 

ނ. ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭހެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ތަފުސީލު:

ރ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަނަމަ ތަފުސީލު:

ބ. ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ހުންނަނަމަ ތަފުސީލު:
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ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ނޫންކަމަށްވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލު  މަތީގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނަން:                                ސޮއި:                     އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 

ތާރީޚު: ......../ ......./ ..............



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


