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 ހޯމްއެފެއާޒް ނިސްޓްރީ އޮފް  މި 

 ، މާލެ
 . ދިވެހިރާއްޖެ

 

)އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޚާއްޞަ   R/2022-6ގަވާއިދު ނަންބަރު  
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު   1ގަވާއިދު( އަށް  އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ  

 

ގަވާއިދު(  )އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާަމވެރިންގެ ަމއްޗަށް ހިންގޭ ޚާއްޞަ އިުޖރާއަތުތަކާބެހޭ  R-6/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 2  ަމނާކުރުުމގެ  ދަށުން   6-60ޓެރަރިޒަމް  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ޤާނޫނުގެ   އެ  ފަރާތްތައް،  ާމއްދާގައި   60-7ބަންދުކުރަންެޖހޭ  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރުުމގެ އިުޖރާއަތުތައް 
 ބަޔާންކުރުން. 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ޤާނޫނުގެ   )ށ(  . 2  ަމނާކުރުުމގެ  ބަޔާންކުރާ   60-7ޓެރަރިޒަމް  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާެމދު ގޮތެއް 

ހާޒިރުކުރުާމއި  ކަނޑައެޅުަމށް ކޯޓަށް  ގުޅޭގޮތުން   ކަާމ  ،ޓަކައި 
 ހުށަހަޅަންެޖހޭ ހުށަހެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ އިުޖރާއަތު ބަޔާންކުރުން.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3
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ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޤާއިުމކުރާ   60-7ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ   )ނ(  . 2 
ބާވަތްތަކާއި އެ ަމރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް އިދާރީ ބަންދުގެ  

 ަމރުކަޒުން ލިބެންެޖހޭ ޚިދުަމތްތައް ބަޔާންކުރުން.

 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  .4

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ  

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި  
ބަންދުކުރުަމށް ިމނިސްޓަރު  

 ކަނޑައެޅުން 

ހަނގުރާަމއެއްގައި   )ހ(  . 3 ހިނގާ  ބޭރުގައި  ބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ހަނގުރާަމވެރި  ބޭރުގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ނުވަތަ  ހަނގުރާަމވެރިއަކު 
އެފަދަ  ނުވަތަ  ހަނގުރާަމވެރިއަކު  ގޮސްފައިވާ  ސަރަޙައްދަކަށް 

އެ ދިވެހިރާއްެޖއަށް   ހަނގުރާަމވެރިއަކާއި  ެމންބަރަކު  ޢާއިލާގެ  ީމހެއްގެ 
ތެއް ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަންނަން އުޅޭކަުމގެ ަމޢުލޫާމތު ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާ

ލިބިއްެޖނަމަ،   ފުލުހުންނަށް  ަމޢުލޫާމތު          ޤާނޫނުގެ އަތުވެއްެޖކަުމގެ 
)ހ( ގެ )  4-60 ާމއްދާގެ  އެފަދަ 4ވަނަ  ދަށުން  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިދާރީ ބަންދުގެ   60-7ފަރާތެއް ޤާނޫނުގެ  
ބަންދުކުރުުމގެ އަުމރަކަށް  އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ަމރުކަޒެއްގައި   އެދި 

 ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާަމވެރިޔާގެ ަމޢުލޫާމތު  (1)   

އޭނާގެ    (2)    )އަށާރަ(   18އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާަމވެރިޔާއާއެކު 
އައިސްފައިވާނަމަ،  އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން އަންނަނަަމ ނުވަތަ  

 ؛އެ ކުދިންގެ ަމޢުލޫާމތު

   (3)  ( އަކުރުގެ  )1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ނަންބަރުގައި 2(  ވަނަ   )
ސަރަޙައްދަކުން   ށްފައިވާބަޔާންކޮ ހަނގުރާަމވެރި  ފަރާތަކީ 

ފަރާތެއްކަން  އައިސްފައިވާ  ނުވަތަ  އަންނަ  ދިވެހިރާއްެޖއަށް 
 .އަންގައިދޭ އިންޓެލިެޖންސް ރިޕޯޓު

ހުށަހެޅުެމއް   )ށ(    ިމނިސްޓަރަށް  ފުލުހުން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެ ފަރާތަކީ  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން  އެ  ފަރާތަކެާމދު   ހުށަހަޅަންވާނީ، 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-41/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              52 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:
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)  60-4ޤާނޫނުގެ   ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 1ވަނަ  ވަނަ   )
 ނުވާނަަމއެވެ.  ފައިވާ ފަރާތެއް ކަުމގައިއިބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންަމ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުން ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުެމއް   )ނ(   
ފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން  ވާންވާނީ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮ

 ަމތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުަމކަށެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުެމއް ިމނިސްޓަރަށް  )ރ(   
ބަޔާންކޮ ހުށަހެޅުުމގައި  އެ  ކަންކަަމށް    ށްފައިވާލިބުާމއެކު، 

ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ، ހަނގުރާަމވެރި 
ބެލަުމށް   ކަަމށް  ފަރާތެއް  އަންނަ  ނުވަތަ  އައިސްފައިވާ  ސަރަޙައްދަކުން 

ހުރިނަމަ،   ސަބަބުތަކެއް  ާމއްދާގެ   60-6ޤާނޫނުގެ  އެކަށީގެންވާ  ވަނަ 
ފަރާތެއް، ޤާނޫނުގެ   އެފަދަ  ބަޔާންކުރާ   ވަނަ  60-7ދަށުން  ާމއްދާގައި 

އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރުަމށް ކަނޑައަޅައި، ިމނިސްޓަރު 
 އަުމރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.

ާމއްދާއާއި  60-9ޤާނޫނުގެ   )ބ(    ގަވާއިދުގެ    ،ވަނަ  ާމއްދާގެ  8މި       ވަނަ 
މި ާމއްދާގެ ހިނދަކު،    އި)ރ( ގެ ދަށުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހަ

އޭނާގެ  އަންނަ  ހަނގުރާަމވެރިއަކާއެކު  ބަންދުކުރާ  ދަށުން  ގެ      )ރ( 
ބަންދުގައި   ދަރިން ަމރުކަޒުގައި  ބަންދުގެ  އިދާރީ  އޭނާއާއެކު  ވެސް، 

 ބޭތިއްބުަމށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ދަށުން ފުލުހުންގެ ހުށަހެޅުެމއް ިމނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ޅ(  
ގޮތެއް   24 ިމނިސްޓަރު  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އަުމރުގައި، ބަންދުކުރެވޭ މި ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ނެރޭ   )ކ(   
ބަންދުކުރެވޭ އޭނާގެ  ތަނުގައި    ީމހާގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތާއި، އޭނާއާއެކު އެ 

ަމޢުލޫާމތާއި، އެ ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާނެ ބަންދުގެ  ދަރިންގެ 
ތާރީޚު،  ފަށަންެޖހޭ  ތަންފީޛުކުރަން  އަުމރު  ަމޢުލޫާމތާއި،  ަމރުކަޒުގެ 

 ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ނަ  ވަ 60-11މި ާމއްދާގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ކުރާ އަުމރަކީ، ޤާނޫނުގެ   )އ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން   3-1ާމއްދާގެ )ނ( އާއި، މި ގަވާއިދުގެ  
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އަދި  އަުމރެކެވެ.  ދެިމއޮންނާނެ  ނެރެންދެން  ކަނޑައަޅަންދެން  ގޮތެއް 
ިމނިސްޓަރުގެ އެ އަުމރަކީ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ، އެ އަުމރު  

އެ ހިެމނޭ  އަުމރުގައި  އެ  ފަރާތްތަކުން  އެންެމހައި  ންެމހައި ރައްދުވާ 
 ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށް ޢަަމލުކުރުން ލާޒިމު އަުމރެކެވެ. 

މި ާމއްދާގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ނެރޭ އަުމރެއްގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގެ  )ވ(   
ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ހަނގުރާަމވެރިއެއްގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ަމރުކަޒެއްގައި 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ   24ބަންދުކުރާތާ  ޓަކައި، އޭނާ    ކަނޑައެޅުަމށް 
 ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ާމއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

އިދާރީ ބަންދާެމދު ކޯޓުން 
 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި   3މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  3-1
ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ހަނގުރާަމވެރިއެއްގެ       ބަންދުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން   3ޓަކައި، މި ގަވާއިދުގެ    ކަނޑައެޅުަމށް
 ހުށަހަޅާނީ، ކްރިިމނަލް ކޯޓަށެވެ.

ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުެމއްގައި، އަންނަނިވި  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ށ(   
 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު  (1)   

އެކުގައިވާ، އެ   (2)    ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން  ފަރާތުގެ   އެ 
ދަރިންގެ   15ުމރުން  އު ފުރިފައިނުވާ  އަހަރު  )ފަނަރަ( 

 ؛ަމޢުލޫާމތު

ވަނަ    60-3އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ، ޤާނޫނުގެ    (3)   
( ވަނަ  3( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1ާމއްދާގެ )ނ( ގެ )

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހާ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ   ނިޔަލަށްގެނަންބަރު
 ލަތެއްގައިވާ ފަރާތެއް ކަަމށް ބެލުަމށް ލިބިފައިވާ ހެކި.ހާ

މި ާމއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް ނިސްބަވްތާ ފަރާތަކީ،  )ނ(   
އެއިން   ނުވަތަ  ގޮސްފައިވާ  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނގުރާަމވެރި 
ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރެފައި އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ފަރާތެއް 

އެ ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކަުމގައިވާތީ،  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   ީމހަކީ 
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ުމުޖތަަމޢުގެ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  ނުލައި  ފުރިހަަމކުރުަމކާ  ޕްރޮގްރާެމއް 
ބަލައި،   ކަުމގައި  ީމހެއް  ކުރިަމތިކޮށްފާނެ  ނުރައްކަލެއް  ސަލާަމތަށް 

އެ  30 ގިނަވެގެން ުމއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  ބަންދުގައި   )ތިރީސް(  ީމހަކު 
 ބެހެއްޓުަމށް ކޯޓުން އަުމރުކުރަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގެ )ރ(    އެދި މި  ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުަމށް  ކޯޓުން   )ހ( ގެ ދަށުން 
ުމރުން އުހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ަމއްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ  

)ފަނަރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން އެ ފަރާތާއެކު ބަންދުގައި ތިބިނަމަ،    15
ދަރިން   އޭނާގެ  އޭނާއާއެކު  ަމރުކަޒުގައި  ބަންދުގެ  އިދާރީ  ބަންދުގައި އެ 
 ބައިތިއްބާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދިނުަމށް ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ަމއްސަލައެއް ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ބަންދުގައި  )ބ(   
ޤާނޫނުގެ   ކޯޓުން   60-11ބެހެއްޓުަމށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

)ފަނަރަ( އަހަރުން   15ުމރުން  އުކަނޑައަޅަންވާނީ، އޭނާއާއި، އޭނާގެ  
ަމރުކަޒުގައި  ބަންދުގެ  އިދާރީ  އެކުގައި  އޭނާއާ  ދަރިން  ދަށުގެ 

 ަމށެވެ. ބަންދުކުރު

ހުށަހެޅުން   )ޅ(   އެ  ހުށަހެޅުަމކާެމދު،  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  

ބަންދުކޮށްފައިވާ  )ކ(    ީމހަކު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  )ނ( ގެ ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
އިތުރަށް ީމހެއްގެ    ުމއްދަތުގެ  އެ  ހިންގަންެޖހޭ  ވެސް  ަމއްޗަށް 

ޓަކައި އެ ީމހަކު ބަންދުކޮށްފައި   ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުަމށް 
ކަުމގައި  ކަެމއް  މުހިންުމ  ބަންދުގެ   ބެހެއްޓުަމކީ  ީމހެއްގެ  އެ  ވާނަމަ، 

 ށްފައިވާޓަކައި، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ  ުމއްދަތު އިތުރުކުރުަމށް
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކޯޓުގެ އަުމރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައި   3މި ގަވާއިދުގެ   )އ(   
)އަށާރަ(   18)ފަނަރަ( އަހަރާއި    15ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ، އުުމރުން  

ެމދު ގޮތެއް އަހަރާ ދެެމދުގެ އުުމރުގެ ކުއްެޖއްނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ބަންދާ
ވަނަ ާމއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން   3ޓަކައި، މި ގަވާއިދުގެ    ކަނޑައެޅުަމށް

އެ   ކޯޓަށެވެ.  ުޖވެނައިލް  އެހެން  ހާހުށަހަޅާނީ،  ާމއްދާގެ  މި  ލަތުގައި، 
އުސޫލުތައް، އެފަދަ ކުދިންގެ ބަންދެާމދު   ށްފައިވާއަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-41/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              52 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:

 

  6 
 

ގުޅޭ ހުށަހެޅުމާ  ކޯޓަށް  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް ގޮތެއް  ކޯޓުން  އަދި  ގޮތުން، 
 ކަނޑައެޅުާމ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނެއެވެ. 

 އް އިތުރުކުރުން. ގެ ފަހަތަށް )ބ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެ( ރވަނަ ާމއްދާގެ ) 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

ނަަމވެސް،  އޮތް    )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  އި މި ާމއްދާގެ )ހ( އާ )ބ(  . 6 
)ތިނެއް( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިންޓެލިެޖންސް      3ުމރުން  އު
މި ގަވާއިދު -ޑީ ބްރީފިންގއެއް ނުވަތަ ރިސްކް އެސެސްަމންޓެއް ހެދުން 

ޕްރޮގްރެާމއް   ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކުދިން  އެފަދަ  ލާޒިެމއް ނުކުރެއެވެ. އަދި 
ދާނެއެވެ. ނުވަތަ ވާލުކުރެވިހަފުރިހަަމކުރުަމކާ ނުލައި ޢާއިލާގެ ެމންބަރަކާ  
ގެންނަންެޖހޭ   ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ ހާދައުލަތުގެ  ލަތެއްވާނަަމ، 

 ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

ގައި   )ޅ( . 6  )ބ(  ާމއްދާގެ  ގަވާއިދުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މި  މި          ޙާލަތުގައި، 
 އުސޫލުތަކަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.  ށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮ 8

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 8 ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަންދުގެ   3މި  އިދާރީ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ބަންދުކުރާ   ދަށުގެ   15ުމރުން  އު ަމރުކަޒެއްގައި  އަހަރުން  )ފަނަރަ( 

ބަންދުގެ  އިދާރީ  ކުދިން  އެ  އެސެސްަމންޓް،  ރިސްކް  ކުޑަކުދިންގެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން  )ވިހި(    20ަމރުކަޒަށް ގެނެވޭތާ ގިނަވެގެން  

 ވާނެއެވެ. ހަދަން

ބަޔާންކޮ )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ރިސްކް    ށްފައިވާމި  ކުޑަކުދިންގެ 
އެ  ހެދުަމށްފަހުގައި،  ނަންބަރު ގަވާއިދު  ކުއްަޖކީ،    އެސެސްަމންޓެއް 

2022/R-5    ޭހިންގ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ރީ  ޕްރޮގްރާްމތަކާއި  ޕްރޮގްރާްމތައް -ރިހެބިލިޓޭޝަން  އިންޓަގްރޭޝަން 

ބަޔާންކޮ ގައި  ގަވާއިދު(  ފުރިހަަމ    ށްފައިވާހިންގުުމގެ  ޕްރޮގްރާމް 
އެސެސްަމންޓު ކަަމށް  ކުއްެޖއް  ކަނޑައަޅަކުރަންެޖހޭ  ފައިވާނަމަ،  އިގައި 

ބަންދުގައި  ކުއްަޖކު  އެ  ފުރިހަމަވަންދެން  ޕްރޮގްރާމް  އެ 
  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ބަޔާންކޮ )ނ(    ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  އެސެސްަމންޓެއް   ށްފައިވާމި  ރިސްކް 
ތެރެއިން  ހާއަންނަނިވި    ،ހެދުަމށްފަހު ވުޫޖދުގައި ހާލަތްތަކުގެ  ލަތެއް 

  ، ބޫލުކުރެވޭނަަމގަވާކަަމށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް  
 ންގެ ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.ުުދީ އެކ ،އެ ކުދިން

ހުރުުމގެ   (1)    ގާތުގައި  ަމއިންބަފައިންގެ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްޖާ، 
ސަބަބުން، އެ ކުއްާޖ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު 
އޮތުން ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގައި އަށަގަންނުވާފައިވާ އެފަދަ ފިކުރެއް  

 ؛އާލާވެ އަށަގަތުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތުން

ލަތެއްގެ  ހާކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ  (2)   
ރައްކަ އަޅައިލުާމއި  ދޭންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް  ތެރިކަން  އުސަބަބުން 

 ؛އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެވެން ނެތުން

ކުއްާޖއަށް   (3)    ސަބަބުން  އިހުާމލުގެ  ަމއިންބަފައިންގެ 
 ؛ލުންވެފައިވުންނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ގެއް

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ   (4)    ފަރާތުން  ަމއިންބަފައިންގެ  ކުއްާޖގެ 
އެފަދަ   ނުވަތަ  ވެފައިވުން  ކުއްޖާ  ޝިކާރައަކަށް  ޢަަމލެއްގެ 

 ؛ ޢަަމލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތުން

ތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްެޖއް  އުއެ ނޫންވެސް، އަޅައިލުާމއި ރައްކަ (5)   
ބެލުަމށް   ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ކަުމގައި  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
 ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކުއްޖާ ވުން. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ

ބަޔާންކޮ )ރ(    ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ކުޑަކުދިން   ންަމތީ  ގޮތުގެ  ށްފައިވާމި 
ވަކިކުރަންެޖހޭ   ކުދިން  ،ލަތުގައިހާަމއިންބަފައިންނާ  ންގެ  ކުދީ  އެ  ،އެ 

ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކުރެވުނު ނަަމވެސް، އެ ކުދިން ބައިތިއްބަންވާނީ،  
ގަވާއިދުގެ   ގެ    4މި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި   ( 3)ވަނަ  ވަނަ 

 ންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުގެ ަމރުކަޒެއްގައެވެ.ކުޑަކުދީ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ބ(    ރިސްކް އެސެސްަމންޓަށްފަހު،   ށްފައިވާމި 
ުމުޖތަަމ އަނބުރާ  ކުއްަޖކީ،  ކުއްަޖކަށްޢައެ  ނިންމާ  ރުޫޖޢަކުރަން   ށް 

އެ  ،ސްޔަވި ަމއިންބަފައިން  ކުއްެޖއްގެ  އަނބުރާ   އެ  ކުއްަޖކާއެކު 
ނެތް  ޢަުމުޖތަަމ ރުޫޖޢަކުރެވެން  ޙައްޤުތައް ހާށް  ކުޑަކުދިންގެ  ލަތުގައި 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-41/2022ގަވާިއދު ނަންބަރު:              52 ައދަދު:            51 ވޮލިުއމް:
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ޤާ ޤާނޫނާއި، އެ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ދަށުން  ނޫނުގެ 
ން އެކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ  ަމތީ  ގޮތުގެ  ށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ވާނެއެވެ. ގެންދަންދަށަށް 

ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ޅ(        ، ވެސް، ކުޑަކުދިން  ލަތުގައިހާމި 
ކުދީ ދަށަށް އެ  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ  ވަކިކޮށް  ަމއިންބަފައިންނާ  ންގެ 
ންވާނީ، އެއީ ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންެމ ފައިދާހުރި ގޮތްކަަމށް  ގެންދަ
މަސްއޫލިއްޔަތު ކުޑަކުދީ ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ންގެ 

 ލަތުގައެވެ. ހާހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަށް ފެންނަ 

 ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނާ  ިމ )ކ(   
ގޮތްކަަމށް   ފައިދާހުރި  އެންެމ  ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖގެ  ވަކިކުރުަމކީ، 
ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ރިޢާޔަތްކުރާނީ  ދައުލަތުން  ނިންުމުމގައި 
ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖގެ  ޤާނޫނުގައި  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ 

އާންުމ   ާމެމދުއިސްކަންދިނު ރިޢާޔަތްކުރަންެޖހޭ  ނިންުމުމގައި  ގޮތެއް 
ޚާއްޞަ   ހުރި  އެނޫންވެސް  ހާިމންގަނޑުތަކަށާއި، ކުއްޖާ  ބިނާވާ  ލަތަށް 

 ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށެވެ.  

ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ކުއްެޖއްގެ    ށްފައިވާމި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮ )އ(   
ވާނަމަ،  ކަުމގައި  ވަކިކުރުން  ަމއިންބަފައިންނާ  ކުއްާޖގެ  އެ        ގޮތަކީ 
އެ ކުއްަޖކު ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ވަގުތީގޮތުން ގެނެސް، ކުއްާޖގެ  

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ، ޢާއިލާގެ އެހެން ެމންބަރަކާ ނުވަތަ ެމންބަރުންނާ
އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނާއި، އެ  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ 
 ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ ަމތީން ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ެމންބަރަކާ    )ވ(    ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ  ދަށުން  ގެ  )އ(  ާމއްދާގެ  މި 
ެމންބަރަ ޢާއިލާގެ  ހަވާލުވާނެ  ކުއްާޖއާ  ނެތް   ކުހަވާލުކުރުުމގައި، 

ކުޑަކުދީ ކުއްާޖ  ހާލަތެއްގައި،  ަމރުކަޒެއްގައި  ދައުލަތުގެ  ބަލަހައްޓާ  ން 
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ދަށުން   )މ(   ގެ  )އ(  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖ  މި  ެމންބަރަކާ  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ 
އެސެސްަމންޓެއް   ހަވާލުކުރަންވާނީ، ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތަކާ  އެ 

 ހެދުަމށްފަހުގައެވެ.  
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ހަދާނީ،   )ފ(    އެސެސްަމންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )މ(  ާމއްދާގެ  މި 
މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 

ކަާމބެހޭ   ފުލުހުންގެ  ވުޒާރާއާއި  ދައުލަތުގެ  ފަރާތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
 ގުޅިގެންނެވެ.

ކުއްާޖ   )ދ(    ެމންބަރަކާ  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ  ދަށުން  ގެ  )އ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )މ(  ާމއްދާގެ  މި  ހަވާލުކުރަންވާނީ، 
ނަންބަރު  ގަވާއިދު  ހާލަތްތަކުގައި،  ިމފަދަ  އިތުރުން،  އެސެސްަމންޓުގެ 

2022/R-4  ީބްރީފިންގއާއި ރިސްކް އެސެސްަމންޓް -)އިންޓެލިެޖންސް ޑ
 ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން ފުލުހުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްަމންޓު ހެދުމާ ގުޅޭ

 ހެދުަމށްފަހުގައެވެ.  

މި ާމއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމރުޙަލާގައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު   )ތ(   
2022/R-4  ީބްރީފިންގއާއި ރިސްކް އެސެސްަމންޓް -)އިންޓެލިެޖންސް ޑ

 ހަދާ ރިސްކް އެސެސްަމންޓުގެ ހެދުާމގުޅޭ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން  ފުލުހުން 
ކުއްެޖއްކަުމގައި  ކުރަންެޖހޭ  ޮމނީޓަރ  ގާތުން  ކުއްާޖއަކީ  ނަތީާޖއިން، 
އެފަދަ  ޢަަމލުކުރަންވާނީ،  ކުއްާޖއާެމދު  އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 
ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  އެ  ޢަަމލުކުރުަމށް  ހާލަތްތަކުގައި 

 ަމތީންނެވެ.

ލަތުގައި،  ހާވާލުކުރެވެން ނެތް  ހަމި ާމއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން ޢާއިލާއާ   )ލ(   
ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޖާ ބަލަން ހަވާލުކުރުުމގައި 
ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ   ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ޢަަމލުކުރާނީ، 
އެފަދަ ވުޒާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ   މަސްއޫލިއްޔަތު 

ހާލަތްތަކުގައި ޢަަމލުކުރުަމށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  
ގަވާއިދުތަކުގައި  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ޤާނޫނާއި، 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ެމންބަރަކާ  )ގ(    ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުޑަކުއްަޖކު  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
  ، ހަވާލުކުރަންވާނީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންވާނީ

ބަލަން   ކުއްޖާ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ދައުލަތުން  ނުވަތަ 
ހިންގޭ،  ހަވާލުކުރަންވާނީ،   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ަމނާކުރުުމގެ  ޓެރަރިޒަމް 

ޤާނޫނުގެ    R-5/2022ނަންބަރު  ގަވާއިދު   ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
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ރީދަ ޕްރޮގްރާްމތަކާއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ  އިންޓަގްރޭޝަން -ށުން 
އެ ކުއްާޖއަށް ދޭންެޖހޭ  ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުުމގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން  

ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ފަރުވާ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރުވާ ދެުމންގެންދިޔުަމށް  
 ކުއްާޖއާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ޝަރުޠުކުރުމާ އެކުގައެވެ.

މި ާމއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްަޖކު އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ ެމންބަރަކާ  )ޏ(   
އެހެން   ކަނޑައަޅާ  ދައުލަތުން  ދަށުން   ގެ  )ލ(  ާމއްދާގެ  މި  ނުވަތަ 
ފަރާތަކާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުަމށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން 

ކުއްާޖގެ   ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ  ކުޑަކުދީލަތު،  ހާއެ  ޙައްޤުތައް  ންގެ 
ޮމނިޓަރކުރަުމން  މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއިން  

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮ )ސ(   ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ކުޑަކުދިން   ންަމތީ  ގޮތުގެ  ށްފައިވާމި 
ންގެ  ދީކު  އެ   ،ލަތުގައި، އެ ކުދިންހާަމއިންބަފައިންނާ ވަކި ކުރަންެޖހޭ  

  ، ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކުރެވުނު ނަަމވެސް، އެފަދައިން ވަކިކުރެވޭ ކުދިން
ކުދީ ކުދިންގެ  އެ  އެ  ބޭއްވުަމކީ  ގުޅުން  ަމއިންބަފައިންނާ  ންގެ 

ކަުމގައި ކުރާނެކަެމއް  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ނުވާނަމަ،    ަމޞްލަޙަތަށް 
ބާއްވަުމން   ގުޅުން  ގަވާއިދުން  ޙައްޤުަމއިންބަފައިންނާ            ދިޔުުމގެ 

ލިބިދިނުަމށް  ކުދިންނަށް  ަމތިން،   އެ  އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ        ޓަކައި، 
އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިން ތިބޭ ަމރުކަޒުގައި، ަމރުކަޒުގެ ުމވައްޒަފެއްގެ 
  ، ހާޒިރުގައި، ނުވަތަ ަމރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި

ކުދިން ކުދީ  ،އެ  އިންތިޒާުމ  ންގެ  އެ  ބައްދަލުކުރުުމގެ  ަމއިންބަފައިންނާ 
 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  28ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

"އިދާރީ ބަންދުގެ ަމރުކަޒު" ނުވަތަ "ަމރުކަޒު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ބ(  . 28 
ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ    4މި ގަވާއިދުގެ  
 ަމރުކަޒަކަށެވެ.

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   .11
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