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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ގަވާއިދު ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭއި ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާ
 

 ވަނަ ބާބުއެއް

 ފެށުން

ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ، މިއީ (ހ)  .1 ނަން  ފާއިރުތަޢާ

ފަރުވާދޭންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށްޓަކައި ދިުގ 

ތިއްބުމަށްޓަކައި ބައިމުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިން 

ކަނަޑއެޅުމަށާއި،  ލުތައް ސޫކުރަންޖެހޭ ެރޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ އުއިމުޤާ

ލުތައް ސޫއެ މަރުކަޒުތަކުން ލިބެންޖެހޭެނ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ އު

ތައް ކަނޑައެޅުމާއި، މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޕެރޯލްއާ ގުޅޭ އުސޫލު

 ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

   ދުލުގެ ޢަ(ކުޑަކުދިންެގ  2019/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާެގ  114ވަނަ މާއްދާއާއި،  99 ވަނަ މާއްދާއާއި  80ގެ  ޤާނޫނު)

 ގަވާއިދެކެވެ. ވައިލައިފައިވާގެ ދަށުން އެކުލަ) ވަނަ ނަންބަރ6ު(

ޕެރޯލްެގ މި ގަވާއިދަށް ކިޔާީނ "ުކޑަކުދިންގެ ރެިޒޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާިއ  )(ނ  

 ގުޅޭ ގަވާއިދު" އެވެ.  އުސޫލުތަކާ

 ލުކުުރމެވެ.ހާސިއަންނަނިވި ކަންަކން  ދަކީ،ޤްޞަމަމި ގަވާއިދުގެ   .2  ދު ޤްޞަމަ

 ފަރުވާދޭންޖެޭހ ށް އެކަހެރިކޮށްގެންކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަކުރު މުއްދަތަ (ހ)  

އެޅުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި ޔަވަޅުއިޞްލާޙީ ފި ،ކުޑަކުދިންނާއި

ންޖެހޭ ރެިޒޑެންޝަްލ ކުރަޤާއިމުތިއްބުމަށްޓަކައި އިބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިން ބަ

 ލުތައް ކަނޑައެޅުން؛ސޫގުޭޅ އުކުރުމާޤާއިމުމަރުކަޒުތައް 
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ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެޭހ  ށ)(  

ކުޑަކުދިންނާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި 

ތިއްބުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އުފައްދައި ބައިބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިން 

 ލުތައް ބަޔާްނކުރުން؛ސޫަސންސް ދިނުާމ ގުޭޅ އުހިންގާ މަރުކަޒުތަކަށް ލައި

 މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައި  (ނ)  

ސްޓޭންަޑރޑްތަކާއި،  ނެހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހުންނަންޖެހޭެނ މިންގަނޑުތަކާއި

 އެަކށައެޅުން؛އް ލުތަސޫއެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައި ގެންުގޅެންެޖހޭނެ އު

ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެޭހ  (ރ)  

ކުޑަކުދިންނާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި 

ޤުތައް ގެ ޙައްބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިން މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭއިރު ެއ ކުދިން

ލުމާއި، އެ މަުރކަޒުތަކުން އިގުޅޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއ އެކުލަވަތެރިކުރުމާއުރައްކަ

 ހޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑަެއޅުން؛އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެ

މުރާއި، ޖިންސާއި، އިޖުތިމާީޢ އުމަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެ ކުދިންގެ  (ބ)  

ބައެއްގެ ގޮތުގަިއ  ގޮތުން ބިނާކުރަނިވި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ފައިދާ ހުރި 

މީ، ނަފްސާނީ، ޞިްއޙީ، އަދި ތަޢުލީ ތަރުބިއްޔަތުކުރަނިވި އިޖްތިމާޢީ،

ތެރިކަން މަުރކަޒުތަކުގެ އުމު ައޅާލުމާއި، ރައްކަންމާީނ ގޮތުން މުހި ސްޖި

 ރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން؛އުލުގެ ތެރެއިން ފޯޙަމާ

ކުއްޖާ ހެޔޮގޮތުގައި  ،ލިބިދިނުމާއެކުކުއްޖާއަށް ރިހެބިލިޓޭޓިވް ފަރުވާ  (ޅ)  

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރަނިިވ ދައުރެއް 

އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގުމާ ގުޭޅ 

 ލުތައް ކަނޑައެޅުން؛ސޫއު

ދީީނ މުރާއި، ފެންވަރާއި، ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތާ އެކަށީގެންވާ އު ކުއްޖާގެ  (ކ)  

ތައް ިއ ހުނަރުތައް ލިބޭނެ ިއްނތިޒާމުތަމްރީނާ ތަޢުލީމާއި އިތުރު ،ތަޢުލީމާއި

 ހަމަޖެއްސުްނ؛

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ  (އ)  

ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވާ ކުދިން، މުޖުތަމަޢުެގ ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ލޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން މުޖުަތމަޢަށް އަލުްނ އްތެރިކަން ނުގެއުރައްކަ

އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

ނިަވންކަމާއެުކ ދޫކުރުމުގެ ނުވަތަ ކުްއާޖ ހުިރ މަރުކަޒަށްވުެރ ކުއްޖާއަްށ މި

 ލުތައް ަކނޑަެއޅުން؛ސޫއުޅެވޭނެ އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ުގޅޭ އު
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މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުަކޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް  (ވ)  

އެދި، ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ުގޭޅ 

 ކަނޑައެޅުން.ލުތައް ސޫއު

 ވަނަ ބާބުދެ

 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ

ގައި ތިރީ ތައްމި ގަވާއިދު ހިންގުމުގައި މިިނސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ިޒންމާ  .3 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައް

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ލައިސަންްސ  ،އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކާއިމިނިސްޓްރީން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ހ)  

ހިންގާ މަރުަކޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބިގެން 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން އެފަދަ މަރުކަޒުތައް  އިމިނިސްޓްރީން އުފައްދަ (ށ)  

ހިންގުމުެގ  ވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ މަރުކަޒުތައްޤުއުހިންގުމަށް ޝަ

 ؛ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދިނުން

މިނިސްޓްރީން އުފައްދައި ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާިއ އަމިއްަލ  (ނ)  

ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެހައި މަރުަކޒުތައް ހިންގަީނ 

 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަަވރުކުރުން؛ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަީކ ހެޔޮގޮތުގައި އަނބުާރ ުމޖުތަމަޢަށް އާދެވޭެނ  (ރ)  

ފަދަ ކުދިންތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރުވާގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

 ބާބުތިންވަނަ 

 އުފެއްދުން މަރުކަޒުތައް

 ލުތައް ސޫމަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ އު

 

ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެޭހ  (ހ)  .4

ގައި ކުޑަކުދިންނާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދު

ކުރާ ރެިޒޑެންޝަްލ ޤާއިމުތިއްބުމަށްޓަކައި އިބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިން ބަ

ްނކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް އުފައްދައި ހިންގަންވާީނ ިމ ބާބުގައި ބަޔާ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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 އި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދަ (ށ)  

ފައިވާ، އިބަންދުކުރާ ތަންތަނާ ވަކިން ަހދަ ހިންގާ މަރުަކޒުތަކަކީ ބޮޑެތި މީހުން

ތަންތަްނ ކަމުގަިއ އެކަށޭނަ  ކޮށްފައިވާ ކުށާ ކުއްޖާ މުރާއި އުކުއްޖާގެ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެްސ، އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެ ކުދިންގެ  (ނ)  

މުރާއި، ޖިންސާއި، އިޖުިތމާޢީ ގޮތުން ބިނާކުރަނިިވ އަދި ުމުޖތަމަޢުގައި އު

ޢީ، ތަޢުލީމީ، ތިމާޖުއިދީނީ، ފައިދާހުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރަނިވި 

ުމ އަޅާލުމާިއ ންސާނީ، ޞިއްޙީ، އަިދ ިޖސްމާނީގޮތުްނ މުހި ފުނަ

ތެރެއިން  ގެ އުލުޙަތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން މަރުކަޒުގެ މާއުރައްކަ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ލުތަކާ ސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އު އި މި ގަވާއިދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާ (ރ)  

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަނޑަެއޅޭ ހަމަަހމަ ުއސޫލެއްެގ ދަށުން 

    މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، ހިމަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު 

އެ ކުދިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި 

 ސަންވާނެެއވެ.މަރުކަޒުތަކުްނ ހަަމޖައް ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމު

ފެންވަރާއި،  ،މުރާއިއު މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް، އެ ކުއްޖާގެ  (ބ)  

ނަރުތައް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ހުޔަތާ އެކަށީގެންވާ އްބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލި

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 މަރުކަޒުތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައް

 

 ކުރުމުެގ ގޮތުން ހާސިލުދުތައް ޞަޤްމަ ިމ ގަވާއިދުގެ ،ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި  .5

ހިންގުމުގެ ލައިސަންްސ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަދި  ،އުފައްދައި ހިންގޭނީ މިނިސްޓްރީން

 ނަނިވި ބާވަތުގެ މަރުކަޒުތަކެވެ.އަން ،ދޫކުރެވޭނީ

 ؛ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރު (ހ)  

 ؛ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސް (ށ)  

 މް ރެިޒޑެންޝަލް ކެއަރ ފެސިލިޓީ.ލޯންގް ޓަރ (ނ)  

ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް 

 ސެންޓަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ރެޒިޑެންޝަްލ  5މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .6

ކުއްޖާއަށް  ލަތަށް ބިނާކޮށް އެ ހާޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރަކީ ކޮންމެ ކުްއޖެއްގެ 

ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަރުވާތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަރުވާ ނުވަަތ ފަރުވާތައް 

ތަށް އުފައްދާ ނެ ގޮވޭދިނުމަށްޓަކައި އެ ފަރުވާގެ މުއްދަތަށް ކުދިން ދިރިއުޅެ

 މަރުކަޒުތަކެވެ. 
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ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންްޓ ސެންޓަރުތައް ހުްނނަންވާީނ އެތަނުގައި ތިޭބ  (ށ)  

އުލަާކ ޙަދިރިއުޅޭ މާ މުކޮށްންއާ، ކުދިން އެތަނުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން

 ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. އެއްގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރެޒިޑެންޝަްލ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ނ)  

 ޞައްޚާގައި ތިބޭ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށް ެއ ކުއްޖަކަްށ ސެންޓަރު ޓްރީޓްމަންޓް

 މަޖެހިފައި ުހންނަންާވނެއެވެ. ހަ  ރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ އިންތިާޒމުވަކިވަކި ޕް

      ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ 

 ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސް 

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ  5ގަވާއިދުގެ މި  (ހ)  .7

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  8ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސްއަކީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ފަދަ ލޯންގ ޓަރްމ ރެސިޑެންޝަްލ ކެއަރ ފެސިލިޓީއެއްގައި ނުވަަތ 

ންކުރާ ުކޑަކުދިންގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 82ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކުދިން، އަނބުާރ 

އް މުޖުތަމަޢަށް ނިކުތުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްޮރގްރާމްތަ

 ތިއްބުމަށް އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކެވެ.އިހިންގުމަށްޓަކައި އެ ކުދިން ބަ

ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސްތަކުގައި، އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިން ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ  (ށ)  

މުޖުތަމަޢަށް ނިކުތުމަްށ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަރުކަޒުްނ ކަނޑައަާޅ 

ަހމަޖެހިފަިއ  ތައްޢުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިާޒމުލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުޖުަތމަސޫއު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ލޯންގް ޓަރމް ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ 

 ޓީ ފެސިލި

 

ޯލންގް ަޓރމް ރެިޒޑެންޝަްލ  ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ 5މި ގަވާއިދުެގ   .8

ކެއަރ ފެސިލިޓީއަކީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު، ކުއްޖާގެ ާޢއިލާއާއި ުމޖުތަމަޢު 

ތަށް އުފައްދާ ބައިވެރިވެވޭނެ ފަދައިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުދިންނަށް ދިރިއުޅެޭވނެ ގޮ

  މަރުކަޒުތަކެވެ.

 މިނިސްޓްރީން އުފައްދާ މަރުކަޒުތައް 

 

(އަށާރަ)  18ޚުން ފެށިގެން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ  .9

(ތިނެއް)  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  5ގަވާއިދުގެ މި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަސް

ލިބިަފއިވާ މީހުންނާއެުކ  ތަމްރީނު(އެކެއް) މަރުކަުޒ  1ން ބާވަތުގެ މަދުވެގެ

 ން އުފައްދައި ހިންގަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

 އްޞަ މަރުކަޒުތައް އުފެއްދުން ޚާ

 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުެގ އިތުރުން،  5މި ގަވާއިދުެގ  (ހ)  .10

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ފަރުވާ  75ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 

މަރުކަޒުތައް އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޚާއްޞަ  ،ދިނުމަށްޓަކައި

 އުފެއްދިދާނެއެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގައި  75ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު )1(   

ފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކި އިކަނޑައަޅަ

މިނިސްޓަރަށް  ފަރުވާއަކަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ހުންނަންެޖހޭކަމަށް

މަރުކަޒެްއ  ޚާއްޞައެ ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް  ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އުފެއްދުން؛

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ވަކި  )2(   

ކުށްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކުދިންނަށް އެހެން ކުށެއް ނުވަތަ  ގެބާވަތެއް

މަރުަކޒެއްގައި ފަރުވާ ދިުނމަށް ކަމާބެޭހ  ން ވަކި ކުދިންނާ ވަކި

 ޚާއްޞަ މަރުކަޒެްއ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމަށް

 އުފެއްދުން؛

ވަނަ މާއްދާގައި  5އަލަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން، އެހެްނ 

ބާވަތެއްގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ މަރުަކޒުތަކެއް އުފެއްދުމަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމ އޮތްގޮތަށާއި ކުށްކުރާ 

ލަތަށް ހާންމު އިޖުތިމާޢީ އާދަދަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންގެ ކުދި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ަކމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްެޖ 

 ވަތަ މަރުަކޒުތަކެއް އުފެއްދުން.ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަރުކަޒެއް ނު

އުފެއްދުމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ވަކި ބާވަތެއްގެ މަރުކަޒެއް  (ށ)  

 ޓިސްގެ ލަފާގެ ަމތިންނެވެ.ނިންމަންވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުެވނައިލް ޖަސް

         މި މާއްދާގެ ދަށުން އަލަށް އުފައްދާ ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތަކުގައިވެްސ  (ނ)  

 ނޑުތައް ފުރިހަމަވާންާވނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހަިއ މިންގަ 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް ވާންވާނީ ގެ (ހ) ގައި މި މާއްދާ (ރ)  

 ކޮށްގެން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކެއްކަން މިނިސްޓަރު ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.ޞައްޚާ

ގުޅުންހުރި  ދައުލަތުގެ ކަމާ

މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ 

 ޢިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން މުޖަ

 

 މިިނސްޓްރީން ޤާއިމުކޮްށ ހިންގާ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ މި ގަވާއިދާ  (ހ)  .11

ށްދިނުމުގައި މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައާއި މަރުަކޒުތަކުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮ

ޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެްނ މުތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަ އުކުޑަކުދިންގެ ރައްކަ

ޓިސްއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުވެނައިްލ ަޖސް 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
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ކޮްށ ހިންާގ މުމިިނސްޓްރީން ޤާއިގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ މި  (ށ)  

ލާ ްސޓެންޑަރްޑ އިތުން އެ މަރުކަޒުތަކުން އެކުލަވަމަރުކަޒުތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮ

ތައް އަތްމަތީފޮތްއޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، އިދާރީ އޮނިގަނޑުތަކާއި 

އްސަސާތަކާއި ުކޑަކުދިންގެ ލުމުގައި ދައުލަތު ކަމާގުޅޭ މުއައިއެކުލަވަ

ޔާލާއި މަޝްވަރާ ޢިއްޔާތަކުގެ ޚިމުތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖައުރައްކަ

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކޮްށ ހިންާގ މުމިިނސްޓްރީން ޤާއިގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ މި  (ނ)  

ލުމުގަިއ އިފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވަރާ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކު

ދައުލަތު ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާ އަދި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކަމަށް 

 މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ. އިޢިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލާމުމަސައްކަތްކުރާ ޖަ 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު

 ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުންއަމިއްލަ 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަރުކަޒު 

 ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް 

 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަރުކަޒެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުްނ  5މި ގަވާއިދުެގ   .12

ްއ  މިިނސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ހިންގަންވާނީ

 އެވެ. ގަލިބުމަށްފަހު

 ށް އެދެވޭނެ ފަރާތްތައް ލައިސަންސަ

 

އުފައްދައި  ޒެއްވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަރުކަ 5ގަވާއިދުގެ މި  (ހ)  .13

ށް އެދި ލައިސަްނސަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12މި ގަވާއިދުގެ ، ހިންގުމަށް

  ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށެވެ.

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   )1(   

 ކަށް؛ ނުވަތަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ

ރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން (ޕާޓްނަ 2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   )2(   

 ނުވަތަ  ؛ކަށްރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަރަޖިސްޓަ

ޓީގެ ޤާނޫނު) ެގ (ކޯޕަރަޓިވް ޮސސައި 2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   )3(   

 ރަޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް؛ ނުވަތަ ރީކޮށްފައިވާ ކޯޕަދަށުން ރަޖިސްޓަ

ރީގެ (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާ 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   )4(   

އްލަ ފަރުދެއްގެ ރީކޮށްފައިވާ އަމިޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ

 ވިޔަފާރިއަކަށް.
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 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 12މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުާރ "އަމިއްަލ  އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް

ށް ެއދި ހުށަހަޅާ ރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަްނސަފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންގެ މަ

 މިިނސްޓްރީއަށެވެ. ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް 

ށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލައިސަންސަ

 ތަކެތި
ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފޯމާއެުކ އަންނަނިިވ  13މި ގަވާއިދުެގ  (ހ)  .14

ރާތްތަކުން ްށ އެދި ހުށަހަާޅ ފަިއސަންސަންތައް ލަޔުމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޕަރަޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ  )1(   

 ކޮޕީ؛ ގެއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ

 

 

މަރުކަޒު އުފައްދައި ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ  )2(  

ލިއުޝަން ޒޮބޯޑު ރިކޯޕަރަޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ 

 އިޤުރާރު؛ކުންނަމަ ެއ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަ

ކޯޕަރަޓިްވ ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ  )3(   

ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ، ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 

 ؛ކޮޕީ އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ރައްޔިތެއްކަން ނުވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި

ކޯޕަރަޓިްވ ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ  )4(   

 ރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް؛އަމިއްލަ ފަ

 ރުކަޒެއްކަން؛ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮްނ ބާވަތެއްގެ މަމުޤާއި )5(   

 ކުރާެނ ތަނާއި، ފްލޯ ޕްލޭން؛މަރުކަޒު ޤާއިމު )6(   

 ؛ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައްމަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭނެ  )7(   

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން ބެހިގެންވާ ފަންނީ  )8(   

 ؛ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓު

 ފައިވާ ގޮތް؛އިށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިްނމަމަރުކަޒު ހިންުގމަ )9(   

   ދުވަހުގެ (އެކެއް) އަހަރު 1ދިޔަ މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތުގެ ވޭތުވެ )10(   

 މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު؛

ފައިވާ އިމަތްތަކަށް އަގު ނެގުމަށް ނިންމަމަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދު )11(   

 ގޮތް؛
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 ދަދު؛އަމަރުކަޒުން ފަރުވާދެވޭނެ ކުދިންގެ  )12(   

 މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަކީ ކުޑަކުދިންގެ )13(   

ކޮށްދެވޭނެ ފެންވަރުހުރި އަދި ކަމާގުޅޭ ތެރިއުޙައްޤުތައް ރައްކަ

 ބައެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން؛ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވަްއޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިާބ  )14(   

 މުވައްޒަފުންާނ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ހިމެނޭހެން 

 ގަސްދުކުރާ ގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރަންޕްރިންޓެންެޑންޓުމަރުކަޒުގެ ސު )15(   

 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު؛

 ްނޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮީސޖަރ؛މަރުކަޒުގެ ސްޓެ )16(   

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ އެހެނިެހން ކަންކަން. )17(   

ފޯމެްއ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ  (ށ)  

ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ،  ،ފުރިހަމަ ނޫންަނމަ

(ފަނަރަ)  15އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް މިނި 

ފޯމު ނުވަަތ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިމި މާއްދާެގ (ށ)  (ނ)  

 ފައިނުވާނަމަ ެއ ފޯމެްއ ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އިލިޔުންތައް ހުށަހަޅަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 11ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( 14މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .15 ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ދެމެދު ެއއްބަސްވެވޭ  އިމިނިސްޓްރީއާ ،އަގުތަކަކީހުށަހަޅާ 

 ގުތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.އަ

  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ދޫކުރުމަށްފަހު، 18މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.ޚިދުމަތް ދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް އައުކުުރމަށް އެދި  20ގަވާއިދުގެ މި  (ނ)  

ހުށަހަޅާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެއްވެްސ ބަދަލެއް ގެންނަްނ ބޭުނންވާނަމަ، 

  މަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.އެކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަ 

ޚިދުމަތުގެ އަަގށް ބަދަލު މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  (ރ)  

ހުށަހަާޅ ފަރާތާ ދެމެދު ސަންސަށް އެދި ލައި އިގެނެވޭނީ މިިނސްޓްރީއާ

 އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 

(ފަހެއް)  5ގެ މުްއދަތަކީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް 18މި ގަވާއިދުގެ  .16

  ވެ.ދުވަހެއަހަރު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސަށް އެދި ިމނިސްޓްރީއަށް ފޯމެްއ  (ހ) .17 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މަރުކަުޒ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68ހިންގަން ގަސްތުކުރާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން މި ގަވާއިދުގެ 

ްނ ާލ ކޮމިޓީއިވައެކުލައިން ސްއޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިޑިޕާޓްމަންޓް ދަށުން 

 އިންސްޕެކްޓްކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކުާރ އިންސްޕެްކޝަންގައި  (ށ)  

 ންާވނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ބަލަ

މަރުކަޒުގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަްނޖެހޭ މިންގަނޑުތަްއ   )1(   

 ؛ފުރިހަމަވެފައިވާކަން

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަްށ މި   )2(   

 ކުރެވިފައިވާކަން.މުޤާއި ލަތްތައް މަރުކަޒުގައިސީއެކަށީގެންވާ ވަ

ާލ އިފަހު އެކުލަވަށް ށ) ގެ ދަށުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނަމި މާއްދާގެ ( (ނ)  

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އެ ތަނެއް އިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ ،ރިޕޯޓުގައި

ެޖޭހ ކަންކަްނ ލާިއ ރަނގަޅުކުރަންފުސީނުފެތޭނަމަ އެކަމެއްެގ ތަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ށް އެދި ށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލައިސަްނސަމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮ (ރ)  

ންކަްނ އެންމެހަިއ ކަހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަާވންޖެޭހ 

          ށް އެިދ ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ނަމަ، ލަިއސަންސަވެފައިވާފުރިހަމަ

(ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  40

 .އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

ށް އެިދ ރިޕޯޓު ލައިސަްނސައިްނސްޕެކްޝަން އިންސްޕެކްޝަން ނިުމމަށްފަހު،  (ބ)  

    އިންސްޕެކްޝަން ިނމޭތާ ގިނަވަގެން  ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މިިނސްޓަރަށް

 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ. 15

އެކަމެްއ  ،މަރުކަޒުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ރަނަގޅުކުރަން ހުރިނަމަ (ޅ)  

އެކަްނ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ 30ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަވަގެްނ 

މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ދޭ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން (ކ)  

އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރާ ަކންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުްނ 

ށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތުން ސްޕެކްޓްކުރުމަށް އެދި ލައިސަންސައެތަނެއް އިން

 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މިނި

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންސްޕެކްޝަން މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (އ)  

ގަޅުކޮްށ މިިނސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަްނ ރަނ

ފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީްނ ކުރާ ދެވަަނ އިހުށަހަޅަ

އިންސްޕެކްޝަންގައިވެސް އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާކަމަްށ 

 ފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުއިއެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ރެވޭނެއެވެ.ކު

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ފުރިހަމަވާްނޖެޭހ އެންމެހަިއ ކަންަކްނ  (ހ) .18 ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު ނިމޭތާ  ،ނަމަވެފައިވާފުރިހަމަ

  ދޫކުރަންާވނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން މަރުކަޒު ހިންުގމުގެ ލަިއސަންސް ތެރޭގައި 

            މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ލައިސަްނސް ދޫކުރާތާ ގިނަވެގެން  (ށ)  

  ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ. (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒުން 60

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަރުަކޒުން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުުމގެ ކުރިްނ  (ނ)  

މަސައްކަތްކުރާ ެއންމެހަިއ މުވަްއޒަފުންގެ އަންަނނިވި މަޢުލޫމާުތ މަރުކަޒުގައި 

 ސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.މިނި

 ކޮންމެ މުވަްއޒަފެއްގެ ވަނަވަރު؛ )1(   

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްެގ މަޤާމާއި، ތަޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބ  )2(   

 އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާފޯމު.ގެ ކޮންމެ މުވަްއޒަފެއް )3(   

މަރުކަޒުތަކުގައި ފުރިހަމަވާްނޖެހޭކަމަށް މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ހ) .19 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 

މަރުަކޒުތަކުން ލިބެންޖެހޭަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  ،މިންގަނޑުތަކާއި

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގެ 

  ންސްގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަ



 ޒެޓުގެދިވެހިސަރުކާރުގެ                 R-93/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު             022 އަދަދު:              50ވޮލިއުމް: 
 

  14 
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތަްށ   (ށ)  

އްބަސްވުމެްއ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެ އިމިނިސްޓްރީއާ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  18މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .20 ލައިސަންސް އައުކުރުން 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ކުރިން ލައިަސންސްެގ މުއްދަތު  60ހަމަވުމުގެ 

 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އައުކުރުމަށް މިނި

 ކުުރމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އައުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލައިސަންސް  (ށ)  

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ަމޢުލޫމާތުގެ  14މި ގަވާއިދުެގ 

 މަޢުޫލމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިތުރުން އަންނަނިވި 

މަރުކަޒު ހިންގަްނ ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރުވާދެވުނު ކުދިންގެ   )1(   

 ދަދު؛އަ

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް   )2(   

 ދަދު؛އަފުރިހަމަކޮށް އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ކުދިންގެ 

މަރުކަޒު ހިންަގން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު   )3(   

 ދަދު؛އަކުދިންގެ 

ކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުމަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން   )4(   

 ދަދު.އަމުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް ނިމުނު ކުދިންގެ 

ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިްނ  އައުމި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒެއްގެ ލައިސަްނސް  (ނ)  

 ޓްރީން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މިނިސް

ދު އެޅިފައިާވ މަރުކަޒު ހިންގަްނ ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަރުކަޒާމެ  )1(   

 ފިޔަވަޅުތައް؛

ގައި ފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގަ  )2(   

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން؛

    ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއަްށ  އިމިނިސްޓްރީއަށާ  )3(   

 ދަށުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން ޮގސްފައިވާމި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތް. 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ލައިސަންްސ އައުކުރުމަްށ އެދި ހުށަަހާޅ  (ރ)  

ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ލައިސަްނސް އައުކޮށްދިނުމުެގ ނުވަތަ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އައުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު

ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން 

 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ލައިސަްނސް ދިުނމުގެ ޝަރުޠެއްެގ ގޮތުގަިއ  (ހ) .21

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަަމ ލައިސަންްސ ބާިޠލުކުރުމުެގ 

 ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި

 ކޮމިޓީްނ ހިންާގ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން 72މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

އްގައި މަރުކަޒުގަިއ ހުންނަްނޖެޭހ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އިންސްޕެކްޝަނެ

އެކަމެްއ ރަނގަޅުކުުރމަށް މުއްދަތެއް  ،ފާހަގަކުރެވޭނަމަ  މަށްނެތްކަކަންކަން 

އިތުުރ  ،ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ

ތިޔާރު ޚުނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ލަިއސަންްސ ސަސްޕެންްޑ ކުރުމުެގ އި

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ލައިސަންސް އަލުްނ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

ރަނގަޅުުކރުމަށްފަހު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންކަްނ  ،ދޫކުރެވޭނީ

މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި، އެކަންކަން ރަނަގޅުކޮށްފައިވާކަން މިިނސްޓްރީން 

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުރެވޭ ުމއްދަތުގައި ޑް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ސަސްޕެން (ރ)  

ކުރަން އަންާގ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، ަލއިސަންްސ ރަނގަޅު

ެއ މަރުކަުޒ  އްހެނޯޓިދުވަހުެގ (އެކެއް) މަސް 1ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައަާޅ 

 ދޭންވާނެއެވެ.ހިންގާ ފަރާތަކަށް 

އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  (ބ)  

 ރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.މަރުކަޒު ހިންާގ ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާ

ކުރަން އަންާގ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ރަނގަޅު(ބ) އަށް އާއިމި މާއްދާގެ (ރ)  (ޅ)  

 ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، ލަިއސަންްސ ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުްއޖެއްެގ ޙައްޤެއް  ،އްގައި ފާހަގަވާ ކަމަކީކޮމިޓީން ހިންގާ އިްނސްޕެކްޝަނެ (ކ)  

ނިގުޅައިގަނެވިދާނެފަދަ ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއް ކަށަވަރުނުވެދާނެފަދަ 

ވަގުތުްނ ވަގުތަށް އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން މަރުަކޒު ހިންާގ  ،ކަމެއްނަމަ

 ދާންވާނެއެވެ.ގެންފަރާތަށް އަންގައި، މަރުކަޒު ޮމނިޓަރކުރަމުން 
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     މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ (އ)  

ކަމަްށ ބާޠިލުކުރަްނޖެހޭ ލަިއސަންސް ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ވަގުތުން  75

ނުލައި އެތަނަކަށް  ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ،ކޮމިޓީން މިިނސްޓަރަށް ލަފާދީފިނަމަ

މިނިސްޓްރީއަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގެ ލަިއސަންސް ަސސްޕެްނޑްކުރުމުެގ  (ވ)  

   ބަބުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ސަ

އޭގެ އަސަުރ ނުފޯރާނެ ފަދައިން ޚިދުމަތްތައް ކުރިޔަށް ެގންދިއުމަށް 

އެ ޚަރަދަށް މަރުކަުޒ  ،މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ

 ފަރާތުން ޒިންމާާވންޖެހޭނެއެވެ. ހިންގި

މަރުކަޒެްއ  ،އެހެން ތަނެއް ،މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައިމި  (މ)  

ކުދިން އެ މަރުކަޒެއްގަިއ  ،ހުންނަންޖެހޭ ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށްފަހު

ބައިތިއްބައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ނުވަތަ ކުދިން އެހެްނ 

ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު  މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި

 ހިމެނެއެވެ.

ލާއެުކ ސީއް ތަފުމިިނސްޓްރީން ކުރި ޚަރަދުތަ ،މި މާއްދާގެ (ވ) ގެ ދަށުން (ފ)  

މަރުކަޒު ހިންިގ  ،އެ ފައިސާ ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ހުށަހަޅާތާ 

 ނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.މި ފަރާތުން 

ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ 

 ހަވާލުނުކުރުން 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ހިންުގން އެހެން ފަރާތަކަށް  .22

 ތިޔާރު މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް ނުެވއެވެ. ޚުބަދަލުކުރުމުގެ އި

 އުސޫލުތައް ހިންގުން 

 

ލުތައް ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސޫދައުލަތުން ހިންގާ މަރުަކޒުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ އު  .23

ލައިސަންްސ ލިބިގެން ައމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަރުކަޒުަތކުގެ މައްޗަށްވެްސ 

 ހިނގާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު

 މަރުކަޒުތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުތައް

މަދުވެގެން އަންނަނިިވ މިންގަނޑުތަްއ މަރުކަޒު ިހންގާ ޢިމާރާތުގައި  .24 ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
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 ކިން ނިދޭނެ އިންތިޒާުމ ހުރުން؛ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮންމެ ކުްއޖަކަށް ވަ (ހ)  

 ނުވުްނ؛ އިމާރާތަކަށްމީުހން ދިރިއުޅޭ  ިއމާރާތަކީކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމު (ށ)  

ާމކޮށްފައިވާ ޤުދުރަތީ އަިލ ލިބޭ ގޮތަށް ފަރުސާފުވައި ލިބޭނެ ގޮތަށް އަދި  (ނ)  

 ޢިމާރާތަކަށްވުން؛ 

  އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް އޮތުން؛އަޅުކަންކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ (ރ)  

 އި ލިބޭނެ ހުސް ޖާގައެއް އޮތުން؛ޢިމާރާތުން ބޭރަށް ސާފުވަ (ބ)  

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ފައިވާ އެންމެހައި އިގޮތުން ހަދަބެހޭ ޢިމާރާތްކުރުމާ (ޅ)  

 މާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވުން؛އިޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ނމިންގަ

ތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންެޖޭހ އުނުރައްކަލުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކަދިމާވާ ކުއްލި  (ކ)  

 އެޅިފައިހުރުން؛ ތައްއެންމެހައި ފިޔަވަޅު

 ްނ.އޮތުކުޅިވަރުކުޅުމަށާއި ކަސްރަތުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖާގަ  (އ)  

ފައިވީނަމަެވސް، ވަކި ކަމަާކ އި ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅަމި ގަވާއިދުގައި .25 ހުއްދަތައް ނެގުން 

ާމބެހޭ އިދާރާއަކުން ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތަކާ ުގޅޭގޮތުން ސަރުކާރުެގ ކަ

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މަރުކަޒު ހިނގަމުންދާކަމާއި، އިކަނޑައަޅަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަގައިގެން މަރުކަުޒ ހިނގަމުންދާކަްނ 

  ިހންގާ ފަރާތުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ކަށަވަރުކުރުމަކީ މަރުކަޒު

ހިންގާ އެްނމެހައި މަރުަކޒުތަކުން އަންަނނިވި ޚިދުމަތްތައް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން .26 ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 އްޙަތު ރަނގަޅު ާކނާ ފޯރުކޮށްދިނުން؛ޞިގަޑިން ގަޑިއަށް  (ހ)  

 ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިާޒމު؛ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް (ށ)  

 ިއސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ދޮވެ އަންނައުނު  ،އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި (ނ)  

 ހަމަޖެއްސުްނ؛

 ؛ނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި އެ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުޚާފާ (ރ)  

 ؛ފެންވެރުމަށާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާާމނު (ބ)  

 ؛އަޅުކަން ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު (ޅ)  



 ޒެޓުގެދިވެހިސަރުކާރުގެ                 R-93/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު             022 އަދަދު:              50ވޮލިއުމް: 
 

  18 
 

  ؛ވަސީލަތްތައްކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވޭނެ  (ކ)  

 ؛ކަސްރަތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު (އ)  

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު (ވ)  

 ؛ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭެނ އިންތިާޒމުޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި (މ)  

ކައުްނސިލިންގެގ ތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި އިޖު (ފ)  

 ހުރުން. ޚިދުމަތް ލިބެން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މަރުކަޒުތަކުގަިއ  5މި ގަވާއިދުގެ  (ދ)  

 .ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމު

ނުވަތަ ބަންދުގައި މެްއ ހަވާ ޔުނިފޯކުއްޖާއަކީ ބަންދުގައި ހުރި ކުްއޖެއްކަން ދޭ (ހ) .27 އަންނައުނު 

އް ނުވަަތ ލޭބަލެ ގެދޭ ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްހުރި ކުއްޖެއްކަްނ ދައްކުވައި

  ކުދިންނަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ. ކުރެހުމެއް ހުންަނ އަންނައުނު

ންނައުުނ ކޮންމެ ކުްއޖަކަށްވެްސ އެ ކުްއޖަުކ ބޭނުންކުރާެނ އަމިއްަލ އަ (ށ)  

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަްށ  (ހ) .28 ކާނާ 

 ށިގަނޑަްށ ފައިދާހުރި ކާނާއެވެ.ޓަރު ރަނގަޅު ހައްބޭނުންވާނެ އޮ

ގޮތުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޑައިޓެއް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް އްޙީ ާހލަތު ހުރިޞިކުއްޖާގެ  (ށ)  

ކަށް ކާާނ ލަފާދީފިނަމަ އެގޮތުގެމަތިން އެ ކުއްޖަ އްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތަކުން ޞި

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ސާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގެނޭ އުމުރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ކުއްޖެއްގެ އުމުާރ  (ހ) .29 ތަޢުލީމު އުނގެނުން 

 ގުޅޭގޮތުން ޤައުީމ މަންަހޖުގަިއ ހިމެޭނ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ަހމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.ޒުން މަރުކަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު (ށ)  

 ގުޅިގެްނ ކޭޝަނާޔުުލ މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިސޫލަންޖެހޭ އުއިއެކުލަވަ

 ވައިލަންވާނެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިްނ އެކުލަ

ނޭގ ިމްނވަރު ދަށް ބަލާއިރު ލިޔަންކިޔަްނ އެޅައިުއމުރުފުރައާ އަކުއްޖާގެ  (ނ)  

ކޭޝަނާ ގުޅިގެްނ ޔުކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ިމނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑި

 ކަޒުތަކުގައި ހިންގަންވާނެއެވެ.މަރު
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މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ ސާނަީވ ތަޢުލީމު ިނމިފައިވާ ކުދިންނަށް  (ރ)  

 ރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޭޅ ތަމްރީުނ ޕްއެ 

ރިވުމަށްފަހު ދެޭވ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންާގ އެއްވެްސ ޕްރޮގްރާމެއްގަިއ ބައިވެ (ބ)  

ފިކެޓެއްގައި ނުވަތަ ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި، ެއ ކުއްޖަުކ އެއްވެސް ސެޓު

ތައް ހުރެެގންކަން ދޭހަވާ ފަދަ ިޢބާރާތް ލުކުރީ މަރުކަޒެއްގައިާހސިއެ ލިޔުން 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ކުްއޖަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސްޓޭޝަނަރީއާއި ުއނގެނުމަްށ  (ޅ)  

  ދޭ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެހީވެ

ރޮގްރާމުތަްއ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕް (ކ)  

 ހިންގަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މަރުަކޒެއްގައިވެސް އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އުމުރުުފރާތަކާގުޅޭ  (ހ) .30 ލައިބްރަރީ 

 ފޮތްތައް ހުންނަ ލައިބްރަރީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 މު ލަބްރަރީގައި މަޑުކޮށްގެން ފޮތް ކިޔަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ެއ އިންތިޒާ (ށ)  

 ހަމަޖެހިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. 

 ލުތަްއ މަރުަކޒުެގ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ސޫލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުާމ ގުޭޅ އު (ނ)  

 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވޭނެ 

 ވަސީލަތްތައް 

 

ެދ ގަޑިއިުރ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ޮކންމެ ދުވަހަކު އެްނމެ މަދުވެގެން  (ހ) .31

 ފުރުޞަތު ސާފުވަޔާއި ޤުދުރަތީ އަލި ލިބޭނެ މާޙައުލެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ތަްއ ުމނިފޫހިފިލުވުމާ ގުޅޭ އިްނތިޒާމުކުދިންގެ ޢުމުރާއި އެކަށީގެންވާ ކުޅިވަރާއި  (ށ)  

 ވެފައި ުހންނަންވާނެއެވެ.މުކޮންމެ މަރުަކޒެއްގައިވެސް ޤާއި

ގޮތުްނ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެމަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ  (ނ)  

 މު ތްތައް މަރުކަޒުތަކުން އިންތިޒާރަކާހަފަދަ  މުބާރާތްއެިކ މޫނިފިލުވުމުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. އިމުމަރުކަޒުތަކުގައި ޤާ އިންތިާޒމުއަޅުކަން ކުރެވޭނެ  .32 އަޅުކަންކުރުން 
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މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތެއް  (ހ) .33 ފަރުވާ ދިނުން  ޞިއްޙީ

ކަޒަކުްނ ެއ ަމރު ނުކޮށް ފަރުާވ ލިބޭނެ ިއންތިޒާމު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ލަސް 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ފަުރވާ ދެވޭނެ ސީކޮށް ޖެންރއިމަ ،ކުއްލިއަކަށް ބަލި ހާލު ދަށްވެއްޖެނަމަ (ށ)  

 ަހމަޖެހިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ނުލިޭބ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ، އެފަދަ ފަރުވާއެއް  (ނ)  

އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

 ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މަރުކަޒަކަށް އެ ކުއްޖާ ބަދަލުކޮށް، އެ ކުއްޖާއަށް 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެްއ  (ރ)  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ  ،ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ތުން އެކަން ައންގަންވާނެއެވެ. ޖަސްޓިސްއަށް ވަގު

 ބައްދަލުވުންތައް ޢާއިލީ 

 

މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުވެރިކޮށް ގަވާއިދުން  (ހ) .34

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއްވުމާ ުގޅޭގޮތުން ިޑޕާޓްމަންޓް 

ފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިލައިޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައޮފް 

 އެންމެހައި މަރުކަޒުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގައި އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ ތެރޭގައި ކުދިންގެ ޢާއިލީ  (ށ)  

ޢާއިލާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކެނޑިދާނެފަދަ  ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވިޔަ ނުދިނުމާއި

 ވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިޞްލާޙީ ފިޔަ
ކޮްނެމ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  (ނ)  

މަރުކަޒެއްގައިވެސް އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިން ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކޮށް ވަގުުތ 

 ހޭދަ ކުރެވޭނެގޮތް މަރުކަޒުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ. 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ 

 ފިޔަވަޅުތައް 
  ،ޚިލާފުވުމުން ކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާމަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން މަރުކަޒުތަ .35

އެ ކުއްޖަކު ކުރި ޢަމަލަކާ  ،އަޅަންވާނީފިޔަވަޅު އެ ކުއްޖަކު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން 

   ހާލަތު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެކެވެ. މިފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކުއްޖާެގ ނަފްސާނީ 

ކުއްޖާ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކަށް  ،އެ ވަގުތު ހުރިގޮތަށާއި

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނާމެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކޮންމެ 

 އި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މަރުކަޒެއްގެ އަތްމަތީ ފޮތުގަ
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އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް 

 ކަންކަން ކޮށްގެންނުވާނެ 

 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުންެވްސ އެއްވެްސ  (ހ) .36

ޖިސްމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ައނިޔާއެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަެލއް ނުވަތަ 

 އިހުމާލުވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުއްޖާެގ ކަރާމާތަށް އެއްވެސް 

 ހިންގައިގެންނުާވނެއެވެ.  އުނިކަމެއް ލިބޭނެފަދަ ޢަމަލެއް

މްކުޑަ، ލާއިންސާީނ، އިހާެނތި ނުވަތަ ޙުކުއްޖަކާ މެދު އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ރަ (ށ)  

 ޔަވަޅެއް އަޅައިގެންނުާވނެއެވެކުއްޖާ ލަދުގަންނާނެފަދަ އަދަބެއް ނުވަތަ ފި

ކުއްޖާގެ އަމިއްަލ ނަފްސަށް ނުވަަތ ކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެހެްނ ފަރާތަކަށް  (ނ)  

ލަތެއްގަިއ މެނުީވ ކުއްޖާެގ ގައިގައި އަތްލަިއ، ނުވަަތ ހާގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ 

 ރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބާ

އް މެދުވެރިވެގެން ބާރުެގ ލަތެހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދަ  (ރ)  

ލަތަކާ ނުބައްދަުލ އެއްވެްސ ހާއެ ، ލަތެއްގައިވެސްހާކުރަން ޖެހިްއެޖ ބޭނުން

 ރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބާ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކުއްޖަާކ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭނުންޮކށްފިނަމަ،  (ބ)  

އޮފް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރެޯކޑުކުރުމާއެކު، އެ މަޢުޫލމާތު ޑިޕާޓްަމންޓް 

 ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޖުވެނައިލް

ކުއްޖަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެްއ އެޅިއްޖެަނމަ، ެއ ފިޔަވަޅެއް އެޅުުނ  (ޅ)  

 ލިޔުމުްނ ރެކޯޑުކުރަންވާެނއެވެ. ލުފުސީސަބަބާއި، އެޅުނު ފިޔަވަޅާގުޭޅ ތަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ކުދިންނަށް

 މުވައްޒަފުން ގެއެއް ޖިންސު 

 ބައިވެރިކުރުވުން 

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ކޮޓަރިތަކާއި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމުެގ ގޮތުްނ، ނުވަަތ  (ހ) .37

ލަތެއްގައި ކުއްޖާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަންޖެހޭނަމަ ަވންނަންވާީނ ހާއެނޫންވެސް 

 އެ ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖަާކ އެއް ިޖންސުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  

ލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހާކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ  (ށ)  

 ލުކުރުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޢަމަ

ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ 

 ޕްރޮސީޖަރ
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ،މަރުކަޒު ހިންގަންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .38

ޓިންގ ާލ ސްޓޭންޑަރްޑ ޮއޕަރޭއިހިންގުާމ ގުޅޭގޮތުްނ އެކުލަވަމަރުކަޒު 

 ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ާލ ސްޓެންޑަރްޑ ޮއޕަރޭޓިންގ އިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވަ މި (ށ)  

ޕްރޮސީޖަރގައި މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ދަށް ިމންގަނޑަްށ 
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މަރުކަުޒ ހިންގާނެގޮތާއި، މަރުކަޒުގަިއ ހުްނނަންވާނެކަމަްށ ިމ ަގވާއިދުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޕްލޭންތަކުގެ އިތުރުން މަރުކަޒުގެ މުަވއްޒަފުންގެ 

 ންނަންވާނެއެވެ. އޮވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި 

ާލ ސްޓެންޑަރ ޮއޕަރޭޓިންގ އިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވަ މި (ނ)  

އެ ކުދިންނަށް  ،ޕްރޮސީޖަރގައި މަރުަކޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުޫލމާތާއި

ގައި ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތު ،ދެވޭ ފަރުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު

 ންނަންވާނެއެވެ.އޮބަޔާންކުރެވިފައި  ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ކަންކަން 

ފައިވާ އިލައި  ކަންކަން ހިމެޭނނެހެން އެކުލަވަކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި އަންަނނިވި (ހ) .39 އަތްމަތީ ފޮތް

 ތްމަތީ ފޮތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.އަ

 މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު؛ )1(   

 ޚިލާފުވާނަަމ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ސުލޫކީ މިންަގނޑާ  )2(   

މަރުކަޒުން ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި،  ،އްޤުތަކާއިޙަކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ  )3(   

 ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ވާ ބަލާ ނިޒާާމ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.ޝަކު )4(   

ފަސޭހައިްނ  ކުޑަކުދިންނަށް ،އަތްމަތީ ފޮތް ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނީ (ށ)  

 ންނެވެ. ކުއެނގޭނެފަދަ ޢިބާރާތަ

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގަިއ އެްނމެ މަދުވެގެން އަްނނަނިިވ ކަންކަްނ ހިެމނޭ ގޮތަްށ  .40 ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭނެއް އޮންަނންާވނެއެވެ. 

 މަރުކަޒުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް؛ (ހ)  

އެ ކުދިންނަށް  ،އެ ކުދިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިތަކާއި ،މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި (ށ)  

ލަތުގައި އެަކން ކުރާެނ ހާޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ 

 ގޮތް؛

 ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ އަދި އިޖާބަދޭނެ ގޮތް؛ (ނ)  

ން އަވަްސ ކުއްޖަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތު (ރ)  

 ؛ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ިނޒާމު
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 ؛ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އަވަސް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމު (ބ)  

 އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭން. (ޅ)  

 ތިއްބުންއިމަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން ބަ

 

 މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުްއޖަކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ކުއްޖަކާ މަރުކަުޒން  (ހ) .41

 ވާލުވާންވާނީ ކޯޓު އަމުރެްއ އެ މަރުަކޒަށް ލިބުމުންނެވެ. ހަ

ރުކަުޒްނ އެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާކަން މަ (ށ)  

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ަނން؛  )1(   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް؛  )2(   

 މުރު؛އު  )3(   

 ޖިންސް؛  )4(   

 ނިސްބަތްވާ ޤައުމު؛  )5(   

އެނޫންވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ކުއްޖާެގ   )6(   

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ޤާނޫީނ ސަބަބުތައް؛  )7(   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ަކމަށް ޤާޟީ ކަނޑައެިޅ ތާރީޚާއި ގަޑި؛  )8(   

 ކަނޑަެއޅި ތަން؛ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަްނ ކަމުގައި ޤާޟީ   )9(   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު؛  )10(   

 މަރުކަޒުގައި ހުންނައިުރ ކުއްޖާއަށް ލިބިދޭންޖެޭހ ފަރުވާ.  )11(   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގާ އެްނމެހައި މަރުކަޒުތަކުގައި ުކދިން ބޭތިއްބުމުގައި  .42 އިޖުރާޢަތުތައް

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ އިޖުރާޢަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމާއެކު ކުްއޖާއާ ގުޅޭ އަންަނނިވި މަޢުލޫމާުތ ޗެކްކޮށް  (ހ)  

 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު؛  )1(   

 މާތާއި ޙުކުމާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ މަޢުލޫ  )2(   
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 ޒަށް ގެނެވުުނ ތާރީޚާއި ވަގުތު؛މަރުކަ  )3(   

ކުއްޖާެގ  ކުއްޖާއާއި  ،މަޢުލޫމާތު ބެހެއްޓުނު ަކމުގެމަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ   )4(   

 ކަން.މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ

ށާއި ކުއްޖާގެ ފައިލަ ،ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް ނަގައި ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެުވމާއެކު (ށ)  

 ާލންވާނެއެވެ.ކުރާ ޑޭޓާބޭސްއަށް އިމުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާ 47މި ގަވާއިދުގެ 

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ގިނަވެގެން  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެުވމާއެކު (ނ)  

ކުއްޖާގެ ފުރިހަަމ ެމޑިކަލް ެއސެސްަމންޓެއް ހަދައި ނިްނުމމަށްޓަކައި 

 ނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ. އަންނަ

ޑޮކްޓަރަށް  ތެރޭގައި ވީސް) ގަޑިއިރުގެ(ސައު 24މަރުކަޒަށް ގެނެވޭތާ   )1(   

 ދެއްކުން؛

އްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ދައްކަންޖެހޭ   )2(   

 ؛ލީލުތައް ހެދުންޙުހަދަން ޖެޭހ ތަ ،ކުއްޖާ ދައްކައި

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށް 2މި އަކުރުގެ (  )3(   

އެސެސްަމންޓް  ދައްކައިތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީާޖ ކުއްޖާގެ  ،އާއިކުއްޖާ

 ފުރިހަމަކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހަދާ ެމޑިކަލް އެެސސްމަންޓުގައި އަންނަނިިވ  (ރ)  

 ގަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކަންކަން ފާހަ

 ؛ހާލަތުކުއްޖާގެ ިޖސްމާީނ އަދި ނަފްސާނީ   )1(   

 ފަރުވާ ކުރަންޖެހޭަނމަ އެކަްނ؛ ވަކި ކަމަކަށް ބޭސް  )2(   

 ލަތެއް ހުރިަނމަ އެކަްނ؛ހާދާއިމީގޮތެއްގައި ބޭހެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ   )3(   

 ނާއެއް ނުކެވޭނަަމ އެކަން؛ވަކި ބާވަތެއްގެ ކާ  )4(   

 ޖެއްގެ ގައިގައި ހުުރމުގެ ސަބަބުންއްގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް އެކު  )5(   

 އެކަހެރިކުރަންޖެހޭނަަމ އެކަން؛

ރަކާތްތަކެއްގައި ކުއްާޖ ބައިވެރިކުރުމަށް ހަވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ   )6(   

 ޑޮކްޓަރަށް ނުފެންނަނަމަ އެކަން؛

 އްގެ ފަރުވާއެއްކަން ދެނެގަތުން.ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން ބާވަތެ  )7(   
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ކުއްޖާއަށް  ،ވާލުާވ ފަރާތުން އަންަނނިިވ މަޢުލޫމާތުހަކުއްޖާއާ މަރުކަޒުްނ  (ބ)  

ކޮށް، ެއ މަޢުލޫމާުތ ކުއްޖާއަށް ަފހުމްވިކަްނ ހިއްސާލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުްނ 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ލުތައް؛ސޫމަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުާރ އެންމެހަިއ އު  )1(   

 ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ކުއްޖާގެ ޒިްނމާތައް؛  )2(   

ލާާއ މަރުކަޒުގައި ހުްނނަ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއި  )3(   

 ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް؛ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

 މަރުކަޒުގައި ހުންނައިުރ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭެނ ގޮތް؛  )4(   

 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ިޒންމާތައް؛  )5(   

ފައިވާ އިމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމަކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާ  )6(   

 ގޮތް؛

      ވަނަ މާއްދާގެ  5މަރުކަޒުގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި މި ގަވާއިދުގެ   )7(   

ދެވޭނެ ފަރުވާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށް

  ގުޅޭ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތު؛ޕްރޮގްރާމާ

މަރުކަޒުގައި ދިމާވާ ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާިއ   )8(   

 ؛ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްޝަކުވާތަކާ މެދު 

އްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކުއްޖާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އަމިއްލަ ޖަމްޢި  )9(   

 މަޢުލޫމާތު.

ޖާއަްށ ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ެގނެވުމުްނ މަރުކަޒުެގ އަތްމަތީ ފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ކުއް (ޅ)  

ފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަރު ނުވަަތ އިދީ، ކުއްޖާއަށް ހަަމޖައްސަ

ޒިންމާާވ މުވަްއޒަފާ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުެރވޭ ގޮތް  ށްއެކުއްޖަކަ

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އަންގާ އެންމެހައި އެންގުންތަކާއި ކުދިންނާ ކުރެޭވ  (ކ)  

 ގެ ެއ ކުއްޖަކަށް ެއނގޭ ބަހަކުްނ، ެއ ކުއްޖެއް ،މުޢާމަލާތްތައް ކުރަންވާނީ

އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށެވެ. އަދި ެއ ކުއްޖަކަށް އަންާގ އެންގުންތައް ަފހުމްވިކަްނ 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.  ޑައިރެކްޓަރމަރުކަޒުގެ 
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ކުއްޖާ ގެންނަ އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކުއްާޖ  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވޭއިރު (އ)  

 ،އަތުގައި ބެހެއްޓެން ނެތްކަމަށް މަރުކަޒު ިހންގާ ފަރާތަށް ފެންނަ ތަކެތި

ތެރިކަމާއެުކ އުއަތުލުމަށްފަހު، އެތަކެތި ރައްކަ ކުއްޖާގެ އަތުން ވަގުތީގޮތުން

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި، ކުއްޖާ މަރުކަޒުން ދޫކުރާއިރު އެތަކެތި ކުއްޖާާއ 

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަ

މަރުކަޒުތަކުެގ  ،އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން އެޑްމިޓްކުރުމުގެ ކުރިން (ވ)  

މާތުތައް ފީ ނުދެއްކުމުްނ ޢަމަލުކުރަްނ ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮާތ ގުޭޅ މަުޢލޫ ،ފީއާއި

 ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކުއްޖާގެ

ކުއްޖާގެ ުއމުރާ ގުޅޭގޮތަށް  ،މަރުކަޒަށް ގެނެުވމާއެކު ،ކުއްޖާ (ހ) .43 ކުދިން ކެޓެގަރައިޒްކުރުން  

ކުއްޖާާއ ލަުތ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހާމަތްތެރިކަމާއެކު، ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ޙުރަ

 ސުވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާެގ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުއްޖާއާ ކުރާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބާއިމި  (ށ)  

ފައިވާ އިކުްއޖާއާ ުގޅޭގޮތުްނ ަހދަ ،ވަޒަންކުާރ ރިޕޯޓާއި ހާލަތު އިޖްތިމާޢީ 

ާޓނެ ގޮތް އެސެސްމަންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބަހައް

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ކުްއާޖ މި މާއްދާގެ (ށ)  (ނ)  

މުރުފުރައެއްގެ ކުދިންނާިއ، ކުއްާޖ އުކުއްޖާގެ ޢުމުރާ އެއް  ،ބަހައްޓަންވާނީ

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކުތަކާ އެއް ބާވަތެއްގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވާ ކުދިންނާއި، 

 ޖިންސެއްގެ ކުދިންނާއެކުގައެވެ. ކުއްޖާއާ އެއް

 ބަންވާނީ ަވކިންނެވެ.މަރުކަޒުގައި އަންެހން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން ބައިތިއް (ރ)  

މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން،  42މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .44

  ލިުޔމުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ މަރުކަޒުތަކުގައި

ކުއްޖާ މަރުަކޒުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ސަބަބާއި، ބަހައްޓަްނ   )1(   

 ލީ މަޢުލޫމާތު؛ފުސީވާލުވާ ފަރާތުގެ ތަ ހައަމުރުކުރި ފަރާތާއި، ކުއްޖާއާ 

 ރުވާގެ ޕްލޭން ކުރިޔަށްދާ ގޮތް؛ކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ ޕްލޭނާއި ފަ  )2(   

 އަދި ދޫކޮށްލެވުނު ދުވަހާއި ވަގުތާއި ސަބަބު؛ކުއްޖާ ބެހެއްޓުނު   )3(   

ކުއްޖާ ބެހެއްޓުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިންާނ   )4(   

 ލު؛ފުސީކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަހިއްސާ
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މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓުނު މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ އަދި   )5(   

 ރެކޯޑު؛ލީ ފުސީގެ ތަާހލަތުނަފްސާނީ އަދި ޖިްސމާނީ 

މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓުނު މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ކުއްޖާެގ އުޅުމަްށ   )6(   

 އައިސްފައިވާ ބަދަލު.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ ގަވާއިދުން ބެެލހެއްޓުމެްއ  (ށ)  

 ެބލެވޭނެއެވެ.މާލުވުން ކަމުގައި ކުްއޖާއާމެދު ިއހު ނެތި ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ

ކުދިްނ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން (ނ)  

      އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަމާއި،  ،ދިސާތަކާއިހާމަރުކަޒުގައި ތިބޭއިރު ދިމާވާ 

އެ ކަންކަމާމެދު އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ކުދިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ 

އްޙީ އަދި އެނޫންެވސް މަްއސަލަތަކުގެ ޞިލާއި، ކުދިންނަށް ދިމާވާ ފުސީތަ

 އްޓަންވާނެއެވެ.ލު ގަވާއިދުން ބަލަހަފުސީތަ

 ހަވަނަ ބާބު

 މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން

 ޑައިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކުރުން 

 

މަރުކަޒު އިދާީރ ގޮތުން ހިންުގމުގަިއ އެންެމ އިްސ ދައުރެއް އަދާކުރާނީ  (ހ) .45

 ޑައިރެކްޓަރެވެ. މަރުކަޒުގެ 

ިޑޕާޓްމަންޓް  ،ކަނޑައަޅާނީ ދައުލަތުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޑައިރެކްޓަރ (ށ)  

 ފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.އޮ

ލައިސަންސް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  12މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

 ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ.  ،ޢައްޔަންކުރާނީ ޑައިރެކްޓަރ

ގައި ޑައިެރކްޓަރުމި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން މަރުކަޒުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ  (ރ)  

 ރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޝަ

ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުން  ،ފަރާތަކީގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ގެ ޑައިރެކްޓަރު  )1(   

(ހަތަރެއް) އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ  4 ،ލުކޮށްހާސިފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 މީހެއް ކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ.  ލިބިފައިވާ

ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ  ،ކުރާ ފަރާތަކީނުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަޑައިރެކްޓަރު  )2(   

އުފުލި ދަޢުވާ ޤީޤު ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ޙުތުހުމަތުކުރެވި ތަ

 ކު ކަމުގައި ވެގެްނ ނުވާނެއެވެ.ކުރިޔަށްދާ މީހަ
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ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް  ،ގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީޑައިރެކްޓަރު  )3(   

 ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އި ޒިްނމާތައް ތިރީތަކާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމަރުކަޒުެގ ޑައިރެކްޓަރު .46 ގެ ޒިންމާތައްޑައިރެކްޓަރު 

 އެވަނީއެވެ.

 ؛މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ބެލެހެއްޓުން (ހ)  

މަރުކަޒުގައި ަމސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރަމުންދަީނ  (ށ)  

ނެތި  ތަށް އިސްކަންދީގެން، ތަފާތުކުރުމެއްޙަލަޞްކުޑަކުދިންގެ މަ

 ރިކަމާއެކުކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ފަރުވާތެ

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް އެންެމ  (ނ)  

ށަވަރުކުރެވޭކަން ެއ ކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ކަ ،ފުރިހަމަކަމާއެކު ލިެބމުންދާކަމާއި

 ޔަޤީންކުރުން؛ 

ފައިވާ އިކަނޑަައޅަ ،މި ގަވާއިދާއި ،ހިނަގމުންދަނީމަރުކަޒުގައި ކަންކަން  (ރ)  

 ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުުކރުން؛ 

ްނގަނޑުތަްއ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުގައި ފުރިހަމަވާންެޖހޭ އެްނމެހައި މި (ބ)  

 ފުރިހަމަތޯ ބެލުން؛ 

މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ޝަކުާވ ބަލާ ކޮިމީޓ ވަަނ  66މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

 މަސައްކަތްތައް ދާ ގޮތް ބެލުން. އެ ކޮމިޓީގެ ،އުފެއްދުމާއި

 ކުރުން އިމުޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާ

 

އެ މަރުކަުޒްނ  ،އެ މަރުަކޒުގައި ތިބި ކުދިންނާއި ،ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް (ހ) .47

އި މަޢުލޫމާުތ ދޫކޮށްލެވޭ ކުދިންނާއި، މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭ އެްނމެހަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުބޭސްއެއް ޤާއިއެނގޭނެ ފަދަ ޑޭޓާ

ކުރާ ޑޭޓާބޭސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމު (ށ)  

ޒުތަކުން އެްނމެހައި މަުރކަ ތިޒާމުބެލޭނެ އިންޖަސްޓިސްއަށާއި މިިނސްޓްރީއަށް 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެްސ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިންގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ  .48 މަރުކަޒުގެ ދަފްތަރު 

(ފަހެއް)  5ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަރުަކޒަކުން ފަރުވާ ހޯދާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އުށް ރައްކަގެ މުއްދަތަކަދުވަހުއަހަރު
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 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން 

 

، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި 5މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .49

ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންނަނިވި ދާއިމީ 

 މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލަރުން؛ )1(   

 ސޯޝަލް ވަރކަރުން؛ )2(   

 ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަރުން؛ )3(   

 ؛އިދާރީ މުވައްޒަފުން )4(   

 ކެއަރޓޭކަރުން. )5(   

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި 5މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ލިބިފައިވާ އަންނަނިވި ދާއިމީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން 

 މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.

 ؛އިދާރީ މުވައްޒަފުން )1(   

 ކެއަރޓޭކަރުން. )2(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ިއތުރުން އަންނަނިިވ  49ޤާނޫނުގެ  .50 އިތުރު ފަރާތްތައް

ހަމަޖެހިފަިއ މަރުކަޒުަތކުގައި  މުއިންތިޒާފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ގަވާއިދުން ލިބޭނެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 މުދައްރިސުން؛ (ހ)  

 ލްމުވެރިން؛ޢިދީނީ  (ށ)  

 ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް؛ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު (ނ)  

 ސައިކޮލޮޖިސްޓުން؛ (ރ)  

 ސައިކޭޓްރިސްޓުން؛ (ބ)  

 ޓުން؛ ންހެލްތު އެސިސްޓެ (ޅ)  

 ދަރުމަވެރިން. (ކ)  

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ުނވަތަ އެ ކުދިްނ  .51 މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން 

ތާއި ޤަަމޤާމުގެ ލަޔާ ،ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ވާންވާނީ

ލިބިފައިވާ  ބިލިއްޔަތުކަން ހުރި، އަދި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ޢަަމލީ ތަޖުރިބާޤާ

 މީހުންނަށެވެ.
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މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް އެނގެންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ތެރިކުރުމުެގ އު(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކަ 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .52

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ އި) އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަޤާނޫނު

ފައިވާ އެންމެހައި ަގވާއިދުތައް އިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަ ،ޤާނޫނާއިދުލުގެ ޢަ

 އްޒަފުންނަށް އެނގެންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުގެ މުވަ

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުންވެސް (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ކުޑަކުދިންނާ ގުޭޅ ޤާނޫނުތަކާއި

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަްނ 

 ްއޒަފުންނަށް އެނގެންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުތަކުގެ މުވަ
         ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތުތަކާއި (ނ)  

ކާއި، ތަޙުގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އިޞްލާއެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި 

މު މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޭޅ  ން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުހި

ތެރިކަމާއި، ުކޑަކުދިންގެ އުޑަކުދިންނަްށ އަޅާލުމާިއ ރައްކަމަޢުލޫމާތާއި، ކު

 ރި ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު މާޔަތްކުރުމާ ގުޅުންހުޙިޙައްޤުތައް 

އަދި ަކމާުގޅޭ އެހެްނ  ،ކޮށް ހިންގައިމަރުކަޒުތަކުން އިންިތޒާމު މްތައްޕްރޮގްރާ

 ކުގައި ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަ

 ހަތްވަނަ ބާބު

 މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް 

 ހިންގުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަްނ  .53

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބާވަތުގެ އިޞްލާޙީ އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.ޕް

 ތައް؛އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމް (ހ)  

 ނުވަތަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން  (ށ)  

އަނިޔާވެރި އަދި ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައިނުާވ ކުށްކުށުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިންނަށް  (ނ)  

 ހިންގޭ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް؛

 ބަދުއަޚްލާޤީ އަދި ޖިންސީ ޢަަމލުތަކުގައި ޝާމިލުާވ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ  (ރ)  

 ހިންގޭ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ކުރެވިގެން 

ކުރުމަށް ހިންޭގ އަނިޔާވެރި އަދި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިން އިޞްލާޙު (ބ)  

 ޕްރޮގްރާމްތައް؛
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މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަްށ  ،މުޖުތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށް ތިބުމަށްފަހު (ޅ) 

 ؛ކެއަރގެ ޕްރޮގްރާމްތައް-އަދި އާފްޓަރގްރޭޝަން ރއިންޓަ-ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ރީ

އެިކ  ،އިތުރު ކުށަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަލުގަިއ ތިބޭ ކުދިންާނއި (ކ)  

ޝާމިލުވާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް، ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުށްކުރުމުގައި 

 އްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް.ޚާހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ރި

ލައި އިތައް އެކުލަވަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް 53މި ގަވާއިދުގެ  .54 ލުން އިޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވަ

  ނިޒާމުތައް ހިމެޭނ ގޮތުންނެވެ.އަންނަނިިވ ފަރުވާގެ ،ހިންގާނީ

 ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ (ހ)  

  ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ގްރޫޕް (ށ)  

 ކޮންފަރެންސްތައް؛ފެމިލީ  (ނ)  

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސްތައް؛ (ރ)  

 ކޭސް ކޮންފަރެންސްތައް؛ (ބ)  

 ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް؛ (ޅ)  

 ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމްތައް؛ވޮކޭޝަނަލް އަދި  (ކ)  

 ޞަ އިންޓެންސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް؛ވަކި ކަމަކަށް ޚާއް (އ)  

 ދުމަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛މުޖުތަމަޢަށް ޚި (ވ)  

ރެވިގެން ހިންޭގ ލަތަށް ޚާއްޞަކުހާޢާންމު އަދި ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާގެ  (މ)  

 ޕްރޮގްރާމްތައް.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން  (ހ) .55 ފަރުވާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 

ވަަނ  54ދޫކޮށްގެން ހިންާގ މަރުކަޒުތަކުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ލައިސަންސް 

ިޑޕާޓްމަންޓް  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ

ްނކޮށްފައިވާ ާލ ގަވާއިދުގައި ބަޔާއިއޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިްނ އެކުލަވަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގަިއ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިދާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް
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ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 މުރާޖަޢާކުރުން 
ުކރާ މަރުަކޒުތަކުގަިއ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާޢިމުގައި މި އަލަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ އަލީ .56

(އެކެއް) ފަހަރު ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ  1ދެވޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރަކު 

 ސްއިން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ޖަސްޓި

ގުޅޭ ފަރުވާގެ  ކޮންމެ ކުއްޖަކާ 

 ލުން އި ޕްލޭނެއް އެކުލަވަ
ކުއްޖަކާ ުގޅޭ ގޮތުން އެކުއްޖަކަށް އެންެމ އެކަށޭނެ  މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ (ހ) .57

 ލަންވާނެއެވެ.އިލަވަފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް މަރުކަޒުްނ އެކު

ކުއްޖާެގ ފަރުވާގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން (ށ)  

 ްށ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ލާނީ އަންނަނިިވ ކަންކަމައިޕްރޮގްރާމް އެކުލަވަ

 ކުއްޖާގެ ޢުމުރު؛  )1(   

 މިްނ؛ފައިވާ ކުށާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުކުއްޖާ ކޮށް  )2(   

 ކޯޓުގެ ޙުކުމް؛  )3(   

  ؛  ލަތުހާ، ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްާމނީ އްޙީޞިކުއްޖާގެ   )4(   

 ؛ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ާހލަތުކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ   )5(   

 ތައް؛ހެދިފައިވާ ރިސްކް ެއސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން  )6(   

 ؛ކުއްޖާގެ ެމޑިކަލް އެެސސްމަންޓް  )7(   

 ކުއްޖާއާ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު؛  )8(   

ުލމުގައިވެސް ކުދިންެގ އި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެްއ އެކުލަވަކޮންމެ  )9(   

ކުއްޖާ ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރަށް  ،ޢުމުރަށާއި، ޖިންސަށާއި

 ންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން؛ގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ލުކުރަން ބޭނުންވާ ަލނޑުދަނޑިތަކާއި ނަތީޖާ.ހާސި  )10(   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީގެން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ކުރިޔަށް ގެންދާ  .58 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ  ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

    ލާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، އިޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވަ

އެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅަިއ 

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
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 އަށްވަނަ ބާބު

 ލުތައްސޫޕެރޯލްއާ ގުޅޭ އު

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުން ނުވަތަ 

އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

 

 ،އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ 5މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .59

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ދޫކޮށްގެން ހިންާގ އެންމެހަިއ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ 

އިވާ ކުދިން، މުޖުތަމަޢުެގ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފަ

ން މުޖުަތމަޢަށް އަލުްނ ތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެމަތިއުރައްކަ

އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

އަްށ މިނިަވންކަމާއެުކ ދޫކުރުމުގެ ނުވަތަ ކުްއާޖ ހުިރ މަރުކަޒަށްވުެރ ކުއްޖާ

އެހެން މަރުަކޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެއެވެ. އަދި  އުޅެވޭނެ

 އެްނމެ ފައިދާ ތަށްޙަކުއްޖާެގ މަޞްލަ ،އި އެްނމެ ިއސްކަންދޭންވާނީމިކަމުގަ

 ހުރި ގޮތަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން  ،މިނިސްޓްރީން އުފައްދައި ހިންގާ މަރުަކޒުތަކާއި )ށ(  

ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެންމެހަިއ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ިމންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވާ ކުދިން، ޕެރޯލްެގ 

ތަ ކުްއާޖ ހުރި މަރުކަޒަށްވުެރ ކުއްޖާއަށް ދަށުން ދޫކުރުމަށް ނުވަ

އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެޭވނެ އެހެން މަރުަކޒަކަށް ބަލުކުރުމަށް 

 ން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ަލއިސަންްސ  ،މިނިސްޓްރީން އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކާއި )ނ(  

ވަަނ މާއްާދގެ ދަށުން  57ދޫކޮށްގެން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުން، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން، ެއ ފަރުވާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލާ ފަރުވާގެ ޕްލޭނުއިއެކުލަވަ

     ލުވުުމން ކުއްޖާ ހާސިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ލަނޑުދަޑިތަކެއް ޕްލޭނު

އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

ސްޓިސްއަށް ކުއްޖާ ދޫކުރުމަށް މަރުކަޒުތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަރުަކޒުތަކުން ިޑޕާޓްމަންޓް  )ރ(  

ލުތައް ސޫޖުވެނައިލް ަޖސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ަޢމަލުކުރަންޖެހޭެނ އުއޮފް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްިއން ަމރުކަޒުތަކާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ހިއްސާ
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަްސޓިސްއިްނ  )ބ(  

މަރުަކޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނ ޝަރުޠުތަކާއެކު  ،ލުގައިސޫކުރާ އުހިއްސާ

ދޫކުރެވެން އޮތް އެންމެ އަވަްސ ފުރުޞަތެއްގައި ދޫކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ލުތައްސޫއު

) ގެ ދަށުން މަރުކަޒުތަކުްނ ހުށަހަާޅ ނވަަނ މާއްދާގެ ( 59މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .60 ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީ 

    ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެްނ ގޮތެއް ނިްނމުމަށްޓަކައި "ޖުވެނައިްލ ޕެރޯްލ 

ކޮމިޓީއެއް އަންަނނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީ" ގެ ަނމުގައި 

 ލަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަ މިނިސްޓަރު

 ޖަސްޓިސްިއން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮފް ޖުވެނައިްލ  )1(   

ތަޢުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )2(   

 ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް؛އިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ

ެގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީުމ ހާިސލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެންޓަލް ހެލްތު )3(   

 ފަރާތެއް؛ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިްނ ޖުވެނައިްލ  )4(   

 ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން  )5(   

 މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް.

ލާެނ އިބަޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ޕެރޯްލ ކޮމިޓީ އެުކލަވަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ފަރާތްތަކުގެ  ގޮތާއި، ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި، އެ

   ލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިމ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާއޫދައުރާއި މަސް

 ލަންވާނެއެވެ. އިލެއް އެކުލަވަސޫ(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އު 30

) ގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ނވަނަ މާއްދާގެ ( 59މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ ގިނަވަގެން 

އެ ހުށަހެޅުން ރިވިއުކޮށް، އެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން އެސެްސމަންޓެއް ިޑޕާޓްމަންޓް 

 ލް ޖަސްޓިސްއިން ހަދަންވާނެއެވެ.ޖުވެނައިއޮފް 

(ފަހެއް)  5މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދާތާ  (ރ)  

  މައްސަަލ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ޮކމިޓީއަށް
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ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން 

 މައްސަލަ ބެލުން 
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް ޕެރޯްލ  60މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .61

އެްއ މަރުަކޒުްނ އަނެއް މަރުކަޒަްށ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަަތ  ،ކުއްޖާ ،ކޮމިޓީން

 ،ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ

 ރުމަށްފަހުގައެވެ. ށް ރިޢާޔަތްކުއަންނަނިވި ކަންކަމަ

ފައިވާ އެންމެހައި އެސެްސމަންޓްތަކަށް އިކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަ  )1(   

ލަތާއި، ހާކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުނު އިރުގައި ހުރި  ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ؛އިރު ކުްއޖާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަށްކަޒުގައި ހުރިމަރު

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއް ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު   )2(   

 ދަލުކުރުމާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް؛މަރުކަޒުން އަނެްއ މަރުކަޒަްށ ބަ

ލަތަށާއި، ކުއްޖާ ބަދަލުކުރެވޭ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ހާކުއްޖާގެ   )3(   

 ؛ލަތަށްހާ

ކުއްޖާ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމުެގ   )4(   

 ބުން ކުއްޖާއަށް ލިބޭނެ ފައިދާ. ސަބަ

ކުްއޖާއަކީ މުޖުތަމަޢަށް ނިުކމެ އުޅެޭވ  ،ކުއްޖާ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރަންވާނީ (ށ)  

ކުއްާޖ  ،ފަދަ ކުއްޖެއްކަމަށް ކޮމިީޓ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ނިންުމމާެއކު

 މައެވެ. އެފަދައިން ބޭނުންވާނަ

ކުއްޖާެގ  ،އެއް މަރުކަުޒން އަނެްއ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ ،ކުއްޖާ (ނ)  

އެސެސްމަންޓަށް ބިނާކޮްށ ުމޖުތަމަޢަށް ނިކުތުމަްށ ކުއްާޖ ތައްޔާރުވުމުެގ 

ލަތެއްގައި ކޮމިޓީެގ ހާޓުމަށް ތައްޔާރުކަމަށް ފެނިއްޖެ ށްމަރުޙަލާ ފެ

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަ

އެއް މަރުކަޒުން އަނެްއ މަރުަކޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްެގ  ،ކުއްޖާ (ރ)  

ދަށުން ދޫކުރުމަށް މަރުކަޒުން ލިބޭ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްާޖ 

ކުއްާޖ  ،ބަދަލުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމަންާވނީ

ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ

 ޅު އަސަރުތަކެއް ހުރިަނމައެވެ. ކުއްޖާއަށް ކޮށްފާނެ ނުރަނގަ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަރުކަޒުްނ ބަދަލުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްެގ  (ބ)  

ކުއްޖެއްެގ ފަރުވާގެ ދަށުން ދޫނުކުރުމަށް ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، އެ 

އެ  ، ލުކުުރމާއެކުހާސިފައިވާ ދެން އޮންނަ ލަނޑުދަނޑި އިގައި ކަނޑައަޅަޕްލޭނު

އި ކުއްޖަކު ހުިރ މަރުކަޒަކުްނ އަލުްނ ޖުވެނައިްލ ޕެރޯްލ ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅަ

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަާކ  (ޅ)  

އި ގޮތެއް (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 10ހުށަހެުޅން ހުށަހެޅޭތާ ގުޅިގެން އެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ެއ ކޮމިީޓން ނިްނާމ  ،ޖުވެނައިލް ޕެރޯްލ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަކާއި (ކ)  

ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންާނ  ،ނިންމުންތައް

 އެކަން ލިޔުމުްނ ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ،ކޮށްހިއްސާ

      ޕެރޯލް ކޮމިޓީން ކުއްޖަުކ ޖުވެނައިލް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  61މި ގަވާއިދުގެ  .62 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

އެއް މަރުކަޒުްނ އަނެްއ މަރުކަޒަްށ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްެގ ދަށުން ދޫކުރުމަށް 

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްޖާެގ  5ނިންމާތާ ނިންމައިފިނަމަ، ެއ ނިންމުްނ 

 ފަރާތުން މައްސަލަ ނިްނމި ކޯޓަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަްސޓިސްގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޕެރޯލްގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޕެރޯލްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް  .63 ޕެރޯލް އޮފިސަރުން 

އެ  ،      ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރޭތޯ ބަލާނީ

ންމާވާ މުވައްޒަުފ މަރުކަޒުގައި އެކުްއޖަކަށް ޒި ،ކުއްޖަކަށް ޒިންމާވާ ޕެރޯލް އޮފިސަރާއި

 ގުޅިގެންނެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު

 ލުތައްސޫޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމާގުޅޭ އު

 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ

 

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި (ހ) .64

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ، އަދި އެފަދައިން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލޭނެ ނިޒާމެްއ 

 ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޤާއިމު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާއާމެުދ  (ށ)  

ކަޒެއްގަިއ ންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ކޮްނމެ މަރުއާޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ބަހައްޓާންވާނެއެވެ. 

އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި، އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންެގ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި .65 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 

ވި ފަދައިން ކޮމިޓީއެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި އަންނަނި

 ލަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަ

އް) (ތިނެ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން  (ހ)  

 ތިބެންވާނެއެވެ.މެންބަރުން 
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ނީ މަރުކަޒުެގ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާ (ށ)  

 . ވެސުޕްރިންޓެންޑެންޓެ

ޖީރިއަްލ ލެވެލްގެ ފަރާތަކާއި ރުންެގ ތެރޭގައި މަރުކަޒުެގ ެމނެކޮމިޓީ މެންބަ (ނ)  

 މުވައްޒަފުން ިހމެނެންވާނެއެވެ. ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ

 އްތުން އެ މަޤާމަށް އެހެްނ ފަރާތެވަގު ،ކޮމިޓީ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެަނމަ (ރ)  

 ގެ ޒިްނމާއެކެވެ.  ންޓުޢައްޔަންކުރުމަކީ މަރުކަޒުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެ

ުކ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައި އެ މެންބަރަ (ބ)  

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހުށަހަާޅ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ެއކަށީގެންވާ  (ޅ)  

ފިޔަވަޅެއް މަރުކަޒުން ނާޅައިފިނަމަ، އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ 

 ފަރާތުން ޖަސްޓިސްއަށް އަދި އެނޫންެވސް ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޖާގެ 

 ަމޖެހިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ. ހަކޮންެމ މަރުަކޒެއްގައި  ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާއެއް ލިޭބ  65ގަވާއިދުގެ  (ހ) .66 ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް  7ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ތިން ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ށ)  

 ރާތަށް ލިޔުމުްނ ދޭންވާނެއެވެ. ގޮތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަނިންމާ

ޝަކުވާތަކާ ، ޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެމި މާއްދާގައި ބަޔާ (ނ)  

މިިންސޓްރީއަށާއި (ހައެއް) މަހަކުްނ  6ގުޅިގެން އެޭޅ ފިޔަވަޅުތައް ކޮންެމ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް މަރުކަޒުތަކުން އަންގަމުން 

 ންވާނެއެވެ.ދަގެން

 ،ލިއްޔަތުތަކާއި، ކޮމިޓީއަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއިއޫޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ަމސް .67 މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޖުރާޢަތު 

ލުތައް މަރުަކޒުގެ ސްޓޭންޑަރްޑ ފުސީމައްސަަލ ބެލުމާިއ މައްަސލަ ނިންުމމާ ުގޭޅ ތަ

 އި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައާއި އަތްމަތީ ފޮތުގަ

 ދިހަވަނަ ބާބު

 މަރުކަޒުތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ބެލުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް

ކްޓްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އިންސްޕެ

 ލުން އިއެކުލަވަ
ރަކާތްތައް ބަލައި އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަމަރުކަޒުތަކުގެ  .68

 ލަންވާނެއެވެ.އިޖަސްޓިސްއިން ޮކމިޓީއެއް އެކުލަވަޖުވެނައިލް 
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 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނެ މެންބަރުން 

 

އެކުލެވިގެންވާންވާީނ ކޮމިޓީ ލާ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ 68މި ގަވާއިދުގެ  .69

 ނަނިވި މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ.އަން

 ައޅާ މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފެއް؛މިނިސްޓަރު ކަނޑަ (ހ)  

        ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްއިްނ ކަނޑައަާޅ  (ށ)  

 ؛އިދާރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފެއް އެ

މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްަލ  ކަށްކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަމިނިސްޓަރު ކަނޑައަާޅ  (ނ)  

 ؛ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް

 ޓަރު ކަނޑަައޅާ ޞިއްޙީ މާހިރެއް؛މިނިސް (ރ)  

އަާޅ ެއ އޮފީހުެގ ްނ ކަނޑަހުޗިލްޑްރަންސް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަްނސް އޮފީ (ރ)  

 މުވައްޒަފެއް؛

 ކަނޑަައޅާ އެ ޮކމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފެއް؛ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުން  (ބ)  

 މުަވއްޒަފެއް؛އޭނާގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅާ  (ޅ)  

 ޝަލް ވަރކަރެއް.މަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑަައޅާ ސޯޑިޕާޓް (ކ)  

މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް

 ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތް 
މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކި ކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ކޮމިޓީއަށް  (ހ) .70

 ވެ. ނެޖަސްޓިސްއިން

މަޤާމުގެ ލަޔާގަތާއި ޤާބިިލއްޔަތުކަން  ،ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނީ (ށ)  

 .ވެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނެހުރި، އަދި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި

 ގެ ދައުރަކަށެވެ. ދުވަހު(ތިނެއް) އަހަރު 3މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ކޮމިޓީއަށް  (ނ)  

  (ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން ކޮމިޓީއަށް  30މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ނިުމމުގެ  (ރ)  

އާ މެންބަރުްނ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. ިމ މާއްދާގައި މިެހްނ 

ރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީެގ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަ

ރު ނިޭމ ދުވަހުްނ ކުރިްނ ޢައްޔަންކުރި ޮކމިޓީގެ ދައު ،މަސައްކަތް ފެށޭނީ

 ފެށިގެންނެވެ. 
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޤާމުެގ  (ހ) .71 ކަމުން ވަކިވުން މެންބަރު

އިުހމާލުވާކަމަްށ ފެނިއްޖެަނމަ ނުވަަތ މަޤުބޫުލ ލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫމަސް

       ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުުނވެއްޖެނަމަ  3އުޒުރެއްނެތި ޖެިހޖެހިގެން 

ފަރާތެއް މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް  އެ

 ލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖުވެނައި

 (ށ)  

 

މެްނބަރުކަމުްނ ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ގެ ދަށުން މެންބަރަކު ވަކި (ހ) މި މާއްދާގެ

އިސްތިއުފާދީފިނަމަ، އެ މަޤާމަކަށް އާ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރު ވަކިވި ތާރީޚުން 

 ންވާނެއެވެ. (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައްޔަންކުރަ 15ފެށިގެން 

ލާ ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ 68މި ގަވާއިދުގެ  .72 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

 އި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ބާރުތައް ތިރީގަ

އެންުގމަށްފަހު ނުވަަތ  ންކުރި ކަން އިްނސްޕެކްޓް ކުރަން ބޭނުންވާމަރުކަޒެއް  (ހ)  

ތަނެއް އިންސްޕްކެޓްކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް ވަުނމުގެ ބާުރ  އެންގުމެއްނެތި އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ށ)  

 

ތަނުގައި ތިޭބ ކުދިންާނ  އިންސްޕެކްޓްކުރާ މަރުކަޒުެގ މުވައްޒަފުންނާިއ އެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުެގ ބާރު 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަްނ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނާ ުގޅޭގޮތުން މި  (ނ)  

ތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ރެކޯޑު

 ލިބިގެންވެއެވެ.ބެލުމުގެ ބާރު 

މަރުކަޒުތަކުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި ވަސީލަތްތައް ހުރިޯތ  (ރ)  

 ލިބިގެންވެއެވެ.ބެލުމުގެ ބާރު 

އިންސްޕެކްޓްކުރަނީ ލައިސަންްސ ލިބިގެން ހިންާގ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއްގެ  (ބ)  

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ލައިަސންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމުެގ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.ބާރު 

މަރުކަޒުތައް ހުރީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ިމންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތަށްކަން  (ޅ)  

 ލިބިގެންވެއެވެ.ބެލުމުގެ ބާރު 

ދަދަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ތިބިތޯ ބެލުމުެގ އަފަރުވާދޭ ކުދިންގެ  (ކ)  

 ވެއެވެ.ބާރު ލިބިގެން
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 (އ)  

 

ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ަމރުކަޒުތައް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ުމ ކަންކަން ން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭަކމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންަނ މުހި

 ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

މަރުކަޒުްނ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންަގމުންދަނީ ކަމާެބޭހ  (ވ)  

އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ނަތީޖާ ފެންަނ  ،ގޮތުގެމަތިންކަމާއިލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ސޫއު

  މިންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ އެއްވެްސ  (މ)  

ލަްސނުޮކށް އެކަން  ،މަރުކަޒެއްގައި ޖިނާޢީ ޢަމަލެއް ހިނގާަކމަށް ފެނިއްޖެަނމަ

 ށް ކޮމިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ އެއްވެްސ  (ފ)  

މަރުކަޒެއްގައި ހުންަނ ކުއްޖެއްެގ ޙައްޤުތަކަށް އިހުމާލުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަަމ 

ކުއްޖާއަށް  ،އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އަޅައި

ތެރި މާޙައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް އަަޅންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުްނ އުރައްކަ

ޢުލޫމާުތ އެޅުމަށް ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއަްށ އެ މަ

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

އަހަރަުކ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތައް މަދުވެގެން ކޮްނމެ  (ދ)  

 ން އިންސްޕެކްޓްކުރަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) ފަހަރު ކޮމިޓީ 1

މި މާއްދާގެ (ހ) އެެހން އޮތްަނމަވެސް، ކޮމިޓީެގ ހިންާގ ަގވާއިދުގައި  (ތ)  

އެ އަކުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުްއދަތަށްވުރެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ޕެކްޓްކުރުމަށް ނިްނމިދާނެއެވެ. ކުރު މުއްދަތުތަކެއްގައި މަރުކަޒުތައް އިންސް

މި މާއްދާގައި (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގަިއ އެއްވެްސ  (ލ)  

 ،މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަބާވަތެއްގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 އް ހިންގިދާނެއެވެ.ޚާއްޞަ އިންސްޕެކްޝަނެ

މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު، މަރުކަޒުތަކުެގ ފެންވަރާއި،  (ހ) .73 ރިޕޯޓު 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް 

 ލަންވާނެއެވެ.  އިރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހިމެޭނ ގޮތަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އިންްސޕެކްޝަން  (ށ)  

ރިޕޯޓުގައި މަރުކަޒުގައި ހުރި ރަނގަުޅ ކަންކަމާިއ، ރަނގަޅުުކރަން ހުިރ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންްސޕެކްޝަން  (ތިރީސް) 30އިންސްޕެކްޝަން ނިމޭތާ  (ނ)  

 އިށާންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަްސޓިސްއަރިޕޯޓު އެ މަރުކަޒަށާއި ޑިޕާޓްމަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިްއސާކޮމިޓީން  ށްމިނިސްޓަރަ

މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުްއޖެއްގެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަުތމުގެ އެއްވެްސ ކަމެްއެގ  (ރ)  

އެކަން ޗިްލޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްަޕރސަންެގ  ،ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.އޮފީހަ

  ފޮލޯއަޕް 

 އިންސްޕެކްޝަން 
         ،ކުރެވޭ ރިޕޯޓުގައިހިއްސާ ަވނަ މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން  73މި ގަވާއިދުގެ  .74

ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެްސ ކަމެްއ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަރުކަޒަކަްށ 

ބެލުމަްށ އަންގާފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ނިުމމާއެކު ެއ ކަމެްއ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގޮތް 

 ކޮމިޓީން ހަދަންވާނެއެވެ.  އްފޮލޯއަޕް އިންސްޕެކްޝަނެ

 އެގާރަވަނަ ބާބު

 ކަންކަންޅު އެޅުމާއި އެހެނިހެން ފިޔަވަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް  .75 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގެ ލައިސަންްސ 

މަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަްނޖެހޭަކމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަްނޖެހޭފަދަ ކަްނކަން ހުރި ކަ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ފެނިއްޖެަނމަ، އެ މަރުަކޒެއްގެ ލައިސަންްސ 

 ިމނިސްޓަރަށް ލަފާ ދެވިދާނެއެވެ.ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނުވަަތ ބާޠިލުކުރުމަށް 

ގޮތެއް ނިންމާީނ މި ގަވާއިދުގައި ނެތްަކމެއް ދިމާވެްއޖެނަަމ، އެަކމާމެދު  .76 ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވުން 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި މި ގަވާއިުދ ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .77 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ޝާ

  ކަނޑައެޅިގެން ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ .78 މާނަކުރުން 

ޒުތަކަށް ދީފައި ފުބާރާތްތަކާއި ލައިހިނދަކު، އަންނަނިވި އިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އިއެވަނީ، އެ 

ރަކާތްތައް ބަލައި ހަމަރުކަޒުތަކުގެ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ހ)  

     އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ަޖްސޓިސްއިން

 ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 68މި ގަވާއިދުގެ 
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 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖުވެނަިއލް ކޯޓަށެވެ. "ކޯޓު" (ށ)  

 ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު"މިނިސްޓްރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ   )ނ(  

 ފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.އިހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ަކނޑައަޅަ

 "މިނިސްޓަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު )ރ(  

 ވާ މިނިސްޓްރީގެ ިމނިސްަޓރަށެވެ.ފައިއިހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ަކނޑައަޅަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު"  )ބ(  

 ދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ.(ކުޑަކު 2019/18

"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސް" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  )ޅ(  

މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން  ވަނަ 17ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށެވެ.އޮފް ފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އިއުފައްދަ

ދުލުގެ ޤާނޫނުެގ ޢަކުޑަކުދިންގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޕެރޯލް އޮފިސަރުން" (ކ)  

 ކަމަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ޕެރޯްލ އޮފިސަރުން  95

 

 

 


