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 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

  
ގެ ކައުންސިލު   ބެހ  ކުރުމާ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ) R/2020-17ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1( އަށް ގަވާއިދު 

ންނަނިިވ އަށް އަގެ ގަވާއިދު( ލު)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  ކައުންސި R-71/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

   .ނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުންނަމާއްދާއަށް އަން ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ   .1

 ކައުންސިލަށް ބެހ  ކުރުމާ ރައްކައުތެރި ޙައްޤުތައްކުޑަކުދިންގެ   )ނ(  .3  
 ައހަރުދުވަހުގެ ( ތިނެއް) 3 ކުރެވ ނީ އައްޔަނު މެންބަރުން
 ގިނަވެެގން  ބަރަކަށްންމެ ގެކައުންސިލު. ދައުރަކަށެވެ
 .ދައުރަށެވެ( ދ އް) 2 ކުރެވ ނީ މެންބަރުކަން

   .)ނ( ގެ ގޮތުގައި އަުކރެއް އިތުރުކުރުން އަށްމާއްދާ ވަނަ 11ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ  .2

ން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަްށ ތީމަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  .11  
ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، ކައުންސިލުގެ ނިންމުްނތަްއ 

        ،ތައް ފާހަގަކޮށްކަންތައް ދިމާވާ ދަތިތަންފީޛުކުރުމުގައި 
މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ކައުންސިލުން އެ ކަންކަން 
 ގެންނަންވާނެއެވެ.
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 .ކުރުން ޙު ލާޞްއި މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ 8ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

 ތެރި ކައު ކުޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤުތައް ަރއް 
ބެހ  ކައުްނސިލުގެ ިއދާީރ  ކުރުމާ

 ކަންކަން ހިންގުން 

   ބެހ  ކައުންިސލުގެ  ރައްކައުތެރި ކުރުމާކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  .8
ޗައިލްޑް އެންޑް ެފމެލީ  ،އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބަަލހައްޓާނީ

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިންނެވެ.

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން 9ނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބު .4

 

 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤުަތއް ަރއްކައުެތރި 

ކުރުމާބ ހ  ކައުްނސިލުގެ 
 ބަްއދަލުވުްނތައް 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާބެހ  ކައުންސިލުެގ   )ހ(  .9
)އެކެއް( ފަހަުރ  1މަދުވެގެން ަމހަކު  ،ބައްދަލުވުމެއް

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ،އޮތް ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ( ގައި ހމި މާއްދާގެ ) ށ()   
ކޮންމެެހްނ  ،ގެ މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލުކައުންސި

 ،ގައިތެއްހާލަ ޖެއްށް ފެނިދަލުވުމެއް ބާއްަވން ކައުންިސލަބައް
ބައްދަލުވުން  ގެ)އެކެއް( ފަހަރު ކައުންސިލު 1ކު ތާއަހަފު

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ބ އްވުމަކަށް މި

ން، ތީމަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި  )ނ(   
ބެހ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

ދުވަހަށް ބައްދަލުވުްނ  ޅާބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަ 
 ،ކުރަންވާނީ ބ އްވުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހ  ކަންކަން

  ސަރވިސްއިންނެވެ.ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  ކައުންސިލުގެ  )ރ(   
         ލުވުމެއް ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ެއ ބައްދަ

      ކޮންެމ  ދ ްއ( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން،)ހަތްދިހަ 72
ެގ ން އޮންނާނ ކަން ކައުންސިލުވެސް ބައްދަލުވު ށްމެންބަރަކަ
ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުްނ އިދާރީ 

ގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކަުއންސިލުއަ
އެކަން  އިދުރާލަމެންބަރަކު  އެ  ،ބައިވެރިނުވެވ  ހާލަްތތަކުގައި

އެކު ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަބަބާ
 ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
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 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، )ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(   
ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، 

، ފޮނުވުމަށްފަހު ލިޔުމުން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް އެއަށްވުރެ
ށް މި ގަވާއިދު ކައްވުމަބ ބައްދަލުވުމެއް  ކައުންސިލުގެ

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ

ކައުންސިލުެގ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާބެހ   )ޅ(   
މެންބަރުން އެއްަތނަކަށް ޖަާމކޮށްގެން ބައްދަލުުވންތަްއ 
ބ އްވެން ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާޫނނީ އަދަުދ 
ހަމަނުވާ ހާަލތުގައި، މެްނބަރުްނ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުެގ 

)އޯޑިއޯ ނުވަަތ ޞަލާތީ ަވސީލަތްތައް ބަދަލުގައި ޒަމާނީ މުއާ
ބ ނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުގެ ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމެއް( 

ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ

ފަދައިން ޒަމާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ޅމި މާއްދާގެ ) )ކ(   
ބ ނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް މު

އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ،ވިޔަސް ބައްދަލުވުން ބ އްވިކަމުގައި
ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ބައްދަލުވުަމކާ ގުޅ ގޮތުން މި ގަވާއިދުެގ 
ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  އެންމެހައި ކަންަކްނ 

 ވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަން

ފަދައިން ޒަމާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ޅމި މާއްދާގެ ) )އ(   
އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބ ނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ މު

ތައް ބާއްވާއިރު، މެންބަރުން ބައްދަލުވުމުގަިއ ބައްދަލުވުން
ފަރާތުގެ  އެ އިކާންފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ލި ބައިވެރިވާންވާނީ އެ

 ލޮގިން އައި.ޑީ ބ ނުންކޮށްގެްނނެެވ.

ފަދައިން ޒަމާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ޅމާއްދާގެ )މި  )ވ(   
އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބ ނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުެގ މު

ޗައިލްޑް   ،ލަތަކުންކަންަވސީ ތައް ބާއްވާނީ ކޮންބައްދަލުވުން
އިން އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް

 ންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅަ
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      ފަދައިްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ޅމާއްދާގެ ) މި )މ(   
އާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބ ނުންކޮށްެގްނ ޒަމާނީ މު

 ވޯޓު ދ ނީ  ތަްއ ބާއްވާއިރުކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން
 އަދި ވޯުޓ ދެވުނު ގޮތް ރިކޯޑު ބަހުްނނެވެ.އަނގަ

 ނެއެވެ.ވާކުރެވެން

 ކައުންސިލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  (ފ)   
ބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނޫނީ އަދަަދކީ، ކައުންސިލުގެ ޖުމުަލ 

 .އެވެ( އެކެއް އިންސައްތަަފންސާސް) %51 މެންބަރުންގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  (ދ)   
ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  ފަދައިން
ނަމަ، ކައުންސިލުެގ  ރައީސަށް ހާޒިރު ނުވެވ  .ރައީސެވެ

           ނަަމ،  ނައިުބ ރައީސަށް ހާޒިރު ނުވެވ  .ނައިބު ރައީސެވެ
ެމންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުްނ  އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވި

 .ފާސްކުރާ މެންބަރެކެވެ

 ކައުންސިލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  (ތ)   
 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ށްނައިބު ރައީސަ އިރައީސާ

       ބަލައި، މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރަުކ  އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ

ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެއް 
 .ދިޔުމުންނެވެފަހަނަޅައި ޓުމިނި (ހައެއް)ދި 10ގަޑިއަށްވުރެ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  ކައުންސިލުގެ  (ލ)   
 ކައުންސިލުގެ  ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާުކރި ކަންކަމާއި، ނިންިމ 
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  އެންމެހައި
މެންބަރަުކ، ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި  ބެލެހެއްޓިރިޔާސަތު 

 .ންވާނެއެވެނައިބު ރައީސަށް ދ 

 ކައުންސިލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  (ގ)   
 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނުން އެދި، ކައުންސިލުގެ ޖުމުލަ

 ނަމަ،މެންބަރުންގެ ތިްނބައިކުޅައެއްބަިއ މެންބަރުން އެދިއްޖެ
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ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް 
 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

 .ނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުންނަވަނަ މާއްދާ އަން 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 

 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤުަތއް ަރއްކައުެތރި 

ުލގެ މެްނބަުރން ސިކުރުމާ ބެހ  ަކއުން

 ވަކިކުރުން 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި، ، ކުބަރަންމެ ގެކައުންސިލު )ހ(  .10
ަލ ބައްަދލުވުމަށް ނުވަަތ އެކު ޖުމު)ތިނެއް(  3ޖެހިޖެހިގެން 

ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުަމށް ާހޒިރު )ފަހެއް(  5
ދިނުމަށް އެިދ ކޮށްމެންބަރުކަމުްނ ވަކި ގެކައުންސިލު

މިނިސްޓަރަށް  ،ޔާއަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރުއްރައީސުލްޖުމްހޫރި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ރާތް ނިސްބަތްާވ އިދާރާފަ އެ، ބަރަކުމެން ގެކައުންސިލު )ށ(   
 ކަން މިންވަރަށް ތަމްސީލު ނުކުރާއެންމެ އެކަށީގެންވާ

މެންބަރުންަނށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ެއ އެހެން ގެ ކައުންސިލު
ކަން ޔަނުކޮށްފައިާވ އިދާރާއަށް އެއްބަރަކު އަންމެ

ްށ ނަގެ މެންބަރުންމަށް މިނިސްޓަރަށް ަކއުންސިލުނުއިދިއަންގަ
 އެދެވިދާނެއެވެ.

ން ތީ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަމާއްދާގެ )ށ( ގައި  މި ()ނ   
ބަރަުކ މާްއދާގެ ދަށުން މެން ކުރުމަށްފަހު، އެލުމަޢަ

 ގެ ދެބައިގެ ތިންބައިކުޅަވަކިކުރެވ ނީ ކައުންސިލު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެކަން ިއ،ލަބިއްޔަތުން ނިންމަޣުއަ
އެކަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޅުމުންހެހުށަ

 ބަލައިގަތުމުްނނެވެ.

 ކައުންސިލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  )ރ(   
 މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާިއ،

މެންބަރުން ހާޒިރުވިކަމަްށ ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުވާ 
ސަަބުބ  ބައްދަލުވުންތަކަްށ ހާޒިރު ނުވެވ  ސޮއިކުރުމާއި،

ެއ ކަންަކމުގެ އިދާރީ ބެލެހެއްޓުމުެގ  ފޮނުވައިފައިވާ ނަމަ،
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ކަންކަން 

 .ކުރަންވާނެއެވެ
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 .ޞްާލޙުކުރުންއި ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .6

 ކައުންސިލުގެ  ބެހ  ކުރުމާ ރައްކައުތެރި ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ )ހ(  .15 ބަްއދަލުުވމުގެ އެޖެްނޑާ  
 އެޖެންޑާއެއް  ވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮންމެ

ކައުންސިލުގެ  ،ކަނޑައަޅާނީ އެޖެންޑާ އެ. އޮންނަންވާނެއެވެ
ޗައިލްޑް  ،ންމަތީ މަޝްވަރާގެ މެންބަރުންގެ އެހެން ރައީސާއި

 ވެ.ނެއިންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއެން

ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް  )ށ(   
ގައި ހިމެނ  ނުވަތަ ތަމްސީލުކުރާ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލު

ފަރާްތ  ކައުންސިލަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބ ނުންާވނަމަ، އެ
      މެދުވެރިކޮށް،  ކުސީލުކުރާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރަތަމް
 ކަމެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން 16ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ  .7

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ  

 ބެލެހެއްޓުން 
)ހ(  .16

  
 ކައުންސިލުގެ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

އެ ޔައުމިއްޔާއާ ގުޅ   އާއިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
 ވައިގެން ގެ މެންބަރުންަނށް ފޮނުލުކައުންސި ންތައްލިޔެކިޔު

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  ،ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން
 ންވާނެެއވެ.ޓަބަލަހައް ސަރވިސްއިން

ބެހ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމާ ތެރިކައުޙައްޤުތައް ރައްކުޑަކުދިންގެ  )ށ(   
ބައްދަލުވުމުގަިއ  ލުގެކައުންސި ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

 .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ބައިވެރިވި މެންބަރުން ސޮއިކޮށް

ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް  )ނ(   
ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ގެކައުންސިލު ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ   ،ޔައުމިއްޔާ
 ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ކައުރައްސަރވިސްއިން 

 .މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުންގެ ގޮުތގައި  1-16 ފަހަތަށްމާއްދާގެ ވަނަ  16ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ  .8

އް ސެހާޒިރުވާ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަން  ބަރުންންކައުންސިލުގެ މެ .1-16 މެންަބރުްނގެ އެަލވަންސް  
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މި އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާނީ، ދައުލަތުގެ 
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މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
 ިމނިސްޓަރެވެ. ،ވުޒާރާގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު

 .އްދާއަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުންމާވަނަ  18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް" ކަމަށް " )ނ( .18  
)ކުޑަކުދިންގެ  2019/19ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ  60ގެ  ތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ކައުޙައްޤުތައް ރައް
ކުރުމަށާއި، ތެރިއު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކަދަށުން

ލުން ބ ނުންެވފައިވާ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަުތ އިއެހީތެރިކަމާއި އަޅަ
ން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަވެގެ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

 ވެ.ށެފައިވާ އިދާރާއައިލައިއެކުލަވަ

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު މި ގެޒެޓުގައި  ގެސަރުކާރު ދިވެހި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .10

_________________________ 
 

 


