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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
  އަށް ( ގަވާއިދު  އާންމު ކުރުމުގެ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ) R/2020-70ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އާންމު ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި  R-70/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 10ގެ ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ   .1

ކުޑަކުދިން ަބއިެވރިކުުރން މަނާ  

 މަަސއްކަތްތައް 
ނުވަތަ ޢާއިލާއިން ުކރާ  ،ވިޔަސް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި )ހ( .10

ވިޔަސް،  މަސައްކަތެއްގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
އަންނަނިވި ބާވަްތތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ނުރައްކައުތެރި ކެމިކަލްތަކާއި ގޮވާތަކެތި އުފުލުމާއި، އެ ތަކެތި  (1)   
ރައްކައުކުރުމާއި، ހިފައި ގެންގުޅުމާއި، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަަނށް 

 ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް؛

 މުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް؛ތެލާއި ޕެޓްރޯލު ފޯރުވު (2)   

ވޭޕިން ފަދަ  އެެހނިހެން ބާަވތްތަކާއި،ފަތުގެ ދުން ޓާއި،ސިނގިރޭ (3)   
 އެއްވެސް ބާވަތެއް ވިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް؛

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބަނދަރެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  (4)   
ހެވީ މެޝިނަރީ އޮޕަރޭޝަންސް ފަދަ  ބާވަތްތަކުގެ  ރާބަނދަރުގައި ކު
 ؛މަސައްކަތްތައް
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 ރީތަކާއި ޔޮޓުތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތައް؛ސަފާ (5)   

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭނުމާއި، ންސްޓްރަކްޝަންގެ ކޮ (6)   
 ޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތައް؛ފި ސިމެންތިޖެހުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  (7)   
މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާ މަނާކޮށްފައިވާ 
 މަސައްކަތްތައް.

ނުވަތަ ޢާއިލާއިން ކުރާ  ،ވިޔަސް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  ތަމްރީނު )ށ(  
ވިޔަސް، ތިރީގައި  މަސައްކަތެއްގައި ކުދިން ބައިެވރިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި

)ސޯޅަ( އަހަރު  16ބާވަތްތަކުގެ ަމސައްކަތްތައް، އުމުރުން  ކޮށްފައިވާބަޔާން
އެއިން މަަސއްކަތެއްގައި ފުރިފައިވާ ކުދިން ލައްވާ ކުުރވަންވާނީ ނުަވތަ 

ޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތް ސުކުދިންގެ  ބައިވެރިކުރެވޭނީ، އެ
 ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ.

 ،ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައިކުއްޖާގެ ކަންކަން  (1)   
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭުނން، ންސްޓްރަކްޝަންގެ ކޮ

 ؛ސިމެންތިޖެހުން

ގަާރޖާއި  ،ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި (2)   
ވޯކްޝޮޕާއި ކާޕެންޓްރީއާއި ވެއަރހައުސްތަކުގައި ކުރާ ޢަމަީލ 

 މަސައްކަތްތައް؛

 ދަތުރުފަުތރު ،ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި (3)   
  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޢަމަލީގޮތުން ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް؛

މެކަނައިޒްްޑކޮށް  ،ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި (4)   
 )ދޭއް( 2ކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަ

  އް؛އަށްވުރެ ދިގުނުވާނޭ ގޮތަށް ކަނޑުމަތީގައި ހޭދަވާ މަސައްކަތްތަ ފުތާހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި (5)   
ޓެކްނިކަލް  މަސައްކަތްތަކާއި،ހިންގާ ބަނދަރެއްގައި ކުރާ އިދާރީ 

 މަސައްކަތްތައް؛ގެ ކުބާވަތްތަ
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އްވެސް އެ ،ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި (6)   
ބާވަތެއްގެ ކާނާއެއްގެ ފުޑް ޕްރޮސެސިންގ މަރުޙާލަތަކުގައި ހިމެޭނ 

 މަސައްކަތްތައް؛

އެއްވެސް ކުއްޖާގެ ކަންކަން ސުޕަވައިޒުކުރާނޭ ފަރާތަކާ އެކުގައި  (7)   
ދިރޭއެއްޗެއް ގެންގުޅެ، އެ ތަކެތި އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާވަތެއްގެ 

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ  ހިކުރާ ތަނެއްގައި، އެފަދަ ިދރޭ އެއްޗެއް
 .މަސައްކަތްތައް

ކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރުވާ  ތެއްބަޔާންކޮްށފައިވާ މަސައްކަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ނ(  
ން ފިޔަވަޅު ތީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް

 އެޅޭނެއެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ރ(  
މަސައްކަތެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރުވާނަމަ، ކުދިންގެ މަސައްކަތް 
ސުޕަވައިޒްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، ކުދިންގެ މަސައްކަތްތައް 
ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުން ކުދިންގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރާގޮތް 

 ންމާތަކެއް އުފުލާނީ ވަޒިފާދޭ ފަރާުތންނެވެ.މޮނިޓަރކުރުމުގެ އެންމެހައި ޒި

މަސައްކަތެއްގައި ކުދިން ފަދަ  ކޮށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ )ބ(  
ފާދޭ ފަރާތާއި ކުއްޖާގެ ނަނިވި ަކންކަމުގެ މައްޗަށް ވަޒީއަން ،ވޭނީބައިވެރިކުރު

 ބެލެނިވެރި ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ެއއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ކުއްޖާ ކުރަންޖެހޭނެ  (1)   
 ފުސީލު؛މަސައްކަތުގެ ތަ

ނަމަ ފަރުވާ ބޭނުންވެއްޖެ ޞިއްޙީކުއްޖާއަށް ކުއްލި ހާލަތެއްގައި  (2)   
 ؛ގޮތް މަލުކުރާނެޢަ

  ،ާތއިފަރާ ކުއްޖާއާ ގުޅިގެން އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ބެލެނިވެރި (3)   
ކުރާނެ ފަާރތެއްގެ ތުމުޢާމަލާ ،ކުރާނެ ގޮތާއިތުވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުޢާމަލާ 

 ؛މަޢުލޫމާތު

ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުވާ މަސައްކަތުން ކުއްޖާއަށް ކުރާނެ ފައިދާތަާކއި  (4)   
 ؛ނާޔަތްތައް ޢި ލިބިދެވޭނެ އެންމެހައި 
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ބައިވެރިކުރުވުމަށް ކުއްޖާގެ ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުއްޖާ  (5)   
 .ްއ ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހިމެނުންޟެތިރާޢުފަރާތުގެ އި ބެލެނިވެރި

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު މި ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ަފށާީނ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2
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