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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ދިނުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު  
 ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ތަޢާރަފާިއ ނަން 

 

1 . )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019/18ނަންބަރު  މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު   )ހ(  
ޤާނޫނު( ގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއައްސަސާތަކުގައި 

އެ ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ކުޑަކުދިންނާ  ހައިސިއްޔަތުން  ކުދިންގެ  އެކި 
ކުރުުމގައި  ތަންފީޛު  ޤާނޫނު  ނުވަތަ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ަމއްޗަށް 

ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ތަްމރީނާއި އިރުޝާދު   މަސައްކަތްކުރާ އެންެމހައި
ބަޔާންކުރުާމއި  އުސޫލުތައް  ފެންވަރު ، ދިނުުމގެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ 

 ބެލުުމގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާނެ ނިޒާެމއް ޤާއިްމކުރުުމގެ ގަވާއިދެވެ.  

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ   26ޤާނޫނު( ގެ  

114  ( ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދަށުން 7ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )       
 ބާރު ލިބިގެން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

"ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް   ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ނ(   
އެ   ދިނުާމއި  ތަްމރީނު  ބެލުާމބެހޭ  ޚާއްޞަ  ފެންވަރު  ފަރާތްތަކުގެ 

 އެވެ. ގަވާއިދު"

. 2 މަގުސަދު   މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ. 

އެ )ހ(    ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ  ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ކުޑަކުދިންނާ      ކުދިންނާ 
ކުދިންގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންެމހައި  އެ

ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެންެމހައި 
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ޚާއްޞަ ތަްމރީނާއި ފަރާތްތަކަކީ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުުމގެ 
 ރުކުރުން.ހުނަރާއި އިރުޝާދު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަ

އެ )ށ(    ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ  ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ކުޑަކުދިންނާ      ކުދިންނާ 
ކުދިންގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންެމހައި  އެ

ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެންެމހައި 
ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޚާއްޞަ ތަްމރީނާއި ފަރާތްތަކަކީ 

ހުނަރާއި އިރުޝާދު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުަމށްޓަކައި،  
ނަންބަރު   ގެ   2019/18ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ 

ުމއައްސަސާތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ހަތަރުވަނަ 
  ޒަފުންނަށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަްމރީނުމަސައްކަތްކުރާ  ުމވައް

ފެންވަރު  ުމވައްޒަފުންގެ  އެ  ގަވާއިދުން  އިންތިޒާާމއި،  ދެވޭނެ 
އިންތިޒާުމ ވަޒަންކުރެވޭނެ  ުމއައްސަސާތަކުގައި   ުމރާަޖޢާކޮށް  އެ 

 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ުމޢާަމލާތުކޮށް،  )ނ(    ކުދިންނާ  އެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ      ކުޑަކުދިންނާ 
މަސައްކަތްކުރާ   އެ އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ަމއްޗަށް       ކުދިންގެ 

އެންެމހައި ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
މަސައްކަތްކުރުުމގެ  ކުޑަކުދިންނާއެކު  ފަރާތްތަކަކީ     އެންެމހައި 
ޤާބިލު   ލިބިފައިވާ  އިރުޝާދު  ހުނަރާއި  ތަްމރީނާއި  ޚާއްޞަ 

ކަށަ ުމއައްސަސާތަކުން  ފަރާތްތަކެއްކަން  ކަާމބެހޭ  ވަރުކުރުަމށް 
ނިޒާެމއް،  ވިލަރެސްކުރާނެ  މަސައްކަތްތައް               ކުރަުމންދާ 

 އެ ުމއްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތުން ޤާއިުމކުރުން. 

. 3 ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭނެ ިއދާރާތައް   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ނިޒާުމގައި ހިެމނޭނީ، ދައުލަތުގެ އަންނަނިވި   
 އިދާރާތަކެވެ. 

 ؛ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސް )ހ(   

 ؛ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް )ށ(   

 ؛ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް )ނ(   

 ؛ެޖނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ރ(   

 ؛ބަލާ ކޯޓު ތައްކުޑަކުދިންގެ ަމއްސަލަ )ބ(   
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 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން.  )ޅ(  

ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސަްއކަތްކުރާ  
ފަރާތްތަކަކީ ާޚްއޞަ ތަމްރީނު  
 ލިބިފަިއވާ ބަެއްއކަމުގަިއ ވުން  

4 . ުމއައްސަސާތަކުގައި،  )ހ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި             މި 
އެ ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ކުޑަކުދިންނާ  ހައިސިއްޔަތުން  ކުދިންގެ  އެކި 

ކުދިންގެ  އެޅުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު  
ކުރުުމގައި އެނޫންވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން    ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛު

ކުޑަކުދިންނާއެކު  ފަރާތްތަކަކީ،  އެންެމހައި      މަސައްކަތްކުރާ 
އިރުޝާދު   މަސައްކަތް ހުނަރާއި  ތަްމރީނާއި  ޚާއްޞަ  ކުރުަމށް 

 އި ވާންވާނެއެވެ.  ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަުމގަ

ހާސިލު  )ށ(    ަމގުސަދުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ     މި 
ކުރުަމށް ޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއައްސަސާތަކުގައި 
އެފަދަ  އަދި  ދެވޭނެ،  ތަްމރީނު  ުމވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ފެންވަރު   އިންތިޒާެމއް ުމވައްޒަފުންގެ  ކުރެވޭ  ުމރާަޖޢާ        ގަވާއިދުން 
 އެ ުމއައްސަސާތަކުގައި ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.  

ުމއައްސަސާތަކުގައި،  )ނ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި             މި 
ކުދިންގެ  އެ  ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ކުޑަކުދިންނާ  ހައިސިއްޔަތުން  އެކި 
ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ކުދިންގެ 

  ކުރުުމގައި އެނޫންވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން  ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛު
ވާންވާނީ،   އިރުޝާދު  ތަްމރީނާއި  ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް  ަމސައްކަތްކުރާ  ނިޒާުމގައި  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ 
އުސޫލުތަކުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅޭ  ކަާމ  ކަަމށް،  ދޭންޖެހޭނެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަްމރީނާއި އިރުޝާދުކަުމގައެވެ. 

. 5 ރާމްތައް   ތަމްރީނު ޕްރޮގް ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަުމގައި  ޕްރޮގްރާްމތައް  ތަްމރީނު  ޚާއްޞަ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ފަދަ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިެމނެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަުމގެ ތެރޭގައި، 

ުމޢާަމލާތުކޮށް،  )ހ(    ކުދިންނާ  އެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ      ކުޑަކުދިންނާ 
އެ ކުދިންގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ހިންގޭ    ޚާއްޞަކޮށްގެން  ދާއިރާއަށް  ަމސައްކަތްކުރާ  ފަރާތެއް  އެ 
 .ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާްމތައް

އިންޓަރވިޔުކޮށް ކުޑަކުދިންނާ   )ށ(    ކުދިންނާ  އެ  ކުރުާމއި،  ުމޢާަމލާތު 
 .ސުވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާްމތައް
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އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި  )ނ(    ކުދިންނާއި، ކުށަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ 
ުމޢާަމލާތުކޮށް ކުދިންނާ  އެޅުުމގައި   ،ތިބޭ  އެ ކުދިންނާެމދު ފިޔަވަޅު 

 .ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާްމތައް

ނަންބަރު   )ރ(    ޙައްޤުތައް   2019/19ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 
ހަދައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނު( އާއި، އެ  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019/18ގަވާއިދުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
އެންެމހައި  ހަދައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  އާއި،  ޤާނޫނު( 

  .ށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާްމތައްކަގަވާއިދުތަ

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ  )ބ(   
ގުޅޭ   ކުޑަކުދިންނާ    ،ގަވާއިދުތަކާއި  ،ޤާނޫނުތަކާއިއިތުރުންވެސް، 

ުމޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ         ،ދިވެހިރާއްޖެ 
އެކުލަވައިލައިފައިވާ   އެ ގޮތުން  ކުރުުމގެ  ތަންފީޛު  ުމޢާހަދާތައް 

ތަކެއްޗަށް  ފަދަ  ޕްރިންސްޕަލްތައް  ގައިޑިންގެ  ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި، 
 .ގްރާްމތައްއަހުލުވެރިކުރުާމބެހޭ ތަްމރީނު ޕްރޮ

ތަްމރީނު   )ޅ(   ޚާއްޞަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ބަލާ  ަމއްސަލަ  ކުޑަކުދިންގެ 
 . ޕްރޮގްރާްމތައް

މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތަކާއި،   )ކ(   
އެ ކަންކަާމ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އިޞްލާޙުތަކާއި،  
ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅާ  ދަށުން  ުމޢާހަދާތަކުގެ  ުމހިންުމ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 .ގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫާމތު ދިނުާމ ގުޅޭ ސެޝަންތައް

ކުދިންގެ  )އ(    އެ  އަރައިގަތުާމއި،  ކުށަށް  ކުށްކުރުާމއި،  ކުޑަކުދިން 
ތެރެއިން  ހޯދުންތަކުގެ  ހޯދޭ  އަލަށް  ގުޅޭގޮތުން،           ހެދިބޮޑުވުމާ 
އެނގެންެޖހޭ   ކޮންމެހެން  ފަރާތްތަކަށް  ުމޢާަމލާތުކުރާ  ކުދިންނާ  އެ 

 .ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާްމތައް

ކުދިންނާއި،   )ވ(    ތަޙައްަމލުކުރަުމންދާ  ަމއްސަލަތައް  އެކިއެކި  ނަފްސާނީ 
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ކުދިންނާ   ިމފަދަ  ދިނުާމއި،  ތަްމރީނު  ފެންވަރުގެ  އެކަށީގެންވާ 

 ުމޢާަމލާތު ކުރުާމއި ސުވާލުކުރުާމ ގުޅޭ ތަްމރީނުތައް.

ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީެއްއ  
 ެއކުލަވަިއލުން 

6 . ުމޢާަމލާތުކޮށް، އެ ކުދިންގެ    ަމއްސަލަތަކުގައި އެ ކުދިންނާ  ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ 
ފަރާތްތަކަކީ   އެންެމހައި  ަމސައްކަތްކުރާ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ަމއްޗަށް 
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ލިބިގެންވާ    ހުނަރު  ތަްމރީނާއި  ޚާއްޞަ  މަސައްކަތްކުރުުމގެ  ކުޑަކުދިންނާއެކު 
ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ  ބައެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުަމށް ޓަކައި މި ގަ

ގަވާއިދަށް  ިމ  ޓަކައި،  ކުރުަމށް  ވިލަރެސް  ކަންކަން  ގުޅޭ  އެކަމާ  ެމދުގައި 
ފަށާތާ   ކޮިމޓީއެއް    15ޢަަމލުކުރަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. މި ކޮިމޓީ އެކުލަވައިލާނީ ިމނިސްޓަރެވެ.

. 7 ެއކުލެވިގެންވާ ގޮތް ކޮމިޓީ  ގަވާއިދުގެ   )ހ(   ކޮިމޓީ   6މި  އުފައްދާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ. 

 ؛ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ، ިމނިސްޓްރީގެ ުމވައްޒަފެއް (1)   

ގަވާއިދުގެ   (2)    ާމއްދާގައި    3މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ 
)އެކެއް(   1ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ޢައްޔަނުކުރާ    ،އިދާރާތަކުން
 ެމންބަރު.

ވާންވާނީ،     )ށ(    ެމންބަރުން  ޢައްޔަނުކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުަމށް އެ އިދާރާއިން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތްކުރާ، ހިންގުުމގެ ދާއިރާގެ ފަރާތަކަށެވެ. ބައިގައި 

ިމނިސްޓްރީއާއި ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން   )ނ(   
ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި  ފަރާތަށް  ބައިވެރިވާ  ކޮިމޓީގައި  މި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ރިޔާސަތު   )ރ(    )ކޮިމޓީގެ  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  ( ވަނަ  1ބަލަހައްޓާނީ، މި 
 ނަންބަރުގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެވެ.

. 8 ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ  ކޮިމޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުެމވެ.   

 ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާްމކޮށް ބޭއްވުން.  )ހ(   

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    އިދާރާތަކުގައި   3މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ުމޢާަމލާތުކޮށް،   ނާކުޑަކުދިން ކުދިންނާ  އެ  ަމއްސަލަތަކުގައި       ގުޅޭ 

ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުދިންގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި  
ތަްމރީނު  އަސާސީ  ިމންގަނޑުތައް،   ހިންގާނެ         ޕްރޮގްރާުމތަކުގެ 

ފަށާތާ   ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ދުވަހުގެ   60މި  )ފަސްދޮޅަސް( 
 ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުން.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-78/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           184 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ހުށަހަޅާ    13މި  އިދާރާތަކުން  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ަމޢުލޫާމތުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުން. 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާ    12މި ގަވާއިދުގެ   )ރ(   
އިޞްލާޙު އިދާރާތަކުން  އެ  ދިރާސާކޮށް،  ކުރަންެޖހޭ    އުސޫލުތައް 

 ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ިމނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން.

ދަށުން އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާ  ވަނަ ާމއްދާގެ    12މި ގަވާއިދުގެ   )ބ(   
 އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާތަކުން ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ ބެލުން.

ަމއްޗަށް  )ޅ(   ކުޑަކުދިންގެ  އަލީގައި  ދިރާސާތަކުގެ  ކުރެވޭ       އަލަށް 
ޤާނޫނު ހިންގައި ތަންފީޛު ކުރުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގައި 

ފެންވަރު   ގަވާއިދުގައި   ،ދިރާސާކޮށްހުންނަންޖެހޭނެ  މި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރުން. 

ފަރާތްތަކުން   )ކ(    ތަންފީޛުކުރާ  ހިންގައި  ޤާނޫނު  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ 
ބަލައި  ހަަމތައް  ގެންގުޅޭ  ކުރުުމގައި  ުމޢާަމލާތު  ކުޑަކުދިންނާ 

 ވަޒަންކުރުން.

ޤާނޫނު   )އ(    ަމއްޗަށް  ފަރާތަށް ކުޑަކުދިންގެ  ތަންފީޛުކުރާ         ހިންގައި 
ނިޒާުމގައި  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  އިރުޝާދަކީ  ތަްމރީނާއި  ދޭ 

ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ    މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންެޖހޭކަަމށް ކަމާ 
 އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަްމރީނާއި އިރުޝާދުތޯ ބެލުން. 

ަމއްޗަށް   )ވ(    ފަރާތްތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ހިންގައި      ޤާނޫނު 
ތަްމރީނުތަކުގެ  އެ  ހިންގުަމށްފަހުގައި،  ޕްރޮގްރާްމތައް  ތަްމރީން  ދޭ 

 އިްމޕެކްޓް އެސެސްަމންޓެއް ހެދުން.

 ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުންތަްއ  

 

9 . )ތިނެއް( ަމހަކުން    3ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް، ަމދުވެގެން ކޮންމެ   )ހ(  
 )އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.  1

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ކޮިމޓީގެ  )ށ(   
ބާއްވަން ކޮންމެހެން  އެފަދަ   ބައްދަލުވުެމއް  ހާލަތެއްގައި  ެޖހިއްެޖ 

 ނެތެވެ. ށް ހުރަހެއްކަބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވުަމ

. 10 ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާިއދު  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  ކޮިމޓީ އެކުލަވައިލާ ތާރީޚުން    6މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮިމޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު   15ފެށިގެން  
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ކޮިމޓީގެ  ފާސްކޮށް،  ގަވާއިދު  އެ  އެކުލަވައިލައި،  ކޮިމޓީން 
 މަސައްކަތްތައް ފަށަންވާނެއެވެ. 

ހިންގާ ގަވާއިދުގައި،    އިގެންލަދަށުން އެކުލަވައިމި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ށ(   
ގޮތާއި،   ކަނޑައަޅާނެ  ތާރީޚުތައް  ބާއްވާނެ  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮިމޓީގެ 

ބެލެހެއްޓުާމއި ޔައުިމއްޔާ  ބައްދަލުވުމަށް   ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮިމޓީ 
ބަޔާންކޮށްފައި  އުސޫލުތައް  ގުޅޭ  ހާޒިރުވުާމ  ެމންބަރުން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

. 11 ޓީގެ ސެކްރެޓޭރިެއޓްކޮމި ކޮިމޓީއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ކޮިމޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް   
 ބަލަހައްޓާނީ ިމނިސްޓްރީންނެވެ.  

. 12 ުއސޫލު ހެދުން  ކޮންެމ   )ހ(   ހިެމނޭ  ނިޒާުމގައި  އެކުލަވައިލާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
އުސޫލެއް  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އިދާރާއަކުން 

ފަށާތާ،   ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  )ތިރީސް(   30އެކުލަވައިލައި، މި 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮިމޓީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  

ސުލޫކީ   (1)    ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުޑަކުދިންނާއެކު 
 ؛ިމންގަނޑު

އެކުލަވައިލައިފައިވާ،   (2)    ގޮތުން  ހިެމނޭ  ބައިތައް  އަންނަނިވި 
މަސައްކަތްކުރާ ތަްމރީނު   ކުޑަކުދިންނާއެކު  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން

ރާވައިފައިވާ  2.1     ހިންގަން  އަހަރު  އޮތް  ކުރިޔަށް 
ޕްރޮގްރާްމތަކާއި   ޕްރޮގްރާްމގެ  ތަްމރީނުތަކާއި 

  ؛މޮޑިއުލް/ކޮންޓެންޓް

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގައި ަމސައްކަތްކުރާ  2.2    
ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ދޭންޖެހޭނެކަަމށް  ފަރާތްތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަްމރީނާއި  އުސޫލުތަކުގައި  
 އިރުޝާދުތައް. 

ުމވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ޮމނިޓަރކުރުާމއި ވަޒަންކުރުާމ ގުޅޭ   (3)   
 އުސޫލު.

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  އިދާރާތަކުން  2މި  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )
( އަކުރުގެ  އެ  ޕްލޭނާއި،  ދަށުން  3އެކުލަވައިލާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ   )
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)އެކެއް( ފަހަރު އެ އިދާރާއަކުން    1އެކުލަވައިލާ އުސޫލު، އަހަރަކު  
 ުމރާަޖޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގައި   )ނ(    އެކުލަވައިލައިފައި މި  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޖުޑީ ޑިޕާޓްަމންޓް  ިމނިސްޓްރީއާއި  ޝަލް  ހުށަހެޅުުމން 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

. 13 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރުން  ުމޢާަމލާތުކޮށް  )ހ(   ކުދިންނާ  އެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ       ކުޑަކުދިންނާ 
މަސައްކަތްކުރާ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ަމއްޗަށް  ކުދިންގެ  އެ 
އެއްފަހަރު،  އަހަރަކު  ަމޢުލޫާމތު،  އަންނަނިވި        ުމވައްޒަފުންނާބެހޭ 

ގަވާއިދުގެ   އިދާރާތަކުން    3މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 ޓީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.ކޮިމ

 ؛ތަޢުލީމީ ފެންވަރު (1(   

 ؛ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަްމރީން (2)   

 ؛ވަޒީފާގައި ހޭދަވި ދުވަސްތައް (3)   

 ؛ތަުޖރިބާ (4)   

 ؛އިޞްލާޙީ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ އެކަން  ( 5)   

 ކޮިމޓީން ހޯދުަމށް އެދޭ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު.   (6)   

ަމޢުލޫާމތު، )ށ(    ފޮނުވަންެޖހޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ގަވާއިދަށް   މި  މި 
މި ގަވާއިދުގެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،   30ަމލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ
އިދާރާތަކުން    3 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ކޮިމޓީއާ ހިއްސާ  ވަނަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިޥާ ަމޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ  )ނ(   
ލިބެންހުރި  ބޭރުން  ރާއްެޖއިން  ގުޅިގެންނާއި،  ފަރާތްތަކާ  އެކިއެކި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަްމރީނުގެ   ުމވައްޒަފުންނަށް  ފުރުޞަތުތައް 
ހޯދައިދީފައިވާ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާތަކުން 

ަމޢުލޫާމތު، ކޮނެްމ    ފުރުޞަތުތަކުގެ  އެއްފަހަރު،  އަހަރަކު 
 އިދާރާއަކުން، ކޮިމޓީއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 
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. 14 ޝަކުވާ ބެލޭނެ ނިޒާމު  ަމއްސަލަ  ގުޅޭ  ކުދިންގެ  ކުޑަކުދިންނާ  އެ  ުމޢާަމލާތުކޮށް  އެ ކުދިންނާ  ތަކުގައި 
ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފުންގެ ަމޤާުމގެ  
ކޮންެމ   ނިޒާެމއް،  ބެލޭނެ  ޝަކުވާތައް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ 

ޤާއިްމކޮށް ގުޅިގެން    ،އިދާރާއެއްގައި  ޝަކުވާތަކާ  ޝަކުވާތަކާއި،  ހުށަހެޅޭ 
 ނިންުމނު ގޮތް، ކޮިމޓީއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.

. 15 މާނަކުރުން  ގޮތުން    ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގައި  މި 
ޢިބާރާތްތަކާއި  ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ާމނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި  

ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް، ތިރީގައި ދީފައިވާ 
 ާމނަކުރުެމވެ.

ސިޔާސަތުތައް  )ހ(    ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓްރީ" 
ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކުރުުމގެ  ތަންފީޛު 

 ވުޒާރާއަށެވެ. 

ސިޔާސަތުތައް  )ށ(    ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓަރު" 
ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކުރުުމގެ  ތަންފީޛު 

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ާމއްދާގެ   6"ކޮިމޓީ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ވަނަ 
 ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮިމޓީއަށެވެ. 

. 16 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 
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