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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 މާލެ،                
 ދިވެހިރާއްޖެ.             

  
 ބެހޭ ގަވާއިދު  ކުރުމާ އިންޓެގްރޭޓް -ރީ  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން

 
 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
ލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިން، އެކުދިްނގެ ާޢއިލާތަާކ މިއީ، ދައުލަުތގެ ބެ  )ހ(  .1 ނަން ފާއިރަތަޢާ

 އިންޓެގްރޭޓް -ކުދިން ރީ ވާލުކޮްށގެން ނުވަތަ ފޮސްަޓރކޮށްގެްނ އެހަ

ލުތަްއ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން، ޤާނ ނު ަނންބަރު ސ  ބެޭހ އު ކުރުމާ

)ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާެތރިުކރުމުގެ ޤާނ ނު( ެގ  2019/19

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި،     97،  )ށ( އާއިވަނަ މާއްދާގެ  61

ވަަނ  99ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އާއި،  98 އެ މާއްާދގެ )ށ( އާއި،

 ވަނަ  107 ާއއި،ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(  105 މާއްދާގެ )ބ( ާއއި،

 ާއއި، އެ މާއްދާގެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  101 އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،މާއްދާ

ިލބިގެން  ބާރު ށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ 131، )ނ( އާއި

 ގަވާއިދެެކވެ. ލައިފަިއވާއެކުލަަވއި

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ދަުއލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން  )ށ(  

 ބެޭހ ގަާވއިދު" ެއވެ. ުކރުމާ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ
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 ުލކުރުެމވެ.ހާސިމި ގަވާއިދުެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިިވ ކަންކަްނ   .2 މަޤްޞަދު 
 

)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19 ނަންބަރު ޤާނ ނު )ހ(  

ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ަޙއްޤުތައް 

ނުަގއި ަބޔާންވެގެންާވ ަކންކަން ކުދިންނަްށ ލިބިދިނުމުގަިއ ެއ ޤާނ  އެ

    ުކއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އެންެމ ފައިދާާވ ގޮތަްށ ކަމަށް ކުރަންވާނީ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ ީވހިނދު،  34ެގ އެ ޤާނ ނު

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތަށް ފަިއދާ ހުީރ 

    ނަމަ،  ވާ  ލަތުަގއި ކަމަށްހާކުދިންގެ ޢާިއލާތަކާއެުކ އުޅެވޭނެ  އެ

 އިންޓެގްރޭޓް -ކުދިްނ ރީ ވާލުކޮްށގެން އެހަ ކުދިންެގ ޢާއިލާަތކާ  އެ

 ވޭނެ ގޮތް ހަމަޖަްއސައިދިނުން؛ކުރެ

 
)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު  )ށ(  

( ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 68ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ުކއްޖެއްގެ  97ނަންބަރަށާއި 

ންމެ ފަހުެގ ފިަޔވަޅެއްގެ ޢާއިލީ މާޙައުލުްނ ކުއްޖާ ަވކިކުރަންވާީނ އެ

ގޮތުގައި ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމުގެ މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަދއުލަތުެގ 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިން ާދއިމީކޮށް ޢާިއލީ މާޙައުުލގައި އުޅުމަކީ 

ުކދިންގެ  ވާނަމަ، އެ  ށް ފައިދާވާ ގޮތް ކަމަށް ތަކުދިްނގެ މަްޞލަޙަ އެ

ކުިދންނަށް  ޑުވުމުގެ ުފރުޞަތު އެޢާއިލީ މާޙައުުލގައި އުޅެބޮ

 ދިނުން؛ހޯދައި

)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު  )ނ(  

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ޤާނ ނު( އާ ެއއްގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ަދއުލަތުެގ 

ޓަކަިއ  ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ެތރެއިން، ތަފާތު ސަބަބުތަކަށް 
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   ވާުލކުރެވެްނ ނެތް ކުދިން ަބލަަހއްޓައި، ހަކާ ކުދިންގެ ޢާިއލާތަ އެ

ތަރުބިއްޔަުތކޮށް، ބަލައިބޮޑުކުރުުމގެ ޒިންމާ ދައުލަތުެގ އެ ކުދިން 

ފޮސްަޓރ ެކއަރެގ ުކރެވޭނެ  ާވލުހަފަރާތުން އެހެްނ ފަރާތަކާ 

 ލުތަްއ ކަނޑައެޅުން؛ސ ނިޒާމާބެހޭ އެންމެހައި އު

   ކުރުްނ  އިންެޓގްރޭޓް-ކުދިން ރީ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  )ރ(  

 ލުަތއް ކަނޑައެޅުން؛ސ މައްޗަްށ ބިނާވެފައިާވ އު އެ

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނޭވ ކުދިްނ ރީ )ބ(  

ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަން ކަންކަން ކުރުމުަގއި 

 ން؛ސަރވިސްާއއި މިނިސްޓްީރގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅު

ކުރެޭވ  އިންޓެްގރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ )ޅ(  

 މަސްއ ިލއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން؛ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާިއ 

ުކރުމުގަިއ  އިންޓެްގރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނވޭ ކުދިން ރީ )ކ(  

 ދި އް ބަޔާްނކުރުން؛ އަކުރަންޖެޭހ މިންގަނޑުތަ ޢަމަލު

)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު  )އ(  

ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަށް  67ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނ ނު( ގެ 

          ރިޢާޔަތްކޮށް، ދަުއލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިން 

ލުމާިއ ޅައިކުާރއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް އަ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

ކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގަިއ ހިމެޭނ ހުރިާހ ެތރިކަން ފޯރު ކައުރައް

ކުރުމުގެ ަމސައްކަތް  އިންޓެްގރޭޓް -ފަރާތްތަކަކުން ިވލަރެްސކޮށްގެން ރީ

 ލުތައް ކަނޑައެޅުން.ސ  ގެންދާނެ ގޮތުެގ އު ށްޔަކުރި

        ކުރުމަކީ،  އިންޓެްގރޭޓް-ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެނެޭވ ކުދިްނ ރީ  .3 ކުރުން އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

ލުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ ސ މި ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުާރއަތުތަކާއި އު

 ،ކުދިްނ ބަަލހައްޓައި، ތަރުބިްއޔަތުކޮށް، ަބލައިޮބޑުކުރުމަށްޓަކައި މަތިން، އެ
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ތަނުން  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ގޮތެއްެގ މަިތން އެ

 .ވެވާލުުކރުމެހަ ފަރާތަކާ 

ކުދިންގެ ާޢއިލާތަާކ  ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން، އެ  )ހ(  

 ާވލުކުރުން؛ ނުވަތަ ހަދާއިމީކޮށް 

ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންެގ ތެެރއިްނ ތަފާތު  )ށ(  

ާވލުކުެރވެްނ ނެތް ހަކުދިންެގ ޢާއިލާަތާކ  ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ އެ 

ްއވެސް ބަލަދުެވރިޔަކު ދުނިޭޔގައި ނެތް ކުދިން ކުދިންނާއި، ޝަރުޢީ އެ

ވަގުތީގޮތުން ނުވަަތ ކުއްޖާެގ ޤާނ ނީ ބެލެިނވެރިކަމާެއކު، އެހެން 

 ވާލުުކރުން.ހަ ުކރުމަށް  ފަރާތަކާ ފޮސްޓަރ

ކުރުން  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 ލުތައް ސ  ބިނާވެފައިވާ އަސާސީ އު

 )ހ(  .4
(
ހ
) 

ކުރުްނ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކއްޖެއް 

ލުތަކުެގ ސ  އެ މައްޗަްށ ބިނާވެފައިވަނީ، އަންނަނިވި އަާސސީ އު

 މައްޗަށެވެ.

ދުރު ރާސްތާއަށް ބިނާކޮށް ުކއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އަޅަިއލުްނ  (1)   

ރޭވުމުގައި، ޢާިއލާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ އަސާީސ 

އިޖުތިމާޢީ ބައިކަމަށް ދެކި، އަިދ އެއީ، ުކއްޖާެގ 

ހެދިބޮޑުވުމަްށ  ،ދުޅަހެޔޮކަމަާށއި ،ެތރިކަމަށާއިކައުރައް

ޢީ މާޙަުއލުކަމަށް ދެކި، ޢާިއލާއަްށ ބީއެންމެ އެކަށީގެންވާ ޠަ

 ގެ ލަތްތަުކގައި ުކއްޖާހާުކރެވެން އޮންނަ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

ުކރުމަށް އިްސކަންދިނުން.  އިންޓެްގރޭޓް-ޢާއިލާއަށް ރީ

ކުާރ ުހރިާހ  ުކރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް-މިގޮތުން ރީ

މަސައްކަތެއްގެ މަިއގަނޑު އަމާޒަކީ ޢާއިލާތަާކއި ކުޑަކުދިްނ 

 ކަމުގައި ހެދުން؛
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ކޮންެމ ފިަޔވަޅަކީ، ކުއްާޖެގ  ޅާކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުްނ އަ (2)   

ުކއްޖާެގ  މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން، އެ

ކުއްާޖގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ބައިވެރިވުާމއެކު، އެ

 ވުން؛ ޔަވަޅެއް ކަމުަގއިފި ޅާއަ

ކުރުމުެގ ުހރިާހ މަސައްކަެތއްގައިެވްސ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (3)   

)ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު 

ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނ ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަުކެގ ނަޒަރިއްާޔ ގެްނގުޅުން. ވަކިްނ 

ނުކުރުމާއި، ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ ޚާއްޞަކޮށް، ތަފާތު

އިސްކަންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވުމާއި، ބައިވެިރވުމުެގ 

 ކުރުން؛ ޙައްޤުތައް ކަށަަވރު

ކުއްޖާއާިއ ކުއްާޖގެ ާޢއިާލ ނުވަަތ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާާތ  (4)   

ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފެއްދުމަކީ އަސާީސ  ،ދެމެދު ހެޔޮ

 ން؛ ދުށުކަމެއް ކަމުގަިއ 

ުކރުމުެގ ސަބަބުން ުކއްޖާއަށް ގެއްލުެމްއ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (5)   

ސަބަބުްނ  ކަމުގެ  އެ ުކއްޖާއަށް  ،ނުލިބޭނެ ކަމާއި

 އިންޓެްގރޭޓް -ފައިދާވާނެކަން ކަށަަވރުކުރުން. މިގޮތުން، ރީ

ކުރުމުެގ ސަބަބުން ކުއްޖާއަްށ ލިބިދާެނ ގެްއލުންތަްއ 

       ދެނެގަނެ، ގެްއލުްނ ކުޑަކުރުމުެގ ވިސްނުމާއެުކ 

އްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުން؛ ުކރުމުގެ މަސަ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

 އަދި

ތެިރކަްނ ކައުލުމާއި ަރއްޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ (6)   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤައުީމ ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭ ކަމާބެޭހ 
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ފަރާތްތަކާއެކު ިވލަރެްސކުރުމަކީ ުކއްޖާއަށާއި ޢާިއލާއަްށ 

ބޭނުންާވ އެހީެތރިކަްނ ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ފަރާތަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ައސާސީ ދަުއރެއް އަދާކުރާެނ ކަމެްއ 

 ން.ދުށުކަމުގައި 

ުކރުމުގަިއ  އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކއްޖެއް ރީ )ށ(  

ހިނގާ ކޮންެމ މަރުަޙލާއެްއގައިވެްސ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ 

ްއ ނަގަހަްއޓައި، ކަށަަވުރކުރުމަކީ ލުތަސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އު

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީާއއި ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަން -ރީ

 ސަރވިސްެގ ޒިންމާއެކެވެ.

 
 ދެވަނަ ބާބު 

 އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީ -ރީ
 
 )ހ(  .5 އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީ -ރީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ށ(

 ދަށަށް ގެނެވޭ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަކީ، ދަުއލަތުގެ ބެލުުމގެ-ރީ

ެބހޭ ކަންކަން ހިްނގުމުގައި  ުކރުމާ އިންޓެގްރޭޓް -ކުދިން ރީ

މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުމުގައި އެންމެ އިްސ ދަުއރެއް އަދާކުާރ 

 ފަރާތެވެ.

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުަލވައިލާނީ ކަމާބެހޭ ެއންމެހައި -ރީ

 ދާއިރާތައް ތަމްީސލުވާނޭހެްނ މިނިސްޓަރެވެ. 

 އިންޓެްގރޭޝަްނ ކޮމިޓީ-ލާ ރީވައި ގަވާއިދުެގ ދަށުން އެުކލަމި  (ނ)  

 ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްަޓރަށެވެ.

ބަަލަހއްޓާނީ  ގައިއިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީގެ އިާދރީ ކަންކަން ހިން -ރީ (ރ)  

 އިންެނވެ.ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ
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ގެ ންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީއި-ރީ
އި ކޮމިޓީގެ މަސްއ ލިއްޔަތާ

 ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް މެންބަރުން 

 ަވނީއެވެ.މިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ މަސްއ ިލއްޔަތުތަްއ ތިރީަގއި އި-ރީ  .6

 ބައްަދލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން؛ ތާވަލްކުެރވޭ ކޮމިީޓގެ )ހ(  

 އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ތެެރއިން ރީ )ށ(  

 ކުދިންނަީކ ކޮބައިކަްނ ނިންމުން؛ތައްާޔރުވެފަިއވާ  ކުރުމަށް

 ުކރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނޭވ ކުއްޖެްއ ރީ )ނ(  

    ވާުލކުރުމަްށ އެންމެ އެކަށީގެންާވ ފަާރތްކަމަށް ހަުކއްޖާ  ޓަކައި އެ 

ާރ ވާުލވެހުިރ އިޖުތިމާީޢ ޚިދުމަތްތެރިާޔ ާފހަގަކުހަ އެ މައްަސލައަާކ 

ފަރާތަކާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯުޓ ދިރާާސކުރުން. 

މިގޮތުން، އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ބޭނުްނވާ ުހރިހާ މަުޢލ މާތެއް 

ފުރިހަމަވޭޯތ ބެލުމާއި، ހުަށހެޅިފައިާވ މަޢުލ މާތުެގ ޞަްއޙަކަން 

އިތުުރ މަޢުލ މާުތ ބޭނުންވާނަމަ ިއޖުތިމާޢީ  ،ކަށަވަރުުކރުމާއި

ތެރިޔާއާ ނުވަަތ ކުއްޖާ ެބލުމަށް އެންެމ އެކަށީގެްނާވ ފަރާތް ޚިދުމަތް

ކަމަށް އިޖުތިމާީޢ ޚިދުމަތްތެރިާޔ ފާހަަގކޮށްފައިާވ ފަރާާތ 

 މަޢުލ މާތު އޮޅުންފިުލވުން؛ ގެން ސުވާލުކޮށް

 ުކރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނޭވ ކުއްޖެްއ ރީ (ރ)  

ކުރަން  ކުާރ ފަރާާތ ކޮމިޓީން އިންޓަވިއު ތުސްވާލުުކރަން ގަހަ ޓަކައި 

ލަތެއްގައި، އިންޓަވިުއކޮށް، އެީއ ކުއްޖާ ެބލެެހއްޓުމަށް ހާ ޖެހިއްޖެ 

 ލް ފަރާތެްއކަން ކަށަަވރުުކރުން؛ޤާބި

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަާކއި ރިޕޯޓުތަުކގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް  (ބ)  

 ުކރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް-އް ރީދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކއްޖެ

ާވލުކުރާެނ ފަރާތެްއ ނިންމުން. މިގޮތުން ހަކުއްޖާ  ޓަކައި އެ 
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ނިންމާއިރު، އެ ނިންމުމަކީ، ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އެންމެ ަރނގަޅު 

 ނުވަތަ ނ ންކަން ކަށަވަުރކުރުން؛ނިންމުމެއްކަން 

ބެޭހ  ކުުރމާ ރޭޓް އިންޓެގް-ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ (ޅ)  

ވަަނ ާމއްދާގައި  4ހުރިހާ ަމރުޙަާލއެއްގަިއވެސް މި ގަވާއިދުެގ 

 ކަށަަވުރކުރުން؛ ކަންލުތަްއ ނެގެހެއްޓޭ ސ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސީ އު

 އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ތެެރއިން ރީ (ކ)  

ދިންގެ ޢާިއލާއާ ނުވަތަ ކު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ކުދިން، އެ

 މިނިސްޓްރީާއއި ޢާއިލާއާ ވާލުުކރުމުެގ ކުރިްނ ހަ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާާތ 

 ެވވޭ އެއްބަސްވުްނ ފާސްުކރުން؛  ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތާ ދެމެދު

 އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ތެެރއިން ރީ (އ)  

ން ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިމި ގަ  ،ލަތުހާ ކުރެވޭ ކުދިންގެ 

 މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިޔުން؛

ކޮމިޓީގެ ުހރިާހ މަސައްކަތެްއވެްސ އިންޞާފުވެިރކަމާއެކު، ދެފުށް  (ވ)  

ފެންނަ ގޮތެއްގަިއ އަިދ ކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަތަްށ އިްސކަންދީގެން، 

ޮގތެއްގަިއ  ަވރުުކރެވޭކުެރވޭކަން ކަށަ ތެރި ކައުކުއްޖާގެ ަކރާމާތް ރައް 

 ކުރުން؛ 

ޮކށްފައިވާ  ކޮމިޓީގެ މަސްއ ިލއްޔަތު ކަުމގައި މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާން (މ)  

 ންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން؛ އަދި އެ

ބެޭހ  ކުުރމާ އިންޓެގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ (ފ)  

  ލަފާިދނުން.މިނިސްްޓރީއަށް ދޭންޖެހޭ ވެސް ކަްނކަމުގައި ނިހެން އެހެ

 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 
ތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުރައް

ކައުންސިލުން ދޭ ލަފަޔާއި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިުކރުމުެގ  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު   .7

ރުމާބެޭހ ކު  ތެރިކައު ޤާނ ނު( ެގ ދަށުން އުފައްާދ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއް
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ކޮމިޓީން ދުތައް އިރުޝާ
 ތަންފީޛުކުރުން 

 ުކރުމާ ިއންޓެގްރޭޓް-ކައުންސިލުން ދަުއލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ

ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފަޔާއި ިއރުޝާދުތައް މިިނސްޓަރު އަންާގ 

 ކުރަމުން  އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީްނ ތަންފީޛު-ގޮތެއްގެ މަތިން ރީ

 ވެ.ގެންދަންވާނެއެ

މިޓީ އިންޓެގްރޭޝަން ކޮ-ރީ
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ނަނިިވ ފަރާތްތަުކެގ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެންވަީނ އަން-ރީ  .8

 މައްޗަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިްނގެ އެންމެަހއި ަކންކަން  )ހ(  

ްކޝަން ވާުލވެުހރި ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެހަބެލެހެއްޓުމާ 

 އް؛ސަރވިސްެގ އިސްފަރާތެ 

 ޙަތާބެހޭ ވުާޒރާގެ އިސްފަރާތެއް؛ޞިއް )ށ(  

 ލީމާބެހޭ ވުޒާާރގެ އިސްފަރާތެއް؛ތަޢު )ނ(  

 ވުާޒރާގެ އިސްފަރާތެއް؛ އިސްލާމީ ކަންކަމާެބހޭ )ރ(  

 ވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްެގ ފަރާތެއް؛މޯލްޑި )ބ(  

 އް؛އެޓަރނީ ޖެނެަރލްެގ އޮފީހުެގ ޤާނ ނީ ަވކީލެ )ޅ(  

 ުރގެ ޮހސްޕިޓަލެްއގެ ޑޮކްޓަެރއް؛އިާރއިން ަސރުކާޞިއްޙީ ދާ )ކ(  

 ،މޯލްޑިވްސް ެއލައިޑް ހެލްްތ ކައުންސިުލގަިއ ރަޖިސްަޓރީެވފައިވާ )އ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަަސއްކަތްކުާރ ސައިޮކލޮޖިސްޓުންެގ ެތރެއިން 

 ކުާރ ސައިޮކލޮޖިސްޓެއް؛ުނ މިނިސްޓަރު ޢައްޔަ

ޓަކަިއ  ކޮށްދިނުމަށް  ެތރިއުކަކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ަރއް )ވ(  

މަސައްކަތްކުާރ އަމިްއލަ ޖަމްޢިއްޔާަތކުެގ ތެރެއިްނ މިިނސްޓަރު 

 ކުާރ ޖަމްޢިއްޔާއެއް.ނު ޢައްޔަ

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ
 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް

ކުާރ ފަރާތަީކ ުނ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ މެންބަެރއްެގ ގޮތުަގއި ޢަްއޔަ-ރީ  .9

 ހަމަާވ ފަރާތަކަްށ ވާންވާެނއެވެ.ުރޠުތައް ުފރިއަންނަނިވި ޝަ
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ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިާޔއެއް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަިނޔާއެއް،  )ހ(  

ފައިވާ ނުވަތަ މާުލވެހުނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް ުކރިކަން ނުވަތަ އި

ފަދަ ޢަމަލަކަްށ އެްއވެސް ސިފަެއއްގަިއ އެހީެތރިވެދީފަިއވާ ނުވަތަ  އެ

އިވެރިވެަފއިވާ ުނވަތަ ުކރަން އުޅެފަިއވާ ކަމުެގ ުތހުމަތެއް ބަ

ކަމާ ގުޅުންުހރި ެއއްވެސް  ،ކުރެވިފައިާވ ކަމުެގ ެއއްވެްސ ރިކޯޑެއް

 ފަރާެތއް ކަމުަގއި ނުވުން؛ އަދި  އިދާރާއެްއގައި އޮތް

ކުދިން  ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގަިއވާ ކުއްޖަކާ ުނވަތަ އެ )ށ(  

 ނެތުން. ާޢއިލީ  ގުޅުމެއްރަކާތްތެިރވާ މުވައްޒަފަކާ ހަ ބެލެހެއްޓުމުަގއި 

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ
 ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 

ނު އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނގެ ތެޭރގައި، ަޢއްޔަ-ރީ )ހ(  .10

ފައިވާ ރައީސަކާިއ ނައިުބ ރައީަސކު ހުންނަންވާނެއެވެ. ަރއިސާއި ކޮށް

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ ،ކުރާނީނު ޔަނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޢައް

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ހޮޭވ މެންބަރުންނެވެ. މިގޮތަްށ ޮހވޭ 

ން ކަމުގައި ވެގެން މެންބަރުންނަކީ މިނިސްޓްރީ ތަމްސީުލކުރާ މެންަބރު

 ނުވާނެއެވެ. 

 ،އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަްއ ާރވައި ިހންގައި-ރީ )ށ(  

ކޮމިީޓގެ ރައީެސވެ. ރައީްސ  ،ލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީބައްދަ

ަރއީސްގެ  ،ލަތެއްަގއި، ބުނެވިދިޔަ ކަންކަުމގެ އިތުރުންހާނެތް 

ންކަން ކުރާނީ މަސްއ ލިއްޔަތު ކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަ

 ނައިބު ރައީެސވެ. 

ިތރީގަިއ  ،މާތައްއިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ ރައީސްެގ ޒިން-ރީ )ނ(  

 ވަނީއެވެ.މި

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ކޮމިީޓެގ  (1)   

 ރިވާނެ ފަރާތްަތއް ކަނޑައެޅުން؛ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ބައިވެ 
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ްށ ޔަކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަަތއް އަވަސްކަާމއެކު ކުރި  (2)   

 އެޅުން؛ މަށް ބާރު ޔުގެންދިއ

ެރވޭ ކަންކަމާއި، ކޮމިޓީން ޭދ ކޮމިޓީގައި މަޝްަވރާކު (3)   

ލަފަޔާއި، ނިންާމ ނިންމުންތަކާއި، ިމ ނިންމުންތަކަްށ 

ވެވުުނ ގޮތްތަކުެގ ަޔއުމިއްާޔ ލިޔެ، ލު ވާސި

 ެބލެހެއްޭޓކަން ކަށަަވރުކުރުން؛ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ަފއިލްތައް

ކޮމިޓީގައި ހިންގާ މަްޝވަރާތަުކގައި ކޮމިޓީގެ ހުިރާހ  (4)   

ިއވެިރވުމަށް ުފރުޞަތު ތަަނވަސްކޮްށ މެންބަރުންގެ ބަ

 ވުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން؛ އަދި ުލ އެއްބަސްވުމަކަށް ވާސި

ތްތެރިކަްނ ދެމެެހއްޓުްނ ހަކޮމިޓީގެ މެންަބރުންެގ ނަޒާ (5)   

ކަށަވަރުުކރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ފައިާވ ޤާނ ނުތަކާިއ  ހަދައިެތރިކުރުމަށް ކައުރައް

 ލުތައް ނެެގހެއްޓުން.ސ  ގަވާއިދުތަކާިއ އު

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޤާނ ނީ 

 ދަދާއި ބައްދަލުވުންތައް އަ

     ދަދަކީއައިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ޤާނ ީނ -ރީ )ހ(  .11

 )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ. 5

ވަންވާނީ، ޗައިލްްޑ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުންތައް ާބއް-ރީ )ށ(  

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ  އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްއިން އެ 

    ެބހޭ މައްސަލަަތކުގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް،  ކުރުމާ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

 ާލ ތަވާާލ އެްއގޮތްާވ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ.ވައިއެ ސަރވިސްއިން އެކުލަ 

ންމުމެްއ ފާސްވެއްެޖ ކަމަްށ ނިންާމ ނިން އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ )ނ(  

 ކަމެއް ާފސްވެއްޖެ ބެލޭނީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން އެ 

 ނަމައެވެ.
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އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ ބައްަދލުވުމުަގއި ރައީސާިއ ނައިބު -ރީ )ރ(  

ލަެތއްގައި، ހާޒިުރެވ ތިބި ހާރައީްސ ބައިެވރިވާްނ ޢުޛުުރވެިރވެއްޖެ 

ިއ ނަާގ ވޯޓަކުން، އެ ބައްަދލުވުމުެގ ިރޔާސަތު މެންބަރުންގެ މެދުގަ

ވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ ހޮވާ  ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރަކު ކަނޑައަޅަން

 މެންބަރަކީ، މިނިސްޓްީރ ތަމްސީުލކުާރ މެންބަރެްއ ކަުމގަިއ ވެގެން

 ނުވާނެއެވެ.

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ބައްަދލުވުމުެގ ުހރިހަިއ -ރީ )ބ(  

އަިދ  ލިޔެވިަފއެވެ.ހުންނަންވާނީ ަޔއުމިއްޔާަގއި  ނިންމުންތަކެއްވެސް

 ބަރުންާނ ހިއްާސކުރަންވާެނއެވެ.މި ނިންމުންތައް ހުިރހާ މެން

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ
 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު 

     ުކރެވޭނީ ނު އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަްށ ކޮންމެ މެންބަަރކުވެސް ަޢއްޔަ-ރީ  .12

ދަުއރަކަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މެންބަަރކަށްވެސް އެންމެ )ތިނެއް( ައހަރުދުަވހުގެ  3

 )ޭދއް( ދައުެރވެ. 2ެގ ުދވަހު)ތިނެއް( އަހަރު 3ގިނަވެގެން ުފރިހަމަުކރެވޭނީ 

       ލަތެއްަގއި، ހާކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް، އެ މެންބަރަކު ބޭނުންެވއްެޖ   .13 މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

ސްތިޢުފާ ދިނުމުެގ އިޚްތިާޔުރ ލިބިގެންެވއެވެ. އިްނ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ

 ލަެތއްގައި، ލިޔުމުން ެއކަންހާއަދި މެންބަރުކަމުްނ ވަިކވާްނ ބޭނުންވެއްެޖ 

 މިނިސްޓަރަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

    އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ ެއއްވެްސ މެންބަރަުކ މަދުވެގެން -ރީ )ހ(  .14 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

 ނުވެއްޖެ ންސައްތަ( ަބއްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރު)ހަތްދިހަ އި 70%

)ތިނެއް(  3ނަމަ، ނުވަތަ މަޤުބ ލު ޢުޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން ކޮމިޓީގެ 

ނަމަ، އެ މެންބަރަކަށް އެކަން ިލޔުމުން  ނުވެއްޖެ ބައްދަލުވުމަށް ހާިޒރު

ުރ މިނިްސޓަރަށް އަންގައި، މެންބަރުކަމުްނ ވަކިުކރުމުެގ އިޚްތިޔާ

 ވެ.ލިބިގެންވެއެ 
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ުކއްޖެއްެގ ރަކު، އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ެއއްވެސް މެންބަ -ރީ )ށ(  

 ތަށް ެގއްލުމެްއ ނުވަަތ އުނިކަމެްއ ލިޭބ ފަދަ ޢަމަެލްއ ކޮށްފިމާކަރާ

 ންަބރުކަމުން ަވކިކުެރވޭނެއެވެ.ނަމަ، އެ މެންބަރަކު ވަގުތުން މެ

ންބަރުންެވސް ސިްއުރ ހިފެހެއްޓުމުެގ އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ހުިރހާ މެ-ރީ  .15 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 ސޮިއކޮށް އިްޤރާުރވާންވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއްަގއި

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކަްށވެސް ހާޒިރުވާ ކޮންެމ -ރީ  .16 މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް 

 މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭންސްގެ ހުއްދަޔާެއުކ އެލަވަންެސއް ބައްދަލުވުމަކަށް

  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ލުތައް ސ  ންމު އު އާބޭހޭ  ކުރުމާ  އިންޓެގްރޭޓް -ރީ

 
ކުރުމުގައި  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

 އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން 
ުކރުމުގަިއ  އިންޓެްގރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނވޭ ކުދިން ރީ )ހ(  .17

ާވލުޮކށްގެން ހަލާތަާކ ކުދިންެގ ޢާއި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭްނވާނީ، އެ

ކުދިންގެ ާޢއިލާތަްއ  ުކރުމަށެވެ. މިގޮތުން، އެ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

ކުދިން ބެެލހެއްޓުމާ  ކުދިންގެ ޢާއިާލގެ ތެރެއިން އެ ހޯދުމަށްފަހު، އެ

ފަރާތްތަކުގެ ެއސެސްމަންޓް މި ަގާވއިދުގައި  ތިބި ވާލުވާން ތަްއޔާރަށް ހަ

ކުދިން  ށްފަހު، އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ހެދުމަ

ާވލުކުރަްނ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ހަކުދިން  ޓަކަިއ އެ ބެލެހެއްޓުމަށް

ފަރާތަކީ ކޮބަިއކަން ނިންމާނީ މި ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ 

 އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.-ރީމަތިން 

 ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންެގ ތެރެއިން، ތަފާތު )ށ(  

ކުެރވެްނ ނެތް  ާވލު ހަކުދިންެގ ޢާިއލާތަާކ  ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ އެ 

ކުދިންނާއި ޝަރުީޢ އެއްވެްސ ބަލަުދވެރިޔަުކ ދުނިޔޭަގއި ނެތް ކުދިން 

ުކރަންވާނީ ިމ ަގާވއިދުގައި  ުކރުމަށް މަސަްއކަތް އިންޓެްގރޭޓް-ރީ
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ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ފޮސްަޓރ

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން، ދައުލަތުެގ  ސްޓަރފޮ

ުކރުމަށް  އިަރކު ފޮސްޓަރ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިްނގެ ތެެރއިން އެ 

ުކރުމަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ  ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކުދިން ފޮސްަޓރ

ވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ނިންމާނީ، މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންޮކށްފައި

 އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.-ރީގޮތުގެ މަތިން 

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް 
ވާލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ހަ

ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
 ންމު ޝަރުޠުތައްއާ

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނޭވ ކުދިްނ ރީ )ހ(  .18

ާވލުުކރާ ަފރާތެއްެގ ހަްނ ކުދިްނ ބެެލހެއްޓުމަްށ މިނިސްޓްރީ ގޮތުން އެ 

 ވާންވާނެެއވެ. ންމު ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމައާކިބައިގައި އަންނަނިވި 

 ވުން؛ ދިވެހި ރައްޔިތަުކ ކަމުގައި  (1)   
 

 ވުން؛ ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި  (2)   
 

     )ފަންސަވީސް( ައހަާރއި  25މުރުން އުމީލާދީގޮތުން  (3)   

 ( ައހަރާ ދެމެދުގެ މީަހކު ކަުމގައި ހެއް)ފަސްދޮޅަސް ފަ 65

 ވުން؛

ޢާއިލާއެއް ެބލެހެއްޭޓވަުރގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާެތްއ  (4)   

 ވުން؛ ކަމުގައި

ސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ފަރާެތްއ ފުނަ (5)   

 ވުން؛ ކަމުގައި

މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުުކރާ އެސެސްމަންޓުން ުކއްާޖ  (6)   

 ލޭވަުރގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ަފރާތެއްކަން އެނގެން އޮތުން؛ބެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ އަިނޔާއެއް، ުނވަަތ  (7)   

ސާނީ އަނިާޔއެްއ ފުޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް، ނުވަތަ ނަ
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ކުރިކަން  ނުވަތަ އިހުމާުލވެފައިވާކަްނ ޝަރީޢަތަްށ 

ންގައިަފއިާވ ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަެލއް ހި

ނުވަތަ އެފަދަ ކުށަކަށް އެްއވެސް ސިފައެްއގަިއ 

އެހީތެރިވެދީފަިއވާ ނުވަތަ ބަިއވެރިވެަފއިވާ ނުވަތަ ުކރަްނ 

އުޅެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ުކރެވިފަިއވާ ކަމުގެ އެްއވެްސ 

އޮްތ  ރިކޯޑެއް، ކަމާ ގުޅުންުހރި ެއއްވެސް އިދާރާެއއްގައި 

 ފަރާތެއް ކަމުަގއި ނުވުން؛

ތަކެއްޗާޭބޭހ  )މަސްުތވާ  2011/17ޤާނ ނު ނަންބަުރ  (8)   

ޤާނ ނު( ގައި ބަޔާންުކރާ ކުށްަތކުގެ ެތރެއިން، އެްއވެްސ 

)ދިަހއެއް(  10ކުށެއް ުކރި ކަމުެގ ރިކޯޑެއް، ފާއިތުވީ 

އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި، ކަާމ ގުޅުން ހުިރ އެްއވެްސ 

 އޮތް ފަރާެތއް ކަމުަގއި ނުވުން؛ އިދާރާއެްއގައި

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ  2016/12ޤާނ ނު ނަންބަރު  (9)   

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަަދ  22ޤާނ ނު( ގެ 

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތވެފައިާވ ނުވަަތ 

ފަދަ ދަޢުާވއެއް އުފުލިަފއިާވ  ުކރަމުންދާ ނުވަތަ އެ ތަންފީޛު

އެްއވެްސ ނުވަތަ ތަޙުޤީީޤ މަރުަޙލާއެްއގަިއ ނުވަަތ 

އިރެއްަގއި ުތހުމަތެްއ ކުެރވިފައިާވ ކަމުެގ އެްއވެްސ 

އޮތް ފަރާތެއް ކަުމގަިއ  ތަޙުޤީޤީ އިދާރާެއއްގައި ،ރިކޯޑެއް

 ނުވުން؛

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް،  (10)   

)ދިަހއެއް( ައހަރުދުަވހުގެ ތެޭރގައި ުކރިކަްނ  10ވޭތުވެދިޔަ 

ކުރަމުންާދ  ތުވެފައިާވ ނުވަތަ ތަންފީޛުޝަރީޢަތަށް ސާބި
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ފަދަ ކުށެއްގެ ުތހުމަތެއް ުކރެވިފައިވާ ކަމުެގ  ނުވަތަ އެ

ަފރާތެްއ  ތަޙުޤީޤީ އިދާާރއެއްަގއި އޮތް ،އެއްވެސް ރިކޯޑެއް

 ކަމުގައި ނުވުން؛ އަދި 

ސާބިތު ދަރަީނގެ ަމއްސަލަެއއްގެ ނުވަތަ ސާބިތު ޚަރަުދެގ  (11)   

          ސް ިރކޯޑެއް، ފާއިތުވީ މައްސަލައެްއގެ އެްއވެ

)ދިހައެްއ( ައހަރުދުަވހުގެ ެތރޭަގއި، ކަމާ ގުޅުންުހިރ  10

 އޮތް ފަރާެތއް ކަމުަގއި ނުވުން. އިދާރާއެްއގައި

ވަަނ ނަންބަރުަގއި "ާކވެނި ކޮްށެގން އުޅޭ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ވެސް، ކުއްާޖ މީހަކު ކަމުަގއިވުން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަ

 ގެށް ނުވަަތ ބައްޕަޔަކަިއރި ގެ ުކރަނީ ުކއްޖާގެ މަންމަ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

     ފަރާތެްއގެ ކިބަިއގަިއ މި މާއްދާގެ ްށ ކަމުގަިއ ނަމަ، އެ ޔަކައިރި

      )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ އެހެނިހެްނ ޝަުރޠުތަްއ ފުިރހަަމވާނަމަ، 

ންޓެގްޭރޝަން އި-ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިާޔރު ރީ އެ

ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. މީެގ އިުތރުން، ާކވެިނ ކޮށްގެްނ ނ ޅޭ 

ފަރާުތގެ ކިަބއިގަިއ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  ފަރާތެއް ނަމަވެސް، އެ 

ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ަފރާތަަކށްވެސް 

ޓީއަށް ޝަން ޮކމިއިންޓެގްރޭ -ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ރީ

 ލިބިގެންވެެއވެ.

( ވަަނ 11( ވަަނ ނަންބަރުން ފެިށގެން )7މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަަށވަރުުކރުމުގެ ގޮތުން 

ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއިްނ ހަދާ 

 އިންޓެގްޭރޝަން-ރީސަރިވސްއިން  ބެކްގްރައުންޑް ޗެްކގެ ރިޕޯޓު އެ

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ބެކްްގރައުންޑް ޗެކް ހެދުަމށްޓަކައި  )ރ(  

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްއިން ަދއުލަތުެގ 

 ކަން ހޯދުމަށް ުހރަހެްއ ނެތެވެ.އެހެނިހެން އިދާރާތަކުެގ އެހީެތރި

( ވަަނ 11( ވަަނ ނަންބަރުން ފެިށގެން )7އްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ )ބ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޖިނާއީ ކުށްަތއް ިފޔަވައި، 

އެހެނިހެްނ ޖިނާއީ ކުެށއް ކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަށް، ެއ ކުށެއްގެ 

  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުއްޖެއް 

ޖަކު ކުއް މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން އެ ،ކުރުުމގެ ގޮތުން ޓްއިންޓެްގރޭ-ރީ

 ،ބެލެހެއްޓުމުެގ ފުރުޞަުތ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުެގ އިްޚތިޔާރު

 ޝަން ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.އިންޓެްގރޭ-ރީ

ފަދަ ފަރާތަކަްށ ކުއްޖަކު  މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންުކރާ )ޅ(  

ފަަދ ފަރާތެްއގެ ިކބައިގަިއ  ، އެާވލުކުރުުމގައިހަބެލެހެއްޓުްނ 

އިންޓެްގރޭޝަން ޮކމިޓީން -ރީ ،އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ފުިރހަމަވާކަން

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ކަށަވަރު

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ތަޢުޒީރީ އަދަެބްއ  އެ (1)   

 2014/9ނުވަތަ ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނ ނުލްޢުޤ ބާ

ވަނަ ދަރަަޖއިެގ  2ކުށުގެ ދަރަޖަތަކުގެ ެތރެއިން ޖުނަހުގެ 

 ވުން؛ އަދި  ވަަނ ދަރަޖަިއގެ ކުށަކަށް  3ނުވަތަ ޖުނަހުެގ 

ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ އެއްވެސް ސިފައެއްަގިއ  އެ (2)   

ކުޑަކުއްޖެއްެގ ޙައްޤަކަްށ އުނިކަމެްއ ލިބިަފއިާވ ނުވަަތ 

 ފަދަ ކުށަކަްށ ނުވުން. ނޭލިބޭ
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 އިންޓެގްރޭޓް-ޢާއިލާއަށް ރީ
ވާލުކުރެވޭ ހަކުރާއިރު، ކުއްޖާ 

ފަރާތުގެ ކިބައިގައި 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިތުރު 

 ޝަރުޠުތައް

   ކުރުމުގެ ގޮތުްނ  އިންޓެްގރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ  .19

ވާލުުކރެވޭ ަފރާތެއްެގ ހަ ކުދިން  ވާުލކުރާިއރު، އެ ހަކުދިންގެ ޢާިއލާތަކާ  އެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނުކރާ ޝަުރޠުތައް  18ކިބައިގައި، މި ގަާވއިދުގެ 

 ރުޠުތަްއ ފުިރހަމަވާްނވާނެއެވެ.ފުރިހަމަވުމުެގ އިތުރުން، އަންނަނިވި ޝަ 

 ވުން؛ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން، ނުވަތަ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ކަމުގައި  )ހ(  
 ވުން؛ ނުވަތަ  ގެ ަޝރުޢީ ބަލަުދވެރިެއއް ކަމުަގއިކުއްޖާ )ށ(  
 ވުން. ތު ަޙއްޤުވާ ަފރާތެްއ ކަމުގައި ނަކުއްޖާގެ ޙަޟާ )ނ(  

 
ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނާ 

 ޔާނުވަތަ ބައްޕަ  ޔާނުވަތަ މަންމަ
 ޚާއްޞަވާލުކުރެވޭއިރު ހަ
 ލުން ޢަމަލުކުރުން ސ އު

އޮްތ  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ މާއްާދގައި ވަކި  18މި ގަާވއިދުގެ  )ހ(  .20

ުކއްޖެއްގެ  ، އެކުވަނަ ާމއްދާގައި ކުއްޖަ 4ދުގެ ނަމަވެސް، މި ގަވާއި

ޢީ ޢާއިލީ މާޙައުުލގައި އުޅެވޭނެ ފުރުޞަތު ާޤއިމްކޮށްިދނުމަށް ބީޠަ

އޮންނަ އޮތުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަަލއި، ދައުލަުތގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ 

ުކއްޖެއްގެ  ރުުމގެ ގޮތުން  އެކު އިންޓެްގރޭޓް -ކުއްޖަކު ރީ

ާވލުުކެރވޭއިރު، ހަ ޔާ ނުވަަތ ބައްޕަ ޔާ މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ މަންމަ

    ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަމަށް  18މި ގަވާއިދުެގ 

 ރިޢާޔަތްން އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީ-ލުއި ދިނުމުގެ ނަޒަިރއްޔާއަކުން ރީ

ވެސް، މި ަގވާއިދުެގ  ދޭިއރު ިމގޮތަށް ލުއި ކުރުމަކަށް ހުަރހެއް ނެތެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 18

 ޝަރުޠަކަްށ ލުެޔއް ނުދެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ލުޔެއް ދޭއިރު، ކުއްޖަކު  )ށ(  

މައިންބަފައިންގެ ނުވަތަ ުކއްޖާގެ  ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

         ލަުތ ބަދަލުވެަފއިާވ މިްނވަރާއި،ހާމަންމަގެ ނުވަަތ ބައްޕަެގ 

ަފރާތްތައް  ލަތަށް ހެޔޮ ބަަދލުތަކެއް ގެަނއުމަށް އެހާ މީހުންގެ  އެ

ވަޒަންުކރުމަށް އެ މަަސއްކަތް  ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަށާއި
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އިންެޓގްރޭޝަން ޮކމިޓީން -ތަ ރީއިތުރު އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ ނުވަ

     ،ުކރުމުެގ ބާރު ފަރާތްތަްއ މޮނިޓަރ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އެ

 ޝަން ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.އިންޓެްގރޭ-ރީ

        ފޮސްޓަރކޮށްގެން 
އިންޓެގްރޭޓްކުރާއިރު، -ރީ

ފޮސްޓަރކުރާ ފަާރތުގެ ކިބައިގައި 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިތުރު 

 ޝަރުޠުތައް

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް -އުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނޭވ ކުދިްނ ރީދަ )ހ(  .21

ކުާރ  ާވލުކުާރއިރު، ފޮްސޓަރހަުކރާ ަފރާތަާކ  ގޮތުން ފޮސްޓަރ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ  18ފަރާތުގެ ކިބައިަގއި، މި ގަވާއިދުގެ 

ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވުމުގެ އިތުރުން، އަންނަނިވި ަޝރުޠުތަްއ 

 ްނވާނެއެވެ.ވާ ފުރިހަމަ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ުހރި ކުއްޖެްއެގ  (1)   

މައިންބަފައިން ކަމުަގިއ ނުވުން، ުނވަތަ ަޝރުީޢ 

ކަމުގަިއ ނުވުން، ނުވަަތ ޢާިއލާެގ ަޔކު ބަލަދުވެރި

 ވުން؛މެންބަރަކު ކަމުަގއި ނު

ކަމުގައި ނުވުން، ރަކު އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ މެންބަ -ރީ (2)   

މިނިސްޓްރީެގ ސިޔާީސ މަޤާމެއްގައި، ނުވަަތ ތަ ނުވަ

މަޤާމެއްގަިއ ހުިރ ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން، ހިންގުމުގެ 

ނުވަތަ ަޗއިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ ްޕރޮޓެކްޝަްނ 

ސަރވިސްަގއި މަސައްކަތްުކރާ ަފރާތެއް ކަމުަގއި ނުވުން، 

ނުވަތަ ދަުއލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ކުޑަކުދިްނ އުޭޅ 

ވް ކެއަރ ފެސިލިީޓއެއްގަިއ މަސައްކަތްުކާރ އޯލްޓަނޭޓި

ބުނެވުުނ  ފަރާތެއް ކަުމގައި ުނވުން. ނުވަތަ އިސްވެ 

       މަޤާމަކުން ނުވަަތ މަޤާމުެގ މަސައްކަތުްނ ަވކިވިތާ 

ފަރާތެއް ކަުމގަިއ )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވެފަިއވާ  3

 ވުން؛ އަދި 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-30/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              97 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

20 

 

     ތެްއ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޭބރުގަިއ ދިރިއުޭޅ ފަރާ (3)   

ން ބޭުރގައި ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ެޖއިއެ ފަރާތަކީ، ދިެވހިރާއް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީއެއް، ނުވަތަ ކޮންސިުއލޭޓެއް ުހިރ 

 ވުން. ސިޓީއެއްގަިއ ދިރިއުޅޭ ަފރާތެްއ ކަމުގައި 

   ލަތެއްަގއި ނަމަވެސް، ިމ މާއްދާގެ ހާ ވަގުތީގޮތުން ނުވަަތ ކުްއލި  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުާރ މަޤާމުތަކާއި، 2)ގެ )ހ( 

 ޮކށްފައިވާ ނަމަ، ނުވަތަ މަސައްކަތް  ކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް 

( ވަނަ 2)ގެ ނަމަ، އެ ފަރާތްތަކަްށވެސް، މި ާމއްދާގެ )ހ( 

 ުލ ހިނގާެނއެވެ.ސ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އު

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ރީަޖކު އުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްދަ )ހ(  .22 އިންޓެގްރޭޓްކުރުން-ޢާއިލާއަށް ރީ

މުރުން އު ކުއްޖެއްެގ  ކުެރވޭނީ އެ  ވާލު ހަުކއްޖާގެ ޢާިއލާއާ  ގޮތުން އެ

 ކުއްޖާ  )އަށާރަ( އަަހރު ުފރެންދެން އެ  18އެންމެ މަދުވެގެްނ 

 ބަލަހައްާޓ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ.

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ރީަޖކު ނެވޭ ކުއްދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެ )ށ(  

ވާލުުކރުމުގެ މަސައްކަތް ފަަށންވާނީ ހަ ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާ  ގޮތުން އެ

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަން ސަރވިސްގެ އަމިއްަލ 

 ންނެވެ.އިސްނެގުމުގެ މަތި

 ނަަމވެސް،އޮްތ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ވަިކ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ނ(  

     ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެޭވ ކުއްޖެްއގެ ާޢއިލާެގ ަފރާތުން 

ާވލުކޮށްދިނުމަްށ ޗައިލްޑް ހަފަރާާތ  ުކއްޖަުކ ބެލުމަށްޓަކަިއ އެ  އެ

ކުއްޖަކު  އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިްސގައި އެދުމުން، އެ

ށުން އިުދގެ ދަކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ފެށުމަށް މި ގަވާ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

 ހުރަހެްއ ނެތެވެ.
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       ކޮށްގެން  ފޮސްޓަރ
 ކުރުން ޓެގްރޭޓްއިން-ރީ

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ރީަޖކު ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއް )ހ(  .23

        ވާލުުކރެވޭނީ އަްނނަނިވިހަ ކުރުމަށް  ކުއްޖާ ފޮސްޓަރ ގޮތުން އެ

 ގޮތުން ުކރެ ގޮތަކަެށވެ. އް(ދޭ) 2

 ކުއްޖާ ަބލަހައްޓާެނ ފަރާތަާކ ފޮސްަޓރ އެވަގުތީގޮތުން  (1)   

 ވާލުުކރުން؛ ނުވަތަ ހަ ކުރަން 

ކޮށްދޭ ަފރާތަްށ  ކުއްޖާގެ ޤާނ ނީ ބެލެނިެވރިކަން ފޮސްޓަރ (2)   

)އަށާރަ( އަަހުރ  18ުމރުން އުބަދަލުކުރުމާއެކު، ކުއްޖާެގ 

ުކރަްނ  ފުރެންދެން ކުއްޖާ ބެލެެހއްޓުމަށް ކުއްޖާ ފޮސްޓަރ

 ވާލުުކރުން.ހަ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައސާސީ  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަދއުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ސ އު

ުކރުމަށް  ކުދިން ފޮސްޓަރ ުކރުމުގެ ގޮތުން އެ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

( ވަނަ 2ވާލުުކރުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ )ހަ

 ްނކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ.ބަރުގައި ބަޔާނަން

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ވާލުުކރުމުގަިއވެސް، ހަ ުކރުމަށް ކުއްާޖ  މަތިން ވަގުތީގޮތުްނ ފޮސްޓަރ

 ުކރުމުގަިއ ޢަމަލު  އިންެޓގްރޭޓް -މި ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ރީ

 ވާެނއެވެ. ުކރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުިރހަމަކުރަން

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  

ާވލުުކރާ މުއްދަތު ހަުކރުމަްށ ކުއްޖަުކ  މަތިން ވަގުތީގޮތުްނ ފޮސްަޓރ

ފަރާތުގެ  ކަނޑައަޅާނީ ފޮސްޓަރ ކުރާ ފަރާުތގެ މަޝްަވރާއާއި އެ

  ންނެވެ. އިންެޓގްރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ ،ދުމަށްފަހުބަހެއް ހޯ
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ކުއްާޖ  ކުާރ ފަރާާތއެުކ އެ  ވަގުތީގޮތުްނ ކުއްޖަުކ ފޮސްަޓރ )ބ(  

ކުއްޖަކު  ހިނދަކު، އެ  ަހއި ލަުތ ބަދަލުނުވާހާ ދިރިއުޅެމުންދާ 

ކުެރވިފައިވާ މުއްދަތަށް ބަަދލެއް ނާންނާނެއެވެ.  ވަގުތީގޮތުން ފޮސްަޓރ

ުކރެވިފަިއވާ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް  ގޮތުން ފޮސްޓަރއަދި ކުއްޖަކު ވަގުތީ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ނަމަ، އެކަން ނިންމާނީ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ

     ،ގެ ދަށުން ލިބޭ މަުޢލ މާތުގެ ައލީގައިނު ހަދާ މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭ

 ންނެވެ. އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ

ނުވަތަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޔަތީމު 
ގެ ތެރެއިން މިސްކީނު ކުދިން

ޝަރުޢީ އެއްވެސް ބަލަދުވެރިޔަކު 
ދުނިޔޭގައި ނެތް ކުދިން 

ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ  ފޮސްޓަރ
 ލު ހިނގުން ސ އު

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 5ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) 26މި ގަާވއިދުެގ  )ހ(  .24

ުކރުމުގެ ގޮތުން  އިންޓެްގރޭޓް-ލަތުގަިއވާ ކުދިން ރީހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވާުލކުރުމުަގއި އިސްކަންދޭންވާނީ، މި ަގވާއިދުެގ ހަ ކުރުމަށް ފޮސްޓަރ

( ނަންބަުރގައިާވ ގޮުތެގ މަތިން 2ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) 23

 ުކރުމަށެވެ. ފޮސްޓަރ

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 23މި ގަާވއިދުެގ  )ށ(  

ިއ ނަމަެވސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައޮތް ވަކި ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި 

 ކުރެޭވ ކުދިްނ ޮފސްޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ފޮސްަޓރ

)އަށާރަ(  18މުރުން އުކުދިންގެ  ކުރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނީ، އެ 

ްށ ޔަކުދިންނަށް އަމިްއލައަ އަހަުރ ފުިރހަމަިވ ނަމަވެސް، އެ

 ސުމުެގ ޤާބިލްކަްނ ލިބުމުންނެވެ.ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަްނ ހަމަޖެއް

މަްށ އެދި ކުރު ފޮސްޓަރ
 ހުށަހެޅުން 

ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތްަތުކން ކުެރ  23މި ގަާވއިދުެގ  )ހ(  .25

ުކރުމަށް  ގޮތަކަށް ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްޖަކު ފޮސްޓަރ

އަިދ  އެދި ހުަށހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީްނ އެުކލަވަިއލައިފައިވާ 

"ދައުލަުތގެ ބެލުމުގެ އިާވ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްަސއިޓުގައި ހިމަނައިފަ

 " ިއންނެވެ.މުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ފޮސްޓަރ
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ކުރުމަްށ އެދި  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ތިބޭ ކުދިން ފޮސްޓަރ )ށ(  

ހުށަހެޅުންތަްއ ލިބޭ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމުން،  މުހުށަހަޅާ ފޯ

 ،ޔާންކުރާ ފެމިލީ އެސެްސމަންޓްތަރުތީބުން، މި ގަވާއިދުގައި ބަ 

            ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއިން ހަދައި، 

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅައި، އެ ކޮމިޓީން ޝަރުުޠ -ރީ

ޗަިއލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ  ،ފުރިހަމަވާކަމަށް ނިންމާ ަފރާތްތައް

ވާނެއެވެ. މިގޮތުން،  ުކރަން ތަރު ފުޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއިން ދަ

ުކރުމުގެ  އިންެޓގްރޭޓް-ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިްނ ރީ

ވާުލކުރެވޭީނ ޗަިއލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ހަކުރުމަށް  ގޮތުން ފޮސްޓަރ

އް ަފރާތްތަ ތަރުަގއި އެފުޕްރޮޓްކެޝަން ސަރިވސްއިން ބަލަަހއްޓާ ދަ

 ހިމެނިފައިވާ ަތރުތީބުންނެވެ.

 ކުރެވޭނެ ކުދިން  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 

 އިންެޓގްރޭޓް -ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ތެެރއިން ރީ )ހ(  .26

ކުރެވޭނީ މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން ހަދާ ޗަިއލްޑް އެސެސްމަންޓުގެ މައްޗަށް 

         ،ުކރުމަށް ތަްއޔާރުވެަފއިާވ ކަމަށް އިންެޓގްރޭޓް -ރީ ،ބިނާކޮށް

 ާމ ކުދިންނެވެ.ނިންން އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ

 ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ެތރެއިްނ ފޮސްޓަރ )ށ(  

ކުެރވޭނީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  އިންޓެގްރޭޓް -ކޮށްގެން ރީ

އަންނަނިވި ަޝރުޠު ުފރިހަމަާވ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަުރޠުގެ އިތުރުން

 ކުދިންނެވެ.

    ކުދިންގެ ެތރެއިން، ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ ގެނެވޭ (1)   

ކުދިންެގ މައިންބަފައިްނ ނުވަަތ ޝަރުީޢ ބަލަދުެވރިްނ  އެ

 ،ނުބަލާ ދ ކޮށްލާ ކުދިންއެ ކުދިން  ،ދުނިޔޭގައި ތިބެމެ

 އިާވ ކުދިން؛ކޮށްފަ ނުވަތަ ބެލުމަށް އިންކާރު 
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ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިްނގެ ތެެރއިްނ  (2)   

ކުދިންެގ ޢާއިލާާއއެުކ  އެ  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

 ނެތް ކުދިން؛ ދިރިއުޅެވެން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަުތެގ  (3)   

    ،ތެރޭގައި ޢާިއލާގެ ަފރާތުން ކުދިންނާ ބައްދަލުނުކޮށް

އަދި ޢާިއލާެގ ފަރާތުްނ ކުދިންާނ  ،ނުަބލައިެވސް ޙާލު 

ެރކޯޑުތަކުން ފެންަނ ްށ ގުޅުމެއް ނުބާއްާވ ކުދިންކަމަ

 ކުދިން؛ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަުތެގ  (4)   

     ތެރޭގައި ޢާިއލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށް،

އަދި ޢާއިާލގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ގުޅުްނ  ،ބަލައިވެސް ޙާލު 

ދިން ބެލުމަށް ނުވަތަ ކުދިންާނ ބޭއްވި ނަމަވެސް، ކު

ރިާވ ލަތު ހުރި ގޮތުން ޢުުޛރުވެ ހާ ވާލުވުމަްށ ޢާއިާލގެ ހަ

 ޢާއިލާތަކުެގ ކުދިން؛ އަދި 

ނުވަަތ މިސްކީނު ކުދިްނެގ ކުދިންގެ ެތރެއިން ޔަތީމު  (5)   

ތެރެއިން ަޝރުޢީ އެްއވެސް ަބލަދުވެިރޔަކު ދުނިޭޔގަިއ 

 ލާނެ މީހަުކ ނެތް ކުދިން.ޅައިއަ ،ނެތި

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް  އިންޓެގްރޭޓް -ރީ

 
ކުރުމުގެ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

 މަރުޙަލާތައް
ާވލުޮކށްގެން ހަާޢއިލާާއ ޖަކު ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުއް )ހ(  .27

 އިންޓެގްރޭޓް -ކޮށްގެން ނަަމވެސް، ރީ ނަމަވެސް، ނުވަތަ ފޮސްޓަރ

 ކުރުން ބިނާވެފަިއވަނީ އަންނަނިިވ މަރުަޙލާތަކުެގ މައްޗަށެވެ. 
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ފުރަތަމަ މަރުަޙލާ: ޢާިއާލ ހޯދުމާއި، އެސެސްމަންްޓ  (1)   

 އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮްތ ހެދުމާއި، ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް 

 ނިންމުން؛

ުކރުމަށް ކުއްާޖއާއި،  އިންޓެގްޭރޓް-ދެވަނަ މަރުޙަލާ: ރީ (2)   

ޢާިއލާ ުނވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ފަރާތާއި އަދި ކުއްާޖ  ކުއްޖާގެ

 ރެޭވ ކޮމިއުނިޓީ ތަްއޔާރުުކރުން؛ކު  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

އެުކ ގުޅުން ބަދަހިުކރުމާއި، ޔާތިންވަނަ މަރުަޙލާ: ކުއްޖާ (3)   

 ާވލުުކރުން؛ އަދި ހަކުއްޖާ 

 ުކރުމަށްފަހު  އިންެޓގްރޭޓް -ހަތަރުވަަނ މަރުަޙލާ: ރީ (4)   

 ދޭންޖެހޭ އެހީެތރިކަން ދިނުން.

ންމެ މަރުޙަާލއެއްަގއިވެްސ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮ )ށ(  

ކަމަށް މި ަގވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަން  ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ

ހިމެނޭ ގޮތުން، މި މަރުަޙލާތަކުަގއި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަްތތެރިޔާ 

އިންޓެގްރޭޝަްނ ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ -ރީ ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުަތއް

ޓެކްޝަން ަސރިވސްއިން މަތިން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮ

 ވާނެއެވެ. ލަންަވއިއެކުލަ

ކުރުމުގެ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ

އަްނނަނިވި  ،ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުަޙލާގައި ހިމެނެނީ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ހ(  .28

 ކަންކަން ކުރުެމވެ.

ުކރުމަށް ކުއްޖާ ތައްާޔރުވެފަިއވާ މިންަވުރ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (1)   

  ޗަިއލްޑް އެސެސްމަންްޓ ހެދުން؛މަށްޓަކައިދެނެގަތު

 ކުއްޖާގެ ޢާިއލާ ހޯދުން؛ (2)   

ކުއްޖާގެ ާޢއިލާެގ ނުވަަތ ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާުތގެ ފެިމީލ  (3)   

 އެސެސްމަންޓް ހެދުން؛
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 ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމަންޓް ހެދުން؛ (4)   

ެގ ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމު  (5)   

ރިޕޯޓު ތައްޔާުރކޮށް، އަދި އެ ރިޕޯޓު މެދުެވރިކޮްށ 

        އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާއަށް ފެންނަ ކަންކަްނ 

 ؛އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުން-ރީ

       ،ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮތަށާއި (6)   

 ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  33މި ގަވާއިުދގެ 

ކުރުމާމެުދ  އިންެޓގްރޭޓް -ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާ ރީ

 ގޮތެއް ނިންމުން.ން އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީ-ރީ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންުކރާ ކުއްޖާގެ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

އެންމެ  ،މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެެނގަތުމުގެ ރިޕޯޓުގައި

 މާތު އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ.ންނަނިވި މަޢުލ އަވެސް، މަދުވެގެން 

 ކާުކކަން އަްނގައިދޭ މަޢުލ މާތު؛ކުއްޖާގެ  (1)   

 ުކރެވުުނ ފަރާތްތައް؛ އިންޓަވިއު (2)   

 ޚިދުމަތްތެރިޔާައކީ ކޮބަިއކަން؛ ުކރި އިޖުތިމާޢީ އިންޓަވިއު (3)   

އާއި، ، ޢާިއލާއިކުއްޖާއާއި، ކުއްާޖގެ މައިންބަފައިންނާ (4)   

، ކުއްާޖ ފަރާތާއި ނަމަ، އެ  ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާްތ ހިމެނޭ 

ބެޭހ މަޢުލ މާތާއި، ކުއްޖާއަްށ ުހިރ އެނބުރި ާދ މުޖުތަމަޢާ

  ހުިރ ފުރުޞަތުތައް؛ރިސްކުތަކާއި، ކުއްޖާއަށް

 ،ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާ ވަިކވާންޖެހުނު ސަބަބުތަކާއި ކުއްޖާ، އެ (5)   

 އެކަން މެދުވެިރވި ސަބަބުތައް؛

 ލަތު؛ހާކުއްޖާގެ މިާހރުެގ  (6)   
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ބެހޭ ދިރާސާ.  ކަމާ އެ ،ކުއްޖާއަށް ހުިރ ފުރުޞަތުތަކާއި (7)   

ބައިގަިއ ކުއްާޖ ދެކޭ ގޮތާއި، ުކއްޖާެގ  މި

ެތރިކަމާއި، ކުއްާޖއާ ޢާއިާލއާ ދެމެދު އޮންަނ ކައުރައް

ބޭނުންާވ ކަންކަްނ ގުޅުމާއި، ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް 

 ފާހަގަކުރުން؛

 ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް؛ އަދި  (8)   

 ނިންމުްނ އެ ،އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީެގ ނިންމުމާއި-ރީ (9)   

 ބިނާކުރި ސަބަބުތައް.

     މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާުތގެ ިއތުރުން،  )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންުކރާ ކުއްޖާގެ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ިރޕޯޓުގައި  މަޞްލަޙަތަށް

ހިމަނަންވީ މަޢުލ މާތާއި އެ ރިޕޯޓު އޮންނަންވީ ގޮތް ކަނަޑއަޅާނީ، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައިޑްލައިންތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން، ޗައިލްޑް 

  ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިސްއިންނެވެ.އެންޑް ފެމިލީ

ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންުކާރ ިނންމުން ( ވަނަ 6މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) )ރ(  

ކުއްޖާގެ  ާވލުކުރަީނ އެ ހަނިންމުމުގައި، ކުއްޖާ ެބލެހެއްޓުމަްށ 

ޢާއިލާއަށްކަން ނުވަތަ ނ ންކަން، ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތަަކށްކަން 

 ކުރަން އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީން ަބޔާން-ރީ ،ނުވަތަ ނ ންކަން

ކުރަން  އިންޓެްގރޭޓް -ރީ ކޮްށގެން ކުއްޖާ ވާނެއެވެ. އަިދ ފޮސްަޓރ

ކުރުމަށް ނިންމާ  ނިންމާނަމަ، ކުއްޖާ ފޮސްޓަރން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީ

 ުކރަން ހަާވލުކުރަނީ ަވގުތީގޮތުން ނަމަ، ގޮތަކީ ކޮބައިކަމާއި، ފޮސްޓަރ

 ވާެނއެވެ. ކުރަން  ވާލުުކރެޭވ މުއްދަތު ބަޔާން ހަ ވަގުތީގޮތުން ުކއްޖާ 
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ންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ަޗއިލްޑް އެންޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާ )ބ(  

ފެމިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިސްެގ ފަރާތުްނ މައްަސލަ ަބލަހައްާޓ 

ލަަހްއޓަމުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ލިޔުމުން ިރކޯޑުކޮށް ބަ

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ކަންކަްނ ކުރަްނވާނީ، ޗައިލްްޑ  )ޅ(  

ލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރިވސްގެ ަފރާތުން ަމއްސަލަ އެންޑް ފެމި

ބަލަހައްޓާ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާާއއި، އަދި ކަމާެބހޭ ފެމިލީ އެންޑް 

      ލަްތތަކުގައި ހާ ޗައިލްޑް ަސރވިްސ ސެންޓަުރގެ ދަުއރު ހިމެނޭ 

ެގ ލުސެންަޓރުެގ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔ ނުވަަތ ަކއުންސި އެ

އޭޖެންޓާއި ޯއލްޓަނޭޓިްވ ެކއަރަގއި ކުއްާޖ ބަލަަހއްޓާ ިއޖުތިމާޢީ 

 އާ ދެމެދު ވިލަެރސްކޮށްގެންނެވެ.ޚިދުމަތްތެރިޔާ

ޗައިލްޑް އެސެސްމަންޓް 
ހެދުމުގައި އެންމެ މަދުވެގެން 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 1ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 28މި ގަާވއިދުެގ  )ހ(  .29

ޔާންކޮށްފައިާވ ޗަިއލްޑް ެއސެސްމަންޓް ހަދަންވާީނ ކުއްޖާއާ ބަ

ެތރިކަން ަކއުއެކަށީގެންާވ އަދި ުކއްޖާއަށް ހަމަޖެހުމާިއ ރައް

 ޙްސާސްވާ ފަދަ މާަޙއުލެްއގައެވެ.އި

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ) 28މި ގަވާއިދުެގ  )ށ(  

 އެންެމ މަުދވެގެން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗައިލްްޑ އެސެސްމަންޓުަގއި

 މާތު އެނގެްނ ހުންނަންވާނެެއވެ.އަންނަނިވި މަުޢލ  ވެސް،

ޓަަކިއ  ކުރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް-ކުއްޖާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރީ  (1)   

ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާނެ އެންެމހައި ވަީސލަތްތަކާއި،  އެ

މު ުހރިާހ ންކުއްޖާގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާިއ ހެދިބޮޑުވުމަށް ުމހި

ކެއްެގ މަޢުލ މާތު. މީގެ ތެރޭގައި، ުކއްޖާެގ ދާއިރާތަ

ސާނީ، އިޖުތިމާޢީ، ބިހޭވިއަރަްލ އަިދ ފުޖިސްމާނީ، ނަ
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އްޖާެގ ކޮގްނިޓިްވ  ދުޅަހެޮޔކަމާބެހޭ މަުޢލ މާތާއި، ކު 

 ތަޢުލީމާބެހޭ މަޢުލ މާތު؛

ޢާއިލާއާއެކު ހޭދަކުރި ުދވަސްތައް ުކއްޖާގެ ހަނދާނުަގިއ  (2)   

 ބެޭހ ގޮތުން ުކއްޖާ ދެޭކ ރާހުންނަ ނަމަ، އެ ދުވަސްވަ 

 ގޮތް؛

މީހުންާނ  އެ  ،ޢާއިލާގެ މީހުންނާ މެދު ުކއްޖާ ދެކޭ ގޮތާއި (3)   

އިޙްސާްސވާ ގޮތް. މިގޮތުން، ުކއްޖާއަްށ  އަށް މެދު ކުއްޖާ

މުަގިއ ކުއްާޖ ދެޭކ އަޅައިލުމާިއ ލޯިބ ދިްނ ފަރާތްތަްއ ކަ

 ފަރާތްތައް؛

ދާ ކަމަށް ާފހަގަުކާރ ކަމުނުޢާއިލީ މާޙައުުލގައި ުކއްޖާއަށް  (4)   

 ކަންކަން؛

ނގަޅުކުރަން ބޭނުްނާވ ޢާއިލީ މާޙަުއލުގަިއ ކުއްާޖ ރަ (5)   

 ކަންކަން؛

ކުއްޖާއަށް ޢާއިާލއާއެުކ އުޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިއްޖެނަމަ،  (6)   

 ބޭނުންވާކަން ނުވަަތ ކުއްޖާ ޢާއިާލއާއެކު އުޅެން އެ

 ނ ންކަން؛

ޅޭ އޯްލޓަނޭޓިވް ކެައރއިން ބަަދލުވެ، ކުއްޖާ މިހާރު ިދރިއު (7)   

   ޢާއިލީ މާޙައުެލއްގައި އުޅުމުގެ ުފރުޞަތު ލިިބއްޖެނަމަ،

 ބޭނުންވާކަްނ ދަ މާޙައުލަކަށް ބަދަުލވާންފަ ކުއްޖާ އެ އެ

 ނުވަތަ ނ ންކަން؛

ރާތުްނ ކުރުމުެގ މަސައްކަތަްށ ކުއްާޖގެ ފަ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (8)   

 ގެނެވިދާނެ ސްޓްރެންތްސް؛
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ެނ ންޓެްގރޭޝަން ކާމިޔާބުުކރުމަށް ބޭނުންވާއި-ރީ (9)   

 ވަސީލަތްތަކާިއ އެހީެތރިކަން.

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްަޖކު ރީ )ހ(  .30 ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ ހޯދުން 

ގޮތުން ކުއްޖާގެ ޢާިއލާ ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތުގައި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 

ފެމިީލ  ،ން ަސރވިްސގެ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔއަށްޕްރޮޓެކްޝަ

ނާއި އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންަޓރުތަކުގަިއ ތިބޭ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެިރން

 ންެގ އެހީެތރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.ކައުންސިލްތަކުެގ އޭޖެންޓު

ާވލުވާްނ ތައްާޔރަށް ތިިބ ކުއްޖާެގ ޢާއިލާެގ ހަކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުާމ  )ށ(  

ުކރެވުމުން، ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިލީ  ހޯދައި، ކަށަަވރުމީހުން 

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެިރޔާއާއި އޯލްަޓނޭޓިވް 

ވާުލވެހުިރ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔާއ ދެމެދު ހަ ކެއަރަގިއ ކުއްޖާާއ 

ކުރުުމގެ ަމސައްކަތް  އިންެޓގްރޭޓް -ކުއްާޖ ރީ ،ވިލަރެްސކޮށްގެން

 ންދާނެ ގޮްތ ރާވަްނވާނެއެވެ. ގެށްޔަކުރި

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 28މި ގަާވއިދުެގ  )ހ(  .31 ފެމިލީ އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

 ވެސް، އެންމެ މަދުވެގެން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެމިލީ އެސެސްމަންޓުަގއި

 މާތު އެނގެން ހުންނަްނވާނެއެވެ.އަންނަނިވި މަޢުލ 

އިންނާއި، ކުއްޖާ ބަލާނެ ަޝރުީޢ ކުއްޖާގެ މައިންބަފަ (1)   

ތު ޙައްުޤވާ ފަރާތްަތކުެގ ނަބަލަދުވެރިންނާިއ ޙަޟާ

"ވީކްނަސް" ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކާރ  އާއި " ތް"ސްޓްރެން

ފަރާތާެއކު ިދރިއުޅޭ ޢާިއލީ އެހެްނ  ފަރާތާއި، އެ 

 " އަިދ "ވީކްނަސް".ތްމެންބަރުންގެ ސްްޓރެން
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ރާެނ ށް ނޭދެވޭ އަަސރުކު ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާިއ ދުޅަހެޔޮކަމަ (2)   

ަޓކަިއ  ކުރުމަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކަންކަމާއި، އެ

  ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތައް؛

އެސެސްމަންޓް ހަދަނީ ކުއްޖާގެ ޢާއިާލއާބެހޭ ގޮތުން ނަމަ،  (3)   

ކުއްޖާ ޢާިއީލ މާޙައުލުްނ ވަކިވާންޖެހުުނ ކަމަްށ ޢާިއލާެގ 

އްުލކުރުމަްށ ން ޙަކަންކަ މެންބަރުން ދެކޭ ސަބަބުތަކާއި، އެ

 އޮތް ފުރުޞަތުތައް؛

ކުއްާޖާއ ރާއި، ާވލުވާން ތައްާޔރުވެފަިއވާ މިްނވަހަކުއްޖާއާ  (4)   

ެގ ވާލުވުމަށްަޓކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުަތއް ގެަނއުމުހަ

 ޤާބިލިއްޔަތު ހުިރ މިންވަރު؛

ގެ ޤާބިލިްއޔަތު ުހިރ ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަޅަިއލުން ދިނުމު (5)   

 ވަރު؛މިން

ިއވާ/ތައްާޔރުވެފަިއާވ ކުއްޖާއަށް އަޅައިލަން ބޭނުންވެފަ (6)   

 މިންވަރު؛

 ލަތު.ހާ މާލީ  (7)   

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 3ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 28މި ގަާވއިދުެގ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެމިީލ އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ ޗައިލްޑް އެންޑް 

ގެ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްެތރިޔެކެެވ. އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

ކަމާެބހޭ ފެިމލީ އެންޑް  ،ަފރާތަށް ލަތެއްަގއި، އެހާ ބޭނުންވެއްޖެ 

ޗައިލްޑް ސަރވިްސ ސެންަޓރުެގ އިޖުތިމާީޢ ޚިދުމަތްތެރިޔާެގ ނުވަތަ 

 ޓުެގ އެހީެތރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.ެގ އޭޖެންލުކައުންސި

ުކރާ ފަރާުތގެ އެސެްސމަންޓް ކުއްޖާގެ ޢާއިާލގެ ނުވަތަ ފޮްސޓަރ )ނ(  

ަފރާތްތަކާއެކު ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ ބައިެވރިވުން ހޯދުމަށް  ހަދާއިރު، އެ
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ަފރާްތތަކާއެކު  ވާނެއެވެ. ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް، އެ ކުރަން މަސައްކަތް

ކުދިންނަށް ގެވެިށ އަނިާޔ ނުވަތަ  ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންނާެއކު، އެ 

ްށ ސުާވލުކުެރވެން އޮތް އެންމެ ޖިންސީ އަނިާޔ ލިބިފައިވޭޯތ ބެލުމަ

ވާެނއެެވ. އަދި  ުކރަން ފުޅާ މިންވަރަކަށް ސުވާުލކުރެވޭޯތ މަސައްކަތް 

ތަނުން ުކއްޖަކަށް  އެ ،ކުދިންނާ ސުވާުލކުރުމުަގއި ފަދައިން އެ މި

ނުވަތަ ކުދިންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ ޖިންސީ އަިނޔާގެ ޢަމަލެއް 

، ކަމާބެހޭ ޤާނ ނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ ނަމަ ރައްދުވެފައިވާ ކަމަށް ބެެލވޭ

 ންވާެނއެވެ.މަތިން އެ މައްަސލަތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަޅަ

      ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކއްޖަކު ކާމިޔާުބ ކަމާއެކު  )ހ(  .32 ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

ރާ ަދއުރުެގ ޓަކައި، މުޖުތަމަޢު އަދާކު  ކުރުމަށް  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

މުކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާއަާށއި ުކއްޖާެގ ޢާއިލާއަްށ ނުވަތަ ންމުހި

ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތަްށ މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުްނ ެއހީެތރިކަމާއި 

          ،އެއްބާރުލުްނ ލިބެްނ އޮންނަ މިންަވރު ދެނެގަތުމަްށޓަކައި

ަބރުގަިއ ( ވަނަ ނަނ4ްވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 28މި ގަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކުާރ ކޮމިއުނިީޓ އެސެސްމަންްޓ ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިީލ 

 ކުރަން ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސގެ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ތަްއޔާރު 

ޓަކައި،  ުކރުމަށް ވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މި އެސެސްމަންޓް ތަްއޔާރު 

ރވިްސ ލަެތއްގައި، ކަމާެބހޭ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސަ ހާބޭނުންވެއްޖެ 

ެގ ލުސެންޓަރުގެ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔގެ ުނވަތަ ަކއުންސި

 ހޯދިދާނެއެވެ.އޭޖެންޓުގެ ެއހީތެރިކަން 

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 4ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 28މި ގަާވއިދުެގ  )ށ(  

 އެންމެ މަުދވެގެން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ެއސެސްމަންޓުގައި

 މާތު އެނގެްނ ހުންނަންވާނެެއވެ.އަންނަނިވި މަުޢލ  ވެސް،
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ުކރުމުގެ ތަޞަްއވުެރްއ މުޖުތަމަޢުގައި ކުއްޖާއާމެދު ތަފާތު (1)   

 މުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް މިންވަރު؛ނެ ކަފާގެންގުޅެ

މުގެ އިޙްތިާމުލ ކަދެކެފާނެ ކުއްޖާއާ މެދު ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް  (2)   

 އޮތް މިންވަރު؛

މަތްތަްއ ލިބެްނ ުހިރ ބެހޭ ޚިދުތަޢުލީމާއި ޞިއްީޙ ފަރުާވއާ (3)   

 މިންވަރު؛

 ިއވާ މިންަވރު.ންމުވެފައާމުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުްނ  (4)   

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީން -ރީ
 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

( ވަަނ ނަްނބަރާ އެއްގޮތްާވ 6ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 28މި ގަާވއިދުެގ   .33

ވުމަްށ  އިންޓެގްރޭޓް -ިދ ކުއްާޖ ރީގޮތުގެ މަތިްނ ޢަމަލުުކރުމުގައި، އަ

ކުއްޖާެގ ޢާއިާލ ނުވަަތ ްއޔާއި، ތައްޔާރުވެފަިއވާ މިްނވަުރ ދެނެގަތުމުގަ

ން، އިންޓެްގޭރޝަން ކޮމިޓީ-ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާްތ ވަޒަންކުރުމުގައި، ރީ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ޙަުއލެއްގަިއ ދިިރއުޅުމުގެ ލީ މާކުއްޖާއަށް ޢާއިާލއާއެކު ނުވަތަ ާޢއި )ހ(  

 ކަން ދޭހަކުެރވިފައިާވ މިންވަރު؛މުންމުހި

 ދިިރއުޅެން ޭބނުންވާ ޢާއިލާއާއެކު ނުވަތަ ޢާިއލީ މާޙައުލެްއގައި ކުއްޖާ  )ށ(  

 މިންވަރު؛

 ،ޢާއިލާއާއެުކ ނުވަަތ ޢާިއލީ މާޙަުއލެއްަގއި ިދރިއުޅުމަީކ ކޮބަިއކަމާއި )ނ(  

މީދުކުރާ ން ދިރިއުޅޭިއރު ކުއްޖާގެ ަފރާތުން އު ފަދަ މާޙައުލެއްަގއި އެ

 ހަވެަފއިވާ މިންަވރު؛ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަްނ ކުއްޖާއަްށ ދޭ

ކަން ކަަށވަރުުކރެވޭެނ ތެރިަކއުއެފަދަ މާޙައުލެއްަގއި ކުއްޖާގެ ރައް )ރ(  

 މިންވަރު؛

ކުއްޖާ ބެލުމަްށ ކުއްޖާެގ ޢާިއލާ ނުވަަތ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތް  )ބ(  

 ބޭނުންާވ މިންވަރު؛މިންަވރާއި އެކަމަށް ވެފަިއވާ ތައްޔާރު
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     ޓަކަިއ  ުކރުމަށް  ކުއްޖާގެ ާޢއިލާނަމަ، ދިމާާވ މައްަސލަތަްއ ޙައްލު  )ޅ(  

 ަތއްޔާުރވެފައިާވ މިންވަރު؛ އުފުލަންފަރާތުން ޒިންމާ  އެ

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާެގ  ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވި ކަންކަމާއި، އެ )ކ(  

ކުއްޖާގެ  ،ޔޮކަމަށާއި އުޅުމަށް އަަސރުކޮށްފައިާވ މިންަވރުދުޅަހެ

ެވ ޭދަހވެފައިވާ މުޢާއިލާއަްށ ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކާރ ފަރާތަްށ ފަހު

 މިންވަރު؛

ގެ ޤާިބލިއްޔަުތ ުހިރ ކުއްޖާއަށް ސަމާލުކަމާިއ އަޅަިއލުްނ ދިނުމު )އ(  

 މިންވަރު؛

ޓަކައި ޯފރުކޮށްޭދންޖެހޭ ކުއްޖާގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަާށއި ހެދިބޮޑުވުމަށް )ވ(  

 ރު؛ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޤާބިލިއްޔަުތ ުހރި މިންވަ 

ދެނެގަެނވިފައިާވ ކުއްޖާގެ ޙައްޤުަތކާއި ބޭނުންތަަކކީ ކޮބަިއކަން  )މ(  

 މިންވަރު؛ އަދި 

 ޖެހިފަިއވާކަން ނުވަަތ ނ ންކަން.ކުއްޖާ އުޅޭނެ ތަނެްއ ހަމަ )ފ(  

ވަނަ ކުރުމުގެ ދެ އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 މަރުޙަލާ

ްނނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުމުެގ ެދވަނަ ަމރުޙަލާަގިއ ހިމެނެީނ އަ އިންޓެްގރޭޓް -ރީ  .34

 ކުރުމެވެ.

 ޓަަކއި ކުއްާޖ ތައްާޔރުކުރުން؛ ުކރުމަށް އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ހ(  
       ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާެގ ޢާއިާލ ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތާއެުކ  )ށ(  

 ތައްާޔރުކުރުން؛ ްގރޭޝަން ޕްލޭން އިންޓެ-ރީ

ބޭނުންާވ ަކންކަން ަޓކައި  ކުރުމަށް ޢާއިލާއާިއ ކޮމިއުނިޓީ ތަްއޔާރު  )ނ(  

 ފާހަގަކުރުން.

ޓަކައި  ކުރުމަށް އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 ކުއްޖާ ތައްޔާރުކުރުން 

ޓަކަިއ ކުއްާޖ ތަްއޔާރުުކރުުމގެ މަސަްއކަތް  ކުރުމަށް  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ  .35

 ނޭ މަރުަޙލާތަެކއްގެ މަްއޗަށެވެ.މުގެ މަްއޗަށް ހިމެބެހިގެންދަނީ އަންނަނިވި ކަންކަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-30/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              97 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

35 

 

ބެހޭ ގޮތުްނ މަޢުލ މާތު ދިނުން.   ކުރުމާ އިންޓެގްރޭޓް -ކުއްޖާއަށް ރީ )ހ(  

ެބހޭ ގޮތުން މިގޮތުން ޢާއިލާއާެބހޭ ގޮތުްނ ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތާ

 މަޢުލ މާތު ދިނުން.

ބައްަދލުުކރުމަށް، ކުއްާޖ  ޢާއިލާއާ ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ަފރާތާ ުކއްޖާ )ށ(  

ތައްޔާރުުކރުން. މިގޮތުން، ކުއްޖާާއ ބައްދަލުކޮށް، ކުއްޖާއާ ގުޅުން 

ބަދަހިކުރުމަށް ރޭވިފަިއވާ ގޮްތ ކުއްޖާއަްށ ކިަޔއިދީ، ކުއްޖާގެ 

ދިރިއުޅުން ބަދަުލާވ މާޙައުލާެބހޭ މަުޢލ މާތު ދީ، ކުއްާޖ ޭބނުންވާ 

 މާތު ކުއްޖާއަށް ޯފރުކޮށްދިނުން.މަޢުލ 

ްށ ކުއްޖާގެ އަމިއްަލވަންތަކަން ަތރައްޤީުކރުމަށާއި ކުރިެއރުވުމަ )ނ(  

 އެހީތެރިވުން.

ޔުމަށް ކުއްާޖ ކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދާ އޯްލޓަނޭޓިވް ެކއަރ ދ ކޮްށ ދި )ރ(  

 ތައްޔާރުުކރުން. 

ިދސާއެްއ ހާުކރާ ަފހުން، ކުއްާޖއަށް  އިންޓެްގރޭޓް-ކުއްޖާ ރީ )ބ(  

ކަްނ ރިޕޯޓުކޮްށ އަންގާެނ ފަރާތެއް ނަމަ، އެ ކުރިމަތިވެއްޖެ 

 ތެިރކަމުގެ ްޕލޭނެއް ރޭވުން.ކައުބަޔާންކޮށްދީ، ކުއްޖާއާއެުކ ަރއް

އިންޓެގްރޭޝަން ޕްލޭން 
 ތައްޔާރުކުރުން 

      ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ  34މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  .36

ިއ ކުއްޖާގެ އިންޓެްގރޭޝަން ްޕލޭން ަތއްޔާުރކުރަންވާީނ ކުއްާޖއާ-ރީ

ިއޖުތިމާޢީ  ،ޢާއިލާ ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ފަރާާތއެކު މަްޝވަރާކޮށްގެން

 ޚިދުމަތްތެރިޔާއެވެ.

އިންޓެގްރޭޝަން ޕްލޭން ތައްާޔރުކުރުުމގައި ރިޢާޔަތްުކރަންވީ ަކންކަން  )ށ(  

 ވަނީއެވެ.މި ތިރީގައި 

 ޢާިއލާއެްއެގ ކިބައިަގއި  ެގ ކިބައިަގއްޔާއި ކޮންމެ ކުއްޖެއް  (1)   

ަޓކަިއ  ކުރުމަށް ދުޅަހެޔޮ ޢާއިީލ މާޙައުލެްއ ބައްޓަން
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އް ވާކަްނ ކެ ބޭނުންވާނޭ ރަނގަުޅ ކަންކަްނ ނުވަތަ ސިފަތަ

 ދެނެގަތުން؛

އެކަށީގެންވާ އެހީތެިރކަން ލިިބއްޖެނަމަ، ކުދިންެގ  (2)   

ެތރިކަމާިއ ދުޅަހެޔޮކަމާބެޭހ ގޮތުން، ކަމާބެޭހ ކައުރައް

ޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމުެގ މަޢުލ މާތުގެ އަީލގައި ރަނގަ

 ޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންދާކަން؛ ޤާބިލިއްޔަތު ޢާއިލާަތކަށާއި ކު

ކުދިންނާބެހޭ ކަންކަމުގަިއ ގޮތް ނިންމުމުގަިއ ޢާއިލާތަާކިއ  (3)   

ުކރަން ބޭނުްނވާ ކަންކަމުެގ ހާސިލުކުދިން ބައިެވރިުކރުމުން 

 ތީޖާ ރަނގަޅުވެގެންދާކަން؛ އަދިނަ

މާތު ސިްއުރ ެތރިކަމާއި ކުއްޖާއާެބހޭ މަޢުލ ކައުޖާގެ ރައްކުއް (4)   

 މުކަން.ންހިފެހެއްޓުމުެގ މުހި

ތު ހިެމނިފައި އަންނަނިވި މަުޢލ މާ ،ަގއިނުއިންޓެްގރޭޝަން ޕްލޭ-ރީ )ނ(  

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ާވލުުކާރ ހަކުރުުމގެ ގޮތުން ުކއްޖާ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (1)   

ގަިއ ވީނަމަވެސް، ނުވަަތ ފަރާތަށް، އެީއ ޢާއިާލ ކަމު

ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާްތ ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް، ބޭނުންވާެނ 

ރާތުން ބޭނުންވާެނ ޚިދުމަތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ފަ

 އެހީތެރިކަން؛

މުވާ ހުިރާހ ންކުއްޖާގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކަަށވަރުުކރުމަށް މުހި (2)   

 ންކުރާެނ އިންޑިކޭޓަރުަތއް؛ އަދި ބައިތަކާއި، އެކަްނ ވަޒަ

    ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުއިންޓެގްރޭޝަން ްޕލޭ (3)   

ުނވަތަ ކުއްާޖއާިއ  ،ޕްލޭާނ އެއްގޮތަްށ ނުދާ ާޙލަތުގައި އެ

ކުއްޖާގެ ޢާއިާލއާ ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ފަރާތާދެމެުދ 
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 ގޮތުެގ ލަތުަގއި ޢަމަލުުކރާނެހާއޮންނަ ގުޅުން ހީަނރުވާ 

 ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން.

އިންެޓގްޭރޝަން -އިންޓެްގރޭޝަން ްޕލޭން ަތއްޔާރުުކރުމަށްފަހު، ރީ-ރީ )ރ(  

އިންޓެްގރޭޝަން ޮކމިޓީއަށް -ރީ ،ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީން ފާސްުކރާ ޕްލޭން، -ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރީ

ކުާރ ފަރާތާއެުކ  ކުާރ ޢާއިލާާއ ނުވަތަ ފޮސްަޓރ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

ްއސާުކރިކަން ހިފަރާތާ  ޕްލޭން އެ . އަދި އެވާނެއެވެ ކުރަން އްސާހި

ްތތެރިޔާ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަ ، ެއ ރިކޯޑު،ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

ޢާއިލާއާއި ކޮމިއުނިޓީ 

 ްްތައްޔާރުކުރުނ

 

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްަޖކު ރީ )ހ(  .37

އަންނަނިިވ ަފރާތްތައް ނަށް އިންޓެްގރޭޝަ-ކުއްޖާެގ ރީ ކުރިން، އެ

ކްޝަން ަސރވިސްގެ ތައްޔާރުުކރުމަކީ ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެ

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 ކުއްޖާގެ ޢާިއލާ؛  ުނވަތަ  (1)   

 ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތް؛ އަިދ  (2)   

ރ ދ ކޮށް އެނުބރިާދ ކުއްޖާ އޯްލޓަނޭޓިވް ކެއަ  އެ (3)   

 މުޖުތަމަޢު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަފރާތްތައް ތައްާޔރުުކރުމުގަިއ  )ށ(  

 ނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާެނއެވެ.އަން

ކުދިްނެގ  ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިން، އެ (1)   

      ،ދިސާތަކާއިހާތަކާ ަވކިވާންޖެހުނުިއރު ދިމާވި ޢާއިލާ

ދިސާަތކުެގ ނިހެްނ ހާއެހެކުދިންނަްށ ދިމާވެފައިާވ  އެ

ްއޔާިއ ކުދިންނާމެދު ޢާިއލީ މާޙަުއލުގަ ސަބަބުން އެ
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ނެ ތަފާތުކުރުންތަކެްއ ވޭޯތ ފާމުޖުތަމަޢުގައި ގެންގުޅެ

ކުދިްނ  ބަލައި، ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތް ހިމެނޭ ގޮތުން، އެ 

   ދިްނ ކު ާވލުކުެރވޭ ޢާިއލާއެުކ އަިދ އެ ހަބެލެހެއްޓުމަްށ 

ތަމަޢުގަިއ ކުޑަކުދިންނަްށ ކުރެޭވ މުޖު އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

ބޭނުންވާ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ޭދ ފަރާތްތަާކއެުކ 

ެނ ފާކުދިންނާމެުދ ގެންގުޅެ ވާހަކަދައްަކއި، އެ 

ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުންތައް ބަަދލުކޮށް، އެ އެންެމހަިއ 

ގަިއ ކުދިންެގ ގޮތު  ކުދިން، އެ  ފަރާތްތަކުން އެ 

 ބަލައިގަތުމަށް ާބރުއެޅުން؛

ކުއްޖާެގ ޢާއިާލެގ  ުކރެވެީނ އެ އިންޓެގްޭރޓް-ޖާ ރީކުއް (2)   

ކައިރިއަށް ނަމަ، މީގެ ުކރިން ޢާއިާލގެ ފަރާތުްނ 

 ނަމަ، ނުވަަތ އަނިޔާެވރި  ވެަފއިވާ ާމލުހުކުއްޖާއާމެދު އި

ނަމަ، ނުވަތަ ޢާއިާލގެ ތެރެއިން ުކއްޖާއަްށ  ވެފައިވާ

ިއ ކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްާޖއަށާ ނަމަ، އެ ގޯނާއެއް ލިބިފައިވާ

ޢާއިލާގެ ީމހުންގެ މެުދގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ކޮށްަފއިާވ 

އަސަރު ދެނެގަތުމާއި، ޕޮޒިޓިވް ޭޕރަންޓިންގ އާލާުކރެވޭެނ 

 ފަދަ ހުނަރުތަްއ ދަސްކޮށްދިނުން؛ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، އެ 

 ސާނީ ފުާވލުުކރެޭވ ފަރާތުެގ ނަހަކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަްށ  (3)   

 ޔޮކަްނ ކަށަަވރުކުރުން؛ނީ ދުޅަހެޖިސްމާ ދުޅަހެޔޮކަމާއި

ުކރަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (4)   

    ުކރެވޭެނ ގޮްތ  ުކއްޖަކާ މުޢާމަލާތް  ކުއްޖެއް ނަމަ، އެ

 ޔާ ކުއްޖާ ވާލުުކރެވޭ ފަރާތަށާއި އެހަ ކުއްޖާ ބެލެެހއްޓުން  އެ

 ދިރިއުޅޭނެ ަފރާތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުން؛ އެކުގައި 
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ުކރަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ (5)   

ކުއްޖަކަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތްތަކާއި،  ކުއްޖެއް ނަމަ، އެ 

ކުއްޖާ ިދރިއުޅެން ހަމަޖެހިފައިާވ ރަށުްނ  ފަސޭހަތައް އެ

ލިބޭކަން ކަށަަވރުކުރުާމއި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށާިއ 

 ވެވެންުހިރ ގޮތް ލު ފަސޭހަތަކަށް އެންމެ ފަސޭަހއިން ވާސި

ރެޭވ ާވލުކު ހަކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަށް  އެ  ،ކަންކަން ހޯދައި، އެ 

 ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛

ކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ުކއްޖާެގ ތަޢުލީމަްށ  އިންޓެްގރޭޓް -ރީ (6)   

    އަންނާނެ ބަދަލުތައް ރާަވއި ޕްލޭންުކރުން. މިގޮތުްނ 

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާ ތަޢުލީްމ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ

    ިއރަުކ  ުކރަމުންދާ ސްކ ލް ބަދަުލވާނަމަ، އެސިލު ހާ

ކުއްޖާގެ ުހރި ތަޢުލީމީ ފެންަވރާބެހޭ އެސެސްމަންޓެްއ  އެ

ހެދުމާއި، ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާ މެުދވެރިކޮށް ކުއްޖާގެ ސްކ ްލ 

ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްަސއި، ކުއްާޖ 

ށް ބޭނުންާވ ުކއްޖާއަ ބަދަލުވާ ސްކ ުލގެ ޓީަޗރުންނަށް އެ

އިޖުތިމާޢީ އެހީެތރިކަމަީކ އެހީތެރިކަމާިއ ސާނީ ފުނަ

 ކަން އެނގޭކަން ކަަށވަރުުކރުން؛ކޮބައި

ވާލުުކރެޭވ ފަރާތަްށ ހަޓަކަިއ ކުއްޖާ  ކުއްޖާ ބެލެެހއްޓުމަށް (7)   

ދައުލަތުގެ ަފރާތުން މާީލގޮތުން އެހީެތރިކަން ބޭނުންވާނަމަ، 

 އެހެން އެހީެތރިކަމެްއ ޓަަކއި ނުވަތަ ކުއްާޖ ބެލެެހއްޓުމަށް

 ންކަމަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަތުން؛ކަ ބޭނުންވާނަމަ، އެވެސް 

ުކރެވޭ މުޖުތަމަޢުގައި، މިާސލަކަްށ  އިންެޓގްރޭޓް-ކުއްޖާ ރީ (8)   

ރަށު ފެންވަރުަގއި، މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކާރ 
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ވާލުުކރާނެ ަފރާތްތައް ދެނެގަނެ، ހަ މޮނިޓަރިންގގެ ޒިންމާ 

 ދިނުން. ނުކަްށ ދޭންޖެހޭ މަޢުލ މާތާިއ ތަމްރީފަރާތްތަ އެ

ކުރުމުގެ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 ތިންވަނަ މަރުޙަލާ 

 އަްނނަނިވި ކަންކަން ކުރުުމގެ ތިންވަނަ މަރުަޙލާގައި ހިމެނެނީ އިންޓެްގރޭޓް-ރީ  .38

 ކުރުމެވެ.

ކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފަިއވާނަމަ،  އިންޓެގްރޭޓް -ކޮށްގެްނ ރީ ފޮސްޓަރ )ހ(  

 ރެްއ ހޯދުން؛މުއަާވލުުކރުމަށް ކޯޓު ހަކުރަްނ  ޓަރކުއްޖާ ފޮސް

 ،ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާއެުކ ނުވަތަ ުކއްޖާ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތާއެުކ ވެވޭ )ށ(  

 ސްވުުމގެ ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސުން؛ކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމާބެހޭ އެއްބަ

 އްޖާއާއެުކ ގުޅުން ބަދަހިުކރުން؛ކު )ނ(  

ވާލުުކރުމުެގ ހަ ސްަޓރުކާރ ފަރާާތ ކުއްާޖ ކުއްޖާެގ ޢާއިލާާއ ުނވަތަ ފޮ )ރ(  

 ުކރުން؛ ުކރަންޖެހޭ ކަްނކަން ފުިރހަމަ ކުރިން ފުިރހަމަ

 ވާުލުކރުން.ހަކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާ ުނވަތަ ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާތާ ކުއްޖާ  )ބ(  

ވާލުކުރަން ހަފޮސްޓަރކުރަން 
 ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުން

ަޙއްޤުތައް  )ކުޑަކުދިންގެ  2019/19ޤާނ ނު ނަންބަރު  )ހ(  .39

ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގައި،  99ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ޤާނ ނު( ގެ 

ކުރުމަްށ އެހެްނ ފަރާތަކާ  އެއްވެްސ ކުއްޖަުކ ފޮސްޓަރ

ވާލުުކރަންވާީނ ކޯުޓ އަުމރެއްެގ ދަށުްނ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިވާތީ، ހަ

ކަމާެބހޭ ކޯޓު ައމުރެއް  ،ވާލުުކރުމަށްހަކުއްޖާ ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާާތ 

ުކއްޖަކު ފޮސްޓަރުކރާ ފަރާތަކާ  ގެން މެނުވީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުންލިބި

 ވާލެްއ ނުކުެރވޭނެއެވެ.ހަ

ުކރުމުެގ  އިންޓެްގރޭޓް-މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަަކއި، ރީ )ށ(  

ފޮސްަޓރކުރަން  ،ތިންވަނަ މަރުަޙލާގަިއ އެންެމ އިްސކަމެްއ ދޭންވާނީ

ވާުލކުރުަމށްޓަކައި ހަާރ ފަރާާތ ފޮސްޓަރކު ޖަކު،ހަމަޖެހިފައިާވ ކުއް

ހޯދަންޖެހޭ ކޯޓު އަުމރު ހޯދުމަށެވެ. މިގޮތުން ޯކޓު އަމުަރކަށް ެއދޭއިރު، 
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 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން ،އަންނަނިވި މަޢުލ މާތު

 ސަރވިސްއިްނ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވާލުުކރުމަްށ ހަ ކުއްޖާ، ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާާތ   (1)   

     ވަނަ ާމއްދާގެ  23ނީ ިމ ގަާވއިދުގެ ހަމަޖެހިފައިވަ

 ގޮތުންކުރެ ކޮން ގޮތަކުން ކަން؛ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ދެ 

ވާލުުކރުމަްށ ހަ ކުއްޖާ، ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތާ  (2)   

      ވަނަ ާމއްދާގެ  23ހަމަޖެހިފައިވަނީ ިމ ގަާވއިދުގެ 

( ވަަނ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުެގ 1)ހ( ެގ )

 ުމއްދަތު؛ ވާލުުކރެވޭހަ މަ، ކުއްޖާ މަތިން ނަ

ވާލުުކރުމަްށ ހަ ކުއްޖާ، ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތާ  (3)   

     ވަނަ ާމއްދާގެ  23ހަމަޖެހިފައިވަނީ ިމ ގަާވއިދުގެ 

( ވަަނ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުެގ 2)ހ( ެގ )

މަތިން ނަމަ، ކުއްޖާެގ ޤާނ ީނ ބެލެނިެވރިކަްނ 

ކަމާބެޭހ  ،ބަަދލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތަށް 

 މަޢުލ މާތާއި ޤާނ ނީ މަުޢލ މާތު؛އާންމު 

ބެހޭ ގޮތުން ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިީލ  ފޮސްޓަރކުރާ ަފރާތާ (4)   

އިާވ ފެމިީލ ފަދައިޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ހަ

 އެސެސްމަންޓް؛ އަދި 

ގެ މަތިްނ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތު  28މި ގަވާއިދުގެ  (5)   

ނގަުޅ ގޮްތ ކުއްޖާެގ މަްޞލަޙަތަށް އެންމެ ރަ ،ހަދާ

 ދެނެގަތުމުގެ ރިޕޯޓު.
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ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތާިއ ުކއްޖާއާ ދެމެުދ ގުޅުން ބަދަިހކުރުާމ  )ނ(  

ރކުާރ ކުއްޖާ ފޮސްޓަ  ބައްދަލުކުރުމުެގ މަރުޙަލާަތއް ފަށަންވާނީ، އެ

 މުންނެވެ.ދޭ ކޯުޓ އަމުެރއް ލިބު ާވލުުކރުމަށް ހުއްދަ ހަފަރާތާ 

ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާއެކު ނުވަތަ 
 ،ފޮސްޓަރކުރާ ފަާރތާއެކު ވެވޭ

ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
 އެއްބަސްވުން 

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ރީ ަޖކުދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއް )ހ(  .40

ޖާ ކުއް ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތަކާ އެ  ގޮތުން އެ

ވާނީ، ކުއްޖާގެ ާޢއިލާާއއި، ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ފަރާތާއި ވާލުުކރަންހަ

އްގައި ުކއްޖާ ބެެލހެއްޓުމާބެޭހ އެއްބަްސުވމެ ،މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.

      ކުރުމުެގ ތިންވަަނ މަރުަޙލާ ފަާށ ިހސާބުން،  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ށ(  

ން ޗައިލްޑް އެންޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ެއއްބަސްވު

              ލައި،ަވއިޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްއިން އެކުލަ ފެމިލީ 

 ްނ ކޮމިޓީން ފާސްުކރަންާވނެއެވެ.އިންޓެގްރޭޝަ-ރީ ،އެ އެއްބަްސވުން

ކުއްޖާ ބެެލހެްއޓުމާބެހޭ  ،ފަދަ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ )ނ(  

 އަންނަނިިވ ަކންކަން ެވސް،އެންެމ މަދުވެގެްނ  ،އެއްބަސްވުމެއްަގއި

 ހިމަނަންވާއެވެ.

ންމާތަކާިއ ވާލުާވ ފަރާތުެގ ޒިހަ ކުއްޖާއާ  (1)   

 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް؛

 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައް؛ (2)   
 

ވާުލވާ ފަރާުތގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަަކިއ ހަ ކުއްޖާއާ  (3)   

  ަފރާތުން ދެވޭނެ އެހީެތރިކަން؛މިނިސްޓްރީގެ

ެތރިކަމަށާއި ދުޅަހެޔޮކަމަާށިއ ކައުގެ ަރއްކުއްޖާ (4)   

 ،ހެދިބޮޑުވުމަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ަވިކ ޚާއްަޞ ޝަުރޠުތަކެއް
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  ނަމަ،  ުކރާ ވާުލވާ ަފރާތުގެ ަމއްޗަށް އިލްތިޒާމްހަކުއްޖާއާ 

 އެ ޝަުރޠުތައް؛

ާވލުވުމަށްފަހު، މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހަކުއްޖާއާ  (5)   

ާވލުާވ ހަކުއްޖާާއ   ،ަޔވަޅުތަކަށްމޮނިޓަރކުރުމުެގ ފި

ކަމާއި، މިނިސްްޓރީެގ  ދޭންވާނެ  ފަރާތުން  ެއއްބާުރލުން

 ތަފުސީލު؛ ފަރާތުން އަޅާނެ މޮނިޓަރިންގ ފިޔަވަޅުތަކުެގ 

 ެއއް މައްސަލައެ މައްސަލައެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ،  (6)   

 ޙައްލުކުރާެނ ގޮތް؛ އަދި 

ާޖއާމެދު އިހުމާުލާވ ާވލުާވ ފަރާތުްނ ކުއްހަކުއްޖާާއ  (7)   

ުކރުމަށް އަޅާެނ  ތެރިަކއުލަތެއްަގއި، ކުއްޖާ ރައްހާ

ފަރާތާމެުދ އަޅާެނ ާވލުާވ ހަުކއްޖާާއ  ،ފިޔަވަޅުތަކާއި

 ފިޔަވަޅުތައް.

 ،ކުއްޖާ ެބލެހެއްޓުމާބެޭހ އެއްބަސްވުމުަގިއ ސޮއިުކރުމުެގ ކުރިން )ރ(  

ްކޝަން ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެ ،އަންނަނިވި ކަންކަން

 ވާެނއެވެ. ުކރަން ސަރވިސްއިްނ ކަށަަވރު

ްނކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ ކުއްާޖާއ އެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާ (1)   

ވާލުާވ ަފރާތަްށ ރަނގަޅަްށ އޮޅުންފިލައި، ސާފުވެ، ހަ

 ވެފައިވާކަން؛މުފަހު

ފަރާތުްނ އަދާކުރަންެޖޭހ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ (2)   

ތިޒާމްތައް އަދާނުކޮށްފިނަމަ، އިލްތިޒާމްތަކާއި، އެ އިލް

ވާުލާވ ފަރާތަްށ ހަކުއްާޖއާ  ،ކުރިމަތިވާޭނ ނަތީޖާތައް

 ވެފަިއވާކަން؛ މުރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލައި، ސާުފވެ، ފަހު
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ކުއްޖާގެ ޙައްޤުތަާކއި ުކއްޖާއަށް އަާދކޮށްދޭންޖެޭހ  (3)   

ާވލުވާ ަފރާތަށް ދެނެގަނެިވ ހަކުއްޖާއާ  ،ވާޖިބުތައް

 ދި ކަން؛ އަވެފައިވާމުފަހު

ކުރުމަށް ުހއްަދ  ފޮސްޓަރކުރާ ަފރާތަށް ކުއްޖާ ފޮސްޓަރ (4)   

  ކޯުޓ އަމުރެްއ ލިބިފަިއވާކަން.ކަމާބެހޭ ،ދޭ

ކުއްޖާގެ ޢާއިާލގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތުން ކުްއޖާއާއެުކ  )ހ(  .41 ކުއްޖާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

 ،ޓަކައި ގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް ކުއްާޖއާއެކު އެ ،ގުޅުން ބަދަހިކޮށް

ގެންވާ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަން ސަރވިސްއިން އެކަށީ 

 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއަށް ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތަށް ކުއްޖާއާެއކު ގުޅުން  )ށ(  

ިއޖުތިމާޢީ ލާ ބަދަހިކުރުމަށް ުފރުޞަތު ދިނުމުަގއި މައްަސލަ ބަ 

 ވާެނއެެވ. ުކރަން މަތްތެރިޔާ އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްޚިދު

ކުއްާޖެގ  ،ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތްކޮްށ ގުޅުްނ އުފެއްދުމުަގއި (1)   

ގެންދަްނ  ށްޔަގުޅުން ކުރި  ކުއްޖާ އެ ،ބޭނުންތަކަށާއި

 ބޭނުންވާ ހަުލއި މިން؛

 ،ގައިުކރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްަސއިދިނުމު ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތް  (2)   

 ،މެއިލް-ނުވަތަ އީ ،ނުވަތަ ސިޓީ ،ފޯނު ،އެންމެ ފުރަތަމަ

ފަދަ ރިމޯޓު ވަީސލަތްތަްއ  ޖުނުވަތަ ވީޑިއޯ މެސެ

ުކރުމުގެ ުފރުޞަުތ ތު މެދުވެރިކޮށް ުކއްޖާއާ މުޢާމަލާ

 ހޯދައިދިނުން؛

ުކރުމުގެ ުފރުޞަުތ ތު ކުއްޖާއާ ބައްަދލުކޮށްގެން މުޢާަމލާ (3)   

ކުއްޖާ ދިރިއުޭޅ  ،، އެންމެ ފުރަތަމަހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި

އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެައރގަިއ ުކއްޖާއާއެުކ ބޭްއވޭ ުކުރ އަިދ 
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ބައްދަުލވުންތަކެއް މެދުެވރިކޮްށ ކުެރވޭ  ސުޕަވައިޒް

 ެރވޭނޭ ގޮްތ ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ބައްދަލުކު

ކުއްޖާއަށް ޢާއިލީ މާޙަުއލު ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާްތ  (4)   

      ނަމަ، ކުއްޖާާއއެުކ  ތެރި ކައުުލ ރައް ދިރިއުޅޭ މާޙައު 

 ަބއްދަލުުކރެވޭނޭ ނާއެކު، އެ މާޙައުލުަގއި، ސުޕަވިޜަ

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 4މި އަކުުރެގ ) (5)   

ނުަލއި ޢާިއާލ ނާ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ައލީގައި، ސުަޕވިޜަ

 ފޮސްަޓރކުާރ ަފރާްތ ދިރިއުޭޅ ދިރިއުޅޭ ގޭގަިއ ނުވަތަ 

ގޭގައި ކުއްޖާާއއެކު ަބއްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ުކއްޖާއާއި، 

ޢާއިލާ ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާތް ތައްާޔރުކަމަްށ 

ފަަދ  ނަމަ، އެ  ކުެރވޭލު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާއަށް ޤަބ 

 އްދަލުވުމަކަށް ުފރުޞަތު ދިނުން.ބަ

ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތުން ކުއްޖާާއ  ކުއްޖާގެ ޢާއިާލއިން )ނ(  

މުޢާމަލާތްކުރާ ކޮންމެ ފަަހރެއްަގއި ެދކެޭވ ވާަހކަތަކާިއ ކުއްޖާއާ 

ދިޔަ ތާރީާޚއި ގަޑި ަގއިމުޢާމަލާތްކުރަން ބޭނުންކުރި ގޮާތއި، އެކަން ހިނ

ިރކޯޑު ެއ  ،އިޖުތިމާީޢ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ،އެނގޭނޭ ގޮތަށް

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

ވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ނުޢާއިލާއާ 
ވާލުކުރުމުގެ ހަފަރާތާ ކުއްޖާ 

ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 ކަންކަން 

ވާލުުކރުމުެގ ހަ ވަތަ ފޮސްަޓރުކާރ ފަރާާތ ކުއްާޖ ނު  އާ ކުއްޖާެގ ޢާއިލާ )ހ(  .42

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަުކރުމަކީ ،ކުރިން

 ވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްެގ ޒިންމާއެކެ
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އަްށ މި މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖާ  (1)   

ތުްނ ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާުތގެ ފަރާ ގެ ފަރާތުން،ޢާއިލާ

 ޖެހޭ މަޢުލ މާތު ޯފރުކޮށްދިނުން؛ފޯރުކޮށްދޭން

މި މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްާޖއަްށ  (2)   

ޖެޭހ ގެ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދޭންއިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ

 މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

މި މާއްދާގެ )ނ( އާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއިާލއަްށ  (3)   

ނުވަތަ ފޮސްޓަރުކާރ ފަރާތަށް ކުއްޖާެގ ފަރާތުްނ 

 ޖެހޭ މަޢުލ މާތު ޯފރުކޮށްދިނުން؛ފޯރުކޮށްދޭން

ތިން ޢާއިާލއަްށ މި މާއްދާގެ )ނ( އާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ (4)   

ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތަްށ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެިރޔާެގ 

 ޖެޭހ މަޢުލ މާތު ފޯުރކޮށްދިނުން؛ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން

 ހެދުން؛ އަދި ެޕއް ކުއްޖާގެ ފުިރހަމަ މެޑިކަްލ ޗެކްއަ (5)   

އޯލްޓަނޭޓިވް ެކއަރ ދ ކޮށްދާިއރު، ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ގޮަތކަްށ  (6)   

 ޒާމް ހަމަޖައްސައިެދވޭތޯ ެބލުން.ެގ އިންތިކަމު އެ

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 2( ވަަނ ނަންބަރާިއ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ިނންމާނީ، 

       ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަގއިޑްލައިންތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

 ން ކޮމިޓީންނެވެ.ޝައިންޓެްގރޭ-ރީ

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 4( ވަަނ ނަންބަރާިއ )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ މާތުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ިނންމާނީ، 

      ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަގއިޑްލައިންތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

 އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.-ރީ
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އާ ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ޢާއިލާ
 ވާލުކުރުންހަފަރާތާ ކުއްޖާ 

ވާުލކުރާެނ ހަކުއްޖާގެ ޢާއިާލއާ ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާތާ ކުއްޖާ  )ހ(  .43

ވަަނ ާމއްދާގައި  36ކަނޑައަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިުދގެ  ޚުތާރީ

ބަޔާންކުރާ އިންެޓގްރޭޝަްނ ޕްލޭން ަތއްޔާުރކުރާ ަމރުޙަާލގައެެވ. އަދި 

ާކހުރެ ިމ ތާރީޚަށް ބަަދލެއް ގެންނަންެޖހޭކަމަށް އެއްވެސް ސަބަބަ

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއަށް ފާހަގަުކރެވިއްޖެ 

ކަން ުކރަންވާނީ ުކއްޖާގެ ޢާިއލާެގ ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުާރ  ނަމަ، އެ

ން ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ އިންޓެްގރޭޝަ-ފަރާތުގެ ބަެހއް ހޯދުމަށްފަހު، ރީ

 މަތިންނެވެ. 

ކުއްޖާގެ ޢާިއލާާއ ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާާތ ކުއްާޖ  ށ()  

ޓަކަިއ މިނިސްޓްރީެގ ކަމާބެހޭ  ކަމަށް  ވާލުުކރަންވާނީ، އެ ހަ

 އްެގ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުަގއެވެ.އިސްވެރިއެ 

އޯލްޓަނޭޓިވް ެކއަރ ދ ކޮށް، ކުއްޖާގެ ޢާިއލާގެ ގާތަށް ނުވަތަ  )ނ(  

ންދަންވާނީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތުގެ ގާތަށް ުކއްޖާ ގެ

ިއޖުތިމާޢީ  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކަމާބެހޭ

 ޚިދުމަތްތެރިޔާއެވެ.

ާވލުުކރާއިރު، ހަކުއްޖާގެ ޢާއިާލއާ ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތާ ުކއްޖާ  )ރ(  

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަްތތެރިޔާ  ،މު ލިޔެކިޔުންަތއްވެސްންކުއްޖާއާބެޭހ މުހި

 ވެ.ވާނެއެ ކުރަން  ވާލު ހަ

ާވލުުކރާއިރު، ހަކުއްޖާގެ ޢާއިާލއާ ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތާ ުކއްޖާ  )ބ(  

ކުްއޖާއަށާއި  ،ލާ މޮނިަޓރިންގ ްޕލޭންވައި މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން އެުކލަ

   ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުާރ ފަރާތަށް ިކޔައިދީ،  ،ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއަށް އެ

 ެނއެވެ.ވާ ުކރަން ަފހުމުވެއްޖެކަްނ ކަށަަވރުއެ ޕްލޭން 
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ާވލުކޮށް، ހަ ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާ ުނވަތަ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތާ ުކއްޖާ  )ޅ(  

ކުއްޖާއާ އެ މާޙަުއލުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔ ވަކިވުުމގެ ކުރިން 

ެތރިކަމުެގ ޕްލޭްނ ކުއްޖާގެ ކައުކުއްޖާއާއެުކ ތައްާޔރުކޮށްފައިާވ ަރއް

އަްށ އަލުން ކުއްޖާ ،ޕްލޭން ހަނދާނުގައި ހުރިޯތ ކަށަަވރުކޮށް، އެ 

 ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

ާވލުކޮށް، ހަ ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއާ ުނވަތަ ފޮސްޓަރކުާރ ފަރާތާ ުކއްޖާ  )ކ(  

ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަުށގައި ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ިޚދުމަތްދޭ 

ފަރާތްތައް ތައްޔާުރވެފައިވާ މިންަވރު ބަލައި، މި ަގާވއިދުގައި 

ެގ ކަންކަްނ ބަަލހައްާޓ ަފރާތްތަކާ ނުންގ ޕްލޭބަޔާންކުރާ މޮނިަޓރި

ަފރާތްތަކުްނ ކުަރންޖެހޭ  ވެ، އެ ރަފު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިާޔ ތަޢާ

 ވާނެއެވެ. ަފރާތްތަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ކަންކަން އެ

ކުރުމުގެ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާ

 ،ލާގައި ިހމެނެނީކުރުުމގެ ހަތަުރވަނަ މަރުޙަ  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ހ(  .44

ކުއްާޖއަށާއި ޢާއިާލއަށް ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުާރ  ،މޮނިޓަރކުރުމާއި

ެއހީެތރިކަން  ފަރާތަށް ދޭންޖެޭހ އިތުުރ ެއހީތެރިކަްނ ދެނެގަނެ، އެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ކޮިމއުނިޓީ  37މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

އަންނަނިވި ަކންކަން  ،މަޢުލ މާުތގެ ައލީގައި ތައްޔާރުުކރުމުގައި ލިބޭ

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަްތތެރިޔާ  ،ނެއްހިމެނޭ ގޮތުން މޮނިޓަރިންގ ްޕލޭ

ހުަށހަޅައި، އެ ްޕލޭން އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް -ތައްޔާރުކޮށް، ރީ

 ޕްލޭްނ ފާސްކުރަްނވާނެއެވެ. ކޮމިޓީން އެ  އެ

ން އަޅާެނ ތުކުރުުމގެ ގޮ ލަތު މޮނިަޓރހާކުއްޖާގެ  (1)   

 ފިޔަވަޅުތައް؛
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ދާެނ ުކރަމުން ރަށު ފެންަވރުަގއި މޮނިޓަރ ،ލަތުހާ ކުއްޖާގެ  (2)   

 ފަރާތްތައް؛

ގެންދާނެ މުއްދަތު؛  ކުރަމުން ލަތު މޮނިޓަރހާ ކުއްޖާގެ  (3)   

 އަދި

ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއަްށ ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތަްށ  (4)   

ކޮށްދިނުމުގައި ރަުށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީެތރިކަން ޯފރު

 ރާނެ ފަރާްތ ނުވަތަ ަފރާތްތައް.ފެންވަރުގަިއ ވިަލރެސްކު 

އިންެޓގްޭރޝަން -މި މާއްދާގެ )ށ( ާއ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ރީ )ނ(  

މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭްނ ފާސްުކރުމުން، މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން ން ކޮމިޓީ

ން ކުރުމަކީ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަްނކަ ކުރުމަށް ތަންފީޛު

 ކްޝަން ަސރވިސްެގ ޒިންމާއެެކވެ.ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮޓެ

ގޮތުން ެއޅިދާނެ ލަތު މޮނިަޓރކުރުުމގެ ހާވަީނ ކުއްޖާެގ މިތިރީގައި  )ހ(  .45 މޮނިޓަރިންގ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

އިންޓެްގރޭޝަްނ -އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ުނވަތަ ރީ (1)   

އަޅާ ފަރާތަކުްނ ފޯނު މެދުެވރިކޮްށ ކޮމިޓީން ކަނޑަ

 ލު ެބލުން؛ހާ  ކުއްާޖގެ ކުއްޖާއަށް ގުޅަިއގެން

އިންޓެްގރޭޝަްނ -އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ުނވަތަ ރީ (2)   

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ފޯނު މެދުެވރިކޮށް ުކއްޖާެގ 

ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތަށް ގުޅައިގެްނ 

 ލު ެބލުން؛ހާ ކުއްޖާގެ 

އިންޓެްގރޭޝަްނ -އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ނުވަތަ ރީ (3)   

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކުއްޖާެގ ގެއަްށ ހޯްމ 

 ވިޒިޓްކުރުން؛
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އިންޓެްގރޭޝަްނ -އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ނުވަތަ ރީ (4)   

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުްނ ކުއްޖާއަްށ ކިަޔވައިޭދ 

ކުއްާޖއާބެޭހ ވަތަ ސްކ ލުެގ ފަރާތުްނ ގަާވއިދުން ޓީޗަރު ނު 

 މަޢުލ މާތު ހޯދުން؛

ލަތާބެޭހ ހާ ގެ ގެ ުނވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާތުކުއްޖާގެ ޢާއިލާ (5)   

         އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ނުވަަތ  ،މަޢުލ މާތު

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެްއ -ރީ

 މެދުވެރިކޮށް  ހޯދުން.

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ 3އްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ )ށ(  

ކުެރވޭ ކޮންެމ ކުއްޖަކާ  އިންެޓގްރޭޓް -މޮނިޓަރިންގ ފިަޔވަޅަކީ، ރީ

ގެންދަންވާނެ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން އަޅަމުން ،ގުޅިގެން

 ފިޔަވަޅެކެވެ.

ާތެގ ފުކުެރވޭ ުފރަތަމަ ހަތަުރ ހަ އިންޓެްގރޭޓް -ކުއްޖާ ރީ (1)   

ފަހަުރ ހޯްމ  (އްކެއެ) 1ތާއަކު ފުކޮންމެ ހަ ،އިތެރޭގަ

 ވިޒިޓްކުރުން؛

ާތެގ ފުހަ (ާބރަ) 12އެއަށްފަހު، ވިދިގެން އަންނަ  (2)   

 (އްކެއެ ) 1ާތއިން ފުހަ )ދޭއް( 2މުއްދަތަށް، ކޮންމެ 

 ތާއަކު ހޯްމ ވިޒިޓްުކރުން؛ފުހަ

ްނ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިނާ އެއަށްފަހު، މޮނިޓަރިްނގ ޕްލޭ (3)   

ފަަހުރ  )ޭދއް( 2ނުވަތަ މަހަކު  ،ފަަހރު (އްކެއެ) 1މަހަކު 

 ހޯމް ވިޒިޓްކުރުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ މޮނިޓަރިންގ ފިޔަވަުޅތަކާބެހޭ  )ނ(  

އިންޓެގްޭރޝަން -އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްެތރިާޔ ނުވަަތ ރީ ،މަޢުލ މާތު
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 ޕްރޮޓެްކޝަން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ަފރާތުން ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިލީ 

ސަރވިސްއިްނ އަންާގ ގޮތެއްެގ މަތިްނ ލިޔުމުްނ ިރކޯޑުކޮށް 

 ،ގެންދަންވާެނއެވެ. އަދި ަގވާއިދުން ެއ މަޢުލ މާތު ބަލަހައްޓަމުން

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއަށާއި ކަމާެބހޭ ފެމިލީ 

 ވެ.ވާެނއެ  ގެންދަން ކުރަމުން އްސާ  ހިއެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރާ

ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ  މޮނިޓަރ
އިންޓެގްރޭޝަން -ރީ ،މަޢުލ މާތު

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

އެންެމ މަދުވެގެްނ  ،ެގ ދަށުން ހޯދާ މަުޢލ މާތުނުމޮނިޓަރިންގ ްޕލޭ )ހ(  .46

އިންޓެގްޭރޝަން -މަހު، ރީ (އްކެއެ) 1ަމހުން  ނެއް(ތި) 3ކޮންމެ 

 ވެ. ވާނެއެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން

ްއސާކުާރ ހިއިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއާ -ން ރީދާގެ )ހ( ގެ ދަށުމި މާއް )ށ(  

 އިްޞލާޙެއް ެގންނަން ނަށް މަޢުލ މާތުގެ އަީލގައި މޮނިޓަރިްނގ ޕްލޭ

ޖެހޭނަމަ، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ކުއްާޖއާ އެންމެ ގާތުން 

 ުކރަމުންދާ ަފރާތުގެ ކިބައިން ހޯަދންޖެހޭ މޮނިޓަރިންގ ްޕލޭން ތަންފީޛު 

 ،މަޢުލ މާތު ހޯދުމަށްފަހު، ެއ ޕްލޭނަްށ ބަދަލު ގެނައުމުެގ އިްޚތިޔާރު

 ޝަން ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.އިންޓެްގރޭ-ރީ

ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާއާ ދެމެދު 
ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ފަާރތާ 

ދެމެދު ގުޅުން ހީނަރުވާ 
 ލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްހާ

ފަރާތާ  ލާއާ ދެމެދު ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާކުއްޖާގެ ޢާއި  ކުއްޖާއާއި އެ )ހ(  .47

ރުވަމުންދާ ކަމަްށ ޗަިއލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ނަ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހީ

ނަމަ، އެކަން ޙަްއުލކުރަން  ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއަށް ފާަހގަވެއްޖެ 

   ވަނަ މާއްދާގެ 36ވާނީ މި ަގވާއިދުގެ  ުކރަން މަސައްކަތްފުރަތަމަ 

ިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންޓިންޖެންސީ ( ވަަނ ނަންބަުރގ3ަ)ނ( ެގ )

 އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ނާ ޕްލޭ

ވެސް،  ފަހުަގއި ުކރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަސައްކަތް )ށ(  

ކުއްޖާއާއި ޢާިއލާއާ ދެމެދު ނުވަތަ ފޮސްަޓރުކރާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ 

 ާފހަގަުކެރވޭނަމަ، ގުޅުން ރަނގަޅުނުވެ، އިތުރަށް ހީނަރުވަމުންދާކަމަށް
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 އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނެސް، އެކަމާ -އެކަން ރީ

             ގުޅޭ ގޮތުްނ ދެން އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަްއ ިނންމާނީ 

 އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.-ރީ

ކުއްޖާއާއި ޢާއިާލއާ ދެމެދު ނުވަތަ ފޮސްަޓރކުރާ ަފރާތާ ދެމެދު އޮންނަ  )ނ(  

އިންެޓގްޭރޝަންގެ - ހީނަރުެވގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ރީގުޅުން

، ގެންއިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފެނި-މަޤްޞަދު ގެއްލިފަިއވާކަމަށް ރީ

   ކުއްޖާގެ ޢާިއލާާއ ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތާ ުކއްޖާ ވަިކކުރަން 

ކުއްޖާ ަދއުލަތުެގ  ލަުތގައި، އެހާއިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ -ރީ

ގެ ދަށަްށ ގެނައުމާމެުދ ޢަމަލުުކރަންވާީނ ޤާނ ނު ަނންބަރު ބެލުމު

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ޤާނ ުނ( ގަިއ  2019/19

 ންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާ

ައނބުރާ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ޖަކު ކުރެވުނު ުކއް އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ރ(  

ކުއްޖާ އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެައރގަިއ ބެެހއްޓުމަށް  ލަތުގައި، އެހާ ގެނެވޭ 

ުކރުމުގެ  އިންޓެްގރޭޓް-ކުއްާޖ ައލުން ރީ ނިންމައިފިނަމަ، އެ

ން ަސރިވސްއިން މަސައްކަތް ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮެޓކްޝަ

 ފަށަންވާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

 
ވާލުކުރެވޭ ހަކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ތުގެ ޒިންމާ ފަރާ
ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްަޖކު ރީ )ހ(  .48

ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ  ުކއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަށް އެ  ގޮތުން އެ

ފަރާުތގެ ނުވަތަ  ލަތުގައި، އެހާ ާވލުކުެރވޭ ހަ ޔާ ނުވަތަ ބައްޕަ ޔާމަންމަ

)ކުޑަުކދިންގެ  2019/19ންަބރު ޤާނ ނު ނަ ،ަފރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެ

ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ޤާނ ނު( ގެ ދަށުން ކުއްޖާ ެބލެެހއްޓުމާއި 
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ެމހަިއ ޒިންމާތައް ތަރުބިއްޔަތުުކރުމާ ގުޭޅ ގޮތުްނ މަތިކޮށްފައިާވ އެން

 ހިނގާނެއެވެ.

ުކރުމުެގ  އިންެޓގްރޭޓް-ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުއްަޖކު ރީ )ށ(  

ުކއްޖާގެ މައިންބަފައިން ިފޔަވައި،  ކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަށް އެ ގޮތުން އެ

ާވލުކުރެޭވ ހަޢާއިލާގެ އެހެން ަފރާތަކާ ނުވަަތ ފޮސްޓަރުކރާ ަފރާތަކާ 

)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19ލަތުގައި، ޤާނ ނު ނަންބަުރ ހާ

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ޤާނ ނު( ެގ ދަށުން ުކއްޖާ ެބލެެހއްޓުމާއި 

ރުބިއްޔަތުުކރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައިންބަފައިްނގެ މައްޗަށް ތަ

 މެަހއި ޒިންމާތައް ހިނގާނެއެވެ.މަތިކޮށްފައިވާ އެން

ވާުލކުރެޭވ ހަ ުކރުމުގެ ގޮތުން ކުއްާޖ ބެލެެހއްޓުމަށް  އިންޓެްގރޭޓް-ރީ )ނ(  

ތަށް ގެްއލުންވާެނ ކަމެއް މާއެއްވެސް ަފރާތަކުން، ކުއްޖާެގ ކަރާ

އްޓުވުުމގަިއ އިހުާމލުވެއްޖެކަމަްށ މިނިްސޓްރީއަށް މެދުވެރިވުން ހު

)ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް  2019/19ފެނިއްޖެނަމަ، ޤާނ ނު ނަންބަުރ 

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ޤާނ ނު( ާއ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިްނ ކުއްާޖ 

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެނެވޭެނއެވެ. މިގޮތުްނ ިއހުމާލުީވ 

ކުއްޖާގެ ޤާނ ނީ ފަރާތާ  ވާނަމަ، އަދި އެ  މުގައި ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތް ކަ

ަފރާތުެގ ކިބައިްނ ކުއްޖާގެ  ާވލުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެހަބެލެނިވެރިކަްނ 

 ލެނިވެިރކަން ވަިކކުރެވޭެނއެވެ.ޤާނ ނީ ބެ

މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާްނކުާރ ފަަދ ޢަމަލެްއ ކޮށްިފ ފަާރތަކާމެދު  )ރ(  

 ،ަމއްަސލައެއް ވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެޤާނ ނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިފޔަ

 ބެހޭ އިދާާރއަކަށް ފޮނުވޭެނއެވެ.ކަމާ

ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް މާލީ 
 އެހީތެރިކަން ދިނުން 

ުކރުމުގެ ސަބަބުްނ  އިންެޓގްރޭޓް-ރީ ،ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކއްޖެއް  .49

މި ަގވާއިދުެގ  ،ށްކުއްާޖ ބެލެެހއްޓުމަށް މާީލ އެހީެތރިކަން ބޭނުްނވާކަމަ އެ
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ނަމަ، ހަމަޖެހިފަިއވާ  ދަށުން ހަާދ އެސެސްމަންޓުތަކުްނ އެނގެްނ އޮންނަ 

ހީތެިރކަން ާވލުާވ ފަރާތަކަްށ ާމލީ އެހަެގ ދަށުްނ ކުއްާޖ ބެލެެހއްޓުމާ ލުސ އު

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ -ރީ
 ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުން

ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅޭ ން އިންޓެގްރޭޝަްނ ކޮމިޓީ-މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ރީ  .50

ގޮތުން ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެޭވ ކުއްޖެްއގެ ނުަވތަ އެހެންވެްސ 

ފަރާތެއްގެ ޝަުކވާ މިނިސްޓަރަްށ ލިބިއްޖެނަމަ، އަދި އެފަަދ ޝަކުވާއެްއގެ 

ްށ ކަމަ ުކރަންޖެހޭ އިންެޓގްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ-އަލީގަިއ ރީ

އިންޓެްގރޭޝަން ކޮމިީޓެގ އެ ނިންމުމެއް -މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ރީ

 ރު މިނިސްަޓރަށް ލިިބގެންވެެއވެ.މުރާޖަޢާކުރަން އެްނގުމުގެ ބާ 

މި ަގވާއިުދ ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެޓުަގއި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ  .51 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 ގަެއވެ.ޚުޝާއިޢުކުރާ ާތރީ

ޒެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ ފުމި ގަާވއިދުގަިއ ޢިބާރާެތއް ުނވަތަ ލަ  .52 ނަކުރުން މާ

ހިނދަުކ، އަންނަނިވި  ަހއިކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ މާނައެްއ ދޭހަނުވާ

ޒުތަކަށް ފުވަނީ، އެ ޢިާބރާތްތަާކއި ލަ ޒުތަކަށް ދީފައި އެފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 ރުމެވެ.ވާ މާނަކު މިތިރީގައި ދީަފއި

ވަނީ، ވަގުީތގޮތުން  "ބެލުން ނުވަތަ ބެލެެހއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ހ(  

ާދއިމީގޮތެއްަގއި ކުދިން  ،ވާުލކުރުމާއިހަކުދިން ބެލެެހއްޓުން 

 ކުާރ ކުރުްނ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.ާވލުހަބެލެހެއްޓުން 

ުކއްޖާ ބަނޑުއަޅައި  ވަނީ، އެ  "ކުއްޖާެގ މަންމަ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެ  )ށ(  

 އިމީާހއަށެވެ.މަހޭ ވި

ވަނީ، ޤާނ ނު ަނންބަރު  "ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ނ)  

)ާޢއިލާއާެބހޭ ޤާނ ނު( ެގ ދަށުްނ ޞައްަޙ ާކެވންޏެއް  2000/4

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނާ  52ޤާނ ނުގެ  ކޮށްފައިވާ ިފރިހެނާއަްށ އެ 
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ހައި، މުއްދަތުަގއި އޭނާ ާކވެނިކުިރ އަްނހެނާ ަދރިއަުކ ވިާވ ދަރިލައް

 ނުވާ ފިރިހެާނއަށެވެ. ކޮށްފައިނު އެ ދަރީގެ ނަސަބު ނަފީުކރުމަށް، ލިޢާ

         ވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓަށެވެ. ނުވަތަ  "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ )ރ(  

ތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ޚްމި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ބެލުުމގެ އި

 ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯަޓކަށެވެ.

    " ކަމަށް ުބނެފައި އާިއ ޢާއިީލ ގުޅުމެްއ އޮންނަ ަފރާތްތައްއިލާ"ޢާ )ބ(  

ށް، ނުވަތަ ޔަުކއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމަ ވަނީ، އެ އެ

  )ޢާިއލާއާބެޭހ  2000/4ށް، ނުވަަތ ޤާނ ނު ނަންބަުރ ޔަބައްޕަ

އެ ޤާނ ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ،ޤާނ ނު( އާއި

 ތު ޙައްުޤވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.ނަޝަރުޢީ ބަލަދުެވރިންނަށް ނުވަަތ ޙަޟާ

ވަނީ، ުކއްޖެއްެގ މައިންަބފައިން  "އިހުމާލުވުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެ  )ޅ(  

ަފރާތެއްެގ ެބލުމުެގ ދަށުގަިއވާ ަފރާތަުކން ކުިރ  ުކއްޖާ އެ ނުވަތަ އެ 

ުކއްޖާއަށް  ޢަމަލަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދ ކޮްށލި ކަމެއްެގ ސަބަބުން

ފަދަ ެއންމެހައި  ސާނީ ގެއްލުެމއް ކުރިމަތިުކރުވާ ފުޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަ

ފަދަ  ފަަދ ގެްއލުމެްއ ކުއްޖާއަްށ ުކރިމަތިވެާދނެ ޢަމަލުތައް ނުވަަތ އެ 

 ޢަމަލުތަކަށެވެ.

 )ކ(  
 

 ޔާއިވަނީ، ކުއްޖާެގ މަްނމަ "މައިންބަފައިން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެ 

 ށެވެ.ޔަބައްޕަ

 )އ(  
 

        " ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ެއ ވަނީ، ޗައިލްޑް އެސެސްމަންޓް"

ޓް ުކރެވޭ ކުއްޖާގެ ވަނަވަާރއި ހާލަތު ބަޔާްނކޮށްފައި ހެޭދ އިންޓެްގރޭ-ރީ

 އެސެސްމަންޓަށެވެ. 
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     " ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ެއ ވަނީ، ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމަންޓް" )ވ(  

ށާއި ރިއުޅުން ބިނާކުރާުކރާނޭ ގެޔަންޓެްގރޭޓް ކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ދި އި-ރީ

 މުޖުތަމަޢަށެވެ.

، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ވަނީ "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ )މ(  

ާވލުުކެރވިފައިވާ ހަިއރެއްގައި  ުކރުމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އެ ެތރިކައުރައް

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް  ޔާންކޮށްފައި އެ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބަ )ފ(  

ާވލުުކެރވިފައިވާ ހަިއރަުކ  ކުރުމުެގ މަސްއ ލިއްޔަުތ އެ  ެތރި ކައުރައްކ

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާއަށެވެ.

___________________ 
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