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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު  ކުޑަކުދިންނާމެދު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ

ކުދިންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނާ )ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ހަގު އުުމރުގެ    15ިމއީ،   )ހ(   .1 ނަން  ތަޢާރަފާިއ
ކުދިންނާއި ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  އަރައިގަތުުމގެ    ،ޚިލާފު  ކުށަށް 

ކުދިންނަށް  އެ  ދުރުހެލިކޮށް،  ކުށްކުރުމާ  ކުދިން،  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި 
ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދީ، އެ ކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުަމށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ  

 ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުުމގެ ގަވާއިދެވެ.  އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމާ  

ގަވާއިދަކީ )ށ(    ނަންބަރު    ،މި  ޢަދުލުގެ   2019/18ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 
އަށް  27ޤާނޫނު( ގެ   )ރ(  ާމއްދާގެ  ޤާނޫނުގެ   ވަނަ  އެ     ރިޢާޔަތްކޮށް، 

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

ކިޔާނީ )ނ(    ގަވާއިދަށް  ހުށަހެޅޭ    ،މި  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  "ޤާނޫނާ 
 ކުޑަކުދިންނާެމދު އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .2 މަގުސަދު 

އަރައިގަތުުމގެ  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކުށަކަށް   )ހ(   
ކުށްކުރުުމން   ކުދިން  އެ  ދެނެގަތުާމއި،  ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި 

ކުރުމާ ގުޅޭ   ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދީ ރިހެބިލިޓޭޓް ދުރުހެލިކޮށް، އެ
 ނިޒާެމއް އެކުލަވައިލުން. 

ކުށްކުރުާމ   )ށ(    ކުޑަކުދިން  ަމދުކުރެވޭނީ  ކުށްކުރުން  ުމުޖތަަމޢުގައި 
ދުރުހެލިކުރުވައިގެން ކަަމށް ދެކި، އެ ކުދިންނަކީ ުމުޖތަަމޢަށް ބޭނުންހިފޭ 
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ބައެއްކަަމށް ހެދުަމށް ޓަކައި އެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން 
 ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުުމގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުން.

ބައްޓަންކުރުުމގައި )ނ(    މުސްތަޤުބަލު  އަރައިގަތުަމށް   ،ކުދިންގެ  ކުށަށް  ކުދިން 
ުމހިންުމ   ނައްތައިލުަމކީ  ސަބަބުތައް  އެ  ހޯދައި،  ސަބަބުތައް  ެމދުވެރިވާ 
ކަެމއްކަަމށް ދެކި، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި ކުށަށް 
އަވަސް   ރައްކައުތެރިކުރުަމށް  ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ 

 ގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން.ފިޔަވަޅު އެޅުުމ

ކުދިންނާއި )ރ(    ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  އަރައިގަތުުމގެ    ،ޤާނޫނާ  ކުށަށް 
ކުދިން ތިބޭ  ބޭނުންހިފޭ  ،ނުރައްކަލުގައި  އަޚުލާޤު ރަނގަޅު    ،ުމުޖތަަމޢަށް 
ކަާމބެހޭ އެންެމހައި އިދާރާތަކާއި ުމުޖތަަމޢުގެ   ، ކުދިންތަކެއް ކަުމގައި ހެދޭނީ

އެއްބާރުލުާމއެކު ކަަމށް ދެކި، ކަާމބެހޭ އިދާރާތައް އެކުގައި އެއް ަމގުސަދެއް 
 ހާސިލުކުރުަމށް ަމސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް އެކުލަވައިލުން.

ކުދިންނާއި )ބ(    ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  އަރަ  ،ޤާނޫނާ  އިގަތުުމގެ  ކުށަށް 
ކުދިންނަށް  އެ  ޓަކައި  ކުރުަމށް  ރައްކައުތެރި  ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި 
 .ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުާމކޮށްފައިވާ  ޕްރޮގުރާުމތައް ހިންގޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ކުދިންނާއި )ޅ(   ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  އަރައިގަތުުމގެ    ،ޤާނޫނާ  ކުށަށް 
ތަްމރީނު   ތަޢުލީާމއި  ޚާއްޞަ  ލިބެންެޖހޭ  ކުދިންނަށް  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި 

  ލިބޭނެ އިންތިޒާްމތައް ހަަމެޖއްސުން.

)ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ހަގު އުުމރުގެ    15  ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުާމއެކު  .3 ިއމުކުރުން ޤާނިޒާމު 
ކުދިންނާއި ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ތެރެއިން،  ކުށަށް   ،ކުދިންގެ 

ކުށްކުރުމާ ދުރުހެލިކޮށް، އެ ކުދިންނަށް   ،އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިން
އަ ޓަކައި  ކުރުަމށް  ރިހެބިލިޓޭޓް  ކުދިން  ފަރުވާދީ، އެ  އަވަސް  ބޭނުންވާ  ޅަންެޖހޭ 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިެމނޭ ގޮތަށް ޤާއުިމކުރެވުނީއެވެ.  ،ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާެމއް

އިރެއްގައި  )ހ(    އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުުމގެ  ސިޔާސަތުތައް  ދާޚިލީ 
 ހަވާލުކޮށްފއިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ.

 ޖަސްޓިސް. ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް  )ށ(   

މަސްއޫލިއްޔަތު  )ނ(    ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
 .ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ
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 . ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް )ރ(   

ަމސްއޫލިއްޔަތު  )ބ(     ކުރުުމގެ  ތަންފީޛު  ސިޔާސަތުތައް  ތަޢުލީާމބެހޭ 
 .ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ

 . ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް )ޅ(   

  .ކައުންސިލްތައް )ކ(   

 .ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ަމދަނީ ަޖުމޢިއްޔާތައް )އ(   

  ަމއިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން. )ވ(   

 ނިޒާުމގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުެމވެ.   .4 ނިޒާމުގެ މަގުސަދު 

ހުށަހެޅިފައިވާ  )ހ(    ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ކުށަކަށް   ކުދިން  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ 
ދުރުހެލިކޮށް،  ކުށްކުރުާމ  ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި         އަރައިގަތުުމގެ 
ކަާމބެހޭ   ކުރުަމށް ޓަކައި  ރިހެބިލިޓޭޓް  ބޭނުންވާ ފަރުވާދީ  ކުދިންނަށް  އެ 

  އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ާމޙައުލެއް އުފެއްދުން.

ޚިލާފު   )ށ(    ހުށަހެޅިފައިވާޤާނޫނާ  ކުށަކަށް   ކުދިން  ޢަަމލުތަކަށް  ނުވަތަ 
އެހީތެރިކަާމއި   ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ 

 ތަޢުލީާމއި ތަްމރީން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ހުށަހެޅިފައިވާ )ނ(    ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ކުށަކަށް   ކުދިންނަކީ  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ 
ބޭނުންހިފޭ ުމުޖތަަމޢަށް  ކުދިންނަކީ  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި   ، އަރައިގަތުުމގެ 

ގޮތުގައި ކުދިންތަކެއްގެ  ރަނގަޅު  ކުރުަމށް   ތަރުބިއްޔަތު  އަޚުލާޤު 
 މަސައްކަތްކުރުން. 

ހުށަހެޅިފައިވާ )ރ(    ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ކުށަކަށް   ކުދިން  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ 
ބޭނުންވާ   ޢާއިލާތަކަށް  ކުދިންގެ  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ 

ގުޅުން    ،ހޭލުންތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާްމތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޢާއިލީ 
 ބަދަހިކުރުަމށް އެހީތެރިވުން. 

ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ  
ކުށަށް ައރަިއގަތުމުގެ   ،ކުދިންނާިއ

ނުރަްއކަލުގަިއ ތިބޭ ކުދިން ދެނެގަތުމާ  
 ގުޅޭ ުއސޫލުތަްއ 

ސިފައެއް   )ހ(   .5 ކުދިންނަކީއަންނަނިވި  އަންނަނިވި    ހިެމނިފައިވާ  ނުވަތަ 
ކުދިންނަކީ ތިބޭ  ބޭނުަމށް  ،ހާލަތްތަކުގައި  ގަވާއިދުގެ  ޚިލާފު   ،މި  ޤާނޫނާ 
ބޭ ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތި  ، ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި
 ކުދިން ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ.   
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 ؛ކުށެއް ކުރުުމގައި ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވުން  (1)   

 ؛ކުށެއް ކުރަން ރޭވުުމގައި ބައިވެރިވުން ،ކުށެއް ނުކުރި ނަަމވެސް   (2)   

 ؛ހިންގުން އާންމު އިުޖތިާމޢީ ިމންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް   (3)   

 ؛ގިނަ ވަގުތު ަމގުަމތީގައި އުޅުން  (4)   

އުުމރާ ނުގުޅޭ ކަންކަުމގައި ގިނަ    ،އުުމރަށްވުރެ ބޮޑެތި ީމހުންނާއެކު  (5)   
 ؛ވަގުތު ހޭދަކުރުން

 ؛ހަނގާކުރުން  (6)   

ނުރައްކާތެރިވާ  (7)    ނަފުސަށް  ނުވަތަ   އަިމއްލަ  ޢަަމލުތައް  ފަދަ 
 ؛ހަަމނުެޖހުުމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގުންނުރައްކާތެރި 

 ؛ އަނިޔާކުރުން ށްވާރަަޖނަ  (8)   

އަނިޔާއާއި ހަަމނުޖެހުން ތަޙައްަމލު ކުރަންެޖހޭ ފަދަ ާމޙައުލެއްގައި    (9)   
ނުވަތަ   ދިއުން  ާމޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅެުމން    އެފަދަ 

އެހެން   ،ދިރިއުޅެފައިވުާމއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
 ؛ ސިފައެއް ހުރުން

  އުޅުން،   ތަނެއްގައިމީހުން ދިރިއުޅޭ   ކުށްކުރާކަަމށް ތުހުަމތުކުރެވޭ  (10)   
ވަގުތު   ގިނަ  ީމހުންނާއެކު  ބޮޑެތި  އަރައިގަންނަ  ކުށަށް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ    ،ހޭދަކުރުން ކުދިން،  ދިރިއުޅޭ  ވެށީގައި  ކުށުގެ        ނުވަތަ 
 ؛އެ ފަދަ ތަނެއްގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ކުދިން

ނެތުާމއެކު  (11)    ާމޙައުލެއް  ހަރުދަނާ  ާމއްދާގައި  މި    ،ދިރިއުޅޭނެ 
 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ސިފައެއް ހުރުން

 ؛ގޭންގު ކުށްތަކުގައި ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވުން  (12)   

ތަޙައްަމލު   (13)    ހަަމނުެޖހުން           ، ވުާމއެކު  ކޮށްފައި  ހަނގުރާަމއާއި 
 މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ސިފައެއް ހުރުން. 

އިތުރުން )ށ(    ކަންކަުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކަުމގެ    ،މި 
ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތަށް  ޢަމަލުތަކަށް   ،ބާވަތާއި  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ކުއްާޖއަކީ 

ހުރި   ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަކަށް  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިފައިވާކަަމށް 
ކުއްެޖއްކަަމށް ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންކުރެ އެއްވެސް  
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ފެނިއްެޖނަަމ އަވަހަ  ،ފަރާތަކަށް  އެންމެ  އޮފް   ،ށްކަވީ  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 އިލް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  ޖުވެނަ

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއަށް  )ނ(   
ބިނާކޮށް ކަންކަާމއި ަމޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް  އެ ކުއްަޖކީ ޤާނޫނާ   ،ހުށަހެޅޭ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަަމލުތަކަށް  ކުށަކަށް   ކުއްެޖއްކަަމށް  ޚިލާފު  ނުވަތަ 
 ،އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ހުރި ކުއްެޖއްކަަމށް ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚުތިޔާރު

 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޓަކައިމި   )ހ(   .6 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަްއ ކުރުަމށް  ހާސިލު  ަމގުސަދުތައް  ގަވާއިދުގައި   ، ގަވާއިދުގެ  ިމ 
ނަތީާޖ   ވިލަރެސްކޮށް،  ގޮތް  މަސައްކަތްކުރާ  ނިޒާމު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހާސިލުކުރެވެުމންދާ ިމންވަރު ިމނިސްޓަރު ބަލަންވާނެއެވެ.

އެންެމހައި   )ށ(    ބައިވެރިވާ  ނިޒާުމގައި  އުފައްދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
އެއްގޮތަށް   ނިޒާމާ  މި  ކަށަވަރުކޮށް، އިދާރާތަކުން  ޢަަމލުކުރަުމންދާކަން 

 ،އެފަދައިން ޢަަމލު ނުކުރާ ސަބަބުތައް ހޯދައި  ، އެފަދައިން ޢަަމލު ނުކުރާނަަމ
ަމސައްކަތް  ިމނިސްޓްރީން  ހޯދުަމށް  ޙައްލު  ގެނެވޭނެ  އެކަަމށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް  
 ޖަސްޓިސްގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ  

ނުވަތަ  )ހ(   .7 ފަރާތަކުން،  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ހިެމނޭ  ގަވާއިދުގައި             މި 
ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދުގައި            ،މި 

ގަވާއިދުގެ   ަމއްސަލައެއް   5މި  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ހުށަހަޅައިފިނަަމ ގުޅޭގޮތުން  ަމޢުލޫާމތެއް    ،ކުޑަކުއްަޖކާ  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ޓަކައި ހަދަންެޖހޭ އިނީޝަލް   އެ ކުއްާޖގެ ހާލަތު ދެނެގަތުަމށް  ،ލިބިއްެޖނަަމ
ގަވާއިދުގެ    ، އެސެސްަމންޓް ކަނޑައަޅައިފައިވާ   20ިމ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 ގޮތުގެ ަމތިން ހަދަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަތީާޖއަށް  މި  އެސެސްަމންޓުގެ 
ނަންބަރު    ،ބިނާކޮށް ޙައްޤުތައް   2019/19ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 

ޤާނޫނު( ގެ   ާމއްދާއާއި    110ރައްކާތެރިކުރުާމބެހޭ  ިމ ގަވާއިދުގައި ވަނަ 
ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާގެ   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން

 ނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމު ހިންގަންވާ

ކުޑަކުދިންގެ ަޙްއޤުތަްއ  
ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ުއރަްއކަ

ފައިވާ ވުޒާރާގެ  ށްހަވާލުކޮ
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

ހޭ  )ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ހަގު ކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުަމށް ޓަކައި އަޅަންެޖ  15  .8
ފިޔަވަޅު   ހިންގުުމގައިއަވަސް  ނިޒާމު  ޙައްޤުތައް   ، އެޅޭނެ  ކުޑަކުދިންގެ 
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ވުޒާރާއިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އަންނަނިވި    ،ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

ދުރުހެލި )ހ(    ކުށްކުރުުމން  ނަންބަރު   ، ޓަކައި  ކުރުވުަމށް   ކުޑަކުދިން  ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު( ގެ      )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުާމބެހޭ   2019/19

މަސްއޫލިއްޔަތު ދަށުން   ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
ވުޒާރާއާ މަސްއޫލިޔަތުތައް   ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އެންެމހައި  ަމތިކޮށްފައިވާ 

 އަދާކުރުން. 

ރައްކަ )ށ(    ޙައްޤުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތު އުކުޑަކުދިންގެ  ތެރިކުރުުމގެ 
ވުޒާރާ ލިބޭ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ަމއްސަލައެއްގައި  ބަލަުމންދާ  އިން 

ނުވަތަ  އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި،  ކުރިޔަށްގެންދާ  ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއްގައި، 
ތެރެއިން ނުވަތަ   ކުދިންގެ  ތިބޭ  ަމރުކަޒެއްގައި  އެ ނޫންވެސް  ބަލަހައްޓާ 

  )ފަނަރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްަޖކާ ގުޅޭގޮތުން މި   15އުުމރުން    ،ގޮތަކުން
ކަެމއް    5ގަވާއިދުގެ   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް   ،ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ، ނުވަތަ ަމޢުލޫާމތެއް ލިބިއްެޖނަަމ
 އެންގުން. އެކަން ލަސްނުކޮށް  ،ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް

ރައްކަ )ނ(    ޙައްޤުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތު އުކުޑަކުދިންގެ  ތެރިކުރުުމގެ 
ވުޒާރާގެ   ތަންތަނާއިހަވާލުކޮށްފައިވާ  ހިންގާ  ނަންބަރު   ،ދަށުން  ޤާނޫނު 

ގެ   2019/19 ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް        )ކުޑަކުދިންގެ 
ގޮތުގައި   63 އޭެޖންޓުގެ  ިމނިސްޓްރީގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

  އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ ބެލުން. ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދާ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ  

)ފަނަރަ(   15  އުުމރުން   ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން ބަލަުމންދާ ަމއްސަލައެއްގައި  .9
ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ، ނުވަތަ   ކަެމއް  އަންނަނިވި  ގުޅޭ  ކުއްަޖކާ  ދަށުގެ  އަހަރުން 

)ސާޅީސް އަށެއް(    48އެ ަމޢުލޫާމތު ލިބޭތާ ގިނަވެގެން    ،ަމޢުލޫާމތެއް ލިބިއްެޖނަަމ
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއަށް ލިޔުުމން އެކަން  

 ނެއެވެ. އަންގަންވާ

ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްަޖކީ އުުމރުން   )ހ(   
 އަހަރަށްވުރެ ހަގު ކުއްެޖއްކަން އެނގުން. )ފަނަރަ(  15

އުުމރުން  )ށ(    ގެނެވޭ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ފުލުހުންގެ  ތުހުަމތުގައި          ކުށެއްގެ 
 ކުއްަޖކާ ހަވާލުވާނެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނެތުން.)ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ހަގު    15
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ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ ކުށުގެ ވެށީގައި  )ނ(   
 ޢަަމލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ތަން ފެނުން.

ކުށަކަށް  )ރ(    ނުވިނަަމވެސް،  ހަރަކާތްތެރި  ޢަަމލީގޮތުން  ވެށީގައި  ކުށުގެ 
ފުލުހުންގެ   ދިވެހި  ކުއްެޖއްކަަމށް  ހުރި  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ 

 ޚިދުަމތަށް ފާހަގަވުން. 

ަމތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު  )ބ(   
ހުށަހެޅިފައިވާ އަރައިގަތުުމގެ  ކުއްެޖއް  ޢަަމލުތަކަށް  ކުށަކަށް  ނުވަތަ  ކަަމށް 

ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ކުއްެޖއްކަަމށް  ހުރި  ނުރައްކަލުގައި 
 ގަބޫލުކުރެވުން. 

ތަޢުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު  

ފައިވާ ވުޒާރާގެ  ށްހަވާލުކޮ
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

 

ޤާނޫނާ    15  .10 ތެރެއިން،  ކުދިންގެ  އުުމރުގެ  ހަގު  އަހަރަށްވުރެ  ޚިލާފު )ފަނަރަ( 
ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިން،   ،ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި

އެ ކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުށްކުރުމާ ދުރުހެލިކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދީ،  
ގޮތުން   ަމގުފަހިކުރުުމގެ  އެޅުަމށް  ފިޔަވަޅު  އަވަސް  އަޅަންެޖހޭ  ޓަކައި  ކުރުަމށް 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަ މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުުމގެ  ސިޔާސަތުތައް  ޢުލީާމބެހޭ 
 އަންނަނިވި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.  ،ވުޒާރާއިން

   
 )ހ( 

ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒެއްގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލުތަކަށް 
ނުވަތަ ކުށަކަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ   ކުދިން  ހުށަހެޅިފައިވާ

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއާ  ، ކުދިން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާެމއް
ފަށާތާ    ،ގުޅިގެން ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ދުވަހުގެ    90މި  )ނުވަދިހަ( 
 ކިޔަވައިދޭ ަމރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިުމކުރުން. ،ތެރޭގައި

ތަޢުލީާމބެހޭ  މި   )ށ(    ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ޤާއިުމކުރާ  ދަށުން  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ 
  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށް

)ސާޅީސް އަށެއް(   48އެ ަމޢުލޫާމތެއް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން    ،ލިބޭ ަމޢުލޫާމތު
 ޖަސްޓިސްއާ ލިޔުުމން  ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް  ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

 ހިއްސާކުރުން.

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ުޖވެނައިލް    18މި  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  އެކުލަވައިލާ،   ޖަސްޓިސްއިން 

ނުވަތަ ކުށަކަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް   ކުދިންނަށް
ޓަްމންޓް  ުމތައް ޑިޕާތަޢުލީމީ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ހިންގިދާނެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާ

 އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައިލައި ހިންގުަމށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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ކުދިން )ރ(    ހާޒިރުނުވާ  ބަލައި،   ،ސްކޫލަށް  ސަބަބުތައް  ހާޒިރުނުވާ     ސްކޫލަށް 
ގަވާއިދުގެ   މި  ކުއްަޖކީ  ފަދަ   5އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދަގައި  ވަނަ 

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ  ކުއްެޖއްކަަމށް  ހުރި  އޮފް    ،ސިފައެއް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
ަމތިން   ލަފާގެ  އިދާރާގެ  އެ  އަންގައި،  އެކަން  ަޖސްޓިސްއަށް  ުޖވެނައިލް 

  ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ކުއްާޖގެ ކިޔެވުުމގެ

ކުދިންނަށް  )ބ(    އެ  ކުދިންނަކީ  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަށް 
ލިބިފައިވާ  ސިފައެއް  އެފަދަ  ސަބަބުން  ހާލަތެއްގެ  ޚާއްޞަ  ދިާމވެފައިވާ 

ދެކި ކަަމށް  ތަރުބިއްޔަތަށް   ،ކުދިން  ތަޢުލީާމއި  ލިބެންެޖހޭ  ކުދިންނަށް  އެ 
ތަްމރީނާއި  ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  އެ  ފަދައިން  އަސަރުނުކުރާނެ 

 އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް އިސްކަން ދިނުން.

 ،ސްކޫލު ާމޙައުލުގައި އެ ކުދިންނަކީ ވަކިކަހަލަ ކުދިންކަން ލޭބަލް ނުކޮށް )ޅ(  
ފަހިކޮށްދިނުާމއި ފުރުޞަތު  ޚާއްޞަ   ،ހަަމހަަމ  ކުދިންނަށް     އެ 

ދީ ާމޙައުލެއްކަން   ،ސަާމލުކަެމއް  ރައްކައުތެރި  ކުދިންނަށް  އެ  ސްކޫލަކީ 
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. 

ކުޑަކުދިން ކުށުން ދުރުހެލިކުރުވުުމގެ ގޮތުން ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލުތަކުގައި  )ކ(   
އެންެމހައި ުމވައްޒަފުންނަށް ހޭލުންތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާްމތައް  މަސައްކަތްކުރާ  

 ހިންގައި، އެފަދަ ކުދިންނާ ުމޢާަމލާތުކުރާނެ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 ކަުއންސިލްތަކުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

 

ސަރަޙައްދުގައި )ހ(   .11 ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް       ގަވާއިދުގެމި    ،ކައުންސިލްތަކުގެ 
އަރައިގަތުުމގެ    5 ކުށަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިން   ،ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި
ކުދިންނާ    ،ދެނެގަނެ ަމޢުލޫާމތުއެ  ުޖވެނައިލް  ޑިޕާޓް  ،ގުޅޭ  އޮފް  ަމންޓް 

ލަސްނުކޮށް   ކޮންެމ  ،ޖަސްޓިސްއަށް ވެސް  ކައުންސިލަކުން 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ިމ ގަވާއިދުގެ   ،ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ދާއިރާގައި )ށ(   
އަރައިގަތުުމގެ    5 ކުށަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ފަ  އާންުމންގެ  ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ކުދިންނާ  ތިބޭ  ރާތުން ނުރައްކަލުގައި 
އުސޫލު ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ  ހިއްސާކުރުުމގައި  ގަވާއިދަށް   ،ކައުންސިލާ  މި 

ފަށާތާ އޮފް   15  ޢަަމލުކުރަން  ޑިޕާޓްަމންޓް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 
ކަނޑައަޅައި  ޖަސްޓިސްއިން  އެކަން   ،ުޖވެނައިލް  ކައުންސިލްތަކަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ގެ   )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ  މި  ަމޢުލޫާމތު  ކައުންސިލަށް  ދަށުން 
އެ ސިއްރު    ކަުމގެކުއްާޖއަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ނުފޯރާނެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ 

 ަމޢުލޫާމތުގެ ގޮތުގައިކަން ކައުންސިލްތަކުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް  )ރ(   
ދަށުން ލިބޭ ަމޢުލޫާމތުގެ  ގެ  ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރުާމއި، މި ާމއްދާގެ )ނ(  

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުާމއި، ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އަންގާ  
ފިޔަވަޅު އެންެމހައި  އަޅަންެޖހޭ  ަމތިން  ގޮތުން ގޮތެއްގެ  ގުޅޭ  އެޅުާމ  ތައް 

އުސޫލުތައް ގުޅޭ  ހަަމެޖއްސުމާ  އިންތިޒާމް  ާމއްދާގެ  ،ޢަަމލުކުރާނެ         މި 
 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި ހިެމނެންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ަޙްއޤުތަކަށް  
މަސަްއކަތްކުރާ މަދަނީ  
 ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދަުއރު  

 

ޓަކައި ކުޑަކުދިން   )ހ(   .12 ކުރުަމށް  ދުރުހެލި  ރައްކައުތެރިކޮށް  ކުށްކުރުުމން 
މަސަކަތްތަކަށް ކުރަުމންދާ  އިދާރާތަކުން  ގުޅޭ    ،ދައުލަތުގެ  ކުޑަކުދިންނާ 

ަމގުސަދުތަކުގެ  ަޖުމޢިއްޔާއެއްގެ  އެ  ަޖާމޢަތްތަކުން،  ަޖުމޢިއްޔާ  އަިމއްލަ 
 ވާނެއެވެ. ތެރެއިން ދެވެން އޮންނަ އެންެމ ފުޅާިމނެއްގައި އެއްބާރުލުން ދޭން

ހުއްޓުވުަމށާއި )ށ(    އަރައިތުން  ކުށަށް  އަރައިގަތުުމގެ    ،ކުޑަކުދިން  ކުށަށް 
ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިންނާެމދު ުމުޖތަަމޢު ހޭލުންތެރިކުރުަމށް ކުޑަކުދިންނާ 

 ގުޅޭ އަިމއްލަ ަޖުމޢިއްޔާ ަޖާމޢަތްތަކުން ަމސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

އިތުރުކުރުުމގެ   )ނ(    ހޭލުންތެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ތެރޭގައި ތިބޭ   ،ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަށް 

އެ ސިފަތައް ދެނެގަނެ ކަާމބެހޭ    ،ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިން ފެންނާނެ ސިފަތަކާއި
ރައްޔިތުން  މުހިންުމކަާމެމދު  ގެނައުުމގެ  ސަާމލުކަަމށް  ުމއައްސަސާތަކުގެ 

 އެވެ.ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިަމނަންވާނެ

އިތުރުކުރުުމގެ   )ރ(    ހޭލުންތެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ތެރޭގައި ދެނެގަތުާމއި،   ،ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ  ކުދިން  އަރައިގަންނަ        ކުށަށް 

 ،އެ ކުދިންނާ އާންުމ ފަރާތްތަކުން ުމޢާަމލާތުކުރުާމ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާްމތަކާއި
ރައްޔިތުން  އާންުމ  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅޭ  ކުޑަކުދިންނާ 

 އަހުލުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގަންވާނެއެވެ. 

 )ބ(   

 

ފެތޭގޮތަށް ަމގުސަދުތަކަށް  ަޖާމޢަތްތަކުގެ  ަޖުމޢިއްޔާ  ކުށަށް   ، އަިމއްލަ 
ބޭނުންވާ   ޢާއިލާތަކަށް  ކުދިންގެ  އެ  ކުޑަކުދިންނާއި  އަރައިގަންނަ 

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްގެ   ،ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާްމތައް
 ލަފާގެ ަމތިން ހިންގަންވާނެއެވެ. 
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ނިވެރިންގެ  މަިއންބަފަިއންނާިއ ބެލެ 
 ދަުއރު

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުުމން ރައްކައުތެރިކޮށް ދުރުހެލިކުރުަމށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ   )ހ(   .13
 ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަޅަންވާނެއެވެ.  ،ފިޔަވަޅުތައް

ކުށްކުރުުމން   )ށ(    ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަށް 
ވަނަ ާމއްދާގެ   18މި ގަވާއިދުގެ    ،ރައްކާތެރިކޮށް ދުރުހެލިކުރުަމށް ޓަކައި

ޕްރޮގްރާްމތައް  އެ  ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި ކުއްާޖ ބައިވެރިކުރުވައި،  
ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި  އެފަދަ  އެއްބާރުލުންދިނުާމއި،  ގެންދިއުަމށް  ކުރިޔަށް 

ބައިވެރި ބެލެނިވެރިން  ހާލަތްތަކުގައި ަމއިންބަފައިންނާއި  ވާންެޖހޭ 
 ބައިވެރިވުަމކީ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންާމއެކެވެ.

ބެލެނިވެރިން )ނ(    ަމއިންބަފައިންނާއި  އެންެމހައި    ، ކުއްާޖގެ  ގުޅޭ  ކުއްާޖއާ 
ކަންކަން ނިންުމުމގައި އެންމެ އިސްކަެމއް ދޭންވާނީ ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް 
ހުރި   ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަށް  ކުއްާޖއަކީ  ކަަމށްވާތީ، 
ޚާއްޞަ  ލިބެންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް  ހާލަތެއްގައި  ފެނިއްެޖ  ކުއްެޖއްކަަމށް 

އެހީތެރިކަ ަމއިންބަފައިންނާއި  ރައްކައުތެރިކަާމއި  ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ  ން 
 ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންާމއެކެވެ.  

ކުއްޖެއްކަން  )ރ(    ހުރި  ނުރައްކަލުގައި  އަރައިގަތުުމގެ  ކުށަށް  ކުއްާޖއަކީ 
ފަރުވާ   ،އެނގުާމއެކު ރަނގަޅު  އެންެމ  ލިބެންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް 

އެންގުަމކީ    ،ލިބިދިނުަމށްޓަކައި ފަރާތްތަކަށް  ކަާމބެހޭ  ަމޢުލޫާމތު  ކުއްާޖގެ 
 ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންާމއެކެވެ.

ދުޅަހެޔޮކަާމއި،   )ބ(    ޖިސްާމނީ  ދުޅަހެޔޮކަާމއި،  ނަފުސާނީ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖގެ 
ކުރަންެޖހޭ   ަމގުފަހިކޮށްދިނުަމށް  ތަރައްޤީއަށް  ކުއްާޖގެ  ރައްކައުތެރިކަާމއި 
އެންެމހައި ކަންކަން ކުރުަމކީ ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ 
ަމއިންބަފައިންނަކީ   ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ހިނދު،  ކަުމގައިވީ  ޒިންާމއެއް 

ޕް ފަރުވާގެ  ބެލެނިވެރިންނަކީ  ބައިވެރިކުރަންެޖހޭ  ނުވަތަ  ރޮގްރާެމއްގައި 
ކަނޑައަޅާ   ަޖސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ކުއްެޖއްކަަމށް 
ކުއްާޖގެ   ދިނުަމކީ  އެއްބާރުލުން  ޕްރޮގްރާަމށް  ފަރުވާގެ  އެ  ހާލަތުގައި، 

 ަމއިންބަފައިންގެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންާމއެކެވެ.

 މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާ  

 

ިމ ގަވާއިދުގެ   ، )ފަނަރަ( އަހަރުން ދަށުންގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން  15އުުމރުން   )ހ(   .14
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފައެއް ހުރި ނުވަތަ އެ ާމއްދާގައި   5

ކުއްެޖއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުންނަ ކުއްަޖކީ ކުށަށް އަރައިގަންނަ  
ޢަަމލު  ކަުމގައި ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ބަލައިގެން  ނުވަތަ  ކަުމގައި  ކުއްެޖއް  ކުރާ 

 ނުވާނެއެވެ. 
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ދިާމވާ  )ށ(    ކުއްަޖކާ  އެއްވެސް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
އެ ކުއްަޖކާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ނުވަތަ އެ ކުދިންގެ އުުމރާ ނުގުޅޭ   ،ހިނދު

 ބަހުރުވައިން ުމޢާަމލާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

މި ގަވާއިދުގެ )ފަނަރަ( އަހަރުން ދަށުންގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން    15އުުމރުން   )ނ(   
ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފައެއް    5 ނުވަތަ   ންނަ ކުދިންނަށްހުވަނަ 

ީމހަކަށް   އެ  ކުދިންނަށް  ތިބޭ  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  އެ 
 ދެވެން އޮތް ކޮންމެ އެހީތެރިކަެމއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުދިން ުމުޖތަަމޢުން އެކަހެރިވާނެ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި   )ރ(   
 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ،ފަދަ އެއްވެސް ޢަަމލެއް

ުމޢާަމލާތު ކުރަން  )ބ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުއްަޖކާ  މި 
ހޯދައިދިނުަމށްޓަކައި   ، ެޖހިއްެޖނަަމ ފަރުވާ  ލިބެންެޖހޭ  ކުއްަޖކަށް         އެ 

 ،ވީ އެންެމ އަވަހަށް  ،އެ ކުއްަޖކާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު އެނގިހުރި މިންވަރަކަށް
 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .15 ކުްއޖާގެ މަޞްލަޙަތު ިޙމާޔަތްކުރުން  އަވަސް    3މި  އިދާރާއަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ޙިާމޔަތް  ަމޞްލަޙަތު  ކުއްާޖގެ  ދޭންވާނީ  އިސްކަން  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު 

 ކުރުަމށެވެ. 

 ،ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އިސްކަން ދިނުުމގައި، އެ ކުއްަޖކު ހުރި ހާލަތަށާއި )ށ(   
ގޮތެއް  ކުރުަމށްފަހު،  ރިޢާޔަތް  ކަންކަަމށް  އެންެމހައި  ވަށައިގެންވާ 

 ކޮންެމ ކުއްެޖއްގެ ަމއްސަލަ ވަކިންނެވެ.   ، ނިންަމންވާނީ

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    އިދާރާއަކުން   3މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
އަޅަންވާނީ ފިޔަވަޅު  އަވަސް  ނަންބަރު  ، ކުޑަކުއްަޖކާެމދު      ޤާނޫނު 

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  2019/19 ޙައްޤުތައް  ގެ   )ކުޑަކުދިންގެ     ޤާނޫނު( 
ކުއާްޖއަށް   އެ  ޙައްޤުތައް  އެންެމހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ދެވަނަ 

 ލިބިދެވޭ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

 ިއދާރާތަކުން ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން 

 

އަހަރަށްވުރެ ހަގު އުުމރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނާ ޚިލާފު )ފަނަރަ(    15 )ހ(   .16
ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ   ، ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި

ދީ،  ފަރުވާ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  އެ  ދުރުހެލިކޮށް،  ކުށްކުރުމާ        ކުދިން 
ސް ފިޔަވަޅު އެޅުާމ  އަވަ އެ ކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުަމށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ  

ވިލަރެސްކުރުަމށް،   ކަންކަން  ފަށާތާ ގުޅޭ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް        މި 
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ތެރޭގައި  30 ދުވަހުގެ  ހިމެނޭގޮތަށް ، )ތިރީސް(  ފަރާތްތައް  އަންނަނިވި 
 ިމނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތިން ކޮިމޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   (1)    ފެށިގެން  3މި  އިން  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގެ    ވަނަ  )ޅ( 
 ؛ނިޔަލަށް ހުރި އިދާރާތައް

 ؛ަމންޓް އޮތޯރިޓީންލޯކަލް ގަވަރ (2)   

މަސައްކަތްކުރާ  (3)    ރައްކައުތެރިކުރުަމށް  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
 ަޖުމޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ަޖުމޢިއްޔާއެއް.

ބައްދަލުވުންތައް  )ށ(    ކޮިމޓީގެ  އެކުލަވައިލާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ނިންުމންތައް އި،  ކޯރަާމ  ،ބޭއްވުާމއި ނިންާމ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ހިެމނޭ ގޮތުން ކޮިމޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ކަންކަން  ގުޅޭ   ،ތަންފީޛުކުރުމާ 
ފެށިގެން   ދުވަހުން  އެކުލަވައިލާ  ތެރޭގައި ( ސާދަ) 14ކޮިމޓީ  ދުވަހުގެ 

 .ކޮިމޓީން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ

ދަށުން   )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކޮިމޓީމި  ކޮންމެ   ،އެކުލަވައިލާ         ަމދުވެގެން 
 )އެކެއް( ފަހަރު ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  1)ތިނެއް( މަހުން  3

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  )ރ(    ކޮިމޓީގެ  އެކުލަވައިލާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއިންނެވެ. ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮިމޓީގެ ަމއިގަނޑު ަމގުސަދަކީ )ބ(   
)ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ހަގު އުުމރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނާ ޚިލާފު   15

ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ   ، ޢަަމލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިންނާއި
ދީ،   ،ކުދިން ފަރުވާ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  އެ  ދުރުހެލިކޮށް،      ކުށްކުރުމާ 

ރިހެބިލިޓޭޓް   ކުދިން  އަވަސް ފިޔަވަޅު    ކުރުަމށް ޓަކައި   އެ  އަޅަންެޖހޭ 
އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް،  އެޅުާމބެހޭ ގޮތުން  

އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ިމނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ 
އެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުަމށް އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް   ،ަމތިން އިޞްލާޙުކޮށް

 .އެޅުެމވެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް  )ޅ(   ކޮިމޓީގެ  އެކުލަވައިލާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއިންނެވެ. ،ބަލަހައްޓާނީ

އަރަގައިތުުމގެ   )ހ(   .17 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ ުއސޫލު   ކުށަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
ރައްކައުތެރިކޮށް  ކުށްކުރުުމން  ކުދިން  ތިބޭ  ނުރައްކަލުގައި 
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އަޅައި،   ފިޔަވަޅުތައް  އަވަސް  އަޅަންެޖހޭ            ދުރުހެލިކުރުަމށްޓަކައި 
،  އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަާމއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުާމއި

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ   ވެސް އިންތިޒާުމ  އެނޫންފަރުވާ  ދައުލަތުން   ތައް 
  ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.

ހިންގާ   )ށ(    ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ބޭނުަމށްޓަކައި،  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގާނީ، ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ަމޝްވަރާއާއެކު ޑިޕާޓްަމންޓް  

 އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.  

 ކުށަށް  ، މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުުމގައި ބަލަންވާނީ  )ނ(   
ޓަކައި   ކުރުަމށް      ހުށަހެޅުުމގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިން އިޞްލާޙު

ޢާއިލާއާއި  ަމއިންބަފައިންނާއި  ކުދިންގެ  އެ  ޕްރޮގްރާްމތައް  ހިންގަންެޖހޭ 
ބައިވެރިވުާމއެކު   ފަރާތްތަކުގެ  އެނޫންވެސް  ތަންތަނާއި  ކިޔަވައިދޭ 

 ހިންގުަމށެވެ. 

ގައި   )ރ(    )ނ(  ާމއްދާގެ  ހިންގުުމގައި  މި  ޕްރޮގްރާްމތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކުދިންނަކީ   ހުށަހެޅޭ  ޢަަމލުތަކަށް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް 

އެ ކުދިންނާެމދު ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ    ، ކުށްކުރާ ކުދިން ކަުމގައި ބަލައި
 ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ފަިއލް  ކޮންމެ ިއދާރާައކުން ކޭސް 
 ތައްޔާރުކުރުން 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއަށް އެއްވެސް   )ހ(   .18
ހުށަހެޅި   ަމއްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ަމއްސަލައެއް  ގުޅޭ  ކުއްަޖކާ 

ަމޢުލޫާމތާއި ފޮނުވުނު  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ  އެ  ަމޢުލޫާމތު  ، އިދާރާއިން 
 ކޭސް ފައިލެއް ހަދަންވާނެއެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފޮނުވުނު ތާރީޚު 

)އެކެއް(   1  ަމހަކު   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުަމށްފަހު )ށ(   
 އެ އިދާރާއަކުން ބަލަންވާނެއެވެ.  ،އެ ަމއްސަލަ ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ،ފަހަރު

ހަަމޔަށް ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުާމއި ަމއްސަލަ ކްލޯޒް ކުރުާމ   )ނ(   
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ  ަޖސްޓިސްއަށް  ުޖވެނައިލް  އޮފް   ، ޑިޕާޓްަމންޓް 

 ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދެުމން ގެންދާންވާނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ަމއްސަލަ ކުރިޔަށް ދާގޮތުގެ ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށް  )ރ(   
ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް   ،އިދާރާއަކުން އެދިއްެޖނަމަ، އެ ކުއްަޖކާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު

އިދާރާއަކަށް  އެ  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް 
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި ާމއްދާގެ ދަށުން ދޭ ަމޢުލޫާމތުގެ ތެރޭގައި ކުއްާޖގެ  
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ަމޢުލޫާމތުފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާްމތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮ ޑިޕާޓްަމންޓް    ،ތުގެ 
 އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް  
ޖަސްޓިސްިއން ކޭސް ރަޖިސްޓަރީ  

 ކުރުން 

ަމއްސަލައެއް    .19 ޖަސްޓިސްއަށް  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ދަށުން ޑިޕާޓްަމންޓް  ގަވާއިދުގެ  މި 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.   ،ހުށަހެޅުާމއެކު

ލިބޭތާ   )ހ(    ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ކޭސް    2ކުއްާޖއާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ދޭއް( 
ކޭސް ފައިލް   ،ފޯމު ފުރައި  ޞަރަޖިސްޓަރީ ކުރުުމގެ ގޮތުން، އެކަަމށް ޚާއް

 ލޮގުގައި ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ތައްޔާރުކޮށް

ރަިޖސްޓަރީ  )ށ(    ކޭސް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޕްލޭނެއް    ،ކުރުަމށްފަހު އިންޓަރވެންޝަން  ަމތިން  ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ 

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  

 މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓަރވެންޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު )ނ(   
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ޓަކައި ކުރުަމށް

އެކްސްޕީރިއަންސް އެސެސްަމންޓް  އެޑްވަރސް ޗައިލްޑްހުޑް   (1)   
 ؛ފޯމު ފުރުން

 އިނިޝަލް އެސެސްަމންޓް ހެދުން. (2)   

ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ   )ރ(    ާމއްދާގެ  7ކޭސް  ިމ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ         )ހަތެއް( 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރަންވާނެއެވެ. 1)ނ( ގެ )

)އެކާވީސް(   21    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަމއްސަލަ ރަިޖސްޓަރީކުރާތާ )ބ(   
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްާޖގެ އިނިޝަލް އެސެސްަމންޓް ހަދަންވާނެއެވެ. 

ަމއިންބަފައިން  )ޅ(   ކުއްާޖގެ  ހެދުުމގައި  އެސެސްަމންޓް  އިނިޝަލް  ކުއްާޖގެ 
ޓީޗަރުންނާއި ކުއްާޖގެ  ބެލެނިވެރިންނާއި،   ،ކައުންސިލްތަކާއި  ،ނުވަތަ 

ވަ ކޭސް  މުހިންުމކަަމށް  ކޮންމެހެން  ހެދުަމށް  ކަރއަށް ރއެސެސްަމންޓް 
 ފެންނަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެސެސްަމންޓުގައި )ކ(    އިނިޝަލް  ގެޔަށް   ،ކުއްާޖގެ  ދިރިއުޅޭ  ކުއްޖާ 
ަމޢުލޫާމތު   ހޯދޭ  ކިބައިން  ފަރާތްތަކުގެ  އުޅޭ  ގޭގައި  އެ  ޒިޔާރަތްކޮށް، 

 ހިަމނަންވާނެއެވެ.
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ފުރިހަަމކުރާނީ )އ(    ރިޕޯޓު  އެސެސްަމންޓް  އިނިޝަލް  ކުއްާޖއާ    ، ކުއްާޖގެ 
ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން އިދާރާއަކުން އެއްވެސް  

ހަދަ ބަލައިއިއެސެސްަމންޓެއް  ރިޕޯޓު   ،ފައިވޭތޯ  އެސެސްަމންޓް  އެ 
 ހޯދުަމށްފަހު، އޭގައި ހުރި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށްފަހުއެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ   ،އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު ހެދުުމގައިކުއްާޖގެ އިނިޝަލް   )ވ(   
ަމޢުލޫާމތު    ،ގެނެވިފައިވޭތޯކުއްޖާ  އިދާރާއަކަށް   އިދާރާތަކުން  އެފަދަ 
 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯާމއި އިނިޝަލް އެސެސްަމންޓް   )މ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްާޖގެ އިންޓަރވެންޝަން ޕްލޭން   7ނިޭމތާ  

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާ ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ފަރުވާގެ   ،ކުއްާޖގެ އިންޓަރވެންޝަން ޕްލޭނުގައި )ފ(   
ތަފުސީލާއި ލަނޑުދަޑިތަކާއި،   ،ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން 

ތަފުސީލު  ގުޅޭ  ގޮތާ  ޮމނިޓަރކުރާނެ  ޒިޔާރަތްކޮށްގެން  ގެޔަށް  ކުއްާޖގެ 
 ހިަމނައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އަންނަ   )ހ(   .20 ހޯމް ވިޒިޓް ހެދުން  ކުއްާޖއަށް  ގުޅިގެން  ކޭސްއަކާ  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
 ،ކުރުަމށް ޓަކައިޮމނިޓަރ    ގޮތް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ އުޅޭ  ،ބަދަލުތަކާއި

ކުއްާޖ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކޭސް    ،)އެކެއް( ފަހަރު  1ަމދުވެގެން ކޮންެމ ަމހަކު  
  ވަރކަރ ޒިޔާރަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރުުމގައި    ކުއްާޖގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުަމށް ކުއްާޖ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ޒިޔާރަތް )ށ(   
ަމތިން ލަފާގެ  ސުޕަވައިޒަރުގެ  ކަނޑައަޅާނީ  ކަންކަން           ، ބަލާނެ 

 ކޭސް ވަރކަރއެވެ.

ކޭސް    ،ކުރެވޭ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަންކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް   )ނ(   
ކުއްާޖގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަަމށް  އެ  އަދި  ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ފައިލުގައި 
އިޞްލާޙު ފެންނަނަމަ  ކަަމށް  އިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ  ޕްލޭން   ފަރުވާގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރެވެން ނެތްނަމަ،  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ކުއްާޖ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް   )ރ(   
ނުވަތަ  ސްކޫލް  ކިޔަވަުމންދާ  ކުއްޖާ  ނުވަތަ  ކައުންސިލް  ރަށެއްގެ  އެ 
ޕޮއިންޓް  ފޯކަލް  ކަނޑައަޅާ  ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 

 ެމދުވެރިކޮށް ކުއްާޖގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.
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އެންެމހައި   )ހ(   .21 ކޭސް ޑިރެކްޓަރީ  ހުށަހެޅޭ  ޖަސްޓިސްއަށް  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
ަމއްސަލަތައް ހިމެނޭނެ ފަދައިން ކޭސް ޑައިރެކްޓްރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 
މި ޑައިރެކްޓްރީގައި ކޭސް ނަންބަރު ޖަހައިލުުމން ކުއްާޖއާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތާއި  

 ކޭސްގެ ަމޢުލޫާމތު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ޑައިރެކްޓަރީ )ށ(    ކޭސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ   ،މި 
ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ   ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ިމނިސްޓްރީއަށާއި 

ޑިޕާޓްަމންޓް    ،ބެލޭނެ އިންތިޒާްމ  މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށް
 އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްަމންޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޭސްތަކުގެ ކޭސް ފައިލްތަކާއި ކޭސް    .22 ސިްއރު ހިފެހެްއޓުން  
ޑިރެކްޓަރީގައި ހުންނަ ަމޢުލޫާމތުތަކަކީ ސިއްރު ަމޢުލޫާމތެވެ. އެ ކޭސް ފައިލްތަކާއި 

އިލް  ޑިރެކްޓަރީގައި ހުންނަ ަމޢުލޫާމތު ބެލޭނެ ފަރާތްތައް ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުވެނަ
 ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން    .23 މާނަކުރުން 
ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި  ާމނައެއް  އެހެން 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. ،ދީފައި އެވަނީ

ަމއިންބަފައިންނާއި،  )ހ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް         "ބެލެނިވެރިޔާ" 
ފަރާތާއި ލިބިފައިވާ  ޙަޟާނަތު  ބަލަދުވެރިންނާއި،           ،ޝަރުޢީ 

ބެލެނިވެރިންނާއި ހަވާލުވެ    ،ޤާނޫނީ  ވަގުތަކު  އެ  ބެލެނިވެރިކަާމ  ކުއްާޖގެ 
ލިބިފައިވާ  ޙަޟާނަތު  ބަލަދުވެރިންނަށާއި،  ޝަރުޢީ  ީމހުންނަށެވެ.  ތިބޭ 

ނަންބަރު  ،ފަރާތާއި ޤާނޫނު  ާމނަކުރާނީ،  ބެލެނިވެރިން         ޤާނޫނީ 
އާއި  2000/4 ޤާނޫނު(  ހަދާ   ،)އާއިލާއާބެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 

 ގެ ަމތީންނެވެ. ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    "ކަާމބެހޭ ފަރާތް"   13މި  ބޭނުަމށް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ 
ޖަސްޓިސްއާއި ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ، ކަަމށް 

 ސްކޫލްތަކަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށެވެ. ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށާއި

ކަަމށް   )ނ(    ކައުންސިލާއި"ކައުންސިލް"  ރަށު  އެވަނީ،  އަތޮޅު    ، ބުނެފައި 
 ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ،ކައުންސިލާއި

 "ަމއިންބަފައިން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްާޖގެ ަމންަމއާއި ބައްޕައަށެވެ. )ރ(   
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ސިޔާސަތުތައް  )ބ(    ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓްރީ" 
ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އިރަކު  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުުމގެ 

 ވުޒާރާއަށެވެ. 

ސިޔާސަތުތައް  )ޅ(   ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓަރު" 
ވުޒާރާގެ   ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުުމގެ 

 ވަޒީރަށެވެ. 

ގަވާއިދުގެ"ޤާނޫނު   )ކ(    މި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  އިދާރާ"         ތަންފީޛުކުރާ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ކ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ   3

 އިދާރާތަކަށެވެ. 

ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ  .24 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ގަވާއިދަށް  ިމ ގަވާއިދު    ، މި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 
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