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 ގުޅޭ  ( ސިޓީއ2021ާ މޭ 5) CBO(PAR)/459/2021/28-1 ނަންބަރު 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، އުއަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންާނިއ،  .1
މާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ޙިދައުލަތުގެ 
 .ކަނޑައެޅުން

މީހުންނާއި، ދައުލަުތގެ މުރުން ުދވަްސވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެުދން ތެރިކަން ހުންނަ އުއަންހެނުންނާއި،  .2
މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޙި

 .ތަންފީޒުކުރުމާއި، ިސޔާސަތުަތއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދަިއ، ވިލަރެްސކުރުން

 ހުރިހައި ދާއިރާތަކެްއަގއި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަާޅ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން .3
ސިޔާސަތުތަާކއި، ަގވާއިދުތަާކިއ، މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ޖެންޑަރގެ ނަޒަރަކުން ބެލިފަިއވާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް، 

 .ހުރިހައި ދާއިރާތަކަކުން މި ިސޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެުޅން

ސްކުރުމުަގއި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކޮށް އަންހެނުންނާއި ތައް ވިލަރެސަރުކާރު ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ޕްލޭން .4
މުރުން ދުަވސްވީމީހުންނާއި، އުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ، ނާއިފިރިހެނުން
 .އްޓަންކުރުންމާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ސިޔާސަތުތައް ބަ ޙިދައުލަތުގެ 

ހުރިހާ  ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ގޮތުން އަްނހެނުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ެއމީހުންނަށް .5
އެްއހަމައެއްަގއި ބަިއވެިރވެ، ނަތީޖާ ހާސިލު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ަދއުލަތުގެ ނިޒާުމ  ރޮނގަކުން ފިރިހެނުންނާ

 .ންހަރުދަނާކޮށް ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅު

ކަށް މަަސއްކަތްކުާރ މަދަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް ަމސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓީތަާކއި، ައންހެނުންގެ ޙައްޤުތަ .6
)ޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓގެ  2016/18 ޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ހަުރދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރުޖަމު

 .ޤާނޫނު(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެ މަތިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، އުއަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންާނިއ،  .7
ލާތަކާިއ، ޢާންމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިޢާމާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ޙިދައުލަތުގެ 

 .ދޭންޖެހޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަުރކުރުން

އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެރިކަން ޭބނުންވާ ކުދިންނަށާއި، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާިއ، އެ ކުދިްނެގ  .8
ދިނުމަށްޓަކައި، ކުަޑކުދިްނނަށް އަޅާލުމާއި މައިންބަފައިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށް

މިނިްސޓްރީން ކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޤައުމީ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮްށ، އެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން
 .ކަންކަން ވިލަރެްސުކރުން ޅާކަނޑައަ



 
 

2 
 

ނާއި، ދައުލަުތގެ މުރުން ުދވަްސވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެުދން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އުއަންހެނުންނާއި،  .9
 މާަޔތްކޮށް ކުރިއެުރވުމުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ޙިބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  މާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަންޙި

 .ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން ޅާމިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ކަނޑައަ

ުމރުން ދުވަސްީވ އުއެކިާބވަތުގެ ހާނިްއކަ )އެބިުއްސ(އާއި އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ އަންހެނުންނާއި، ކުަޑކުދިންނާއި،  .10
މާޔަާތއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ ޙިމީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން ތެިރކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ދައުލަތުގެ 

ރާނެ ޮގތުގެ މިންގަނޑުަތއް ކަނަޑއަަޅއި، އެހީތެރިކަން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކު
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ވިަލރެސްކުރުން

ުމރުން ދުވަސްީވ އުއެކިާބވަތުގެ ހާނިްއކަ )އެބިުއްސ(އާއި އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ އަންހެނުންނާއި، ކުަޑކުދިންނާއި،  .11
މާޔަާތއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ ޙިތުގެ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން ތެިރކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ދައުލަ

 .މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އަނިާޔގެ ޝިކާރަައކަށްެވގެން ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭުނންވާ އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯސޯޝަލް  .12
 .ށްދިނުންސަޕޯޓް ދިނުމާއި، އެފަރާތްތަަކށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްތައް ފޯރުކޮ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ަބއިތިއްަބއިގެން ަރއްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި ކުދިން  .13
ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުާމއި، އެ މަުރކަޒުތަުކަގއި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަާކއި، އެ 

 .ނުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުންމަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދި

ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ަބއިތިއްަބއިގެން ަރއްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާއި  .14
 .މަރުކަޒުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް މޮިނޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމުކުރާ

ންނާއި ބައިތިއްބަިއގެން ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ  .15
މި ޢިއްާޔތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދެވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ަހމަޖައްސައި، ކުދިންނަށް އަމިއްލަ ޖަމު

 .ވިލަރެްސކުރުންކަންކަން 

ންގެ އެެސސްމަންޓް ހެދުމާއި، މަރުކަުޒގަިއ ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންގެ މަރުކަޒަށް ފޮުނވާ މީހު .16
 .ލަތު މޮނިޓަރކުރުން ހާބައިތިއްަބއިގެން  ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ެއމީހުންގެ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ބައިތިއްަބއިގެން ރަްއކާތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިން، އެކަމަްށ  .17
ރުަކޒުތަުކަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ބެލެހެްއުޓމާއި، އެ ކުދިންނަށް ތަޢުލީާމއި، ތަމްރީނާއި ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަ

 .ލަތު މޮނިޓަރކުރުންހާތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި، އެކުދިްނގެ 

ކުއްލި ނުރައްކާތަާކއި ކާރިސާަތކުަގއި ސައިކޯޯސޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. މި  .18
މުުރން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުުކޅެދުން ތެރިކަން އުޚިދުމަތްދިނުމުގައި، އަންހެނުންނާއި، ުކޑަކުދިންނާއި، 

 .ކޮްށދިނުންހުންނަ މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރު
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ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހަކަށްވީތީ އެމީހެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އުނިކަެމއް ލިބިގެން ނުވަތަ އަނިޔާެއއް ލިބިގެން ހުށަހެޅޭ  .19
މާޔަްތ ޙިޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް އަދި އްޤަކަށް އުނިކަން ލިބުނު ފަރާތަކަްށ އިޖްތިމާޙަމައްސަލަތަކުަގއި، އެ 

 .ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ހުންނަ މީހުންނާއި، މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން ތެރިކަން އުހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންާނިއ، އަން .20
އިލާތަުކެގ ޙައްޤުތަާކއި، ޢާ މާޔަާތއި ަރއްކާެތރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، އެ ފަރާތްތަުކގެ ޙިދައުލަތުގެ 

އިޝޫތައް( ދެނެގަނެ އެމައްސަލަަތްއ  )އިމަރޖިން އެޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ އާ ަމއްސަލަތައް
 .ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރުން އްލުކުރުމަށް، ކަމާބެހޭ ދާއިާރތަކާޙަ

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ  .21
ފެންވަާރއި، ޚިދުމަތްދޭ އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުަތއް ކަނޑައަަޅއި،  ތަންތަނާއި، އެތަންތަނުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ

 .މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް އެކަީށގެންވާ މިންގަނޑެްއގައި ހިފެހެއްޓުން

އްޔާތަކާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ޢިުތގެ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމުއަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުަގއި ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ދައުލަ .22
 .ރައްކާތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ރާވައި ހިންގުން

ހުންނަ މީހުންނާއި  މުރުން ދުވަްސވީ މީހުްނނާއި ނުކުޅެދުން ތެރިކަން އުއަންހެނުންނާއި ކުަޑކުދިންނާިއ  .23
އްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމަށާިއ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޙަމާޔަާތއި ރަްއކާތެިރކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙިދައުލަތުގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ާޢއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި، ހެޔޮގޮުތަގއި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ހުނަރާއި 
 .ޤާބިލުކަން އުފައްދަިއ، މިކަންަކމަށް މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް މިނިސްޓްރީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް އެކަަށއެޅުމުަގއި ޖެ .24
ޕްލޭނިންގ އާއި ބަޖެޓް ތައްާޔރުކޮށް، އެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރުބަލައި، ަނތީޖާ ހާސިލުވާ 

 .މިންވަރު ދެނެގަތުން

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމުގެ މިންގަނޑުަތްއ ކަނޑައަޅަިއ،  .25
ަވސީލަތްތައް ތަރައްީޤކޮށް، ޑޭާޓބޭސްތައް ޤާއިުމކޮށް، އެ ތަާފސްހިސާބުތައް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ 

 .ބަލަހައްޓައި، އެނަލައިްޒކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

މުރާިއ، ޖެންޑަރ ޑިސްެއގްރިގޭަޓޑް ައދި އެނޫންވެސް އުހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތަފާސް ހިސާބު އެްއކުރުމުގައި  .26
 .ނެގުމަށް ބާރުއެޅުން އެހެނިހެން ޑިސްއެގްިރގޭަޓޑް ޭޑޓާ

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާ ގުޅުްނހުރި އެކިއެކި ދިރާސާތައް ުކރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް  .27
ހުއްދަ ދިނުމާއި، ދިރާސާތަކުގެ ފެންވަރާިއ، އެތިކްސް ހިފެހެއްޓުމާއި، މި ދާއިރާގައި ދިރާސާކުރުމުެގ 

 .މާޙައުލެއް ކުިރއަރުަވއި ދިރުުވން
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އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްަތއް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ވަކާލާުތކޮށް  .28
 .ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން މުއަްއސަސާތަކާެއކު މަސައްކަތް ކުުރން

ށް، އެކި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ މަަސއްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަ .29
ތްތަކާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި އެހީދޭ ފަރާމުތަކާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމުޤައު
 .ޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް، އެފަރާތްތަކުެގ ލަފައާއި އެހީ ހޯދުންޖަމު

، ބައިނަލްއަުޤވާީމ މުޢާހަދާތަކާއިއްކަތްަތާކ ގުޅުން ހުރި، ރާއްޖެ ބައިވެިރވާ މިނިސްޓްރީގެ މަސަ .30

އެއްބަްސވުންތަްއ ތަންފީޒުކުުރމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރމާއި، އެފަދަ މުޢާހަދާތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ 
ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުމާއި، އެ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަަވއިލުމުގެ މަރުޙަލާގައި 

 .ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ާދއިރާތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަުއންއިޞްލާޙުކުރަން

)ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  .31
ކަން ހިންގައި ކުޑަކުދިްނގެ ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ަކން

 ބެލެހެއްޓުން.

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  އިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،ތިރީގަ
 .ސަރވިސަްސގެ ދަށުންނެވެ

 ފިޔަވަތި  .1

 ހިޔާ  ކުޑަކުދިްނގެ .2

 ހިޔާ އަމާން .3

 ސެންޓަރުތައް  ަސރވިސް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ފެމިލީ .4

 އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސޯޝަލް ނޭޝަނަލް .5

 މަރުކަޒު  ކުޑަކުދިްނގެ އުނގަންނައިދޭ މަސައްކަތް ތަޢުލީމާއި .6

 ކަޒު މަރު މީހުންގެ ބޭނުްނވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ .7

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް  .8

 ފިޔަވަތި" ގެ މަސައްކަތްތައް "

ލަތްތައް ދިމާވެފަިއވާ ކުިދން މަރުކަޒުަގިއ ހާިމވާ  އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތިީރގައި 13މުރުން އު .1

 .ބައިތިއްަބއިގެން ބެލެހެއްޓުން
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 .މަންމައާއި ބައްޕަ ދުނިޭޔގައި ނެތް އަދި ބަލާނެ ެއްއެވސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ހ(

ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢާންމު ތަނަކުން ހޮވޭ ކުދިން )އެކުދިންގެ މައިންަބފައިން ނުވަތަ މަގުމަތިން  )ށ(

 (.ބެލެނިވެރިން ހޯދައި އެމީހުންނާ އެކުދިން ހަވާލުކުެރވެންދެން

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާކަން އެނގުމުން އެ ަމއިންބަފައިން ނުވަަތ  )ނ(

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލުތައް ިއސްލާހުކުުރމަށް އިރުޝާދު ބެލެނިވެރިންނަށް

 .ދިނުމުންވެސް އިޞްލާޙުނުވުުމން މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ ވަކިކުެރވޭ ކުދިން 

ންޖެހޭ ޒަރޫރީ މައިންބަފައިން އެކަށީެގންވާވަރަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބެ  )ރ(

ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންނުދާ ކުދިންނާއި، އެކުދިްނގެ މުސްތަޤުބަލު ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެކަަމށް ސަރުކާރުެގ 

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުދިން

ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮްށެގން ނުވަތަ ބޮޑެތި އިހުމާލުެވގެން މައިންބަފައިން ނުވަަތ ބެލެނިވެރިން  )ބ(

 .ލަތްތަކުަގއި ބަލާނޭ އެްއވެސް މީހަކުނެްތ ކުދިންހާޔަރުކުރަންޖެހޭ ހައް

 .މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިން ޖަލަށްލުމުން ބަލާނެ އެހެން އެްއވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ޅ(

 .ބެލެނިވެރިޔާ ުބއްދި ގޯްސވެގެން ބަލާނެ އެހެން ެއްއވެްސ މީހަކު ނެތް ކުދިން )ކ(

ާޤފަތާ އެއްގޮްތާވ ސަމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިތިބޭ ކުދިން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި  .2

ގޮތުެގ މަތިން ތަރުބިޔަތުކޮށް، އެކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ަޙއްުޤތައް، މަރުަކުޒެގ 

 .ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަށް ލިބިދިނުން

ގެ ދަށުގައިިތބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެުކ، މަރުކަޒުގެ ބެލުމު .3

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކޑަކުދިން ެގންގުޅޭ މަރުަކޒުތަުކގައި ހުންަނންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮަތށް ކުދިންނަށް 

 .ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 މަސައްކަތްތައް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" ގެ "

ލަތްތައް ދިާމވެފަިއވާ ކުދިން ހާައހަރާ ދެމެދު ކުދިންގެ ތެރެއިްނ ތިރީގައިިމވާ  18އަހަާރއި  13މުރުން އު .1

 .މަރުކަޒުަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ބެލެހެއްޓުން

 .މަންމައާއި ބައްޕަ ދުނިޭޔގައި ނެތް އަދި ބަލާނެ ެއްއެވސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ހ(

ނުވަތަ އެެހންވެސް ޢާންމު ތަނަކުން ހޮޭވ ކުދިން )ެއކުދިންގެ މައިންަބފައިން ނުވަތަ މަގުމަތިން   )ށ(

 (.ބެލެނިވެރިން ހޯދައި އެމީހުންނާ އެކުދިން ހަވާލުކުެރވެންދެން
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މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާކަން އެނގުމުން އެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ  )ނ(

 ސަރުކާރުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އިރުޝާދު ބެލެނިވެރިންނަށް

  .ދިނުމުންވެސް އިޞްލާޙުނުވުުމން މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ ވަކިކުެރވޭ ކުދިން 

ންޖެހޭ ޒަރޫރީ މައިންބަފައިން އެކަީށެގންވާވަރަށް ނުބެލެހެއްޓުުމގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބެ )ރ(

ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންނުދާ ކުދިންނާއި، އެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު ގެއްިލގެން ހިނަގއިދާނެކަަމށް ސަރުކާރުެގ 

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުދިން

ކުދިންނަށް އަިނޔާކޮްށެގން ނުވަތަ ބޮޑެިތ އިހުމާލުެވގެން މައިންބަފައިްނ ނުވަަތ ބެލެނިވެރިން  )ބ(

 .ެނތް ކުދިން ލަތްތަކުަގއި ބަލާނޭ އެްއވެސް މީހަކުހާއްޔަރުކުރަންޖެހޭ ހަ

 .މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިން ޖަލަށްލުމުން ބަލާނެ އެހެން އެްއވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ޅ(

 .ބެލެނިވެރިޔާ ުބއްދި ގޯްސވެގެން ބަލާނެ އެހެން ެއްއވެްސ މީހަކު ނެތް ކުދިން )ކ(

ފަތާ އެއްގޮްތާވ ސަޤާހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ބެލުމުގެ ދަށުަގއިތިބޭ ކުދިން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެމަރުކަޒުގެ  .2

ެއކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ޙައްޤުތައް، މަރުަކޒުގެ ަގވާއިދުތަާކ ، ގޮތުގެ މަތިން ތަރުބިޔަތުކޮށް 

 .އެްއގޮތަށް ލިބިދިނުން

ޭބ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދިނުމާއެކު، މަރުކަޒުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައިތި .3

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުަޑކުދިން ެގންގުޅޭ މަރުކަޒުތަުކަގއި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮަތށް ކުދިންނަށް 

 .ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ ކުދިން މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އަހަރު ފުރިގެން ުކޑަުކދިންގެ ހިޔާއިން  18 .4

ބަޔަކަށްހަދައި، އެކުދިންނަށް ަވޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެިރވުން ފަދަ ދިރިއުޅުމަށް މަގު ފަހިވާ ކަންކަން 

 .ކުރުން

 އަމާން ހިޔާ" ގެ މަސައްކަތްތައް"

  .ަވގުީތ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ކުދިންނަށްކުޑަ އަންހެނުންނާއި ގެނެވޭ ލިބިގެން އަނިޔާ .1

 އެއްެވސް  އިންސާނީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ، ޤާނޫނުއަސާސީން ކުދިންނަށްކުޑަ އަންހެނުންނާއި ނެގޭ އަމާންހިޔާތަކަށް .2

 ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި ލަތައްހާ ޢާންމު ފޯރުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކަން ފަދައިން ނާންާނނޭ އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް

 . ގުިޅގެން މަގުފަހި ކޮށްދިނުންއިދާރާތަކާ ކަމާބެހޭ
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 ފަރާތްތަކަށް  ބޭުނންވާ ސަޕޯޓް ސޯޝަލް ސައިކޯ ތެރެއިން ކުދިްނގެކުޑަ އަންހެުނންނާއި ނެގޭ އަމާންހިޔާތަކަށް .3

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް އެ

 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ޤާިއމުކުރާ ނިޒާމުގެދަށުން ރަށުފެންވަރުަގއި ދެވޭ އިޖްތިމާޢީ  .1

ލުތަކާ ސޫަތާކއި އު ޚިދުމަތްތައް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގަން ހެދިފައިވާ ަގވާއިދު

 .އެްއގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެލުން

މާގުޅޭ ގޮތުން ކުެރވޭ ކަްނތައްތަުކގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާެތރިކުރު .2

 ފެމިލީ، އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ޤާއިމުކޮށް ބަލަހައްޓައި، ެއކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 .ަގވާއިދުން ރިޕޯޓްކުރުން ސޯޝަލް ސަރވިސަްސއަށްއެންޑް 

ތެރިކަން ުހންނަ މީހުންގެ މުރުން ދުވަްސވީމީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންއުއަންހެނުންނާއި، ުކޑަކުދިންާނއި،  .3

ލިިބގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ަނފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް  ންކަށް އުނިކަޤުތަޙައް

  .މަގުފަހިކޮށްދިނުން

، މުރުން ދުވަްސީވ މީހުންނަށާއިއު، ށާއިކުަޑުކދިންނަ، އްކަ ލިބިފަިއވާ  އަންހެނުންނަށާއިއެކިާބވަތުގެ ހާނި .4

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ   މިންގަނޑުތަާކ 

، އެްއގޮތަށް ކަމާގުޅޭ ދާއިރާަތުކން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ބަލައި ިވލަރެސްކުރުމާއި

 .ރިޕޯޓް ގަާވއިުދން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން އެމަސައްކަުތގެ 

މަލުތައް ނައްތާލުމަށް އެކަށައެޅޭ ޝަރުޢީ ޢައަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި އަނިޔާވެިރވުންފަދަ ނޭދެވޭ  .5

 .އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އަތޮުޅ ފެންވަރުގައި ހިްނގުމަށް އެހީތެރިވުން

ލުތަާކއި ޤާނޫނުތައް ސޫން ނައްތާލުމަށް ހެދިފައިވާ އުކުރާނެފަދަ ކަންކަޢާއިލީ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް  .6

އަތޮޅު ފެންވަުރގަިއ ތަންފީޒުުކރުމަށް ލަފާދީ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަްނަކން ގެނައުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން

ކަނޑައަޅާ  ދޭން ލުންސޫލާމަރުކަޒީ ޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން .7

 .އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން މަތްތައްޚިދު
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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް 

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ާޤނޫނު(ެގ  2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ވަނަ މާއްާދގެ  21

 .ތިރީގައި މިވަީނެއވެ

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމް ހިންގައި  .1

 .އެ ސްީކމްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭަކން ޔަޤީންކުރުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައި

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަެރންސްގެ ޤައުމީ ިނޒާމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުެރވޭ ސްީކމްތައް ހިންގުމާ  .2

ކަމާ ގުޭޅގޮތުން، މިނިސްޓަރުގެ ޒިްނމާތައްކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިަޔވައި އެހެން ކަން

 .ލުތައް ކަނަޑއެޅުންސޫގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދުތަާކއި މިންގަނޑުތަާކއި އު 

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުީމ ނިޒާމުެގ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުެރވޭ ސްކީމާގުޭޅގޮތުން  .3

 .ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހެދޭ މިނޫންވެސް، އިޖްތިމާޢީ ޞިްއޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާ .4

 .ގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުން އެޖެންީސގެ ޒިންމާތައް ކަމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ކަންކަން ކުރުން

މަތީގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުންވެްސ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ިނޒާމުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަާކ  .5

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޙަވާލުކުރާ ކަންކަން ކުރުންގުޭޅގޮތުން 

 21)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަެރންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގެ ދަށުން ޭނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޙވާލުކުަރއްވާަފއިާވ 

 .ތައް ތިީރގައި ިމވަީނއެވެމަސައްކަތް

 ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމުގެ ނިޒާމު )ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ިސސްޓަމް( ރާަވިއ ހިންގުން. .6

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭ ޤައުމީ ިނޒާމެއް )ެހލްތްކެއަރ ފައިނޭންސިްނގ ްސކީމް( ޤާއިމުކޮށް،  .7

 .ވެވޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިުނންކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށވެސް ބަިއެވރި

ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ުފއްދަިއގަެނވޭފަދަ ތަނަވަްސކަންނެތް، އަާޅލާނެ މީހަކުނެތް މީހުންނާއި، ަދއުލަތުގެ ާޚއްޞަ  .8

 .އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީލިބިދޭނެ ނިޒާމުތައް ރާވައި ހިންގުން
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ކަމުގެ ާޤނޫނު(ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ އެހީތައް އެ އެހީތަްއ )އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި 2014/02ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9

 .ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްެދވޭކަން ކަަށވަރު ކުރުން

 .ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުނ14ްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ާޤނޫނުގެ  .10

 ގެ މަސައްކަތްތައް މަރުކަޒު ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  މަސައްކަތް  ތަޢުލީމާއި 

މަރުކަޒުަގއި ބައިތިއްަބިއގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި، ކުޅިވަުރެގ ޙަރަކާތްތަކާއި،  .1

ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯާޓއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާިއ، މަރުކަުޒގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ހާލަތައް ބަލައި ތަފާތު 

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުންރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރު  އްޞަ ޚާ

 ދުވަްސވެގެން މުރުން އު ކުަޑކުދިންނާއި، މީހުންނާއި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ .1

 ގެންނަ  ދަށަށް ބެލުމުގެ ދައުލަުތގެ ތެރެއިްނ، މީހުންގެ ނޫެޅވޭވަުރގެ ައމިއްލައަށް ސަބަބުން ބަްއޔެްއގެ ނުވަތަ

 .ންބެލެހެއްޓު ބައިިތްއބައިގެން މަރުކަޒުަގއި ފަރާތްތައް

 .މަރުކަޒުަގއި ބައިތިއްަބިއގެން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދިނުމާއި، އެ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން .2

 ތަމްރީނުދީގެންނާއި، މަަސއްކަްތކުރެޭވނެ ގޮތް ރާަވިއ މަރުކަޒުަގއި ަބއިތިއްަބއިގެން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް .3

ތަނަވަސްކޮށްދީގެްނ، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ބައެްއގެ ގޮތުަގއި އެމީހުން އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް 

 .ގެނައުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ރާަވއި ހިންގުން

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

)ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު(  2019/19ތިރީގައި ިމވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ިއން ކުރުމަށް އެޤާނޫނުގައި  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ަޗއިލްޑް އެްނޑްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ އިން   61ގެ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަސްއޫލިްއޔަުތތަކެވެ.

ބޭނުންވެފައިާވ ކުޑަކުދިންނަށާއި ެއކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާރުލުްނ އެހީތެރިކަމަށް  .1

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މާޔަްތކޮށް، ކުިރއެރުވުންޙިިއވާ ުކޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފަ .2
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ދާރާތަުކެގ އެހީތެރިކަމާއި ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޭޅޮގތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ކަމާބެހޭ އި .3

 .އެއްބާރުލުމާެއކު، އެ މައްސަަލތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުން

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ  .4

 :އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

I. ީކޮންފަރެންސިންގގެ ޚިދުމަތް ފެމިލ. 

II. ޚިދުމަތް ސަރވިްސގެ ސަޕޯޓް އަދި ކައުންސެލިންގ. 

III. ީއެހީތެރިކަން ޤާނޫނ. 

IV. ެޚިދުމަތް ރީހެބިލިޓޭޝަންގ. 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ިޝކާރަައަކށްވެފަިއވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  .5

 .އޭޖެންސީއާ ުގޅިގެން ވިލަރެްސކުރުން

ކުޑަކުދިންނާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި  ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ .6

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުން

 .ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިން ފޮސްޓަރ ކުރުމާުގޭޅ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން .7

ވޭ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ދާއިާރތަކުގެ މެދުގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންނާއި ފޮސްޓަރކުރެ .8

 .އެއްބާރުލުން ޤާއިމުކުރުާމއި، ެއ އިދާރާތަކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ވިލަރެސްކުރުން

ކުޑަކުދިްނގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްެގން އެކުދިންނަށް  .9

 .އް ފޯރުކޮށްދިނުންބޭނުންވާ އެހީ ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަ

 :އަންނަނިވި ކަންކަާމގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .10

I. ަމަޢުލޫމާތު ކުދިންގެ ބޭނުންވާ ރަްއކާތެރިކަމަށް ޚާއްޞ. 

II. ެމަޢުލޫމާތު ކުދިންގެ ދަށުަގިއވާ ބެލުމުގެ ދައުލަތުގ. 

III. ްމަޢުލޫމާތުސްޓަރކެއަރގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ފޮ ުކދިންނާއި ކަނޑައެޅޭ ފޮސްޓަރކުރުމަށ. 

IV. ްމަޢުލޫމާތު މަރުަކޒުތަުކގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުޑަކުދިނ. 

V. ެމަޢުލޫމާތު ޢިއްޔާތަކުގެޖަމު ައމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ަރއްާކތެރިކުރުމަށް ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިްނގ. 
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VI. ެއެނޫްނވެސް ަމޢުލޫމާތު ަރއްާކތެރިކުރުމާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިްނގ. 

 .ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޭޅގޮުތން ދިރާސާތައް ކުރުން .11

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރައްާކތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ މަަސއްކަތްތައް ާރަވއި، ހިންގުމަށާިއ، މޮނިޓަރކޮްށ  .12

މުރާިއ، އުއިވެުލއޭޓްކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުުރމާއި ޢާންމުކުރުން. މިގޮތުން ކުދިންގެ 

ޖިންސާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ ބާވަތްތަކަާށއި، ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޖިއޯގްރަފިްކ 

ލަތްތަކަށް ަބލައި، ޑިސްެއގްިރގޭޓަޑް ޑޭޓާ ނުވަތަ ތަފްޞީލީ ހާސަރަޙައްދުތަކާިއ، އިޖްތިމާޢީ ައދި އިޤްތިޞާދީ 

 .ތަފާސް ހިސާބުތައް އެްއކޮށް، ޢާންމުކުރުން

___________________ 

 2021މޭ  5

 


