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 ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްަފތިވި  14މަހުގެ  ނޮވެްނބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2019
 ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ،ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްާކކުރުމުގެ ިބލު ،ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކުރެއްވި  65 ދައުރުގެ

 ދުވަހު  ބުދަ( ިވ 1441 ރަބީޢުލްައްއވަލް 23) 2019 ނޮވެންބަރު  20 ،މަތިންވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ  92
ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގައި މިއަދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.

 
 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1153 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 3 

 9201/19 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޤާނޫނު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 
 

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފެށުން 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 
މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެިރުކރުމުގެ ގޮތުްނ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

އްޤުތަކާއި، އެކުދިންާނ މަތިކުރެވިގެންާވ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެްނާވ ޙަ

ޒިންމާތަކާއި، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއިލާާއއި، ޖަމާޢަތާއި، ދައުލަތާިއ 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއާއި، ކުޑަކުދިްނނަށް އަޅާލުމާިއ 

 .ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޭޅ އުސޫލުަތއް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ޤާނޫނު"  )ށ(  

 އެވެ.

 
 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ޙާޞިލުުކރުމެެވ.  .2 މަޤްޞަދު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާބެޭހ  )ހ(  

މުޢާހަދާއަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ކުޑަކުދިންެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކޮށްދީ، ކަށަވަުރކޮށްދިނުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ފޯުރކޮށްދިނުމުގައާިއ ކުޑަކުދިްނެގ  )ށ(  

ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުުމގަިއ ޢާއިާލއާއި، ަމިއންބަފައިންނާއި، 

ނިވެރިންނާއި، މުޖުތަމަޢާއި، ދަުއލަތާިއ އެހެިނހެން ަފާރތްތަކުގެ ޒިންާމ ބެލެ

 ކަނޑައެޅުން؛

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމާއި ެއހީތެރިކަްނ ބޭނުންވާ ކުދިންނަާށއި އެކުދިންެގ  )ނ(  
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ޢާއިލާތަކަށް އެ އެހީތެިރކަމާއި އެއްބާުރލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

ކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްަޓކައި، ޤައުީމ ކުޑަ )ރ(  

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ެއހީތެރިކަްނ ބޭނުންާވ ކުދިންނަާށއި އެކުދިްނެގ 

ޢާއިލާތަކަށް ެއހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުން ފޯުރކޮށްދިނުމާިއ، ދައުލަތުެގ 

 ޮފސްޓަރކުރުމާބެޭހ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުޑަކުދިން ގެންދިޔުމާއި، ކުޑަކުދިން

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާނުާލ ފަރާތްތަާކިއ އެކުދިންނާމެދު އިހުމާުލާވ ފަރާތްތަާކއި،  )ބ(  

އެކުދިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ަފރާތްތަކާއި އެކުދިްނނަށް ގޯނާކުާރ 

ކާެމުދ ފަރާތްތަކާއި، އެކުދިންެގ ކިބައިްނ ނާޖާއިޒު ފައިާދ ހޯާދ ފަރާތްތަ

ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މިނޫންވެްސ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކަްށ އުިނކަން ލިބޭފަަދ 

ޢަމަލުތައް ކުާރ ފަރާތްތަކާމެދު ކުށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާީއ 

ދަޢުވާކުރުްނ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިދުެގ ދަށުން އިދާީރ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން.

މި ޤާނޫުނ މާނަކުރަންވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އިސްލާމްދީުނގެ އަސްލުތަާކ  ހ()  .3 ޤާނޫނު މާނަކުރުން 

އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ިދވެިހރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވެަފއިާވ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ިއ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަން ާމނަކުރުމުގައާ )ށ(  

ތަޠުބީޤުކުރުމުަގއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާއާއި، 

އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮޯކލްތަކާއި، އެނޫްނވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

ބައިވެރިވެަފއިވާ މުޢާހަދާތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަާކިއ، އިންސާނީ 

ްށ ބިނާކޮްށ އުފެދިފައިާވ، ހުޅުވިގެންާވ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާިއ މިނިވަންކަމަ

 ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫުލކުާރ އުސޫލުަތއް ނަަގހައްަޓންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާިއ )ށ( އަްށ ޢަމަލުުކރުމުގައި، ިދވެހިރާއްެޖއިްނ  )ނ(  

ބައިވެރިވެަފއިވާ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކުގަިއ ހިެމނޭ ކަންކަމުެގ 

އިން އެއްވެްސ ކަމަކަްށ ދިެވހިާރއްޖެއިން އިޢުތިާރޟްކޮށްފައިވާނަަމ ތެރެ

 އެކަންކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުގަިއ "ކުޑަކުދިން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ ެއވަނީ، މައިމީާހެގ ބަނޑުަގިއ   .4 ކުޑަކުދިން 

 ކުދިންނާއި، ގަރުބަގަތީއްުސެރ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުަގއިާވ ޙާލަތުގައިވާ 

)އަާށަރ( އަަހުރ ފުރިހަމަުނާވ  18ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްަފހު، މީލާީދގޮތުން 

 ކުދިންނަށެވެ.

 

 ދެވަނަ ބައި 

 ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް 
 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 
، އެއްވެްސ ތަފާތުކުރުަމާކ މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ އެންމެހަިއ ޙައްޤުތައް )ހ(  .5 ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން 

 ނުލައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންެވއެވެ.

   ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، އެކުއްޖެއްެގ ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިިލއްޔަަތށް ބިނާކޮށް،  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ަޙއްޤުތައް ހޯދުމުގެ ޙައްުޤ ލިިބގެންވާ ކުއްޖެެކވެ.

ޤުތަްއ ކުއްާޖއަށް ލިބިދިނުުމގައި، ުކއްޖާެގ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކާރ ޙައް )ނ(  

ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިިލއްޔަތަްށ ބިނާކޮށް، ެއކުއްޖާއަްށ އެކަީށެގންވާ ލަަފއާިއ 

 އިރުޝާދުދިނުމަކީ ެއކުއްޖާގެ ެބލެނިެވރިންގެ ޒިންމާއެެކވެ.

 

ކުަލއަށް،  ކުއްޖާގެ ނުވަަތ ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިއެްއގެ ނަޞްލަށް، ުނވަތަ )ހ(  .6 ތަފާތުނުކުރުން 

ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ ަބހަށް، ނުވަތަ ިސޔާސީ ނުަވތަ އެނޫންެވްސ 

ވިސްނުމަކަށް، ނުވަަތ އުފަންީވ ޤައުމަށް، ނުވަަތ ނިސްބަްތވާ ޢާިއލާއަށް، 

ނުވަތަ ، ނުވަތަ އުފަންވީ ރަށަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ އިޖްތިމާޢީ މަުރކަޒަށް

ދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ ާމީލ އެއިން ފަރާެތއްެގ ކިބައިަގއި ހުިރ ނުކުޅެ

ފުދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް ބިނާޮކށް، އެއްވެްސ 

 ކުއްޖަކާމެދު ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.
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ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިއެްއ ނުވަަތ ޢާިއލާެގ މެންބަެރއް ނިސްަބތްވާ ާޙލަތަަކްށ  )ށ(  

ރަކާތަކާ ުގޅިގެން ނުވަަތ ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން ހިންގާ ޙަ 

ފާޅުކުރާ ޚިާޔލަކާ ގުޅިގެން ުނވަތަ ގެންގުޅޭ ފިުކރަާކ ގުޅިގެްނ އެކުއްާޖއާމެުދ 

 ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
  

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ދިިރހުރުމާިއ ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު، އޭެގ އެންމެ ފުާޅ  )ހ(  .7 ދިރިހުރުމާއި ހެދިބޮޑުވުން 

 އެވެ.ދާއިރާގަިއ ލިބިގެްނވެ

 ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤަީކ އެްއވެސް ުކއްޖަކާ ަވކިކުެރވޭނެ ޙައްެޤްއނޫނެވެ. )ށ(  

ދިރިހުރުމާިއ ހެދިބޮޑުވުމުެގ ޙައްޤު އޭގެ އެންމެ ުފޅާ ދާއިރާގަިއ  )ނ(  

ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގަިއ 

ިހކޮށްދީ، ެއަކމަށް ބޭނުންާވ އެކުދިންނަށް ދެމިތިބެވޭެނ ފުރުޞަުތ ފަ

ވަސީލަތްތައް ހޯަދއިދިނުމަކީ، އަދި އަނިޔާާއއި ގޯނާިއން އެކުދިްނ 

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަީކ، އެކުދިންެގ 

ބެލެނިވެރިންނާިއ ޢާއިާލއާއި އެކުދިން ދިިރއުޅޭ މުޖުތަމަޢުެގ ފަރާތްތަކާއި، 

 ވެ.ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެ 
 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް 

 އިސްކަންދިނުން 
ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުްނވިޔަްސ ނުވަަތ ޝަރުީޢ ކޯޓުތަކުްނވިޔަސް ުނވަަތ  )ހ(  .8

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނވިޔަްސ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ަރއްކާތެރިަކން ފޯރުކޮްށޭދ 

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަިމއްލަ ފަރާަތކުންވިޔަސް ނުވަަތ ބެލެނިވެރިްނ 

ކަމުގައިވިޔަސް، ކުޑަކުއްޖަާކގުޅޭ ކަންކަްނ ނިންމުމުގަިއ އެްނމެ އިސްކަމެްއ 

 ދޭންވާނީ، އެކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަްތކުރުމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އިްސކަންދިނުމުގައި، ކޮންެމ ކުއްޖަާކ ގުޅޭގޮތުންވެްސ  )ށ(  

އިގެްނވާ އެންމެހަިއ ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ، އެުކއްޖަކު ުހރި ާޙލަތަށާއި ވަށަ

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ަމއްަސލަ ވަކިންނެވެ. 

އެގޮތުން، އެްއވެސް ަފރާތަކުން ވަކި ކަަމކާ ގުޅޭޮގތުން ކުއްޖާެގ 

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ަފއިދާހުިރ ގޮްތ ކަނޑައަޅަންޖެހިއްެޖ ޙާލަތެްއގައި، 

ވި ޢާންުމ މިންގަނޑުތަކަްށ އެކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ އަންނަނި

 ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހގައެވެ.
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 ކުއްޖާ އެކަމާމެދު ދެޭކ ގޮތް؛ (1)   

 ؛ކުއްޖާގެ އަިމއްލަވަންތަކަން (2)   

ކުއްޖާ ޢާއިލީ މާޙަުއލެއްގައި ދެިމހުރުމުގެ މުހިންމުކަާމއި ޢާިއލާެގ  (3)   

ެގ މެންބަރުންނާ ކުއްޖާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްުޓމު

 މުހިންމުކަން؛

ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެިރަކމާއި،  (4)   

 ސަލާމަތްތެރިކަން؛

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްަގއި ދެމިުހރުމުގެ ަޙއްޤު؛ (5)   

 ކުއްޖާއަށް ލިބިޭދ އުނގެނުމުެގ ޙައްޤު؛ (6)   

 ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ުނވަތަ އެނޫންެވސް ޙާލަތު. (7)   

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން )ނ(  

ވަކި މިންގަނޑަކަށް ުނވަތަ މިންގަނޑުތަކަކަށް ުބރަަދން ދިނުމުގަިއ 

ބަލަންވާނީ، އެއިްނ ކޮންެމ މިންގަނޑެއް، އެުކއްޖާެގ ޙާލަާތ ގުޭޅ 

ށެވެ. މިންވަރަކަށް ރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަހު، ެއ ޙާލަތަާކގުޅޭ ނިސްބަތަކަ

އެހެންނަމަވެސް، ެއ ޙާލަުތގައިވެސް، އެ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ކަންކަުމެގ 

 ޢާންމު މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކުެގ އިތުރުންވެސް،  )ރ(  

ޖާ ހުިރ އަދި އެ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާނެ ފަދައަކުން، ކުއް

ޙާލަތަށް ބިނާކޮށް، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްުކރުމަށް ުމހިންމު އެހެްނ 

 ކަންކަމަށްވެސް ރިާޢޔަތްކުރަންވާެނއެވެ. 

 

، އަމިއްލަ ރަޢުޔެްއ އުފަންުކރުމުގެ ޤާިބލުކަން ލިބިފައިާވ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްމެ )ހ(  .9 ރަޢުޔު ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކަްނކަމުގަިއ އެުކއްޖާެގ ރަޢުުޔ ހާމަކުރުމުެގ ޙަްއުޤ އެކުއްޖަކާގުޭޅ އެންމެހަިއ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ުކއްޖާެގ ރަުޢޔަށް ބުރަދަްނ  )ށ(  

ދިނުމުގައި، ކުއްޖާގެ ޢުުމރާއި، ކުއްާޖގެ ބަދަުލވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
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ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންާވ ރައްކާެތރިކަމާިއ އަޅާުލން، ކުއްޖާެގ  )ހ(  .10 ން އަޅާލުމާއި ޙިމާޔަތް ލިބު 

ބެލެނިވެރިންގެ ަފރާތުންނާއި ކުއްޖާގެ ާޢއިލާގެ ަފރާތުންނާިއ މުޖުތަމަޢުގެ 

ފަރާތުންނާއި ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށމެ ލިބިގެްނާވ 

 ޙައްޤެކެވެ.

މަށް ބޭނުންާވ ަރއްކާތެރިކަާމއި އަޅާލުްނ ލިބިދިނުމުގަިއ ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވު )ށ(  

އެންމެ އިސް ޒިންމާއެއް އަދާުކރާނީ ޢާންމު އުޫސލެއްގެ ޮގތުން ކުއްޖާެގ 

    ބެލެނިވެރިްނ ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، ުކއްޖާގެ ެބލެނިވެރިްނގެ ފަރާތުްނ 

މާިއ، އެ ރަްއކާތެރިކަން ލިބިނުދޭ ޙާލަުތގައި ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަރއްކާތެރިކަ

ކުއްޖާގެ ބެލެނިެވރިންގެ ވާޖިބު ކަުމގައިނުވާ، ދަުއލަތުން ސީާދ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާެތރިކަން ުކއްޖާއަށް ޯފރުކޮށްދިނުަމކީ ދައުލަުތެގ 

 ވާޖިބެކެވެ. 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަްށ ބަލަިއ ޢާއިާލގެ މާޙަުއލުން ަވގުީތގޮތުން ނުވަަތ  )ނ(  

 ވަކިކޮށްފަިއވާ ުކއްޖަަކށް، ޚާއްަޞ އެއަށްވުެރ ދާއިީމ ސިފައެްއގައި

 ރައްކާތެިރކަމާއި ެއހީތެރިކަްނ ދައުލަތުްނ ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 

ޖިންސީގޮތުން ނާޖާއިޒު 
ބޭނުންހިފުމާއި، ޖިންސީ 

ގޯނާކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން 
 ލިބުން 

ކުއްޖަަކްށ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް، ޖިންސީގޮތުން އެކުއްޖެްއގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންހިފުމާއި، އެ  .11

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުން ރައްކާެތރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްުޤ ލިިބގެންވާ ކުއްޖެެކވެ. އޭެގ 

 ތެރޭގައި، އަންނަިނވި ކަންކަމުްނ ރައްކާެތރިވުމުެގ ޙައްުޤ ހިެމނިގެންވެއެވެ.

 ޖިންސީ ގޯނާގެ ިޝކާރަައކަށްވުން؛ )ހ(  

ލޮއިޓޭޝަްނެގ ހަށިވިއްކުމުެގ ވިޔަފާިރއާއި އެނޫްނވެސް އެކްްސޕް )ށ(  

 ޢަމަލުތަކުގައި ަބއިވެިރކުރުވުން؛

 އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި ުނވަތަ އުފެއްދުުމގައި ަބއިވެިރކުރުމާިއ ދެއްކުން. )ނ(  

 

އަނިޔާއާއި ގޯނާކުރުމާއި 
އަޅާނުލުމުން ރައްކާތެރިކަން 

 ލިބުން 

 ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް އެންމެހައި ބާވަެތއްގެ ޖިސްމާނީ ައދި ނަފްސާނީ  )ހ(  .12

އަނިޔާއާއި، ގޯނާކުރުަމކުންނާއި، އަޅާނުލުާމއި، ިއހުމާލުވުާމއި، ނުބައިކޮްށ 

ހިތުމާއި، ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމާއި، ޖިންީސ ގޯނާުކރުމާއި، އެނޫންެވްސ 
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ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަްސއެޅޭނެ އެންމެހަިއ ޝިކާރަތަކުްނ 

 ރައްކާތެިރކަން ލިބުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވާ ުކއްޖެކެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ޙައްޤަކީ، ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިންެގ  )ށ(  

ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ކުއްާޖ ހުންނަ ކޮންެމ އިެރއްގައިިވޔަސް ނުވަތަ ކުއްޖާެގ 

ޤާނޫނީ ބަލަދުެވރިއެްއެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ހުންަނ ކޮންމެ ިއރެއްގަިއވިޔަސް، 

ވަތަ ުކއްޖާެގ ބަލަދުެވރިކަާމ ނުވަތަ ސްކޫުލގެ މާޙަުއލުގަިއވިޔަސް ނު 

އެވަގުތެްއގަިއ ޙަވާުލވެުހރި އެހެްނ ފަރާތެްއގެ ެބލުމުެގ ަދށުގައި ކުއްާޖ 

  ހުންނަ ކޮންމެ އިރެްއގައިެވސް އެކުއްާޖއަށް ލިބިގެްނވާ ަޙއްޤެކެވެ. އަިދ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލުތަުކގެ ތެެރއިން ޢަމަލެއް ކުއްޖަާކ 

ނީ އެކުއްާޖގެ މައިންބަފައިން ކަުމގައިވީނަަމވެސް، ނުވަަތ ދެކޮޅަށް ކުރަ

އެކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުެވރިއެއް ކަމުގައިވީނަމަެވސް ނުވަތަ ސްޫކުލ 

މާޙައުލުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ކުއްާޖއާ ޙަވާުލވެުހރި ދައުލަތުެގ 

ަތ މުއައްސަސާއަކަށް ނިސްބަތްާވ ފަރާތަކުން ކަުމގައިވީނަަމވެސް، ނުވަ

ކުއްޖާގެ ބަލަުދވެރިކަާމ އެަވގުތެއްގަިއ ޙަާވލުވެުހރި ެއެހން ފަރާތަކުްނ 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުވަތަ ެއހެން ކުއްޖެއްގެ ަފރާތުން ކަމުަގއިވީނަމަވެސް، 

   ނުވަތަ މިނޫން އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، މި މާއްާދެގ 

 ގެްނވެއެވެ.)ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޙައްޤު، އެކުއްޖަކަްށ ލިބި

އަނިޔާއާިއ ގޯނާ ލިބެމުންދާ ކުދިްނ ތަހައްމަުލކުރަމުންދާ ކަްނކަމާމެދު ނުވަަތ  )ނ(  

އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޙާލަތާމެދު އަޅާނުލުމަކީވެސް އެކުދިންނާމެުދ 

 ކުރެވޭ އަނިޔާއެްއ ކަމުަގއި މި މާއްާދގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ބެލޭނެއެވެ.

މާއި ގޯނާކުރުމުގެ ިޝކާރައަކަްށވާ ކުޑަކުދިންަނށް ދައުލަތުެގ އަނިޔާކުރު )ރ(  

ފަރާތުން އަޅާލުމާިއ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ ދަުއލަުތގެ ޒިންމާއެްއ 

ކަމުގައި މި ޤާނޫނު ދަންނަ ހިނދު، އެއާ ެއކުއެކީަގއި، ައނިޔާއާއި ގޯާނެގ 

ފިޔަވަޅުތަްއ ޝިކާރައަކަށް ެއކުދިން ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެޭހ 

 ދައުލަތުން އަޅަންވާނެެއވެ.
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ނޭދެވޭ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ 
 ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަާށއި، ކަރާމާތަށާިއ ކުއްޖާެގ ހެދިބޮުޑވުމަށް ނޭދެޭވ  )ހ(  .13

އަސަރެްއ ފޯާރ ފަަދ އެންމެަހއި އިޖްތިމާޢީ އަިދ ޘަާޤފީ ކަންކަމުްނ 

  ލިބުުމގެ ޙައްުޤ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށްމެ ލިިބގެންެވއެވެ.ރައްކާތެިރކަން

ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށާއި، ކަރާމާތަށާިއ ހެދިބޮޑުވުމަްށ ޭނދެވޭ އަަސރެްއ  )ށ(  

ފޯރާފަދަ އިޖްތިމާީޢ އަިދ ޘަޤާީފ ކަްނކަމުން ކުދިްނ ުދރުެހލިކުރުމަށްޓަކަިއ 

ފިޔަވަޅުތަްއ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

 އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ ދަުއލަތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.
 

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީވުމާއި 
 ނަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ޙައްޤު 

ކޮންމެ ކުއްޖަުކވެްސ އުފަންވުމާއެކު، ޤާނޫނު ޤަޫބލުކުާރ ަނމެއް ލިބުާމއި،  )ހ(  .14

އެކުއްޖެއްެގ އުފަންވުްނ ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފަިއ އޮުތމުގެ ޙައްުޤ 

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަީރކުެރވިފައި އޮތުމުެގ ޙައްޤުގެ ެތޭރގައި، ޤާނޫުނ  )ށ(  

ޤަބޫލުކުރާ ނަމަކާއި، ކުއްޖާގެ ޖިންސާއި، އުފަން ާތރީާޚއި، އުފަންިވ 

ތަނާއި، މައިންބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޤައުމީ ނިސްބަްތ ހިމެނޭގޮތުން، 

ންމެަހއި މަޢުލޫމާތު ރަިޖސްޓަރީކުެރވިފަިއ އެކުއްޖާގެ އުފަންވުމާގުޅޭ އެ

 އޮތުމުގެ ޙައްުޤ ހިމެނެއެވެ.
ދިވެހިރަްއޔިތަކަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް، ދިވެހިރަްއޔިތުަކްނ  )ނ(  

ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ދިވެިހރައްޔިެތއް ކަމުަގއިވާ އެއްެވސް ކުއްޖެއްެގ 

 ވޭނެެއވެ.ކިބައިން ދިވެިހރައްޔިުތކަން ނިގުޅައެްއ ނުގަނެ
 

އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ 
 ޙައްޤު 

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވާ އަމިއްަލވަންތަކަން ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި،  )ހ(  .15

އެކުއްޖެއްެގ ކާކުކަން އަންގައިޭދ ރަސްމީ މަޢުލޫމާުތގެ ެރޯކޑެއް އޮތުމުެގ 

ޤާއި، ކުއްާޖެގ ޙައްޤާއި، އެ މަޢުލޫމާުތ ޙިމާޔަތްކުެރވިފައި އޮތުމުގެ ޙައް 

އަމިއްލަވަންތަކަްނ ނިގުޅަިއގަނެވޭެނ ޢަމަލުތަކުްނ ރަްއކާތެިރވުމުގެ ަޙއްޤު، 

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ.

ކުއްޖާގެ އަމިއްަލވަންތަކަން ދެެމހެއްޓުމުެގ މާނައިެގ ތެޭރގައި، ުކއްާޖެގ  )ށ(  

ންތަްއ ދެމެހެއްޓުްނ ނަމާއި، ޤައުމިއްޔަތާއި، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ޢާިއލީ ގުޅު

 ހިމެނިގެންވެއެވެ. 
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މައިންބަފައިން އެނގުމާއި 
އެމީހުންގެ އަޅާލުން ލިބުމުގެ 

 ޙައްޤު 

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަެނވެން ެނތް ޙާލަތުގަިއ  )ހ(  .16

ފިޔަވައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެްސ އެުކއްޖާގެ މައިންބަފައިްނނަކީ ކޮބައިކަްނ 

، އަދި ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިްނ ދުނިޔޭަގއި ތިބިަނމަ، އެމީހުންެގ އެނގުމުގެ

އަޅާލުން ލިބި، އެމީހުްނގެ ެބލުމުެގ ދަށުން ހެދިބޮުޑވުމުގެ ަޙއްުޤ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް ިއސްކަންދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫުނގައިާވ ގޮތުގެމަިތްނ  )ށ(  

ެޖހޭ ފަދަ ާޙލަތެއްަގއި މެނުވީ، ނުވަަތ ކުއްޖާ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރަން

ކުއްޖާ މައިންބަފައިންާނ ދުުރގަިއ ުހރުމަށް ޤާނޫނަކުްނ ކުރިމަތިުކރުާވ 

ޙާލަތެއްގަިއ މެނުވީ، ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްެވސް އެކުއްޖެްއގެ ަމއިންބަފައިންާނ 

 އެކުގަިއ ދިރިއުޅުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވެެއވެ.
ބަަފއިން ނުވަަތ މަންމަ ުނވަތަ ަބއްޕައާ ުދރުގަިއ ކުޑަކުއްޖަކީ އޭާނގެ މައިން )ނ(  

އަދި އެމީހުންނާ ގުޅުމެއް ޭބްއވުމަކީ ުކއްޖާެގ ، ދިރިއުޅޭ ުކއްޖެއްކަމަށްވާނަމަ

މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެޭވ އަސަރެްއ ުކރާެނ ކަމެްއ ަކމުގައިނުވާނަމަ، 

އެކުއްޖާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ މަންމަ ުނވަތަ ބައްޕަާއ 

 ދުން ގުޅުން ބާއްވަމުން ގެންދިޔުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންވެެއވެ.ގަވާއި
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަްތކުރާިއރު، ކުއްޖާގެ މަޞްަލޙަތަށް އެންެމ  )ރ(  

ފައިދާހުރި ގޮތަކީ، ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އޭނާގެ ަމއިންބަފައިންާނ 

ދި ކުއްާޖެގ ވަކިކުރުން ކަުމގައިވާ ާޙލަތުގަިއ މެނުވީ، ކުއްޖާގެ އަ

މައިންބަފައިންގެ ުނރުހުމުަގއި، ުކއްޖާެގ މައިންބަފައިންެގ ކިބައިން އޭާނ 

 ވަކިކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 ޙައްޤު 

ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ، ރޫޙާނީ އަދި އަްޚލާޤީ ދުޅަހެޔޮކަާމއި، ޖިސްމާނީގޮތުންނާިއ   .17

ޑުވުމަްށ ބޭނުންވާ، ކުއްޖާެގ ޢުމުރާގުޭޅ މަޢުލޫމާތު، ނަފްސާނީގޮތުން ކުއްޖާެގ ހެދިބޮ

ކޮންެމ ، ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤު، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމީ މަޞްދަރުތަކުން

 ކުއްޖަކަށްމެ ލިިބގެންވެއެވެ.

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1153 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 12 

ެގ ޤާބިލިއްަޔުތ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ، އެކުދިން )ހ(  .18 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން 

ތަންދޭ މިންވަރަކުްނ އަދި އެކުދިންެގ ަކރާމާތަށް އުނިަކމެއް ނާންނާެނ 

ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލައަށް ކަްނކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާާރއި، މުޖުތަމަޢުގަިއ 

ބައިވެރިވުުމގެ ހަމަހަމަ ުފރުޞަުތ ލިބި، ުފރިހަަމ އަބުުރެވރި ިދރިއުޅުމެްއ 

 ެއވެ.އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ކޮންމެ ުކއްޖަކަށްމެ، ޢާއިލާެގ ފަރާތުންނާއި،  )ށ(  

ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި، ަދއުލަތުެގ ފަރާތުްނ ޚާްއޞަ އަޅާލުމާިއ 

 ރައްކާތެިރކަން ލިބުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވެއެވެ.

، އެކުއްޖެްއެގ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކިބައިގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެްއ ުހރުމަކީ )ނ(  

މައިންބަފައިންނާ އެކުއްޖާ ވަކިުކރުމަށް ޞައްޙަ ސަބަބެްއ ނޫނެވެ. އަިދ 

ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަށް އެންމެ ފައިާދހުިރ ގޮްތ ކަމުަގއިާވ ޙާަލތުގައި މެނުވީ، 

ކުއްޖެއްެގ މައިންބަފައިންެގ ކިބަިއގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެްއ ުހރުމަކީވެްސ 

 ންނާ ެއކުއްޖާ ަވކިކުރުމަްށ ޞައްޙަ ސަބަބެއްނޫނެވެ.އެކުއްޖެއްެގ މައިންބަފައި
 

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި 
ދެމިތިބުމުގެ ޙައްޤާއި އެކަށީގެންވާ 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތަކަްށ ވާޞިުލވުމަްށ  )ހ(  .19

ންުހރި އެންެމ މަތީ ފެންވަރަކުްނ ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ަފރުވާއާިއ ޚިދުމަތް، ލިބެ

ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، ބަިލވުމުން، އެ ބައްޔަކަށް ަފރުވާ ހޯދޭެނ ވަސީލަތްތަްއ 

 ލިބުމުގެ ޙައްުޤ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށްމެ ލިިބގެންވެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެއްަގއި ދެމިތިބުުމެގ  )ށ(  

އްޙީ ަފރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްުޤގެ ތެރޭަގއި، ޙައްޤާއި އެކަށީގެްނވާ ޞި

އެކަށީގެންާވ ރަނގަޅު ފެްނވަރުެގ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމާއި، ބަލިތަުކްނ 

ދުރުވެތިބުމަށް ބޭނުްނވާނެ މަުޢލޫމާތާއި، ވަސީލަތްތަާކިއ ޚިދުމަތްތަްއ 

ކުއްޖާެގ ޢުމުާރ އެކަށީގެްނާވ ގޮތެއްަގިއ ލިބުމާއި، މައިމީާހގެ ބަނޑުގަިއ 

ޖާ ގަރުބަގަީތއްސުރެ ެއކުއްޖާއަށާއި އެކުއްޖާގެ މައިީމާހއަށް ލިބެންާވ ކުއް

ދަރިމައިވުމާގުޅޭ ިޞއްޙީ ަފރުވާާއއި އެނޫންވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުުމެގ 

ޙައްޤު ހިމެެނއެވެ. އަދި ކުއްޖާެގ ޞިއްޙަތަްށ ެގއްލުންިލބިދާނެ ޘަާޤީފ 

އްޤުވެްސ އާދަކާދަތަކާއި ޢަމަލުތަކުން ަރއްކާތެިރވެތިބުމުެގ ޙަ

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.
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ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ މައިމީާހގެ ބަނޑުގަިއ ުކއްޖާ ަގރުބަގަތީއްުސެރ  )ނ(  

ވިހެއުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ޞިއްީޙ ަފރުވާާއއި ޚިދުމަތްތަްއ ލިބިދިނުމާިއ، 

އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ވާޞިލުވެވޭނެ ަމގުފަހިކޮށްދިނުމަީކ، އެކުއްޖާެގ 

 ލަުތގެ ޒިންމާއެކެވެ. މައިންބަފައިންނާއި ދައު
މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޞިއްޙީ ަފރުވާާއިއ ޚިދުމަތްތަްއ  )ރ(  

ލިބިދިނުމުގައި، ބަލިތަކުން ަސލާމަތްވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ވެްކސިން ޖެހުމަީކ 

މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެ ެވކްސިން ޖެހުމަށް އިުޢތިރާޟްކުރުމުެގ 

 ނަށް ލިބިގެނެއްނުެވއެވެ.ޙައްޤު މައިންބަފައިން

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޞިއްޙީ ފަުރވާއާއި ޚިދުމަތްަތއް ޤާއިމުކޮށް،  )ބ(  

އެކަންކަމަށް ވާޞިުލވެވޭނެ މަގުފަިހކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަްށ 

ވާޞިލުވުމުން މަްޙރޫމުވެފައިވާ ކުއްޖަކު ނެތްކަްނ ކަށަަވރުކުުރމަކީ ދައުލަތުެގ 

 މާއެކެވެ.ޒިން

 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި އިޖްތިމާޢީ 

 ރައްކާތެރިކަން 
ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި، ނަްފސާނީގޮތުންނާއި،  )ހ(  .20

ރޫޙާނީގޮތުންނާއި، އަޚްލާޤީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުްނ ުކިރއެރުމަށްޓަކައި، 

ރެްއގަިއ އެކުއްޖެއްެގ ދިރިއުޅުމުެގ ފެންވަުރ އެކަށީގެްނާވ މިންވަ

 ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވެއެވެ.
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްަގއި ހެދިބޮޑުވުމަށް ކުއްޖާއަްށ ބޭނުންވާ ކާނާއާއި ސާުފ  )ށ(  

ފެން ލިބިދިނުމާއި، އެކަށީގެންާވ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަްތ ލިބިދިނުމާއި، 

ދި ޞިއްޙަަތްށ އެކަށީގެންާވ ފޭރާމާިއ ބޯިހޔާވަިހކަން ލިބުމާއި، ސާުފ އަ 

ރަނގަޅު ވެއްޓެްއގައި ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު، ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްެމ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަްށ ބޭނުންވާ ިދރިއުޅުމުގެ ހަމަތައް ޯފރުކޮްށދިނުމުގެ އެންެމ  )ނ(  

އިސް ވާޖިބު، އެމީހުންެގ ޤާިބލިއްޔަތާިއ މާީލ ާޙލަތު ތަންދިްނ މިންވަަރކުްނ 

ރާނީ ުކއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ ުކއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަްނ އަދާކު

 އެއިރެްއގައި ަޙވާލުުކރެވިފަިއވާ ފަރާަތކުންނެވެ.
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އިޖްތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަްނ ބޭނުންވެފަިއވާ ކުދިންނަށާިއ އެކުދިންެގ  )ރ(  

މައިންބަފައިންނަށް އެ ރަްއކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ، ދައުލަތުެގ 

 ކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ހުިރ މިންވަރަކުން، ަދއުލަތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.ތަނަވަސް

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޭޅ ކޮންެމ ކުއްޖަކަްށވެްސ އެްއވެްސ ތަފާތުކުރުެމްއ  )ހ(  .21 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 

 ނެތި އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންވެެއވެ. 

ލީމާިއ މެދުމަދުަރީސ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޭޅ ކުޑަކުދިންެގ ފަާށ ތަޢު )ށ(  

ތަޢުލީމާއި ަތރުބިއްޔަތާބެޭހ ކަންކަން އުނގަންނައިދިނުަމކީ ެއކުދިންެގ 

 މައިންބަފައިންނަށާއި ދައުލަުތގެ މައްޗަްށ ލާޒިމުކަމެކެވެ.

އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި އުސޫލުތަާކއި އިސްލާމީ ަތރުބިއްޔަާތއި، އިންސާީނ  )ނ(  

މުކޮްށ އެންމެްނގެ މެދުަގިއ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުާމއި، ޢާން

ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާިއ ރަޙުމަތްތެިރކަން ބާއްަވއިގެްނ އުޅުމުެގ 

މުހިންމުކަމާއި، ދީމިޤްރާޠީ ހަމަތައް އުނގަންނައިދޭ، އަިދ އެކަންކަމަްށ 

ބާރުއަޅާ ތަުޢލީމީ ނިޒާމެްއ މެދުެވރިކޮްށ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްވެްސ 

 އިދޭންވާނެެއވެ.އުނގެނެވޭނެގޮތް ަދއުލަތުން ހަމަޖައްސަ

ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރުކުޅެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުކުމެ އުޅެޭވނެ ތަންތަން،  )ރ(  

ދައުލަތުެގ ތަނަވަސްކަމާިއ ކުޅަދާނަކަންހުިރ މިންަވރަކުްނ އެކަށީގެްނާވ 

 ރައްކާތެިރ އަދި ރަނގަޅު ފެންަވރެއްަގއި ދަުއލަތުން ޤާއިމުކޮްށދޭންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަުޢލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، މި މާއްދާގައި  )ބ(  

އެކަންކަމަށް ވާިޞލުވެވޭެނ މަގުފަިހކޮށްދިނުމާއި، ފަާށ ތަޢުލީމާއި، 

މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުުކރުމުން މަޙްރޫމުވެފަިއވާ ކުްއޖަކު ނެތްކަްނ 

 ކަށަވަރުުކރުމަކީ ދަުއލަތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ނުފޮނުވާ ކުދިްނ ދެނެގަނެ، އެ ުކދިން ސްކޫލަްށ ސްކޫލަށް ނުާދ އަިދ  )ޅ(  

 ގެންދާނެ ނިޒާމެއް އެުކލަވާލުމަީކ ދަުއލަތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.
 

މުދާ ހޯދައި މުދަލުން 
 މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ، ޤާނޫނުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މުދާ ހޯދުމާިއ،  )ހ(  .22

ން މުޢާމަލާތުުކރުމުގެ ޙައްުޤ މިލްކުކުރުމާއި، ާވރުތަކުރުާމއި، މުދަލު

 . ލިބިގެންވެެއވެ
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ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގަިއ ހުިރ މުދަލާިއ އެކުދިންނަށް ވާރުަތ ުނވަތަ ަތރިކައިެގ  )ށ(  

)އަާށރަ( އަހަުރ ވުމުގެ ުކރިްނ  18ތެރެއިން ލިބޭެނ މުދާ އެކުދިންނަްށ 

ރުމާބެޭހ އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަްށ ބޭނުންުކރުމާއި، ވިއްާކލުމާއި، ބަދަލުކު

 އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

 
 

އަރާމުކުރުމާއި، 
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، ޘަޤާފީ 

ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 
 ޙައްޤު 

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ އަރާމުުކރުމާއި، އެުކއްޖާގެ ޢުމުރާުގޅޭ ކުޅިވަާރިއ  )ހ(  .23

ޤާީފ ކަންކަމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ަޙރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުާމއި، ޘަ

 ފަންނުވެރި ކަންކަމުަގއި ބަިއވެިރވުމުގެ ޙައްުޤ ލިިބގެންވެއެވެ.
ޘަޤާފީ އަދި ފަންުނވެރި ކަންކަމުގަިއ ކުއްާޖ ބައިެވރިވުަމށް ލިބިފައިާވ  )ށ(  

ޙައްޤަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ކުިދންނަށް ޘަޤާީފ 

، މުނިފޫހިފިުލވުމާއި، ކުޅިަވުރ ކަންކަމާއި، ފަންނުވެރި ކަންކަމާއި

ޙަރަކާތްތަކުގަިއ ބަިއވެިރވުމުެގ ހަމަހަަމ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދިނުަމްށ 

އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅުތައް، ކުއްޖާގެ ަމއިންބަފައިްނނާއި ދައުލަތުްނ 

 އަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

އެކުދިން ހުްސ ، ލިޭބ ގޮތަށްކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ބަިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަުތ  )ނ(  

ވަގުތުތަކުގަިއ ކުޅޭނެ ކުޅިވަރާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ޙަަރކާްތތަކަށް ބޭނުންާވ 

ވަސީލަތްތައް، ދަުއލަތުގެ ތަނަަވސްކަމާއި، ކުޅަދާނަކަންހުިރ މިންވަރަުކްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަުތގެ ޒިންމާއެެކވެ.
 

ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިުވމުގެ ފުރުަޞުތ  މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ރ((  

ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަާމއި، ކުޅަދާނަކަންހުިރ މިންވަރަކުން، 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށްވެްސ ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ.
 

މައިންބަފައިންނާއި، ގާތްތިމާގެ 
މީހުންނާއި ޢާއިލާއާ 
 ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޙަތަްށ ނޭދެވޭ ައސަރެްއ ކޮށްފާނެ ޙާލަެތއްގައި މެނުވީ، ކުއްޖާގެ މަޞްލަ )ހ(  .24

ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަަތ ބައްޕައާ ވަކިން ިދރިއުޅޭ ޙާލަުތގައި، ކުއްޖާާއ 

ަގވާއިދުން ަބއްދަލުކޮށް، ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުމުެގ  ވަކިން ދިރިއުޅޭ ަފރާތާ

 ޙައްޤު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްެމ ލިބިގެްނވެއެވެ.
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ޞްލަޙަތަްށ ނޭދެވޭ ައސަރެްއ ކޮށްފާނެ ޙާލަެތއްގައި މެނުވީ، ކުއްޖާގެ މަ )ށ(  

ކުއްޖާއާ ބައްަދލުކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިުކރުމުގެ ަޙއްޤު ކުއްާޖގެ ގާތްތިމާެގ 

މީހުންނަށާއި، ކުއްޖާއާ ޢާިއލީގޮތުން ގާތް ގުޅުމެްއ އޮންަނ ފަރާތްތަކަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

 ކުޑަކުދިންގެ ކާވެނިކޮށް 

 ނުދިނުން 
ން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، ކުޑަކުދިންނަކީ، އެހެ  .25

ޞިއްޙީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ބޮޑެތި މީހުންނާ ެއއް ިމންވަރަކަށް ހެދިބޮޑުވެފަިއާވ 

ބައެއް ކަުމގައިނުވާތީާއއި، ެއކުދިންނަކީ ާޢއިލާެގ ފަރާތުންާނިއ ޖަމާޢަތުގެ ަފރާތުންނާިއ 

ރާތުްނ ޚާއްޞަ ެއހީތެރިކަާމއި ޚާއްޞަ ަރއްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެޭހ ދައުލަތުގެ ފަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާީތ،  35ބައެއްކަމުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

)އަާށރަ( އަަހރުން ދަުށގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކާެވިނ  18ޢުމުރުން 

 ޢަޤުދުކޮށްދީގެންނުވާނެއެވެ.
 

ކުޑަކުދިން ލައްވާ 
 ނުކުރުވުން މަސައްކަތް 

ކުއްޖާއަށް ތަުޢލީމު އުނގެނުމަށް ހުރަްސއެޅޭ ފަދަ ުނވަތަ ުކއްާޖެގ  )ހ(  .26

ޞިއްޙަތަށް ނުވަަތ ކުއްޖާެގ ޖިސްމާނީ ނުވަަތ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫޙާީނ 

ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަަސރެއް ނުަވތަ ގެއްލުމެްއ 

ކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙަްއުޤ ކުރިމަތިކުުރވަފާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކުން ަރއް

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ.

)ސޯޅަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެކުއްޖެްއގެ ތަޢުލީާމިއ  16ޢުމުރުން  )ށ(  

ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ދިނުމަށް މެނުވީ، ވަޒީފާެއއްގައި ނުވަަތ 

 . މަސައްކަތެއް ުކރުމަށް ގެްނގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

)ސޯޅަ( އަހަުރ ނުފުޭރ  16ޤާނޫނު ހުއްދަުކާރ ޙާލަުތގައި، ޢުުމރުން  )ނ(  

ކުއްޖަކު އެުކއްޖެއްެގ ރުހުާމއެކު ޢާިއލާގެ ަފރާތުން ުކރާ ަމސައްކަތެއްގަިއ 

ބައިވެރިވުން މި ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުްނ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 
އޮތްނަމަވެސް، ޢާިއލާގެ ަފރާތުން ކުާރ މި މާއްދާގެ )ނ( ެއހެން )ރ(  

މަސައްކަތެއްގަިއ ކުއްާޖ ބައިެވރިުކރުމަށް ުހއްދަވާނީ، ެއ މަސައްކަތަކީ، 

ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ހުރަްސއެޅޭ ފަދަ ނުވަތަ ކުއްޖާެގ 
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ޞިއްޙަތަށް ނުވަަތ ކުއްޖާެގ ޖިސްމާނީ ނުވަަތ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫޙާީނ 

ރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަަސރެއް ނުަވތަ ގެއްލުމެްއ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަ

 ކުރިމަތިކުުރވަފާނެ ފަދަ މަސައްކަެތއް ކަމުަގއިނުވާނަމައެވެ.

ތަމްރީން ދިނުމަށާއި ޢާިއލާއިްނ ކުާރ މަސައްކަތްތަުކގައި ކުދިްނ  )ބ(  

ބައިވެރިުކރުމާބެޭހ އުޫސލުތަކާއި، ކުޑަކުދިން ބަިއވެިރކުރުން މަާނ 

ފްޞީުލ ލިސްޓަާކއި، ތަމްރީްނ ދިނުމަާށއި ޢާިއލާއިްނ މަސައްކަތްތަކުެގ ތަ

ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގައި ބަިއވެރިުކރުާވ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ 

  ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ ގޮތުްނ ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާެބޭހ ގަާވއިދުތަްއ 

)ަހއެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެޭރގަިއ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 2/2008ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ާވލައި، ެއ ކަންކަްނ ހިނާގގޮތްއެކުލަ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ެއކުލަާވލާފައިވާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ 

 އޮތޯރިޓީން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

ބަނގުރަލާއި، ދުންފަތުގެ 
އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި، 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން 
 މުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިވު 

ބަނގުރާ ބުއިމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުުކރުމާއި، މަސްތުވާތަކެިތ  )ހ(  .27

ބޭނުންކުރުން ފަަދ ޢަމަލުތަކުްނ ރަްއކާތެރިވުުމގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށެމ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މަސްތުވާތަކެިތ ، ބަނގުރާ ބުއިމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުުކރުމާއި )ށ(  

ން ފަދަ ޝިާކރަތަކުން ަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމަށް ާޤނޫނީގޮތުންނާއި، ބޭނުންކުރު

އިދާރީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާިއ އަދި ތަުޢލީމު އުނަގންނައިދިނުމުެގ 

ތެރެއިން އެޅެންހުރި ފިަޔވަޅުތަކާއި، އެފަދަ ތަކެތި ނަހަމަގޮތުަގިއ 

ޑަކުިދން ބޭނުންކުާރ އުފެއްދުމާއި، ވިއްކުމާއި، އެތަކެތި ޓްރެފިްކކުރުމުަގއި ކު

ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަުއލަުތން އަޅަމުން 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުަރލުގެ ޝިާކރައަކަްށވެ، އެތަކެއްަޗށް ދެވިހިފާަފިއ  )ނ(  

ތިބޭ ކުދިންނަށް ފަރުވާދެވޭެނ ވަސީލަތްަތއް، ދައުލަުތގެ ތަނަވަސްކަމާިއ 

 ނަކަންހުރި މިންަވރަކުން ދަުއލަތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާެނއެވެ.ކުޅަދާ
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     އެއްވެސް ަމއްސަލަެއއްގައި، ކުޑަކުއްޖެއްެގ ފަރާތުްނ ހެކިބަހެްއ ހޯދައިފިނަމަ،   .28 ހެކިބަސް ހޯދުން 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކުއްޖާއަށް ރައްކާެތރިކަމާިއ ޙިމާޔަތް ިލބެންވާނެއެވެ. 
 

ކުޑަކުދިންނަކީ، ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ބޮެޑތި މީހުންނެޭކ  )ހ(  .29 އުފުލުން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އެއްފަދައިން ހެދިބޮޑުވެފައިާވ ބައެްއ ކަުމގައިނުވާތީާއއި، އެކުދިންނަީކ 

ދައުލަތުގެ ަފރާތުންނާއި ާޢއިލާެގ ފަރާތުންނާިއ ޖަމާޢަތުގެ ަފރާތުން ޚާއްަޞ 

ކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ަބއެއް ކަމުަގިއ އެހީތެރިކަމާިއ ޚާއްޞަ ރައްކާެތރި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ކަނޑައަޅާފަިއވާތީ، އެކަމަްށ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ފަނަަރ( އަަހރުން ދަށުެގ ކުޑަކުދިންނަީކ  15ރިޢާޔަތްކުރުމާެއކު، ޢުމުރުން 

ކުށުގެ ޖިނާީއ މަސްއޫިލއްޔަުތ އުފުލަންޖެޭހ ކުދިްނ ކަމުގަެއްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކީ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޢުމުުރގެ ުނވަތަ އެއަްށވުެރ  ށ()  

މަތީ ޢުމުރެއްގެ ުކއްޖެއް ކަމުަގއިވީނަމަވެސް، ުކއްޖާގެ ނަފްސާނީ އަިދ 

ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި، ވަށައިގެންވާ ާޙލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަާކ 

، ވަކި ޢުމުެރއް ފުރިހަމަވެފައިާވ ނުލައި، ހަމައެކަނި ކުއްޖާގެ ޢުުމރަށް ބަަލއި

ކުއްޖަކީ، ކުްށ ކުރުމަްށ ތަސަްއރަފު ފުދިފަިއވާ ކުްއޖެއް ކަމުަގިއ 

 ބަލައިގެންނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޢުުމރަށްވުެރ ހަުގ ކުަޑކުދިން ކުށުެގ  )ނ(  

ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަުތ އުފުލަން ނުޖެހުުނ ކަމުަގއިވީނަމަވެސް، 

ޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަުކރެވިގެްނ ޤާއިމުުކރެޭވ ނިޒާމެއްެގ ަދށުން، ޤާނޫާނ ކު

ޚިލާފު ޢަމަލުތަްއ ުކރާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަަމލުކުރުމަކަްށ މި މާއްާދ 

 ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

ކުޑަކުދިންނަކީ، ބޮޑެތި މީހުންނާ އެްއ މިންވަރަކަްށ ހެދިބޮޑުެވ، ތަސައްރަުފ  )ރ(  

ގައިނުވާތީާއއި، ެއކުދިންނަކީ ަދއުލަތުެގ ފަރާތުންނާިއ ފުދިފައިވާ ބަެއއް ކަމު 

ޢާއިލާގެ ަފރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ަފރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެިރކަމާއި ޚާްއަޞ 

ވަަނ  35ރައްކާތެިރކަން ލިބިދޭންޖެޭހ ބައެްއ ކަުމގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އަަދުބ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެްއވެސް ުކއްޖަކަށް، މަރުެގ 
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)އަށާރަ( ައހަރުވުަމށްފަހުގައިވެްސ  18ދީގެންނުވާނެއެވެ. އަިދ ޢުމުރުްނ 

)އަށާރަ( އަަހރު ުފރުމުެގ ކުރިްނ ކުއްޖަުކ ކޮށްފައިވާކަމަްށ  18ޢުމުރުން 

 ސާބިތުވެފައިވާ ކުަށކާ ގުޅިގެްނ މަރުެގ އަދަބުދީގެންނުވާެނއެވެ. 

ސް ޤާނޫެނއްގަިއ މަރުެގ އަދަުބ މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެްއވެ )ބ(  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ކުޑަކުއްޖެްއގެ ަމއްޗަްށ ސާބިުތވާ ާޙލަތުގައި، 

އެކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ކޮށްފައިާވ ޙުކުމް، ެއ ކުށަްށ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ދެްނ 

އޮތް އެންމެ ބޮުޑ އަދަބެްއގެ ހަަތރުބައިކުޅަތިންބަޔަށްުވެރ ބޮޑު ނޫްނ 

 ުކރަންވާނެއެވެ.އަދަބަކަށް ބަދަލު

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާއަކުން ެއއްވެސް ަފރާތަކާމެދު ފިަޔވަޅު އެޅުމުގަިއ  )ޅ(  

)އަށާރަ( އަހަރުްނ މަތީެގ  18އެފަރާތަީކ ކުޑަކުއްޖެއްކަްނ ުނވަތަ ޢުުމރުން 

މީހެއްކަްނ ޔަޤީންނުކުެރވޭ ާޙލަތެްއ މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، ެއހެން ގޮތަކަްށ 

އެީއ ކުޑަކުއްޖެްއ ކަމުަގއި ަބލައި، މި ޤާނޫނުްނ ، ނދަކުސާބިތުނުވާހާ ހި

 ލިބިދޭ މަންފާ އެފަރާަތކަށް ލިބިދޭްނވާނެއެވެ.
 

ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަދަބު 
 ނުދިނުމާއި އަނިޔާނުކުރުން 

އެއްވެްސ ކުއްޖަކަށް، އެކުއްާޖ ދިިރއުޅެމުންގެންދާ ގޭެތރޭގަިއވެސް ނުވަަތ ތަޢުލީމްޭދ   .30

ސް ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަަލހައްޓާ ަމރުކަޒެއްަގއިވެސް ނުވަތަ އެކުއްާޖ މަރުކަޒެއްގަިއވެ

ނުވަތަ ކުއްާޖ ، ދިރިއުޅޭ އެނޫްނވެސް މާޙަުއލެްއގައި، ރަޙުމްކުޑަ، ާލއިްނސާނީ

ލަދުގަންނާނެ ފަަދ އަދަބެްއ ދީގެންނުވާެނއެވެ. ނުވަަތ ެއއްެވސް ބާވަތެްއގެ އަނިޔާއެްއ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
 

 ގޯނާކުރުމާއި އަނިޔާކުރުމާއި 
އިހުމާލުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 
 ކުދިންނަށް ފަރުވާ ލިބިދިނުން 

އަނިޔާކުރުމާިއ ގޯނާކުރުާމއި ިއހުމާލުވުމުެގ ޝިކާަރއަކަށްވާ ުކދިން އަނބުާރ  )ހ(  .31

މުޖުތަމަޢާ ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ަފރުވާ ލިބުމުެގ 

 ވެއެވެ.ޙައްޤު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްެމ ލިބިގެން 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ފަރުާވ ކުޑަކުދިންަނށް ލިބިެދވޭެނ  )ށ(  

 ވަސީލަތްތަކާިއ އިންތިޒާމުތައް ދަުއލަތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާެނއެވެ.
 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

މެނުވީ ހައްޔަރުނުކުރުމާއި 

 ބަންދުނުކުރުން 

ވީ، އަދި އެންމެ ފަުހގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މެނު  .32

މެނުވީ، ކުޑަކުއްޖަކު ހައްަޔރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮްށގެންނުާވނެއެވެ. އަދި އެފަދައިްނ 
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އެކުއްޖަކު ަހއްޔަރު ުނވަތަ ބަންދުކުރަްނވާނީ، އެ ޙާލަތެްއ ލާޒިމުކުރާ އެންމެ ުކުރ 

އްެގ މައްޗަްށ ކުރެޭވ ޖިނާީއ ދަޢުވާއެްއ މުއްދަތަކަށް ކަމުަގއިވުމުެގ އިުތރަށް، ކުޑަުކއްޖެ

ސާބިތުވެގެން ެއކުއްޖާ ބަންުދގައި ެބހެއްޓުމަށް ކުރެޭވ ޙުކުމަކީ، ަގވާއިުދްނ 

މުރާޖަޢާކުރެޭވ ނިންމުމަކަށް ވާންވާެނއެވެ. އަިދ ބަންދުކުރުމަްށ ފަހުގަިއވެސް، އެުކއްާޖ 

ރުވާާއއި ޚިދުމަތްތަްއ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަުކރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ެދޭވ ފަ

 ކުއްޖާއަށް ފޯުރކޮށްދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން 

 އަންނަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުނުކުރުން 
ކުޑަކުދިންގެ ަކރާމާތަށް އުނިކަްނ އަންަނ ގޮތަކަށް، ކުަޑކުދިންގެ ޒާީތ  )ހ(  .33

 ނެެއވެ.މަޢުލޫމާތު އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ޢާންމުކޮށްގެންނުވާ

ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިާވ ކުދިންނާއި، ކުށުެގ ޝިާކރައަކަްށ ވެފަިއވާ ކުދިންނާިއ،  )ށ(  

އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަަކއި އަޅާލުމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ބޭނުންވާ ކުދިްނެގ 

ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ތަޢުލީމު ޙާިޞލުކުާރ ތަނުެގ މަޢުލޫާމތު ފަދަ ޒާީތ 

ތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަެވސް ކުއްޖާައީކ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސީދާގޮ

ކާކުކަން ދެނެގަެނވޭނެ ފަަދ ެއއްވެްސ މަޢުލޫމާތެްއ ނުަވތަ އެކުދިންެގ 

ތަސްވީރެއް، އެއްވެްސ މީޑިއާގެ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ވަސީލަތެއްަގިއ 

 ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މަްޞލަޙަތަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ުކއްޖާގެ  )ނ(  

ހުއްދަކުެރވިގެންާވ ޙާލަތްތަކެްއގައި އަދި ލިޔުމުްނ ރެކޯޑުުކރެޭވ 

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަަތ ޗިލްޑްރެންްސ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ހުއްދަުކރާ މިްނވަރެްއ ޢާންމުކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ުކރާ ޙައްޤުަތއް ކުއްޖާއަްށ ލިބިދިނުމުަގއި ިމ ޤާނޫުނ މި ބާބުގަިއ ބަޔާން )ހ(  .34 ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

 ކިޔަންވާނީ ކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަތަްށ އެންމެ ފައިާދވާ ގޮތަެށވެ.

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުްނވެސް، އެ އިާދރާއެްއގަިއ ކުޑަކުދިންެގ  )ށ(  

ެގ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަްއ ކުާރ އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުްނނަކީ، ކުއްޖާ

މަޞްލަޙަތަށް އެންެމ ފައިދާވާނެ ގޮތަށް މަަސއްކަތްކުާރ ނުވަތަ ކުއްޖާެގ 

މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭ ުމވައްޒަފުންކަން ކަށަަވރުުކރަންވާނެއެވެ. ައިދ 

 އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ތަމްރީްނ ލިބިފަިއވާ ބަެއއްކަން ކަަށވަުރކުރަންވާނެއެވެ.
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ށް ލިބިދޭ ަޙއްޤުތައް ެއހެން ޤާނޫނަކުން ާމ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަ )ނ(  

ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ ލިބިދެވޭނަމަ، ެއ ޤާނޫނެއްެގ މަންާފ އެކުދިންނަްށ 

 ލިބިދިނުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ަޙއްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއ  )ރ(  

ްނ ނިގުޅައިގެންފިނަމަ، ުނވަަތ ޤާނޫނާ ޚިލާަފްށ އެއްވެްސ ކުއްޖެްއެގ ކިބައި

ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އެކަމަށް އިންޞާފުވެިރ ޙަްއލެްއ ހޯދުމަށްޓަކަިއ 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށާިއ ޝަރުީޢ ކޯޓުތަކަްށ ހުށަެހޅުމުގެ ޙައްޤު، 

 ކުއްޖާއަށް ނުވަަތ ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަުކގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުައސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައާިއ   .35 ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން އެހެން 

އެހެން ޤާނޫނުތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އެންމެހަިއ ޙައްުޤތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 

ޖަކަށްެމ ނުވަތަ ެއ ޤާނޫނުތަކުަގިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ދާއިާރގެ ެތޭރގައި ކޮންމެ ުކއް

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ ޒިންމާ 

 
ކުއްޖާގެ ޒިންމާތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ މި ޤާނޫނުންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ޙައްޤުތަކެއް ކަށަަވރުކޮްށޭދ   .36

ވާޖިބުތަކެްއ  ހިނދު، އެ ޙައްޤުަތކާ ެއކުއެކީަގއި އަދާުކރަންޖެޭހ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކަކާއި 

އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެ ަޙއްޤުތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތަކަކީ ަވކިނުކުރެވޭނެ ދެ އަާސްސ 

ކަމުގައިާވ ހިނދު، އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ކުރުމަކީ، ކުއްާޖގެ ޢުމުާރއި ޤާިބލިއްޔަުތ 

ތަންދޭ މިންވަރަކުން، ިމ ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ުޙދޫދުގެ ތެެރއިްނ ކޮންެމ 

 އްގެ ަމއްޗަށްވެްސ އޮތް މަްސއޫލިއްޔަެތކެވެ.ކުއްޖެ
މައިންބަފައިންނާއި ޢާިއލާއާިއ އުނގަންނައިޭދ ފަރާތްތަުކގެ ިއރުާޝާދ  )ހ(  

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން އަޚްލާޤާިއ ދިރިއުޅުން ަބއްޓަންކުރުން؛

ިއ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީްނ ހޯދުމަްށ އެންމެ އިސްކަންދީގެްނ ދިރިއުުޅން ހެޔޮގޮުތގަ  )ށ(  

 ބައްޓަންކުރުން؛

ދިވެހި ކޮންމެ ުކއްޖަކުމެ، ިއސްލާީމ ޢަޤީދާއާިއ އިްސލާމީ ތަރުިބއްަޔާތ  )ނ(  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1153 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 22 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ިދރިއުޅުން ބައްޓަންުކރުން؛
 އަމިއްލަ ނަފްސަށާިއ އެހެްނ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްުކރުން؛ )ރ(  
 ދުުރހެލިވުން؛ކުށްކުރުމާއި ނޭެދވޭ ޢަމަލުތަްއ ުކރުމުން  )ބ(  

ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާ ނިކުންނާނެ ގޮތަށް ކަންަކން ނިންމުމަށް  )ޅ(  

 އަބަދުމެ މަސައްކަތްުކރުން؛

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިގެްނވާ ޖިސްމާނީ އަދި ފިކުރީ ޤާިބލުަކން މުޖުތަމަޢަށް  )ކ(  

 ކަތްުކރުން؛އަދި ޤައުމަށް ފައިާދހުރި ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަްށ މަސައް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ިދވެހިރަްއޔިތެއްެގ  67ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )އ(  

 ހައިސިއްޔަތުްނ އަދާކުރަންެޖހޭ ފަރުީދ ޒިންމާ އަދާުކރުން.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ 

 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން 
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް 

 ދިނުން އިސްކަން 

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާިއ ބެލެނިެވރިން ކުއްާޖއާގުޭޅ އެންމެހައި ކަންކަްނ   .37

 ނިންމުމުގައި އެންމެ އިްސކަމެއް ދޭންވާީނ ކުއްޖާެގ މަޞްލަަޙތަށެވެ.

 

ކުއްޖާގެ ބަދަލުވަމުންދާ 
 ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން 

ާއގުޅޭ އެްނމެހައި ކަންކަްނ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި ެބލެނިެވރިން ކުއްޖާ )ހ(  .38

ނިންމުމުގައި، އެކުއްޖާގެ ބަދަުލވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ުކއްޖާގެ ބަދަުލވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތަްށ  )ށ(  

 ރިޢާޔަތްކުރުްނ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ުކއްޖާ ހެދިބޮޑުެވ، ތަސައްރަފު 

ފުދެމުންއަންނައިރު، ކުއްާޖއަށް ކަންކަްނ ދަސްވަމުންާދ މިންވަރަާށއި، 

ކުއްޖާއަށް ިޢލްމު ލިބެމުންާދ މިންވަރަާށއި، ކުއްާޖއަށް ަކންކަން ފަޙުމްާވ 

މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާއާގުޭޅ ކަންކަްނ ނިންމުމަށެެވ. އަދި ކޮންމެ 

އަންނަިއރު، އެުކއްޖާެގ  ކުއްޖެއްވެްސ ހެދިބޮޑުވެ ަތސައްރަުފ ފުދެމުން

ޤާބިލިއްޔަތުވެސް ަތރައްޤީވަމުންދާނެ ކަމުގައި ޤަޫބލުޮކށް، އެކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުމާެއކު، ކުއްޖާާއގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމަށެވެ.
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ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ކުއްޖާ ތަރުބިްއޔަތުކޮށް،   .39 ޢާންމު ޒިންމާތައް 

ޖާއަށް އުނގަންަނއިދީ، ބަލައިބޮޑުުކރުމަކީ މައިންބަފައިްނގެ އަސާސީ ޒިންމާއެެކވެ. ކުއް

ކުއްޖާއަށް އަޅާލުމާއި، ުކއްޖާ ބަލައިބޮޑުުކރުމުގެ ޒިންމާެގ ތެރޭގައި، އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 ކުއްޖާގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރކޮށްދީ، ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން؛ )ހ(  

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގައި ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުްނވާ ކާނާއާިއ ކުއްޖާ )ށ(  

 ބޯހިޔާވަހިކަާމއި ސާފުފެނާއި އެނޫންވެސް ރައްކާެތރިކަން ލިބިިދނުން؛ 

ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެޭހ ވެކްސިްނ ދިނުމާއި، ޞިއްީޙ ފަުރާވ ލިބިދިނުމާއި،  )ނ(  

 ކުއްޖާެގ ނަފްސާނީ އަިދ ޖިސްމާީނ ދުޅަހެޔޮކަމާިއ، ކުއްޖާގެ 

ރައްކާތެިރކަމާއި، ުކއްޖާެގ ތަަރއްޤީއަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުަމށް ކުރަންެޖޭހ 

 އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން؛

ވަގުތީގޮތުްނ މައިންބަފައިން ކުއްޖާާއ ދުރުަގއި ހުންނަންޖެޭހ ޙާލަތެްއގައި،  )ރ(  

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަްތކޮށްދެވޭނެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަާކ ކުއްޖާ ބެުލްނ 

 ވާލުކުރުން.ޙަ
 

ކުއްޖަކު އުފަންވުާމއެކު، އެުކއްޖެއްެގ އުފަންވުްނ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަިތްނ  )ހ(  .40 އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމަކީ ެއކުއްޖެއްެގ މައިންބަފައިންނަށް ލާޒިމުވެެގންވާ ކަމެކެވެ.

ޓަރީކުރުމަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޖަުކ ރަިޖސް )ށ(  

މައިންބަފައިން އިހުމާުލވެއްޖެނަމަ، އެކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކުރެވޭެނ 

އެހެން ަފރާތެްއ މެދުވެިރކޮށް ުނވަތަ ސީާދ ދަުއލަތުން އެކުްއޖާގެ އުފަންވުްނ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެއެވެ. 

އިންބަފައިްނ ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެުކއްޖާގެ މަ )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށްފިނަމަ، އެކުއްާޖއާމެދު އިހުމާުލވީ ކަމުަގިއ ބަލައި، ިމ 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައިާވ ގޮތުގެަމތިން އެކުއްޖާެގ 

 މައިންބަފައިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 

ކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި 
 އުނގަންނައިދިނުން 

މުގެ ޙައްޤު ކުއްޖާއަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ކުއްާޖ ސްކޫލެްއަގިއ އުނގެނު )ހ(  .41

ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއި ކުއްޖާ ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަކީ، އަދި ކުއްޖާެގ 
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އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤަށް އުނިކަމެްއ ނާންނާނެ ފަަދ ގޮތަކަްށ ކުއްޖާއާމެުދ 

 .އަބަދުމެ ޢަމަލުކުރުމަީކ މައިންބަފައިންެގ ޒިންމާއެކެވެ

ކުއްޖާގެ އަްޚލާޤު ހެޔޮގޮުތގައި ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި ުކްއޖާގެ ކަންކަްނ  )ށ(  

ބަލަހައްޓައި، ކުއްޖާއަށް ނަޭސހަތާއި ިއރުޝާދުދިުނމުގެ ޙައްުޤ 

މައިންބަފައިންނަށް ލިބިގެްނވީނަމަވެސް، އަްޚލާޤީ ފިަޔަވޅެއް އެޅުމުެގ 

ައށް އެއްެވްސ ނަމުގައިވިޔަްސ ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުންިވޔަސް ުކއްޖާ

އަނިޔާއެއްކޮށް، ނުވަަތ ކުއްޖާއަްށ ރަޙުމްކުޑަ، ާލއިްނސާނީ އަދަބެްއ 

ދީގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖާއާމެދު ެއއްވެސް ިއހާނެތި ަޢމަލެއް ނުވަަތ 

 ކުއްޖާ ލަދުގަންނާެނ ފަދަ އެްއވެސް ޢަމަެލއް ހިންގައިގެންުނާވނެއެވެ.

ރުބިއްޔަުތކުރުމުެގ ގޮތުްނ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ކުއްޖާ ބަަލއި ބޮޑުުކރުމާިއ ތަ )ނ(  

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން މައިންބަފައިން އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާތަްއ 

އަދާކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ، ެއކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި، ކުއްޖާެގ 

 މައިންބަފައިންނާމެދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 

އްޖާގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ކު 
 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު 

ކުއްޖާގެ އެންމެަހއި ޒިންމާއެްއ އުފުލުުމގެ، އަދި ުކއްާޖގެ ފަރާތުން ޤާނޫުނެގ   .42

ކުރިމައްޗަްށ ހާޒިރުވުުމގެ ުފރިހަމަ ަޙއްޤު ެއކުއްޖާެގ މަންމައާއި ބައްޕައަްށ ނުވަަތ 

 ވެ.އެކުއްޖާގެ ެބލެނިެވރިންނަށް ލިބިގެްނވެއެ
 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުއްޖާެގ ޚަރަދުަތްއ ބެލެެހއްޓުމަީކ  )ހ(  .43 ޚަރަދު ދިނުން 

 މައިންބަފައިންގެ އަސާީސ ޒިންމާއެކެވެ.
މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބެ، ކުއްޖާ ބަލަަހއްޓަމުން ގެންަދނީ ދައުލަތުްނ  )ށ(  

ކުންނަމަ، ކުއްާޖެގ ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑައެޭޅ އެހެްނ ފަރާތަ 

 މައިންބަފައިން ކުއްޖާެގ ޚަރަދު އެފަރާތަާކ ޙަވާުލކުރަންވާެނއެވެ.

މައިންބަފައިން، އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަަރދު ދިނުމުގަިއ  )ނ(  

އިހުމާލުެވއްޖެނަމަ، އެމީހުން ޒިންމާދާުރކުރުވުމަކީ، ދައުލަުތގެ ވާޖިބެެކވެ. 

ށް މައިންބަފައިން ނުކުޅެޭދނަމަ، އެފަދަ އަދި ދަރިންނަށް ަޚރަދުދިނުމަ

ކުދިންނަށް އެކަށީގެންާވ ދިިރއުޅުމެއް އުޅެވޭނެގޮްތ ހަމަަޖއްސައިދިނުމަީކ 

 ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.
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ކުއްޖާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދޭ 
 ގެއްލުމަށް ޒިންމާވުން 

ާޖެގ ކުއްޖާ ެއހެން ަފރާތަކަްށ ދޭ ގެއްލުމެްއ ނުވަަތ އަިނޔާައކަށް ކުއް )ހ(  .44

އިތުރުން ުކއްޖާގެ މައިންބަަފއިން ޒިންމާވާންވާނެވެ. ނުވަތަ ކުއްާޖ 

ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ުކއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ފިޔަވަިއ އެހެްނ ފަރާތަކުންނަމަ، 

 އެފަރާތަކުންވެްސ ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.

ިއ ކުއްޖާެގ ފަރާތުްނ ލިޭބ ގެްއލުމުެގ ބަދަުލ ދިނުމަްށ މި މާްއދާގެ )ހ( ގަ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތަކުން އިންކާރުުކރާނަމަ، ެއ ބަދަެލްއ އެފަރާެތއްެގ 

ކިބައިން ނަގައިދިނުމަްށ އެދި ގެއްލުްނ ލިބުުނ ފަާރތުން ކޯޓުގަިއ 

 ދަޢުވާކުރުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.
 

އިންބަފައިްނ ފިޔަވަިއ އެހެްނ ފަރާތަކުންނަމަ، ކުއްޖާ ބަލަަހއްޓަނީ ުކއްޖާގެ މަ )ހ(  .45 ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުކއްޖާެގ މައިންބަފައިންނަށް މަތިކޮށްަފއިވާ އެންމެހަިއ 

 ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އެ ފަރާެތއްގެ ަމއްޗަށް ހިނގާެނއެވެ.

ނުަވަތ  ކުއްޖާ ަބލަހައްާޓ މީހަކަްށ ނުވަަތ ފަރާަތކަށް، ުކއްޖާެގ މަންފާއަށް )ށ(  

ކުއްޖާގެ ރައްކާތެިރކަމަށް ުކރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން، ިމ ޤާނޫނުގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ކުރުުމގެ ާބރާއި އިޚްތިޔާުރ ލިބިގެްނވެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތުގެ ޒިންމާ 

 

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި 

 ދައުލަތުގެ ޢާންމު ޒިންމާ 

 

ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަޙއްޤުތަްއ ކުޑަކުދިންނަްށ މި ޤާނޫނުެގ ދެވަަނ ބާބު )ހ(  .46

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫީނގޮތުންނާއި އިދާީރގޮތުންނާިއ އެނޫންވެްސ 

 ގޮތްގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމަީކ ދައުލަތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ޢާހަދާއާިއ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކޮށްދިނުމުެގ ބައިަނލްއަޤްާވމީ މު )ށ(  

އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލްަތކާއި އެނޫްނވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

ބައިވެރިވެަފއިާވ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިުކރުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްާވީމ 

މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ 

ަގއި ދިވެިހރާއްޖެއިން އިޢުިތރާޟްކޮށްފައިާވ އަދާކޮށް، އެއިން މުޢާހަދާއެއް
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ކަންކަން ފިޔަވައި އެނޫން ކަންކަން ތަންފީޛުުކރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެޭހ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ދަުއލަތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުކުެރޭވ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުަތކަކީ، ކުޑަކުދިްނެގ  )ނ(  

ކޮށްދެވޭ، އަދި އެކުދިންެގ ޙައްޤުތަަކށް އެއްވެްސ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް

އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެމަތިން އެުކލަވާެލވޭ ޤާނޫނުތަކެްއަކން ދައުލަތުްނ 

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.
 

މައިންބަފައިންނަށް އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެމީހުން 

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން 

ބިއްޔަތުުކރުމުގައި މައިންބަފައިްނ އަދާކުރަންޖެޭހ ދަރިން ބަލައިބޮޑުކޮށް ަތރު )ހ(  .47

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެްނާވ 

 ވަސީލަތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ ަދއުލަތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ްށ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެޭހ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދިނުމުގަިއ ނުވަަތ އެކުދިންނަ )ށ(  

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެިރކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގައި މައިންބަފައިްނ 

އިހުމާލުެވއްޖެނަމަ، އެކުދިންެގ މައިންބަފައިްނ ޒިންމާދާރުކުރުަވއި، 

އެކުދިންނަށް އަޅާލުމާިއ ރައްކާެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުަމކީ ދަުއލަތުެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ.
 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ 
 ކާގުޅޭ ފަރާތްތަ 

 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ެއއްވެްސ ޚިދުމަތެއް ޕްަރއިވަޓައިޒްުކރާނަމަ،   .48

އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހާދ 

ގަވާއިދުތަކުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަްނ 

ރުުކރުމަށްޓަކައި، އެފަަދ ތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް، ަޖވާބުދާރީކުުރވޭނެ ނިޒާމެްއ ކަށަވަ

 ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.
 

ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން 
ނިންމުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ 

 ބައިވެރިވުން ހޯދުން 
 

ޑަކުިދްނ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގަިއ، ވީވަރަކުން ކު  .49

 ބައިވެރިކޮށް، އެކުދިންގެ ިޚޔާލު ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ަދއުލަތުން ާޤއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ަޙއްޤުތަކާއި، އެކުދިްނެގ   .50 މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން 

ޅޭގޮތުްނ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި، ބެލެނިެވރިންނާއި ެއހެން ފަރާތްަތކުެގ ޒިންމާތަކާ ގު

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންެތރިކުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާުތ ޢާންމުކުރުމާއި، އެކަންަކާމ 
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ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢާއި ކުޑަކުދިން ޭހލުންތެރިުކރުމަށްޓަކަިއ ދައުލަތުން ްޕރޮގްރާމްަތްއ 

 ހިންގަންވާނެއެވެ. 
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 

  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކޮށްދީ، ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  )ހ(  .51 ޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާ ޢާއިލާއާއި މު 

 މި ޤާނޫނުން އަންނަނިވި ޒިންމާތައް، ޢާިއލާއާިއ މުޖުތަމަޢަށް މަތިކުރެއެވެ.

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުން؛  (1)   

ތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްަޓކަިއ ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާިއ ރަްއކާ  (2)   

ކުރަންޖެޭހ ކަންކަްނ ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެިރކަްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ނުލިބޭ ކުދިންނާއި، އަނިޔާާއއި ޯގނާެގ   (3)   

 ޝިކާރައަކަށްާވ ކުދިންެގ މައްސަލަަތއް ރިޕޯޓުކުރުން.

ންކުާރ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ކުޑަކުއްޖެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާ )ށ(  

   އެފަރާތެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، މި މާއްދާެގ 

 )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޒިންމާ އަދާުކރުމަށް ލާޒިމުވެގެންވެެއވެ.

 

ން ިމ ޤާނޫނުން އަންނަނިިވ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތު  .52 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 ޒިންމާތައް، އަމިއްލަ ަފރާތްތަކަށް މަތިުކރެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މާޙައުުލގައާއި ވިޔަފާީރގައި، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަްއ  )ހ(  

ރައްކާތެިރކުރެވޭެނ އަދި ެއކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަްށ އިސްކަންދެޭވެނ 

 ސިޔާސަތުތައް ގެްނގުޅުން؛

ށް އަޅާލުމާއި ރަްއކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުަގއި ބައިެވރިވެ، ކުޑަކުދިންނަ )ށ(  

 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގަިއ ިމ ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެޭހ ާޤނޫނާ އެއްގޮްތާވ  )ނ(  

 .ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުުކރުން
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން 
 ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން ލިބޭ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަްށ އުނިކަްނ ލިޭބގޮތަށް ާވހަކަދެއްކުމާިއ، އެކުދިންެގ ޙައްޤުތަަކްށ  .53

އުނިކަން ލިބޭނެފަދަ ކަންކަމަްށ ހިތްަވރުދިނުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. މިފަދައިން އެއްވެްސ 

ޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެކަްނ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮްށ އެކަުމގެ ކު

ތަކުރާރުާވ މިންވަރަްށ ބަލަިއ އެކަމުަގއި ޝާމިުލވާ ަފރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުްނ ނުަވަތ 

ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ލައިސެންސެއް ލިބިފައިވާ ަފރާތެއްނަމަ، ލައިސެންްސ 

 ހިފެހެއްޓުންފަދަ ފިޔަވަޅުތަްއ މިނިސްޓަުރ އަޅަންވާނެއެވެ.

 އި ތިންވަނަ ބަ 

 ޤާނޫނު ހިންގުން 
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އިސް ޒިންމާ އޮތް ފަރާތް 

 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުން ިމ ޤާނޫނުގަިއ  )ހ(  .54 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަޔާންވެގެންވާ ކަްނކަމުގެ ތެެރއިން، ވަކި ަފރާތަކާ ަޙވާލުކުެރވިގެންާވ 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންެވެގންވާ އެނޫްނ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ފިޔަވަިއ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތަންފީޛުުކރުމުެގ އެންެމ އިްސ ޒިންމާ އުފުާލީނ 

 މިނިސްޓަރެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަްށ  )ށ(  

ލިބިދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ދަުއލަތުެގ ފަރާތުްނ 

ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައަޅާީނ ފޯ

 މިނިސްޓަރެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  )ނ(  

އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ ސީދާގޮތުްނ ބޭނުންާވ އެންމެަހިއ ބާރުތަާކއި، އެކަންކަްނ 

    ހިކޮށްދޭ އެންެމަހއި ބާރުތައް، އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ުކރުމަށް މަގުފަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.
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 އަށްވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލު 

 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 
 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލު 

ސް( ދުަވހުގެ ެތރޭަގިއ )ފަސްދޮޅަ 60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާތާ  )ހ(  .55

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާެތރިކުރުމާބެޭހ ކައުންިސެލްއ 

  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އުފައްދަންވާެނއެވެ.

 ކައުންސިލަށް މެންަބރުން ޢައްޔަންކޮްށ ވަކިުކރާނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. )ށ(  

ޖަވާބުދާީރވާީނ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އުަފއްދާ ަކއުންސިލު  )ނ(   

 މިނިސްޓަރަށެވެ.

 ކައުންސިލުެގ އިދާީރ ކަންކަން ހިންގާ ަބލަަހއްޓާނީ މިނިސްްޓރީންނެވެ. )ރ(  

 ކައުންސިލު އެކުެލވިގެންވަީނ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކުެގ މައްޗަެށވެ. )ހ(   .56 ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ (1)   

 ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުާޒރާއިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެއް؛ (2)   

 ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާާރއިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެއް؛ (3)   

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ (4)   

 ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެއް؛ (5)   

ރިކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ މަސައްަކތްކުާރ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެ  (6)   

 އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާަތކުގެ ެތރެއިން ކަނޑައަޅާ ދެ ފަރާތް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކައުންިސލަށް، ެއ ކައުންސިލުްނ  )ށ(  

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި އަންނަިނވި ފަރާތްތަުކގެ ލަފާ ހޯދިާދނެއެވެ.

މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުުރވުމުގެ މަސްޫއިލއްޔަތު  ޒުވާނުންނާއި (1)   

 ޙަވާލުވެފަިއވާ ވުާޒރާއިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެއް؛

 އިސްލާމީ ކަންކަމާެބހޭ ވުާޒރާއިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެއް؛ (2)   

 އެޓަރނީ ޖެނެަރލްެގ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ވަީކލެއް؛ (3)   

 ޅާ ފަރާތެއް.މިނޫންވެސް، ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަ (4)   
 

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު 

 ރައީސް 
ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ަކއުންސިުލގެ ަރީއސާއި ނައިުބ  )ހ(  .57



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1153 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 30 

 ރައީސްކަމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ބަޔަުކ ޢައްޔަންުކރަންވާނެެއވެ.

ވަިއ ކައުންސިލުެގ ރަީއސްގެ ޒިންމާތަކަީކ ކައުންިސލުގެ މަަސްއކަތްތައް ރާ  )ށ(  

 ހިންގުމާއި، ކައުންިސލުެގ ޖަލްސާތަކުެގ ިރޔާސަތު ބެެލހެއްޓުެމވެ.

ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސްެގ މަސްޫއލިއްޔަތަީކ ކައުންިސލުގެ ރައީސްެގ  )ނ(  

ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގަިއ އެހީެތރިވެދިނުމާއި، ަކއުންސިލުެގ ރައީސް އޭާނެގ 

ލަތްތަކުަގިއ އެ ޒިންމާތަްއ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަްށ ޢުުޛރުވެިރާވ ޙާ

 އަދާކުރުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ުނވަތަ ނައިބު ަރއީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން  )ރ(  

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އިސްތިޢުާފ ހުށަހަޅާީނ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށެވެ.

 ،ދީފިނަމަކައުންސިލުެގ ަރއީސް ުނވަތަ ަނއިބު ރައީްސ މަޤާމުން އިްސތިޢުފާ )ބ(  

)ތިރީސް( ދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ ެއ މަޤާމަްށ  30އެއިން މަޤާމެްއ ުހސްވާާތ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ މީހަުކ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ.

 

 ކައުންސިލުެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ިތރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެަވނީއެވެ.  .58 ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަްށ ކުޑަކުދިންގެ ޙައް )ހ(  

އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ަކނޑައަޅަންޖެހޭ 

 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަްށ  )ށ(  

ޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ދިެވހިާރއްޖޭގައި އެންެމ އަ

ބޮޑަށް އިސްކަންދޭންީވ ކަންކަްނ ފާަހގަކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކ 

 ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަްށ ލަފާދިނުން؛

ެގ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދއާއި، އެ މުޢާހަދާ )ނ(  

އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލްަތކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ 

ގުޅޭގޮތުން ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ބަިއވެިރވެފައިާވ އެނޫންވެްސ މުޢާހަދާތަްއ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމެުދ ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ ބަަލއި

 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން
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ންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުްއޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަާކ ކުޑަކުދި )ރ(  

 ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަްށ ލަފާދިނުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުެގ  )ބ(  

ދަށުން ފޯރުކޮށްދެޭވ ޚިދުމަތްތަްއ މުރާޖަޢާކޮށް، ެއ ޚިދުމަްތތައް އިުތރަްށ 

 ޤީކުެރވޭނެ ގޮތްތަާކ ބެޭހގޮތުން މިނިސްޓަރަްށ ލަފާދިނުްނ؛ތަރައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަްށ  )ޅ(  

އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަާޅ 

ާހ މިންވަރަކަށްޯތ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމާޒުތައް ޙާޞިުލކުރެވެމުންދަީނ ކި

ބަލައި، ސަުރކާރުެގ އިދާރާަތކުން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ކުރާ މަސަްއކަތްތައް ުމރާޖަޢާކޮށް، މިނިސްޓަރަށް އަންގަމުންިދޔުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްުކރާ ދައުލަތުެގ  )ކ(  

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިާސ ދޫކުރާނެ އުސޫލު ުދާރާލ  އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ 

ކަނޑައެޅުމާއި، އެ އުސޫުލގެ ދަށުން ފައިާސ ދޫކުރުުމގަިއ އިސްކަންދޭެނ 

 ކަންކަން ކަނޑައެޅުން؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކުޑަކުދިންނަްށ  )އ(  

ގުޅޭގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެިރކަން ފޯުރކޮށްދިނުމާ 

މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާަތކާއި ބައިަނލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަާކ 

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ހިްނގޭ އެކިެއކި ޙަރަކާތްތަްއ 

 ވިލަރެްސކުރުން؛

ލަންޖެޭހ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެކުލަވާ  )ވ(   

ސިޔާސަތުތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއި، އިުޖރާއަތުތައް އެކުލަާވލުމުގަިއ 

 މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން.

ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބާއްވާނެ ގޮާތއި، ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި ޢަމަުލކުާރެނ   .59 ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 ދުގަިއ ބަޔާންުކަރންވާނެއެވެ.އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއި
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

)ތިރީސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި،  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާާތ  )ހ(  .60

ރިަކމާއި އަޅާލުްނ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކުރުމަށާއި، ެއހީތެ

ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިްނގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްުކރުމަށްޓަކަިއ ޚާއްޞަެވގެްނ 

މަސައްކަތްކުރާެނ އިދާާރއެއް، "ޗަިއލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަްނ 

 ސަރވިސް" ގެ ނަމުަގއި އުފެދުނީެއވެ.

ދަށުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ސަރިވސްއަކީ މިނިްސޓްރީގެ  )ށ(  

 ހިނގަމުންދާނެ ސަރުާކރުެގ އިދާާރއެކެވެ. 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްާއގުޅޭ ކަންކަމުަގިއ  )ނ(  

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ޖަވާބުދާރީވާީނ މިނިސްޓަރެވެ.

 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ފެިމީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ަސރވިސްެގ މަްސއޫލިއްޔަތުތައް، ޗައިލްްޑ އެންޑް )ހ(  .61

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުްނވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށާއި އެކުިދންެގ   (1)   

 ޢާއިލާތަކަށް ެއހީތެރިކަާމއި ެއއްބާރުލުްނ ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަްތކޮށް، އެހީތެރިކަްނ ބޭނުންވެފަިއވާ ކުޑަކުދިންެގ މަ  (2)   

 ކުރިއެުރވުން؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ަބލައި،   (3)   

       ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުެގ ެއހީތެރިކަމާިއ ެއއްބާރުލުާމއެކު، 

 އެ މައްސަލަަތކަށް ޙަްއލު ހޯަދއިދިނުން؛

މަށްަޓކަިއ ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާިއ އެހީެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނު  (4)   

މަދުވެގެން އަންނަނިިވ ޚިދުމަތްތަްއ ދެވޭެނ އިންިތޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން:

    i.  ފެމިލީ ކޮންފަރެންސިންގގެ ޚިދުމަތް؛ 

    ii.  ކައުންސެލިންގ އަދި ސަޕޯްޓ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް؛ 
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    iii.  ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން؛ 

    iv.  .ްރީހެބިލިޓޭޝަްނގެ ޚިދުމަތ 

ާކރައަކަްށވެފައިވާ ކުދިންނަށް ަފރުާވ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝި  (5)   

ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން، ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އޭޖެންސީއާ ގުޅިގެްނ 

 ވިލަރެްސކުރުން؛

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެނެޭވ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭޮގތުން   (6)   

މިނިސްޓަރު ުކރަންޖެޭހ ކަމަްށ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

 ން؛ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރު

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ފޮސްޓަރ ުކރުާމގުޅޭ   (7)   

 އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން؛

ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންނާިއ ފޮސްޓަރުކރެޭވ   (8)   

ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ާދއިރާތަުކގެ މެދުަގއި ެއއްބާުރލުްނ 

 އްކަތްތައް ވިަލރެސްކުުރން؛ޤާއިމުކުރުމާއި، ެއ އިދާރާަތކުގެ މަސަ 

ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިްނ އެހީެތރިކަން ބޭނުންވެފަިއވާ ކުިދންެގ   (9)   

ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ުނވަަތ 

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

 އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ދަފްތަރުކޮްށ ބެލެެހއްޓުން:  (10)   

    i.  ޚާއްޞަ ަރއްކާތެރިކަމަްށ ބޭނުންވާ ކުދިްނގެ މަޢުލޫމާތު؛ 

    ii.  ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަުށގައިާވ ކުދިންގެ މަުޢލޫމާތު؛ 

    iii.   ފޮސްޓަރކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކުދިންނާިއ

 ފޮސްޓަރކެއަރގައި ތިޭބ ކުދިންެގ މަޢުލޫމާތު؛

    iv.   ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ

 ކުގެ މަޢުލޫމާތު؛މަރުކަޒުތަ

    v.   ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިުކރުމަްށ

 މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ މަޢުލޫމާތު؛

    vi.   ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިުކރުމާގުޭޅ

 އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.
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 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ގުޅޭގޮތުން ިދރާސާތައް ުކރުން؛ އަދި   (11)   

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކުރުމަށްޓަަކއި ުކރެޭވ   (12)   

މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގުމަާށއި، މޮނިޓަރކޮްށ 

އިވެލުއޭްޓކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންާވ ތަފާްސ ހިސާބުތަްއ ެއއްކުުރމާިއ 

ޢާންމުކުރުން. މިގޮތުން ކުދިންގެ ޢުމުާރއި، ޖިންސާއި، 

ކަށާއި، ކުދިން ިދރިއުޅެމުންދާ ުނވަަތ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ާބވަތްތަ

ނިސްބަތްވާ ޖިއޯގްރަފިކް ސަރަޙައްދުތަާކއި، އިޖްތިމާޢީ އަިދ 

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތްަތކަށް ަބލައި، ޑިސްއެްގރިގޭޓަްޑ ޑޭޓާ ުނވަަތ 

 ތަފްޞީލީ ތަފާސް ިހސާބުތައް ެއއްކޮށް، ޢާންމުކުރުން.

އޫލިއްޔަތުަތްއ އަދާކުރުުމގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަސް  )ށ(  

     ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއިން ޢަމަލުކުާރީނ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަތކާ އެއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 ހިންގުން 

ޓެކްޝަްނ ސަރވިސްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮ )ހ(  .62

ފުރިހަމައަްށ އަދާުކރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ، ކޮންެމ އަަހރަކުެވްސ 

     ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައި، 

 އެ ސަރވިސްއަށް ދޫުކރަންވާނެެއވެ.

ްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޗަިއލްޑް އެން )ށ(  

ސަރވިްސ ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ަފއިސާ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުގަިއ 

)ދަުއލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ  2006/3ހިމެނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ޤާނޫނު( އާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ުނވަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަްށ މިނިސްޓަރު ފޮ

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ލާމަރުކަޒީ ބައެއް އުސޫލު 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން 
ރަށު ަކއުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ކައުންިސލުތަކާިއ ސިީޓ ަކއުންސިލުތަކުެގ  )ހ(  .63

އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ ސަރަަޙއްދުތަކުގަިއ ިމ ޤާނޫުނ ަތންފީޛުކުރުމުެގ 
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ލިއްޔަތު އެ ކައުންިސލުތަކުން އުުފލުމަށް މަގުފަހިޮކށްދީ، އެކަމަްށ މަސްއޫ

    ޤާނޫނީ ބާުރ ލިބިދިނުމުެގގޮތުން، ެއއިން ކޮންމެ ަކއުްނސިލެްއ އެއީ، 

އެ ަކއުންސިލެްއ ނިސްބަތްާވ ަސރަޙައްދުގައި، މި ޤާނޫުނ 

 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ެއ ަސރަޙައްދަްށ ޢައްޔަންުކރެޭވ އޭެޖންޓު ކަމުަގއި،

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަްށ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެއއްވެސް ާބރެއް ނުވަތަ ަމސްއޫލިއްޔަެތއް،  )ށ(  

ނުވަތަ ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރުުމގެ ޒިންމާއެއް، ރަުށ ަކއުްނސިލަާކ ނުވަަތ 

އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންިސލަާކ މިނިސްޓަުރ 

ކުރަްނވާނީ، އެ މަްސއޫލިްއޔަތަކާއި ާބރެއް ތަންފީުޛކުުރމަށް ބޭނުންާވ ޙަވާލު

ވަސީލަތްތަްއ ެއ ކައުންިސލަކަްށ ފޯރުކޮށްދިނުމާެއކު، ިމ ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ 

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަާތ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އުންސިލުތަކުެގ ރަށު ަކއުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ކައުންިސލުތަކާިއ ސިީޓ ކަ  )ނ(  

ފެންވަރުގައި، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާެތރިުކރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

އަދާކުރާ ފަރާތްަތކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެިރކުުރމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ހޭލުންތެރިކަްނ އިުތރުކުރުުމގެ މަަސއްކަތްުކރާ ަފރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަްށ 

ދިން ަސލާމަތްކުރުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތްުކާރ ކުރާ އަނިޔާއިން އެކު

ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަްށ މިނިސްޓަުރެގ އިރުޝާާދިއ ބާުރ ިމ ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ 

 ހިނގާނެއެވެ.

 މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން، ިމ ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  )ރ(  

ރަުށ އެ ަސރަޙައްދަްށ ޢައްޔަންުކރެޭވ އޭޖެންޓެއްެގ ޮގތުގައި 

ކައުންސިލުތަކާިއ ސިޓީ ކައުންިސލުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެއިން ކޮންެމ 

ކައުންސިލެްއގައި ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަކމާގުޅޭ ފަންނީ 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްފަހުަގއެވެ. ެއގޮތުން، ކޮންމެ ސިީޓ 

 ޙައްޤުަތާކ ކައުންސިލެްއ އަިދ ރަށު ކައުންސިެލއްގަިއ ކުޑަކުދިްނގެ

ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަްތކުރާެނ މުވައްޒަފަުކ ކަނޑައަޅައި، ެއ މަސައްކަތްތަްއ 

، އެ މުަވއްޒަފެއްެގ ވަޒީފާެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ެތރޭަގއި ހިމަނައި

 އެފަރާތަށް އެކަީށގެންވާ ތަްމރީން ދޭންވާނެެއވެ.
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 ކައުންސިލުތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ރައްކާެތރިކުރުާމއި، ކުޑަކުދިންނަްށ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް  .64

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ކަންކަްނ ކައުންިސލުތަކުެގ ފެންަވުރގައި ތަންފީުޛކުރުމުަގިއ 

 ކައުންސިލުތަކުެގ މައިގަނޑު މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ިތރީގަިއ ބަާޔންކޮށްފައި އެވަނީެއވެ.

ކާެތރިުކރުމާއި، ކުޑަކުދިންަނށް އަޅާލުމާިއ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައް )ހ(  

ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ސިޔާސަތުތައް މިނިސްްޓރީން އަންާގ 

 ؛ގޮތެއްގެމަތިން ަކއުންސިލުެގ ފެންވަުރގައި ތަންފީުޛކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިުކރުމާއި، ކުޑަކުދިންަނށް އަޅާލުމާިއ  )ށ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެ ަކއުންސިލެްއގެ އިޚްތިޞާޞްެގ  ރައްކާތެިރކަން

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާެއއްގައި ުނވަތަ ސަރަަޙއްދެްއގައި އެކިެއިކ 

މަޝްރޫޢުތައް ރާވަިއ ހިންގުމާއި، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ 

 ؛މިނިސްޓްރީން އަންާގ ގޮތެްއގެމަތިން އެޅުން

    އްގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގަިއ އެ ކައުންސިލެ  )ނ(  

މި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރުމުެގ ގޮތުން ރާވަިއ ހިންާގ އެިކއެިކ މަސައްކަތްތަްއ 

ހިނގާ ނުހިނާގ ގޮތް މިނިސްްޓރީން އަންާގ ގޮތެްއެގމަތިން ބަލަިއ 

 ؛ރިޕޯޓުކުރުން

ކާއި، ކުޑަކުދިންނަްށ ކުޑަކުދިންނާމެދު މައިންބަފައިން ިއހުމާލުާވ މައްަސލަތަ )ރ(  

ކުރާ އަނިާޔއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެޭހ 

 ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯުޓކުރުން؛

އެ ކައުންސިެލއްގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގަިއ  )ބ(  

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާެތރިުކރުމަށް ުކރެވޭ މަސަްއކަްތތައް ކުރުުމގައި 

އެ ކައުންސިލަްށ ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްަލ ޖަމާޢަތްތަކުެގ 

 ؛ބައިވެރިވުްނ ހޯދުން

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަްއ ަކއުންސިލުެގ ފެންވަުރަގިއ  )ޅ(  

 ؛ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ މިނިސްޓްރީއަްށ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން 

އިދުަގއި ަކއުންސިލުތަކުްނ ކުުރމަށް ކަނޑައަާޅ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ )ކ(  

 އެނޫންވެސް ކަންކަްނ ކުރުން.
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ކައުންސިލުތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޙަވާލުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި މަްސއޫލިްއޔަތުތަކެއް، ރަުށ ކައުންސިުލެގ  )ހ(  .65

ފެންވަރުގަިއ ނުވަަތ އަތޮޅު ކައުންިސލުެގ ފެންވަުރގަިއ ނުވަތަ ސިީޓ 

ންސިލުގެ ފެންަވރުަގއި ޙަވާުލކުރެޭވ ކަމަށްވާނަމަ، އެަކން ކުރަންވާނީ، ކައު

އެ ބާރުތައް ނުވަތަ އެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށް، 

 މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިާލ ދެމެދު ެވވޭ ެއއްބަސްވުމެއްެގ ދަުށންނެވެ.

އޫލިއްޔަތުތަުކެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުަތކާ ޙަާވލުކުެރވޭ މަސް  )ށ(  

ދާއިރާއާއި، ެއ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތަންފީުޛކުރުމަްށ ބޭނުންާވ ވަސީލަތްަތްއ 

ހޯދާނެ ގޮތާއި، މިނިސްޓްރީާއއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އެެހން އިދާރާތަކާިއ 

ކައުންސިލުތަކުން، ެއއް ފަރާްތ އަނެއް ަފރާތާ ގުޅިގެން ަމސައްކަތްކުރާެނ 

ރެްސކުރާނެ އުޫސލެއް، މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ ގޮތާއި، މަސައްކަތްތައް ިވލަ

 ބަޔާންކުރާ ެއއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ.

ރަށު ކައުންސިލުތަކަާށއި އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަކަާށއި ިސޓީ ކައުންސިލުތަާކ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ޙަާވލުކުެރވޭ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް، ިމ ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ 

ގަިއ ތަފްޞީލުކޮްށ ބަޔާންުކރުމާއެކު، ެއ ަގވާއިުދ ހަދާ ަގވާއިދެއް 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޒާމު ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ނި 

 

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި 
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 ޤައުމީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން 

އަޅާލުމާއި ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުންާވ ކުދިންނަށާއި، އެހީެތރިަކން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާިއ   .66

އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަްށ ބޭނުންވާ ެއހީެތރިކަމާއި އެއްބާުރލުްނ 

މަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނަްށ އަޅާލުމާިއ ރަްއކާެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުެގ ފޯރުކޮށްދިނު

 ޤައުމީ ނިޒާމެއް މިނިސްޓަުރ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ.
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ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 
 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުޑަކުދިންނަްށ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ  66މި ޤާނޫނުގެ   .67

ރުކޮށްދިނުމުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުެގ ދަށުްނ އަންނަނިވި ކަްނކަްނ ފޯ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ޢާިއލާތަކަށް އިޖްތިމާީޢ އެހީތެިރކަްނ  )ހ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް؛

ާވއިދެްއ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާެތރިކޮށްޭދ އިޖުރާއަތްަތއް ހިެމނޭ ގަ )ށ(  

އެކުލަާވލުމާއި، ިމ އިޖުރާއަަތކީ ކަާމގުޅޭ އިދާރާަތއް ގުޅިެގްނ 

 މަސައްކަތްކުރާނެ އިޖުރާއަތަކަްށވުން؛

އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ ބޭނުންވެފައިާވ ކުދިްނެގ މައްަސލަތަްއ  )ނ(  

 ރިޕޯޓުކުރުމުެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުން؛

ފައިާވ ކުޑަކުދިންެގ މަްއަސލަތަްއ ބަލައި، އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ ބޭނުންވެ )ރ(  

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާެތރި ނޫްނ މާޙައުލުތަކުްނ ެއ ކުިދން ވަކިކޮށް،  )ބ(  

 ރައްކާތެިރ މާޙައުެލއްގަިއ އެ ކުދިން ބޭތިއްބޭނެ ވަސީލަތްތަްއ ޤާއިމުކުރުން؛

ްނ ބޭނުންވެފައިާވ ކުދިން ފޮސްަޓރކުެރވޭނެ ނިޒާެމްއ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަ )ޅ(  

 ޤާއިމުކުރުން؛

ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާުލވާ ަފރާތްތަކާިއ އެކުދިންނަްށ އަނިާޔއާއި ގޯނާކުާރ  )ކ(  

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުން؛

ޢާއިާލއާިއ މުޖުތަމަޢާިއ  ކުޑަކުދިންނަށް ރަްއކާތެރިކަްނ ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި، )އ(  

ދައުލަތާިއ އަމިއްަލ ަފރާތްތަކުން ހިންާގ ޙަރަކާތްތަްއ ިވލަރެސްުކރެވޭެނ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާެތރިކޮށްދެޭވ މިންވަުރ ެދނެގަތުމަށްޓަކަިއ  )ވ(  

 ؛އެކަށީގެންވާ މަުޢލޫމާތު ަރއްކާުކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުން ޯފރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކުެގ  )މ(  

 ފެންވަރު ބަަލއި މޮނިޓަރކުރެވޭެނ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުން؛

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ވަސީލަތްަތްއ  )ފ(  

 ޤާއިމުުކރުން؛ހަމަހަމަ އުޫސލަކުން ެބހޭނެ ނިޒާމެއް 
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ސްކޫލްތަކާިއ ހޮސްޕިަޓލުތަކާިއ ޞިއްީޙ މަރުކަޒުތަކާިއ ަކއުންސިލުތަކާިއ  )ދ(  

ޢާންމުން މެދުވެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަަތކުގައި އަަވހަށް ފިޔަވަުޅ 

 އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
 

ެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާ )ހ(  .68 ޤައުމީ ނިޒާމުގެ އަސާސްތައް 

 ބިނާވެފައި އޮންނަންވާީނ އަންނަނިވި އަސާސްތަކުެގ މައްޗަށެވެ.

 ކުޑަކުދިންގެ މެދުގަިއ ތަފާތުނުކުރުން؛  (1)   

އަޅާލުމާއި ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުންާވ ކުދިންގެ މަްޞަލޙަތު   (2)   

 ނިންމުމަށް؛ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަށް ކަންކަްނ 

އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮުތގައި މެނުވީ، އަިދ ކުްއޖާެގ   (3)   

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތް ކަމުގައިާވ ޙާލަުތގަިއ 

މެނުވީ، ކުއްޖަުކ އޭނާެގ މައިންބަފައިންނާިއ ނުވަަތ ޢާިއލާާއ 

 ވަކިނުކުރުމަށް؛

ނިކަމެތިަކމެްއ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި ާޚއްޞަ  (4)   

ކުރިމަތިވެފައިާވ ކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ޮގތަށް 

 ކަންކަން ނިންމުމަށް؛

ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވީވަަރކުން އެކުިދންެގ   (5)   

 ބައިވެރިވުްނ ހޯދުން.

މީ ނިޒާމުެގ ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ަޤއު )ށ(  

ދަށުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ މަސަްއކަތްކުރަންވާނީ، 

ކުޑަކުދިންނަށް ރަްއކާތެރިކަްނ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ޚާްއޞަ ތަްމރީން ލިބިފައިާވ 

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން 

 

ރިކަން ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެ 
 ކުދިން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ޙާލަެތއްގަިއވާ ކުދިންަނކީ އަޅާލުމާިއ  )ހ(  .69

 ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ ކުދިން ކަމުަގއި ބެލޭެނއެވެ.
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އެއްވެްސ ފަރާތެއްެގ ބެލުުމގެ ދަށުަގއިނުވާ ގޮތަށް އަޅާނުާލ   (1)   

 ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުދިން؛

ރިުކރުމަށް ނުވަަތ ކުއްޖާއަްށ ަރއްކާތެިރ މާޙަުއލެްއ ކުއްޖާ ަރއްކާތެ  (2)   

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އިހުމާލުވެަފއިވާ ބެލެިނވެރިންާނއެުކ 

 ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން؛

ބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތުން ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ައނިާޔ   (3)   

 ލިބެމުންދާ ކުދިން؛

ށް ަފރުވާހޯދޭެނ ޮގތެްއ މަސްތުވާ ެއއްޗަކަްށ ދެވިހިފާފަިއވާ، ެއކަމަ  (4)   

 ނެތިފައިވާ ކުދިން؛

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަްނގެ ޢަމަލެއްގެ ިޝކާރަައކަށްވެފައިވާ ުނވަަތ   (5)   

އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ޝިާކރައަކަށް ވެދާނެ މާޙަުއލެްއގަިއ 

 ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން؛

ކުއްޖާގެ ޖިސްމާީނ ނުވަަތ ނަފްސާީނ ނުވަަތ އިޖްިތމާޢީ   (6)   

ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ މާޙަުއލެްއގަިއ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ އެފަދަ މާޙަުއލަކަށް ތަާޢރުފުކުެރިވދާނެ 

 ޙާލަތެއް ނުވަަތ ޙާލަތްތަެކއް މެދުެވރިވެފައިާވ ކުދިން؛ 

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީޮގތުން   (7)   

 ގެއްލުންވެފަިއވާ ކުދިން.

ކުޑަކުއްޖަކީ، މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ފަދަ އަޅާލުާމިއ  ()ށ  

ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންާވ ުކއްޖެްއ ކަމުގަިއ ެއއްވެްސ ފަރާތަކަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކުއްޖަީކ އެފަަދ ޙާލަތެްއގައިާވ ކުއްޖެއްކަްނ 

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނުެގ ޭތރަވަަނ ބާބުގައިާވ ގޮތުގެމަިތްނ 

 އެކުއްޖާގެ ަމއްސަލަ ރިޕޯޓުުކރަންވާނެއެވެ.
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 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުން 

 
ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން 
 )ހ(  .70

 
 

   )ހަެއއް( މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ،  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

ޒާމެްއ މިނިސްޓަުރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްަސލަ ރިޕޯޓުކުރާެނ ނި

 ޤާއިމުކޮށް، އެކަން ޢާންމު ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ރިޕޯޓުކުރުުމގެ ނިޒާމުެގ މަޤްޞަދަކީ،  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އަޅާލުމާިއ  69ކުޑަކުއްޖަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

އި ެއކަްނ ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ެބލެޭވ ޙާލަުތގަ

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، ސިއްުރ ހިެފހެއްޓިފައިވާ، ރިޕޯޓިްނގ ނުވަތަ ރިަފރަްލ 

         ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ކުދިްނގެ ަމއްސަލަަތއް ބަަލއި، 

 އެ މައްސަލަަތކަށް ޙަްއލެއް ހޯދައިދެވޭެނ މަގު ތަނަވަްސކޮށްިދނުމެވެ.
 

އަންނަނިވި ފަރާތްަތކުެގ ތެރެއިްނ ކޮންެމ ފަރާތަކަްށވެްސ ކުއްޖަކާބެޭހ މައްސަަލއެްއ   .71 ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 

 ރިޕޯޓުކުރެވިދާެނއެވެ.

 އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކުދިން؛ )ހ(  

 އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކުއްޖާެގ މައިންބަަފއިން؛ )ށ(  

 އްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކުއްޖާެގ ތިމާެގ މީހަކު؛އަޅާލުމާއި ރަ  )ނ(  

 އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކުއްޖާެގ ައވަށްޓެިރން؛ )ރ(  

 އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކުއްޖާެގ ސްޫކލްގެ މުވައްޒަފެއް؛ )ބ(  

ާވ ުކއްޖާެގ ޑޮްކޓަރެްއ ނުވަަތ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަމަްށ ބޭނުންވެފައި )ޅ(  

  އެނޫންވެސް ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތެއް؛ އަދި

އަޅާލުމާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ކުއްޖެއްެގ މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިާވ  )ކ(  

 އެނޫންވެސް ފަރާެތއް.
 

ނުންވާ ކުއްޖެއްަކމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކޮންެމ ވަކި ުކއްޖަކީ، އަޅާލުމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ބޭ  .72 ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ފަރާތަކުން، އެކަން ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްޮރޓެކްޝަްނ ސަރވިސްއަްށ ނުވަަތ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުުކރަންވާނެއެވެ. 
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ކުރެވޭ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ 
 ފިޔަވަޅުތައް 

 ފެމިީލ ޕްރޮެޓކްޝަން ސަރވިސްއަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ޗަިއލްޑް އެންޑް )ހ(  .73

އެ އިދާާރއިްނ ، ރިޕޯޓެއް ލިބުމުން ނުވަަތ މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުމުން

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާެނއެވެ.

 ރިޕޯޓުކުިރ ފަރާތަށް ލަފާދިނުން؛  (1)   

ރިޕޯޓުކުިރ މައްސަަލއަީކ އުފަންނުާވ ކުއްޖަާކބެޭހ   (2)   

އިމީހާއަާށއި ބައްަޕއަްށ މައްސަލައެއްނަމަ، ެއކުއްޖާެގ މަ

އިރުޝާދާއި ެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން؛ އަދި މިކަުމގަިއ 

 މައިމީހާއަށް ެއކުއްޖާގެ ަބއްޕަގެ އެހީތެިރކަން ފޯުރކޮށްދިނުން؛ 

މައްސަލަ ނިސްބަތްާވ ުކއްޖަކީ، އަޅާލުމާިއ ަރއްކާތެިރކަްނ   (3)   

އްކާތެިރކަްނ ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެކުއްޖާއަްށ ލިބިދޭންޖެޭހ ރަ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ކުއްޖާގެ އިުތރުން ކުއްޖާގެ ޢާިއލާއަށް ބޭނުންާވ އިރުާޝދާިއ   (4)   

 އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ކޭްސ މައްސަަލ ބެލުމުގަިއ ކަާމގުޅޭ މުައއްސަސާތަކާއެުކ   (5)   

ބާއްަވއި، އެހެން އިދާރާެއއްގެ ސަމާުލަކމަށް  ކޮންފަރެންސިންގ

 ވާނަމަ، އެކަމެއް އެ އިާދރާއަކަްށ އެންގުްނ؛ ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް

 ރިޕޯޓުކުރެޭވ މައްަސލަތަކުެގ ރެކޯޑުތަްއ ބެލެެހއްޓުން؛  (6)   

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކރާ ެރޯކޑުތައް، ކޮންމެ 6މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  

)ހަތަެރއް( މަހަކުްނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކަމާގުޭޅ ކޮމިޓީއަކަްށ  4

 ވާނެއެވެ.ފޮނުވަން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ަސރވިްސއަށް ިރޕޯޓެއް ލިބުުމްނ  )ނ(  

ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ހުަށހެޅުމުން، އެ އިދާރާއިްނ އަންަނނިވި ކަންކަްނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮެޓްކޝަން   (1)   

 މަުޢލޫމާތު އެންގުން؛ ސަރވިސްއަްށ މައްސަަލއިގެ

( ވަަނ 6( ވަނަ ނަންަބރުން ފެިށގެން )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1153 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 43 

ނަންބަރުގެ ނިަޔލަްށ ހުިރ ނަންބަރުތަުކގަިއ ބަޔާންުކރާ ކަްނކަްނ 

 ކުރުން. 

ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ 

 ޙިމާޔަތް 

ސަަލއެްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރާ ަފާރތެއް އެ މައް  .74

ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަީނ ހެޮޔ ނިޔަތުަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އެަފރާަތށް އަންނަނިިވ ޙިމާޔަްތ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އޭނާ ރިޕޯުޓކުިރ ކުރުމަކީ، މަސައްކަތުެގ އަްޚލާޤާިއ ސުލޫާކ ޚިލާުފ ކަެމްއ  )ހ(  

 ކަމުގައި ނުބެލުން؛ އަދި 

ބުން ޤާނޫނީ ޮގތުން އެއްެވްސ ރިޕޯޓުކުރި ަފރާތާމެދު، ރިޕޯޓުުކރުމުގެ ސަބަ )ށ(  

 ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން.

ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރވިްސއަށް ނުވަަތ   .75

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެން، ރިޕޯޓުުކާރ 

ވަަތ އޭނާއަީކ ކާކުކަްނ އެނގޭނެ ފަަދ އެނޫންވެސް މަުޢލޫމާތެއް، ފަރާތުެގ ނަން ނު

 ތިންވަނަ ފަރާތަާކ ޙިއްޞާކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޭޖގައިާވ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްެމ ވާޞިުލވެވޭެނ ކުޑަުކދިންގެ ެހލްްޕ  )ހ(  .76 ކުޑަކުދިންގެ ހެލްޕްލައިން 

 ޮގތަށް، ޗައިލްްޑ )ަސއުވީސް( ގަޑިިއރު ޚިދުމަތް ދެވޭނެ 24ލައިނެއް 

 އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިސްަގއި ޤާއިމުުކރަންވާނެެއވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހެލްްޕލައިންއަީކ އެކުދިން އެހީތެިރކަމާއި ރައްކާތެިރކަމަްށ  )ށ(  

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި، ހިޭލ ގުޅޭގޮތަށް ަފރުމާކުރެވިަފއިާވ ެހލްޕްލައިނެްއ 

  ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރާ ކުޑަކުދިންގެ ހެލްްޕަލއިން ވާންވާީނ  )ނ(  

މިނިވަންކަމާއި ދެފުށް ފެންަނ ގޮތެްއގައި މަސައްކަތްުކާރ 

 ހެލްޕްލައިްނއަކަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހެލްްޕލައިނުން ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާގުޭޅ މަޢުލޫމާތާއި،  )ރ(  

ކަްނ ބޭނުންާވ ކުދިންނަްށ މައްަސލަ ހުށަހެޅޭެނ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރި

 ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަްނާވނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ެހލްޕްަލއިނާބެޭހ މަޢުލޫމާތު، ަޗއިލްްޑ ެއންޑް ފެމިީލ  )ބ(  

 ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްއިްނ ފުޅާ ދާއިާރއެއްގަިއ ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.
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ކުޑަކުދިންގެ ެހލްޕް ލައިނަްށ ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތަުކގެ ަތފާސް ހިާސުބ  )ޅ(  

އެކުލަާވލައި ައހަރަކު ެއއްފަހަރު މިނިސްްޓރީގެ ވެބްސައިޓްގަިއ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ވަގުތީ އެސެސްމަންޓްގެ އަމުރު 

 

ލުމާއި ަރއްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަްށ ފުލުހުންނަްށ ކުޑަކުއްޖަކީ އަޅާ )ހ(  .77 ތަޙްޤީޤުކުރުން 

ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން ސަރވިސްައށް ޤަބޫލުކުެރޭވ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެްއ ހުރިނަމަ، އެުކއްޖާގެ ޙާލަތު ދެެނގަތުމަށްޓަކައި، 

ޝަްލ އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުުކރުމުގެ ބާރު ފުުލހުންނަށް ނުަވތަ ސޯ

އިންކުއަީރ އެސެސްމަންެޓއް ހެދުމުެގ ބާުރ ަޗއިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކާބެހޭ މައްަސލައެްއ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަްށ  )ށ(  

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ެއ މައްސަަލއަކާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ީވ އެްނމެ އަަވހަކަްށ 

 އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްާއ ޙިއްޞާުކރަންވާނެއެވެ.ޗައިލްޑް 

ފުލުހުންނަށް ރިޕޯުޓކުރެޭވ މައްސަަލއެއްަގއި، ކުއްޖަކާމެުދ ކުެށއް ކޮށްފިކަމަްށ  )ނ(  

ބެލެވޭނަމަ، ެއކަމުެގ މަޢުލޫމާުތ ވަގުތުްނ ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެިމީލ 

ރާްތތަކަށް ފުުލހުްނ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރިވސްއަށާއި، ކަމާބެޭހ އެނޫންެވސް ފަ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިސްައށް ހުށަެހޭޅ  )ރ(  

މައްސަލައެްއގައި ުކއްޖަކާމެދު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް އެ ސަރވިސްއަްށ 

ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްަޓކައި، ލަސްުނޮކށް މޯލްޑިވްްސ 

 ްށ އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕޮލިސް ސަރވިސްއަ

ކުޑަކުއްޖަކީ އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަްށ ފުލުހުންނަްށ  )ބ(  

ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަްށ 

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ ަމއްސަލަެއްއ ތަޙްޤީޤުކޮށް، 
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ްޞލަޙަތު ަރއްކާތެިރކޮށްދިނުމަށް އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަްއ ކުއްޖާގެ މަ

 އަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެްއ ހިންގަންވާނީ، އެފަދަ މައްސަލަތަްއ  )ޅ(  

 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޚާއްަޞ ތަމްރީން ލިބިފައިާވ އޮފިސަރުންނެވެ.

މުގައި، އަންނަނިވި ކަންަކްނ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ތަޙްޤީޤެްއ ުކރު )ކ(  

 ކުރުމުގެ ާބރު، ފުުލހުންނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ތަނަކަށް ނުވަަތ ޢިމާރާތަކަްށ އެތަނުގަިއ ތިިބ ނުވަަތ އެތަެނއްެގ   (1)   

ވެރިފަރާތުެގ ހުއްަދއާއެކު، ނުވަަތ ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ގަދަަކމުން 

 ތަންތަން ބަލަިއ ފާސްކުރުން؛، ވަދެ

ވަަތ ޢިމާރާތުން ތަޙްޤީޤަްށ ހެއްެކއްެގ ގޮުތގަިއ އެތަނަކުން ނު  (2)   

 މުހިންމުކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ތަކެިތ އަތުލުުމގެ ާބރު؛

ފިލްމުކުުރމާިއ ، އެތަނާއި އެތަނުގައިވާ ަތކެތި ފޮޓޯނެގުމާއި  (3)   

 ވީޑިއޯކުރުމުެގ ބާރު؛ އަދި 

އެމީހަކަށް އެނގުނު މިްނވަރަކުން ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންާވ ތެދު   (4)   

ސުވާލަްށ ޖަވާބުދިނުމަށް ެއކި ފަރާތްަތކަްށ ، މާތު ދިނުމަށާއިމަޢުލޫ

 އެންގުމުގެ ާބރު.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ފިޔަަވއި، މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި ބަޔާންކުާރ  )އ(  

 ބާރުތަކުގެ ބޭނުންުކރެވޭީނ ކޯޓު އަުމރެއްެގ ދަށުންނެވެ.

އްގަިއ ތިބި ަބޔަުކ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޢިާމރާތަކަށް ވެއްދުމަށް އެތަނެ   (1)   

 އިންކާރުުކރާނަމަ ނުވަތަ އެތަނަކަށް ނުވަެދވޭނަމަ؛ އަދި 

ކޯޓު އަމުރެްއ ލިބެންދެން އެތަނަކަށް ވަނުން ލަސްކޮށްިފނަމަ،   (2)   

ކުއްޖާއަށް ނުރަްއކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ެބލުމަށް އެކަށީެގންާވ 

-ހެކި ލިބިފައިާވ ާޙލަތުގައި، އެތަނަްށ ވަނުމަށް ސަބް

ންސްޕެކްޓަރ އޮްފ ޕޮލިްސ ރޭންކުްނ ފެށިގެްނ މަތީ ރޭންެކއްެގ އި

 އޮފިސަރެއްެގ ހުއްަދ ލިބިފަިއވާނަމަ.

މި މާއްދާެގ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ބާރުަތކުެގ ބޭނުންކުރާިއރު، މައްސަަލއިެގ  )ވ(  

ޙާލަތާއި އެކަމުެގ ބޭނުންތެރިކަމަްށ ރިޢާޔަްތކޮށް، ފުުލހުންާނއެކު ަޗއިލްްޑ 
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މިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުްނ އެންޑް ފެ

 ބައިވެރިުކރެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިދެވޭ މަޢުލޫމާތެއް ުނވަތަ އެފަަދ މުޢާމަލާތެއްެގ  )މ(  

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުުމގައި އެއްވެްސ ފަރާތަކަްށ މަޖުބޫރުކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

ްއ ނެރެދިނުމުަގއި، ޖިާނއީ އިުޖރާއަތުެގ މި މާއްދާގަިއ ަބޔާންކުާރ ކޯުޓ އަުމރެ )ފ(  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަންތަން ަބލައި ފާސްުކރުމަށް ެނޭރ ކޯޓު އަުމާރ 

 ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުެރވޭ ޢާންމު އިޖުރާއަތުތަްއ ހިނގާެނއެވެ.
 

ތަޙްޤީޤުގެ މަޢުލޫމާތު 
 މައިންބަފައިންނަށް އެންގުން 

 ނުވަތަ ލިބިދާނެ ަކމަށް ފެނިގެން ކުއްޖަކަށް ގެްއލުމެއް ލިބިފަިއވާ ކަމަށް )ހ(  .78

ނުވަތަ އެފަދަ ކަަމކާ ގުޅިގެްނ ކުއްޖާއަްށ ލިބެންޖެޭހ ރައްކާތެިރކަމަީކ 

ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ކުރިއަްށގެންދާ ތަޙްޤީެޤއް ފަށާިއރު، 

އެކުއްޖާއަށް ުކރިމަތިވެފައިވާ ުނރައްަކލަކީ ނުވަތަ ގެއްލުަމކީ ކޮބައިކަމުެގ 

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނގެ ތެރެއިން އެަކކަށް ނުވަަތ މަޢުލޫމާތު އެ

 ދެމީހުންނަށް ލަސްނުކޮށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ތަޙްޤީޤު ނިމުމާއެކު، ތަޙްޤީުޤގެ ނަތީާޖ ކުއްާޖެގ މައިންބަފަިއންގެ ެތރެއިްނ  )ށ(  

އެކަކަށް ނުވަތަ ދެމީހުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާުތ 

މައިންބަފައިްނ އެދެީނ ލިޔުމުްނ ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާުތ  ހޯދުމަށް

 ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.

އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި، މައިންބަފައިންނަްށ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ  )ނ(  

އެވަގުތެްއގަިއ ކޮންމެހެްނ ބޭނުންާވ މިންވަރަކަްށ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ްއސަލަ ަބލަމުންދާ އިާދރާއަކަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.އިޚްތިޔާރު މަ

ކުއްޖާއަށް ކޮށްފައިާވ އަނިާޔއެްއ ނުވަަތ ދީފައިާވ ގެއްުލމަާކ  (1)   

ގުޅިގެން އެްއވެސް ަފރާތެއްެގ މައްޗަްށ ޖިނާއީ ކުެށއްގެ ަދޢުާވ 

އުފުލުމުގެ ުފރުޞަތު ޮއވެ، މި މާއްާދގެ )ށ( އާ އެއްޮގތްާވ 

ްނ މަޢުލޫމާުތ ހާމަކޮށްފިނަމަ، ެއފަދަ ގޮތުގެމަތިން ެއ އިދާރާއި

 ތަ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް ހުރަްސ އެޅިދާނޭކަމަށް ފެނުން؛ ނުވަ

ކުއްޖާއަށް ުކރިމަތިވެފައިވާ ުނރައްަކލަކީ އޭނާގެ މައިންބަފަިއންެގ  (2)   

  ކިބައިން ުކރިމަތިވެފައިާވ ނުަރއްކަެލއް ކަމުގަިއ ބެލެވުާމއެކު، 
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ްށ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ކުއްާޖއަްށ މި މާއްދާގެ )ށ( ާއ އެއްގޮތަ

 ގެއްލުމެްއ ކުރިމަތިވެދާނެކަުމގެ ފުުރޞަތު އޮތުން.
 

ކުއްޖަކަށް އަާޅލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ ބޭނުންވާކަން ުނވަތަ ޫނންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ   .79 ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރު 

ރުމަށް ުކއްޖާެގ ކުރިއަށްގެންދެޭވ ތަޙްޤީޤެއްގެ ެތރޭގަިއ ކުރަންޖެޭހ ކަްނކަން ކު

މައިންބަފައިންގެ ނުވަަތ ެބލެނިވެިރޔާެގ ުރހުން ުނލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ މައިންބަފައިންެގ 

ނުވަތަ ބެލެިނވެރިާޔގެ ރުހުްނ ނުހޯޭދ ފަދަ ާޙލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ވަުގީތ 

 އެސެސްމަންޓް އަމުަރކަށް އެިދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

އަމުރަށް ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް 
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ަވގުތީ އެސެސްމަންްޓ  79މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .80

އަމުރަކަށް އެދި ަޗއިލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަށް ނުަވަތ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ކޯޓަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.

 އެސެސްމަންްޓ އަމުރަަކށް އެިދ ކޯަޓްށ މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ަވގުތީ )ށ(  

 ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ކަްނކަން ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ.

ވަަނ މާއްާދގަިއ ބަޔާްނކުާރ  79އަމުރަށް އެދެނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ   (1)   

 ސަބަބުތަކުގެ ތެެރއިން ކޮްނ ސަބަބަކަށްކަން؛ އަދި 

 އަމުރުގެ ދަށުްނ ކުރުމަްށ އެދޭ ކަްނކަން.  (2)   
 

ތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރެއް ވަގު 

 ނެރެދިނުން 
ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުަށަހޅާ ހުށަހެޅުމަާކ  80މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .81

ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަްނކަން ސާފުކުރުަމށްފަހު މެނުވީ، 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ ސަބަބެްއ  79އަދި މި ޤާނޫނުެގ 

ގައި މެނުވީ، ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރެއް ކޯޓުްނ މެދުވެރިވެފައިާވ ޙާލަތެއް 

 ނެރެދީގެންނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ކުއްޖަކާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ަވގުތީ އެސެސްަމންޓް އަމުރެްއ  )ށ(  

ނެރެދޭންވާނީ، އެކުއްޖާއަީކ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަްނ ބޭނުންވެފައިާވ 

ްއ ުކރިއަްށ ގެންދަންޖެހި، ކުއްޖެއްކަމަށް ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކަިއ ތަޙްޤީޤެ

އެފަދަ ތަޙްޤީޤެްއ ަވގުީތ އެސެސްމަންްޓ އަމުރަާކ ުނލަިއ ެއދެވޭ ގޮެތއްގަިއ 

 ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެކަްނ ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުެރވޭނަމައެވެ.
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ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުާރ ާޙަލތުގައި، ަވގުީތ  78މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

މުަގއި، ކުއްާޖގެ މައިންބަފަިއންނަށް އެފަަދ އެސެސްމަންޓް އަމުެރއް ނެރެދިނު

ހުށަހެޅުމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކާ ުނލައި ނުވަަތ އެފަާރތްތަކުގެ ބަހެްއ 

 ހޯދުމެއް ނެތި ކޯޓަްށ އެފަދަ އަމުރެްއ ނެރެދެވިދާނެެއވެ.
 

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރަކުން 

 ލިބިދޭ ބާރުތައް 
 އަމުެރއްގައި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ކޯޓުން ނެރޭ ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް )ހ(  .82

ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސއިން ނުވަަތ މޯލްޑިވްްސ ޮޕލިސް ސަރވިސްއިްނ 

އަންނަނިވި ކަންތައްތަުކގެ ެތރެއިްނ ކަމެްއ ނުވަަތ ކަންތަްއތަކެއް ުކރުމަްށ 

 އަމުރުކުރުމުެގ ބާުރ ދެވިދާނެއެވެ.

 ކުއްޖާއާ ގުޅުން ަބހައްޓަމުންދިޔުމަށް؛   (1)   

ކުއްޖާއަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ، ނުވަތަ ބަްއޔެްއ   (2)   

ވެފައިާވ ކުއްޖެއްނަމަ، ކުއްޖާއަްށ ކޮންމެހެްނ ބޭނުންާވ މެިޑކަްލ 

 އެގްޒެމިނޭޝަންތައް ހެއްދުމަށާއި، ޞިއްޙީ ަފރުވާ ދިނުމަށް؛ އަދި

ކުއްޖާއަށް ކުރިމަިތވެފައިވާ ުނރައްަކލަކީ، ކުްއޖާެގ   (3)   

ކިބައިްނ ކުރިމަތިވެަފއިވާ ުނރައްަކލެްއނަމަ،  މައިންބަފައިންގެ

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ފަރާެތއްގެ ހާޒިރުަގއި މެނުވީ ކުއްޖާާއ ސީދާ 

ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އެްއވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭްއވުމަށް ކުްއޖާެގ 

 މައިންބަފައިންނަށް އެންގުމަށް.

ޤަބޫލުުކެރޭވ  އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފުިރހަމަވާނަމަ، ކުއްާޖ ުހރި ކަމަށް )ށ(  

ތަނަކަށް ވަެދ ކުއްާޖ ހޯދުމަްށ ުކރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ކަްނކަން ުކރުމަްށ 

 ވަގުތީ އެެސސްމަންޓް އަމުަރކުން ުހއްދަކުރެވިދާެނއެވެ.

ތަނަކަށް ވެއްދުމަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިެވރިްނ   (1)   

ރާަތކުްނ ނުވަތަ ކުއްޖާާއ ެއއިރެްއގައި ަޙވާުލވެހުިރ ެއހެން ފަ

 އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ނުވަަތ ކުއްާޖ ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ؛ އަދި 

އެ އަުމުރ އެންެމ އެދެޭވ ގޮަތކަްށ ތަންފީޛުކުރުމަށްަޓކަިއ   (2)   

 އެތަނަކަށް ވަނުން ުމހިންމު ކަމަށްވާނަމަ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތަނަކަްށ ވަނުމަށްަފހު ިމ މާއްދާެގ  )ނ(  

މައްސަަލ ބަލާ އޮފިސަރަކަްށ ލިިބގެންވާ ާބރު އެންމެ އެދެޭވ ދަށުން 
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    ގޮތެއްގަިއ ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި އެފަދަ ތަނެްއގަިއ ދެމިހުރުމުެގ ބާުރ 

 އެ އޮފިސަރަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރު 

 ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު 
    ންްޓ އަމުރެްއގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުްނ ނެރޭ ވަގުީތ އެސެސްމަ )ހ(  .83

 އެ އަމުުރ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތު، ކޯޓުްނ އަމުުރ ެނޭރ  )ށ(  

 )ފަހެއް( ދުވަހަްށވުެރ ދިގުެވގެން ނުވާެނއެވެ.  5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ުކރާނަމަ، އަމުުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދުތ އަމުރުގެ މުއްދަުތ އިތުރުނު )ނ(  

 ހަމަވުމުން، އަމުުރ ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.
 

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރުގެ 
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި އަމުރު 

 ބާޠިލުކުރުން 

ވަކި ކުއްޖަާކ ގުޅޭގޮތުން ެނރެފައިާވ ވަގުީތ އެސެސްމަްނޓް އަމުރެްއެގ  )ހ(  .84

ށްދިނުމަްށ އެދި ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ މުއްދަތު އިތުރުކޮ

ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިްސއަށް ކޯޓުގަިއ 

 އެދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ވަގުީތ ެއސެސްމަންޓް އަމުެރއްގެ ުމއްދަުތ  )ށ(  

މުރަކަްށ އިތުރުކުރުމަްށ ހުށަހެޅުމުަގއި ޢަމަުލކުރާީނ ވަގުީތ އެސެސްަމންޓް އަ

 އެދި ހުށަހެޅުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާ އުޫސލުންނެވެ.

ވަގުީތ އެސެސްމަންްޓ އަމުެރއްެގ މުއްދަުތ އިުތރުކޮށްިދނުމަށް ކޯޓުްނ  )ނ(  

ނިންމަންވާނީ، އެ އަުމުރ ނެރެދީފައިާވ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުަމްށ 

އެކަށީގެންާވ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަުހގައިވެްސ ެއ މަޤްޞަުދ 

 އިނުވާނަމަެއވެ.ޙާޞިލުވެފަ

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަުމރެއްެގ މުއްދަުތ އިތުރުުކރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ  )ރ(  

)ަފހެއް( ދުަވހަށްވުރެ ގިަނ  5ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ އަމުރެއް 

 ދުވަހަށް އިުތރުކޮށްދީގެންނުވާނެެއވެ. 

ގުތީ އެސެސްމަންްޓ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ެނރެދީފައިވާ ވަ 81މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

އަމުރެއްގެ ބޭނުްނ ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް އަުމރަށް އެުދނު ފަރާތަްށ 

 ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އަމުުރ ބާިޠލުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 
 

ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 
ތަ ފުލުހުްނެގ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްޮރޓެކްޝަން ސަރވިްސެގ ނުވަ  )ހ(  .85
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އޮފިސަރަުކ ވަގުީތ ެއސެސްމަންޓް އަމުރެްއގެ ދަށުްނ ތަނަަކށް ވަންނަނަމަ،  

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ިމ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތަނަކަށް ވަނުމުެގ ުކރިން އަންނަިނވި ކަްނކަން ުކރުމަްށ އެކަށީގެްނާވ  )ށ(  

 މަސައްކަތް ކުރަްނވާނެއެވެ.

ވާ ތަނުގައި ހުރި ީމހަކަށް ެއ އޮފިަސރަީކ ވަންނަން ބޭނުން  (1)   

 ކާކުކަން ބުނެދިނުން؛

އެތަނަކަށް ވަނުމަށާއި އެތަނަށް ވަދެ އެތަން ަބލައި ފާސްުކުރމަށް   (2)   

 ހުއްދަދީފައިވާ އަމުރުެގ ކޮޕީ އެތަނުގެ ވެރިފަރާތަްށ ދިނުން؛

ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެ އޮފިސަރު އެތަނަށް ވަދެ އެ އަމުުރގަިއ   (3)   

ންކޮށްފައިާވ ކުއްާޖ ހޯދުމުެގ ާބރު ލިބިފައިވާކަްނ ބުނެިދނުން؛ ބަޔާ

 އަދި

އެއްވެސް މިންަވރަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންނުކޮށް އެތަނަށް ވަދެ ތަން   (4)   

 ފާސްކުރުމުގެ އިޒުނަދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަްށ ދިނުން.

ކަްނ ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުްނ އޮިފސަރަކީ ާކކ1ުމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާުތ އެނގޭެނ ލިޔުެމއް އެތަުނގައި ުހންނަ މީހަކަްށ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ތަނަކަްށ ވަނުމުގައި، ތަުނގެ ެވރިފަރާތް ނެްތ  )ރ(  

ޙާލަތެއްގައި، ވެރިަފރާތުެގ މަޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކޮށްދެވޭނެ ެއހެން ފަރާތެްއެގ 

 ގަިއ ބަޔާންުކރާ ކަންކަްނ ކުެރވިދާނެއެވެ.ހާޒިރުގައި، ިމ މާއްދާ
 

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރުގައިވާ 

 ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުން 
ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ަވގުތީ އެސެސްމަންޓް އަުމރެއް ނެރުމާއެކު، ލަސްނުކޮްށ   .86

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާެނއެވެ.

ށް ނަަމވެސް އެ ައމުރުގެ ކޮޕީެއްއ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންެގ ތެރެއިްނ އެކަކަ )ހ(  

 ދިނުން؛

 އެ އަމުުރގައިާވ ކަންކަމާިއ އޭެގ ނަތީޖާ އެފަރާަތކަށް ބުނެދިުނން؛ އަދި )ށ(  

އެ އަުމރު އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ަޙއްޤު ުކއްޖާެގ މައިންބަފަިއންނަށް ނުވަަތ  )ނ(  

 ބެލެނިވެރިާޔއަށް ލިިބގެންވާކަްނ ބުނެދިނުން.
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ޢުލޫމާތު އަމުރާބެހޭ މަ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓް އަމުރަކަށް އެިދ ކޯޓަށް ހުަށހަޅަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ   .87

ސަރވިސްއިން ކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާބެޭހ މަޢުލޫމާތާއި އަުމުރގެ ކޮޕީ، ޗަިއލްޑް އެންްޑ 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

  ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަގުތުން

 

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 
މި ޤާނޫނުގެ ސާދަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  )ހ(  .88

ސަރވިސްއިން ނުވަަތ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވްސ އިން ހިންާގ 

ތަޙްޤީޤެއްގައި، ެއ ތަޙްޤީޤު ނިސްބަްތވާ ކުޑަުކއްޖަީކ، އަޅާލުމާިއ 

 ބޭނުންވެަފއިާވ ކުއްޖެްއ ކަމަްށ އެކަީށގެންާވ ސަބަބުތަކެއްެގ ރައްކާތެިރކަން

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ، ނުވަތަ އެކުއްޖަކީ، ެއކުއްޖާ އެވަގުުތ 

ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ ެއވަގުތު ހުރި ތަުނގައި ެއކުއްޖާ ަބހައްޓައިފިނަމަ، 

އްޖެއް ކަަމްށ އެފަދަ ޙާލަތަކަްށ ކުރިމަތިވުުމގެ ިއހްތިމާުލ އޮތް ކު 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަެކއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ޤަބޫލުުކރެވޭަނމަ، އެކުއްޖާެގ 

ރައްކާތެިރކަމަށްޓަކައި ަވގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުްނ އަންނަނިިވ 

ކަންކަން ުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަަލ ބަާލ އޮފިސަރުންނަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ލުން ކުއްޖާ ވަކިކޮށް، ދަުއލަތުގެ ބެުލމުެގ ކުއްޖާ ހުރި މާަޙއު  (1)   

 ދަށަށް ގެނައުން؛ އަދި 

 ކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުން ވަގުތީގޮތުން އެހެން ަފރާތަކާ ަޙވާލުުކރުން.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ވަގުތުން ފިަޔވަޅު އެޅުމުގައި، ކޮންެމ  )ށ(  

ކޮށް، ކުއްޖާެގ ކުއްޖެއްގެ މައްަސލައެްއވެސް ނިންމަންވާނީ، ޙާލަތަށް ބިނާ 

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އިސްކަންދެވޭެނ ގޮތަަކށެވެ.

 

( ވަނަ ނަންަބރުެގ ދަށުން ކުއްޖާ ބެލުްނ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ވަގުތީގޮތުްނ އެހެްނ ަފރާތަކަްށ ޙަވާލުުކރުމުގަިއ އިސްަކން ދޭންވާނީ، 
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 ްށ ވަގުތީގޮތުްނ ޙަާވުލކުރުމަށެވެ. ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ދެިމގެންދާފަދަ ގޮތަކަ

މި މާއްދާެގ )ނ( އެހެްނ އޮްތ ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، ކުއްާޖ ބެލެެހއްޓުްނ  )ރ(  

ކުއްޖާގެ ޢާިއލާގެ ަފރާތަކާ ަޙވާލުކޮށްފިނަމަ، ުކއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ 

އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބުަތކެއްެގ މައްޗަށް ބިނާޮކްށ 

ކުރެވޭނަމަ، ކުއްާޖގެ ޢާއިާލގެ ފަރާތަކާ ުކއްޖާ ބެލެހެއްުޓްނ ޤަބޫލު

ޙަވާލުކުރުުމގެ ބަދަުލގައި ެއކުއްޖާ ބަަހއްޓަންވާނީ، މި ޤާނޫުނގެ ސަތާަރވަަނ 

 ބާބުގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެައރ ފެިސލިޓީއެްއގަެއވެ.
 

ކުއްޖާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 88ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  .89

ކުއްޖަކު ދައުލަުތގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއެކު، ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް، 

)ފަހެއް( ދުވަުހެގ ތެރޭަގއި އެކުއްޖާއާެމދު ޢަމަލުކުރާެނ  5އަދި ލަްސވެގެްނ 

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ ދައުލަތުެގ ފަރާތުްނ ކޯޓަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމެްއ ލިބުމާެއކު، މައްސަލައިަގިއ  )ށ(  

ހިމެނޭ އެންމެަހއި ާޙލަތްތަކަށާއި، ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ އިސްކަންދެވޭެނ 

ގޮތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި އަުމރުތަކުގެ ެތެރއިން އަމުރެްއ 

 ރެވިދާނެެއވެ.ކޯޓަށް ނެ

 ރައްކާތެިރކުރުމުެގ އަމުެރއް؛ ނުވަތަ   (1)   

 ސުޕަވިޜަން އަމުެރއް.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް މަްއސަލަެއއް ހުށަހެޅުމާެއކު، ވީ އެންެމ  )ނ(  

    )ހަތެއް( ުދަވހުގެ ެތރޭގައި،  7އަވަހަކަށް، އަދި އެންމެ ލަސްވެގެްނ 

އި، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކާރ އެ މައްަސލައާމެދު ގޮެތއް ނިންމަ

 އަމުރުތަކުެގ ތެރެއިްނ އަމުެރއް ނެރެްނވާނެއެވެ.

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު އަދި ސުޕަވިޜަން އަމުރު 

 

ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( ެގ  88ރައްކާތެިރކުރުމުެގ އަުމރަކީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .90 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 

ވަގުތީގޮތުން އެހެން ފަރާަތކާ ބެލުން ޙަާވލުކޮށްަފއިވާ ކުއްޖަކު،  ދަށުން
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އެކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންނާ ުނވަތަ ެބލެނިެވރިޔާާއ އަނބުާރ 

ޙަވާލުކުެރވެންދެން ުނވަަތ އެކުއްޖާއަްށ ރައްކާެތރިކަްނ ފޯރުޮކށްދެވޭނެ ދާއިީމ 

ޙަވާލުކޮށްފައިާވ  އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހެންދެން، އެކުއްޖާ ވަގުީތގޮތުން ބެލުން

 ފަރާތުގެ ކިަބއިގަިއ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް، ކޯޓުން ނެޭރ އަުމރެކެވެ.

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ އަމުރެްއ ކޯޓުން ެނރެންވާނީ، އެ އަމުރު ނިސްބަްތާވ  )ށ(  

ކުއްޖަކީ، އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެިރކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖެްއ ކަމަށް ކޯޓަްށ 

ެއކުއްާޖ ދިރިއުޅެމުންދިަޔ ތަނުަގއި ެއކުއްާޖ ޤަބޫލުކުރެވުާމއެކު، 

ބަހައްޓައިފިނަމަ، އެކުއްޖާއަްށ އިތުރަށް ގެއްލުެމއް ލިބިދާެނކަމަށް ކޯޓަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެޭވ ޙާލަުތގައެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ރަްއކާތެރިުކރުމުެގ ައމުރެއް ކޯޓުްނ  )ނ(  

ސްބަތަްށ އެކުއްޖާެގ ނެރުމާއެކު، އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންުކރާ ނި

    މައިންބަފައިންގެ ނުވަތަ ބެލެިނވެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ަހނިކުރެވޭނެއެެވ. 

އެ ޙާލަތުަގއި، އެކުއްޖާ ެބލެހެއްޓުުމގެ މައިގަނޑު ޒިްނމާ ބަދަލުވާީނ 

 ދައުލަތަށެވެ.
 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ 

ދަށުން ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ 

 ޒިންމާ 

ިރކުރުމުގެ އަމުރެއް ވުޖޫުދގައި އޮތްހާ ހިނދަކު އަންަނނިވި ކަންކަްނ ރައްކާތެ )ހ(  .91

 ކުރުމަކީ ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިްސގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެ އަމުރު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، އެ އަުމރު ނިސްބަތްވާ ކުއްާޖއަްށ   (1)   

 ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން؛

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން އުުފލަންޖެހޭ ިޒންމާ،   (2)   

 އެކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އުުފލުން؛

 

ކުއްޖާއާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެކުއްޖާއަށް އިރުޝާދާއި އެހީތެިރކަްނ   (3)   

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި 

ެމހަިއ އަމުރުގަިއވާ ކަންކަްނ ތަންފީޛުުކރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ އެން  (4)   

 ކަންކަން ކުރުން.

ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ސުޕަވިޜަން އަުމރެއް ނެރެފައިވާނަމަ،  )ށ(  

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް، އެކުއްާޖއާ ގުޅުން ބަދަހިުކރުމުގެ ގޮތުްނ 
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ކުއްޖާާއ ބައްދަލުުކރެވޭެނ ގޮްތ ހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ އިޚްިތޔާުރ ޗަިއލްްޑ 

 މިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިސްއަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.އެންޑް ފެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  )ނ(  

ސަރވިސްއަްށ ލިބިދީފަިއާވ އިޚްތިާޔރުެގ ބޭނުން ެއ ސަރވިސްއިްނ 

ކުރަންވާީނ އެީއ ުކއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ އެންެމ އެެދޭވ ގޮތް ކަުމގަިއ 

 ވާނަމައެވެ.
 

ލަހައްޓަމުންގެންދާ ކުދިންނާއި ބަ 

 މައިންބަފައިން ބައްދަލުކުރުން 
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްެގ ބެުލމުގެ ދަށުގަިއ  )ހ(  .92

ކުއްޖަކު ބަލަަހއްޓަމުންދާ މުއްދަތުގައި އެކުއްޖާގެ ަމއިންބަފައިންނާ ގުޅުްނ 

ޖާއަްށ ބޭއްވުމަށް ެއކަށީގެންާވ ފުރުޞަުތ ެއ ަސރވިސްިއން ކުއް

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެްކޝަން ަސރވިސްއިްނ ުނވަތަ އެުކއްާޖ  )ށ(  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ވަކި މީހަާކ ކުއްޖާއާ ަބއްދަލުުކރެވޭނެ ނުވަތަ ގުޅުްނ 

ބޭއްވުމަށް ކޯޓަްށ އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮްތ ކަމަށް ކަނަޑއަޅާ އަމުރެްއ 

 ނެެއވެ.ކޯޓަށް ނެރެވިދާ

ވަކި ީމހަކާ ކުއްާޖާއ ، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުން )ނ(  

ބައްދަލުކުެރވޭނެ ނުވަަތ ގުޅުން ބޭއްވުމަްށ ކޯޓަށް އެންމެ ެއކަށީގެންވާ ގޮްތ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަމުެރއް ކޯޓަްށ ނެރެވިދާނެެއވެ.

ލުކޮށްދިނުމަްށ އެދި ަޗއިލްްޑ މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ކޯޓުން ެނރޭ އަުމރެއް ބަދަ  )ރ(  

އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަްނ ސަރިވސްއިން ުނވަތަ ެއކުްއޖާ ނުވަތަ ެއ 

އަމުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތަކުްނ އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަުމުރ 

 ބަދަލުކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ކޯޓަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

 ުކރިން ކޯުޓން އަންނަނިިވ ކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަށް ެނރޭ އަމުރެްއ ނެރުުމގެ )ބ(  

 ކަންކަން ކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ުކއްޖަކާ ބައްދަލުުކރުމަށް ޗަިއލްްޑ   (1)   

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްއިްނ ހަމަޖައްސާަފއިާވ 

އިންތިޒާމާއި، ނުވަތަ ހަމަޖައްސަން ހުަށހަޅާފައިވާ އިންިތޒާމު؛ 

 އަދި
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ތިޒާމާމެދު އެފަރާތްތަކުްނ ދެޭކ ގޮްތ ދެނެގަތުމަށްަޓކަިއ އެ އިން  (2)   

އެފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، އެފަރާުތގެ ޚިާޔލާއި ަރޢުުޔ 

 ހޯދުން.
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ  88ސުޕަވިޜަން އަމުަރކީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .93 ސުޕަވިޜަން އަމުރު 

ފައިާވ ކުއްޖެްއގެ މައްސަލަ، ވަގުތީގޮތުން އެހެން ަފރާތަކާ ެބލުން ޙަާވލުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމުން،  89މި ޤާނޫނުގެ 

( ަވނަ ނަންބަރުެގ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 89ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

  ދަށުން ސުޕަވިޜަން އަމުަރކަށް އެިދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެްއގައި، 

ާނގެ ަމއިންބަފަިއންނާ ނުވަަތ އެ މައްަސަލ ނިސްބަތްާވ ކުއްާޖ އޭ

ބެލެނިވެރިާޔއާ ވަކިނުކޮށް، އޭނާ އޭނާެގ ބެލެނިެވރިްނނާއެކު އޭާނ 

ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، އޭާނ ެއ މާޙަުއލުގަިއ ވަިނކޮށް، އޭާނއަށް ެގއްލުމެްއ 

ކުރިމަތިވެދާނެތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، އޭނާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ާގތުން ބެލުމުެގ 

ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއަށް ނުވަަތ  އިޚްތިޔާރު ަޗއިލްޑް އެންޑް

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ދިނުމަށްޓަަކއި ކޯޓުްނ ނެޭރ އަމުރެެކވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ސުޕަވިޜަްނ އަމުެރއް ޯކޓުން ނެރިއްެޖ  )ށ(  

ޙާލަތެއްގައި، އެުކއްޖާއާގުޅޭ ކަންކަްނ ބަލަިއ މޮނިޓަރުކރަމުންދިޔުމަށް، 

 އެންޑެ ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްެގ ނުަވތަ މޯލްޑިވްްސ ޗައިލްޑް

ޕޮލިސް ަސރވިްސއަށް އަމުރުުކރަންވާނެއެވެ. އަިދ ކޯުޓން ކަނޑައަާޅ 

ގޮތެއްގެމަތިން އެަފރާތަކުން އެ އަމުާރ ގުޅޭޮގތުން ކޯޓަްށ 

 ޖަވާބުދާރީވާންވާނެެއވެ. 
 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޙައްޤާއި 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ައމުރެއް ކޯޓުން ެނރުމުގަިއ  90މި ޤާނޫނުގެ   .94

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ސުަޕވިޜަން އަމުރެްއ ކޯޓުްނ  93ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ނެރުމުގައި، ުކއްޖާެގ މައިންބަފައިންނަށް ުނވަތަ ެބލެނިެވރިންނަށް، ޖަވާބުދާީރވާެނ 

    . އަދި ެއއިން އަމުެރއް ކޯޓުްނ ނެރިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

އެ އަމުުރ އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ޙައްުޤވެސް، ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނަށް ނުވަަތ 

 ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް 

 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީތައް 

 ން ޤާއިމުކުރު 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ވަގުތީގޮތުން ހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ  )ހ(  .95

ކުޑަކުދިންނަށް އޯލްޓަނޭިޓވް ކެއަރެގ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން، 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކި ަސރަޙައްދުތަކުގައި އޯލްޓަނޭޓިވް ކެައރގެ ޚިދުމަްތ 

ގެންވާ ޢަދަދަކަްށ މިނިސްޓަުރ ލިބޭނެ ރެސިޑެންޝަލް ފެސިލިޓީ، ެއކަށީ

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްަޓރު ޤާއިމުުކރާ ަމރުކަޒުތަްއ ހުންނަންޖެޭހ  )ށ(  

ފެންވަރާއި، އެންމެ މަުދވެގެްނ ހުންނަންޖެޭހ މިންގަނޑުަތކާއި ަސލާމަީތ 

މިންގަނޑުތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުަގިއ މަސައްކަތްުކާރ މުވައްޒަފުްނ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޫސލާއި، އެފަދަ މަރުކަޒުތަުކގަިއ ބައިތިއްާބ 

ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ އުޫސލާއި، ެއކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭެނ 

ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާބެޭހ 

ދުގަެއވެ. ކައުންސިލުެގ ލަާފެގ މަތިން، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާއި

އެފަދަ މިންގަނޑުތައް އެުކލަވާލަްނވާނީ، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ 

ރައްކާތެިރކުރުމާބެޭހ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާާއއި، ދީމިޤްރާީޠ 

މުޖުތަމަޢުތަކުން ބަލައިގަންނަ އެނޫންވެްސ ބައިނަްލއަްޤވާމީ ހަމަތަާކ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ލިޓީގައި އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސި 

 ބޭތިއްބޭނެ ކުދިން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއވާ ކުޑަކުދިން، އޯލްޓަޭނޓިވް ކެއަރ  )ހ(  .96

ފެސިލިޓީތަކުގަިއ ބައިިތއްބައިގެްނ ބެެލހެއްޓުމުެގ އިޚްިތާޔރު ަދއުލަތަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މައިންބަފައިން، ބެލެނިވެރިން ުނވަތަ ޝަރުޢީ ަބލަދުެވރިްނ   (1)   

ރައްކާެތރި މާޙަުއލެްއ ފޯރުކޮށްނުދެޭވ ޙާލަްތތަްއ  ދުނިޔޭގައި ތިބެ،

މެދުވެރިވެފައިާވ ކުޑަކުދިންނާއި، މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެނިެވރިްނ 

އިހުމާލުެވގެން ުނވަތަ އަނިޔާއެްއ ކޮްށގެން، ދަުއަލތުން 

 ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ކުޑަކުދިން؛
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ޛުކުރުމަށްަޓކަިއ ޤާނޫނީ ކުށެއްެގ ސަބަބުްނ ޙުކުްމ ތަންފީ  (2)   

މައިންބަފައިން ނުވަަތ ބަލަދުެވރިާޔ ޖަލުަގއި ޙުކުްމ ތަންފީޛުުކރަްނ 

 ދާންޖެހުމާ ގުޅިގެން، އެފަދަ މީހުްނގެ ކުދިން؛

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ ކުދިންެގ ެތެރއިން،   (3)   

އެކުއްޖާެގ ބަީލގެ ސަބަބުްނ ޢާިއލާެގ ތެޭރގަިއ އަިދ މުޖުތަމަޢުެގ 

ިއ ނުގެންގުޅެޭވ ަވރަށް ަބލި ާޙލަތު ގޯސްެވ އެކުްއޖާެގ ތެރޭގަ

ފަރާތުން ބަޔަކަށް ުނރައްާކވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލުަތއް ނުވަަތ އަިމއްަލ 

 ނަފްސަށް ނުރައްކާވެދާެނ ޢަމަލުތަްއ ކުާރ ކުއްޖެއް؛

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންެގ ތެެރއިން އެކުިދންެގ   (4)   

 ަބލަދުވެރިން ނުަބލާ ދޫޮކށްާލ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ

 ކުދިން؛

ގެވެިށ އަނިޔާެގ މައްަސލަތަކުަގއި ވަގުީތ ަރއްކާތެިރކަން ބޭުނންާވ   (5)   

 ކުދިން؛

އެހެން ފަރާތެއް ެބލެހެއްޓުުމގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ޢުޛުުރެވރިާވ   (6)   

ނުވަތަ ނުކުޅެދިފައިވާ ަޝރުޢީ ަބލަދުވެިރއެއްެގ ބެުލމުެގ 

 އަދި  ދަށުގައިވާ ކުދިން؛

ޔަތީމު ނުވަތަ މިސްކީުނ ކުދިންެގ ތެރެއިްނ ޝަރުީޢ އެްއވެްސ   (7)   

 ބަލަދުވެރިަޔކު ދުނިޔޭަގއި ނެތި އަޅާލާނެ މީހަުކ ނެތް ކުދިން؛

އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދައުލަުތގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެޭހ   (8)   

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުދިން.

ހަދާ ަގވާއިދުަގއި، ދައުލަތުެގ ެބލުމުގެ ދަށަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ށ(  

ކުޑަކުދިން ގެނައުމަށް ނިންމުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ އުޫސލުތަްއ، ކުޑަކުދިންެގ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމާބެޭހ ަކއުންސިލުެގ ލަފާެގ މަތިން މިނިސްޓަުރ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ކެައރ ފެސިލިޓީއަކަްށ މި މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްަޖކު ޯއލްޓަނޭޓިވް  )ނ(  

ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްަޝްނ  ،ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން

ސަރވިސްއިްނ ވެވުުނ މިންވަަރކުން ުކއްޖާގެ މަްޞލަޙަތަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، 
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 އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަުރކުރަންވާެނއެވެ.

 ހުންނާނެ ތަނެްއ ހަމަޖައްަސއިދިނުމުގައި، އެކަމާމެދު، ުކއްޖާ   (1)   

 ދެކޭގޮތް ހޯދުން؛ އަދި 

ކުއްޖާގެ ޢުމުާރއި ކަްނކަން ފަހުމްާވ މިންވަރަްށ ބަަލއި، އެުކއްާޖ   (2)   

 ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްދެވޭތޯ ެބލުން.
 

އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ 
ގޮތުގައި މެނުވީ އޯލްޓަނޭޓިވް 

 ކެއަރއަށް ބަދަލުނުކުރުން 

 އޮތްނަމަވެސް، ިމ ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ ވަަނ މާއްާދ އެހެން  95މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .97

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރއަށް ކުއްަޖކު ބަދަލުުކރުމުެގ ކުރިްނ، ވީވަރަކުްނ 

ބަލަންވާނީ، އެކުއްޖެްއގެ ޢާިއލީ މާޙައުލުްނ އެކުއްޖާ ުދުރނުކޮށް ނުވަަތ 

ނުނަގާވޭތޯއެވެ. އަިދ ފުރަތަމަ ާޙލަތުގައި، ބަލަންވާނީ، ުކއްޖާގެ ޢާިއލާެގ 

 ކާ އެުކއްޖާ ޙަާވލުކުރުމަެށވެ. އެހެން ފަރާތަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްޖެްއގެ ޢާިއލާގެ ެއހެން ފަރާަތާކ  )ށ( 

ދެްނ  ،ޙަވާލުކުރަްނ މަސަްއކަތްކުރުމަށްފަހު، އެކަްނ މެދުވެިރވާން ނެތްނަމަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ަދށުން އެކުއްާޖ  99ބަލަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ތަާކ ކުއްާޖ ޙަވާުލކުރެވޭޯތއެވެ.ފޮސްޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާ
 
 
 
 
 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރއަށް ުކއްޖާ ބަދަލުުކރަންވާނީ، ެއއީ، ކުއްޖާެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތް ކަމުަގއިވާނަމަ، އަިދ މި މާއްދާެގ 

)ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން ޢަމަުލުކރެވެން ނެްތ 

 ެގ ފިޔަވަޅެއްެގ ގޮތުންނެވެ. ޙާލަތްތަކުގައި، އެންމެ ފަހު
 

 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން 
ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ެތެރއިން، ތަފާތު  )ހ(  .98

ދިްނ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކުދިްނގެ ޢާިއލާތަކާ ޙަާވލުުކރެވެްނ ނެތް ކު

ބަލަހައްޓައި، ަތރުބިއްޔަތުކޮށް، ބަލައިބޮޑުުކރުމުގެ ޒިްނމާ ދައުލަތުެގ 
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ފަރާތުން އެހެްނ ފަރާތަާކ ޙަވާުލކުރެވޭެނ ފޮސްޓަރ ކެައރެގ ނިޒާމެއް، ިމ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަުރ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ.

ރޭަގއި ިމ )ހަެއއް( މަސްދުަވހުެގ ތެ 6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާާތ  )ށ(  

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ފޮސްަޓރ ެކއަރެގ ނިޒާމު، މި ޤާނޫނުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަާކ ެއއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަުރ 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

 ކުއްޖާ ފޮސްޓަރކުރުމަށް 

 އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން 
ދަށަށް ގެެނވޭ ކުއްަޖކީ، އެކުއްޖާެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަުތގެ ބެލުުމގެ  )ހ(  .99

މައިންބަފައިންނާ އެކުއްޖާ ބެލުން އަލުން ަޙވާލުުކރެވެން ނެތް ކުއްޖެްއ 

ކަމަށް ނުވަތަ ެއކުއްޖާެގ ޢާއިާލގެ ެއހެން ފަރާަތކާ ބެލުްނ ޙަވާލުުކރެވެްނ 

ނެތް ކުއްޖެއް ކަމަށް ދަުއލަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކުއްޖަކު ޮފސްޓަރކުރުމަްށ 

ފަރާތަކާ ޙަާވލުކުރުމަށްަޓކައި ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އެހެން 

 ދައުލަތަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ުކއްޖަުކ ފޮސްޓަރުކރުމަށް ެއހެން ަފރާތަާކ  )ށ(  

ޙަވާލުކުރަްނވާނީ، ެއ ަފރާތަކީ ކުއްޖާއަްށ ދޭންޖެޭހ ރައްކާތެިރކަމާިއ 

 ދަ ފަރާތެްއކަން ކަށަަވރުުކރުމަށްފަހުގައެވެ.ޙިމާޔަތާއި އަޅާލުން ެދވޭނެފަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޖަކު ފޮސްަޓރކުރުމަްށ ޙަވާުލކުރުުމގައި، ކުއްޖާެގ  )ނ(  

 މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިާދހުިރ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ކޯޓުން ބަަލންވާނެއެވެ.

ކުރުުމގައި، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު ފޮސްޓަރުކރުމަށް ަޙވާލު )ރ(  

އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުެރ ގޮތަކަށް އެކުއްޖާ ފޮސްޓަރކުރަްނ 

 ޙަވާލުކުެރވިދާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން އެކުއްާޖ ބަލަަހއްޓާނެ ަފރާތަކާ ކުއްޖާ ފޮސްަޓރުކރަްނ  (1)   

 ޙަވާލުކުރުން؛ ުނވަތަ 

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެިނވެރިކަން ފޮސްަޓރކޮށްދޭ ަފާރތަށް  (2)   

)އަށާރަ( ައހަުރ  18މާއެކު، ުކއްޖާގެ ޢުމުރުން ބަދަލުކުރު

ފުރެންދެން ކުއްޖާ ެބލެހެއްޓުމަްށ ކުއްޖާ ފޮސްަޓރުކރަްނ 

 ޙަވާލުކުރުން.
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( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންުކރާ ޙާލަުތގައި، 1މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) )ބ(  

ވަގުތީގޮތުން ކުދިން ފޮސްަޓރކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންެޖޭހ 

ކާއި، ކުއްޖާާއ ގުޅޭގޮތުްނ އެފަރާތްތަކަްށ އޮންަނ ޒިްނމާއާއި، އެފަަދ އުސޫލުތަ

ފަރާތްތައް ދަުއލަތަށް ރިޕޯުޓ ކުރުމާގުޭޅ އުސޫލުަތކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަަކްށ 

ދައުލަތުގެ ަފރާތުން ެއހީ ދިނުމާގުޭޅ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ވަގުތީގޮތުްނ ކުދިން ފޮސްޓަރކުރަްނ މި )ޅ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  106ޙަވާލުކުެރވޭ ަފރާތްތަކުެގ މައްޗަށްވެްސ މި ޤާނޫުނގެ 

 ބަޔާންކުރާ ޒިންމާތައް މަތިުކރެިވގެންވެއެވެ.

      މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުއްޖަކީ،  )ކ(  

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 7ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 96މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާ ފަަދ ޙާލަތުަގއިވާ ކުއްޖެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެކުއްަޖުކ 

( ަވނަ ނަންބަުރެގ 2ފޮސްޓަރކުރުމުަގއި ބަލަްނވާނީ، މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

 ދަށުން އެކުއްޖާ ފޮސްަޓރކުރުމަެށވެ.

ުކ ފޮސްޓަރުކރުމަްށ ެއހެން ފަރާަތާކ މި މާއްދާެގ ދަށުްނ އެއްެވސް ކުއްޖަ )އ(  

 ޙަވާލުކުރަްނވާނީ، ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ފޮސްޓަރުކރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،  )ވ(  

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ެތެރއިން، ތަފާތު 

ޙަވާުލކުރެވެން ެނތް ކުދިންނާއި،  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކުދިންެގ ޢާއިލާތަކާ 

ޝަރުޢީ އެްއވެސް ަބލަދުވެިރޔަކު ދުނިޭޔގަިއ ނެތް ކުދިްނ ބަލަަހއްޓައި، 

ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ބަލައިބޮޑުުކރުމަށްޓަކައި، އެކުދިްނ ބެލެހެއްޓުމަށް، 

ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ުކއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަމާއެކު، ެއހެން ފަރާތަާކ 

 މަށެވެ.ޙަވާލުކުާރ ުކރު
 

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެޭވ ކުދިންެގ ތެރެއިްނ ޮފސްޓަރކުެރވޭނީ ިތރީގަިއާވ   .100 ފޮސްޓަރކުރެވޭނެ ކުދިން 

 ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާ ކުދިންނެވެ.
 

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ ގެެނވޭ ކުދިންެގ ތެރެއިްނ، އެކުދިންެގ  )ހ(  
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ރިން ދުނިޔޭަގއި ތިބެމެ ނުބަާލ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުީޢ ބަލަދުވެ 

 ދޫކޮށްލާ ކުދިން ުނވަތަ ބެލުމަްށ އިންާކރުކޮށްފައިާވ ކުދިން؛

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ކުދިންގެ ެތރެއިން ެއއްވެްސ ސަބަބަކާހުެރ  )ށ(  

 އެކުދިންގެ ޢާިއލާއާއެުކ ދިިރއުޅެވެންނެތް ކުދިން؛

ކުދިްނ އުޅެފައިާވ މުއްދަތުެގ ެތރޭގަިއ ޢާއިާލެގ ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ  )ނ(  

ފަރާތުން ކުދިންާނ ބައްަދލުނުކޮށް ާޙުލ ނުބަލަިއ އަދި ާޢިއލާެގ ފަރާތުްނ 

ކުދިންނާ ގުޅުމެްއ ނުބާއްާވ ކުދިންކަމަްށ ެރކޯޑުތަކުން ެފންނަ ކުދިން؛ 

 ނުވަތަ

ެތރޭގަިއ ޢާއިާލެގ  ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ ކުދިްނ އުޅެފައިާވ މުއްދަތުގެ  )ރ(  

ފަރާތުން ކުދިންނާ ބައްދަުލކޮށް، ޙާލު ަބލައި އަދި ޢާިއލާގެ ފަރާތުްނ 

ކުދިންނާ ގުޅުން ބޭއްިވ ނަމަވެސް، ކުދިން ެބލުމަށް ުނވަތަ ކުދިންާނ 

 ޙަވާލުވުމަށް ާޢއިލާެގ ޙާލަުތ ހުިރ ގޮތުން ުޢޛުރުެވރިާވ ޢާއިލާަތކުގެ ކުދިން.

ފޮސްޓަރކުރަން ޙަވާލުކުރުމުގެ 
 ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވިަފއިވާ ުކއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަްނ  )ހ(  .101

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެއހެން ފަރާތަކަށް ބަދަުލކޮށްދިނުމުގެ ުކރިން، ޗައިލްްޑ 

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން ަސރވިްސ މެދުވެރިކޮށް، އަންަނނިވި ކަންކަްނ 

 މިނިސްަޓރުގެ ޒިންމާއެެކވެ. ކުރުމަކީ

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވިފައިާވ ުކއްޖާގެ ަމއިންބަފަިއންގެ،   (1)   

ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޭޔގައި ނެތްނަމަ، ނުވަަތ 

މައިންބަފައިންނަކީ ކޮްނ ބައެްއކަން ނޭނގޭނަމަ، އެކުްއޖާެގ 

 މަސަްއކަތް ުކރުން؛ އަދިޝަރުޢީ ބަލަދުެވރިންެގ ބަހެްއ ހޯދުމަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮުތގެަމތިން   (2)   

 ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިާޔގެ އެސެސްމަންެޓއް ހެދުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާިޞުލކުރުމަށްޓަކައި،  )ށ(  

 ޕެނަލްތަްއ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް ތަމްީޞލުވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީ ނުަވތަ

މިގޮތުްނ ކޮމިީޓ ނުަވތަ ޕެނަލްތަްއ  މިނިސްޓަރަށް ެއކުލަާވލެވިދާނެެއވެ.

އެކުލަާވލާނެ ގޮާތއި، ކޮމިޓީ ުނވަތަ ޕެނަލްތަުކގައި ހިމެނޭެނ ފަރާތްތަކާއި، 

ކޮމިޓީ ނުވަތަ ޕެނަލްތައް މަަސއްކަތްކުރާެނ ގޮތުގެ އުސޫލުތަްއ މި ޤާނޫނަްށ 
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( މަސްދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ އެުކލަާވލައި، )ތިނެއް 3ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޭޅ އުސޫލުތަާކިއ  )ނ(  

އެނޫންވެސް ކުޑަކުއްޖަުކ ފޮސްަޓރކުރަްނ ޙަވާުލކުުރމުގެ ކުރިްނ 

ަގވާއިދެއް، މިނިސްޓްރީްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިޖުާރއަތުތައް ބަޔާންުކރާ 

 އެކުލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.

ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔަކަށް ޤާނޫނީ 

 ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކުރުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ފޮސްޓަރުކރުމަށް ަޝރުުޠ ހަމަާވ ކުްއޖެއްގެ ޤާނޫީނ  )ހ(  .102

މަްށ އެިދ ބެލެނިވެރިކަްނ ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިަޔކާ ޙަާވލުުކރުމަށްޓަކައި، އެކަ

 ދައުލަތުގެ ަފރާތުން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަުއލަތުން ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމެއްގައި،  )ށ(  

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 101މި ޤާނޫނުގެ 

ކޯޓަްށ ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްަޓރު ހަދާ އެެސސްމަންޓް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުަމކާމެދު ގޮތެްއ  )ނ(  

ނިންމުމުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާެތރިކުުރމަށް ކޯޓުްނ 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ެގ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެއްެޖނަމަ، ކުއްޖާ )ރ(  

މަޞްލަޙަތު ބޮޑު ގޮތަކީ، އެކުއްާޖގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިަކން ފޮސްޓަރ 

 ބެލެނިވެރިާޔއާ ޙަާވލުކުރުްނ ކަމަށް ޯކޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ.

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ ަޝރުޢީ ަބލަދުވެރިންެގ ަބހެްއ   (1)   

 ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދެ ފަަހރު މަތިން މަސައްކަްތކޮށް،

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންެގ ނުވަތަ ަޝރުޢީ ަބލަދުވެރިްނގެ ަބހެްއ 

 ނުލިބުން؛ ނުވަތަ 

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ ަޝރުޢީ ަބލަދުވެރިްނ ދުނިޭޔގަިއ   (2)   

ތިބެމެ، ކުއްޖާ ބެލުމަށް އިންާކރުކުރުާމއެކު، ކުއްޖާެގ ާޤނޫނީ 

 ބެލެނިވެރިކަްނ ބަދަލުުކރުމާމެދު އިންާކރުކުން.
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ހުށަހެޅުމަކާ މެދު ކޯޓުން ވަކި 
 ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ މުއްދަތު 

    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ފަދަ ުހށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބޭތާ  102މި ޤާނޫނުގެ   .103

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި، އަޑުއެހުމެއް ާބއްވައި، އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ަވިކ  60

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

މެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްބަސްވު 
ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން 

 ޙަވާލުކުރުން 

ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވިަފއިވާ ކުއްޖެއްެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަްނ ދައުލަތުްނ   .104

ފޮސްޓަރ ެބލެނިވެިރޔާއަށް ަޙވާލުުކރުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިަނމަ، ދައުލަތާިއ ފޮސްޓަރ 

ެއއްބަސްވުމެއް މެުދވެރިކޮްށ އެަފރާތަށް ދައުލަުތގެ ބެލުުމެގ ބެލެނިވެރިާޔއާ ދެމެދު ެވވޭ 

ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ުކއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެިނވެރިކަން ަޙވާލުުކުރމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން 

ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔާއަށް 

 ޙަވާލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ކީުނ ކުދިންެގ ތެެރއިން ަޝުރޢީ އެްއވެްސ ޔަތީމު ނުވަަތ މިސް )ހ(  .105

ބަލަދުވެރިަޔކު ދުނިޔޭގައި ނެތި އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ުކދިން ފިޔަވައި، 

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވިަފއިވާ ުކއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަްނ 

ފޮސްޓަރ ބެލެނިެވރިޔާއަްށ ޙަާވލުކުރުމަށް ކޯޓުން ނިންާމ ނިންމުމަކީ، 

)އަާށރަ( ައހަުރ ފުރިހަމަވަންދެްނ ދެމިއޮންނާެނ  18ެގ ޢުމުރުން އެކުއްޖެއް

 ނިންމުމެކެވެ.

ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ޔަތީުމ ނުވަތަ މިްސކީނު ކުދިްނެގ  )ށ(  

ތެރެއިން ަޝރުޢީ ެއއްވެްސ ބަލަދުެވރިޔަުކ ދުނިޔޭގަިއ ނެތި އަޅާލާނެ މީހަުކ 

ްށ އަންނާނެ ާޙލަތްތައް، މި ޤާނޫުނެގ ނެތް ކުދިން ފޮސްޓަރކުރުން ނިމުމަކަ

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކުއްޖާ ެބލެެހއްޓުމާއި ަތރުބިއްޔަތުުކުރމާ ގުޅޭގޮތުްނ  )ހ(  .106 ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ 

ވެރިންެގ މައިންބަފައިންގެ މަްއޗަށް މަތިކޮށްފަިއވާ ޒިންމާތަްއ ފޮސްޓަރ ބެލެނި

 މައްޗަށް ހިނގާެނއެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޖެއްެގ ޤާނޫީނ ބެލެނިެވރިކަމާ ަޙވާުލާވ ފަރާތްތަކުން،  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުންކުެރ  105މި ޤާނޫނުގެ 

ޙާލަތެއްގައި ކުއްޖާގެ ަކރާމާތަށް ގެްއލުންވާނެ ކަމެްއ މެދުވެރިުވްނ 

ގަިއ ިއހުމާލުވެއްެޖކަމަށް ދައުލަތަްށ ފެނިއްޖެނަމަ، ުކއްޖާގެ ޤާނޫީނ ހުއްޓުވުމު

ބެލެނިވެރިާޔގެ ކިބައިން ުކއްޖާ ވަކިކޮށް، ދަުއލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް ކުއްާޖ 

ގެނެވޭނެއެވެ. އެ ާޙލަތުގަިއ ޢަމަލުުކރާނީ މައިންބަފައިްނގެ ކިބައިން ކުއްާޖ 
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      އުމުަގިއ ޢަމަލުކުރުމަްށ ވަކިކޮށް، ދައުލަުތގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނަ

 މި ޤާނޫނުގެ މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ފޮސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް 

 ކަނޑައެޅުން 
އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމެޭނ ގޮތުްނ ފޮސްޓަރ ުކރުމާބެޭހ އުޫސލު ކަނޑައަޅާނީ،   .107

ގެ ލަފާެގ މަތިން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެިރކުރުމާބެޭހ ކައުންިސލު

 މިނިސްޓަރެވެ.

 ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިޔަކަްށ އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތް؛ )ހ(  

ފޮސްޓަރ ެބލެނިވެރިަޔކަށް ވުމަށް އެިދ ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުްނ  )ށ(  

 ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ޝަުރޠުތައް؛

 ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިޔަުކ ޮހވާނެ އުޫސލު؛ )ނ(  

 އާ ކުދިން ަޙވާލުުކރާނެ އުސޫލު؛ ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިޔާ  )ރ(  

 ފޮސްޓަރ ކޮށްފަިއވާ ކުދިން މޮނިަޓރ ުކރުމާބެޭހ އުސޫލު؛ )ބ(  

ފޮސްޓަރ ެބލެނިވެރިންނަްށ އެހީެތރިވުމުެގ ގޮތުްނ ސަޕޯިޓންގ ނިޒާމެްއ  )ޅ(  

 އެކުލަާވލުމާބެހޭ އުސޫލު؛

 މިނިސްޓްރީގެ ދަުއރު؛ އަދި  )ކ(  

 ރު. ފޮސްޓަރ ބެލެިނވެރިންެގ ދައު )އ(  

 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .108

ކުޑަކުދިންނަށް އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުާރެނ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުްނ  54ކަނޑައަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ  އުސޫލުތައް

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ކުޑަކުދިން ރައްކާެތރިކޮށްދިނުމުެގ ސިޔާސަތާއި، 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިުކރުމާބެހޭ ަކއުންސިލުްނ ކަމާގުޅޭގޮތުްނ 

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަިއ ރައްކާެތރިކަން ޯފުރކޮށްނުދެވޭނަމަ، ކު )ށ(  
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    ނުވަތަ އެކުދިްނ ބަަލއި ބޮޑުުކރުމުގަިއ ެއހީތެރިކަމަްށ ބޭނުންވާނަމަ، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެހީެތރިކަމާިއ ރަްއކާތެރިކަްނ ހޯދުމަށް ެއދި އެކުއްޖެްއެގ 

ޓެކްޝަން ސަރވިސްއަްށ ބެލެނިވެރިންނަށް ަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ެއހީތެރިކަާމއި ރައްކާތެިރކަން ޯހދުމަށް ޗައިްލްޑ  )ނ(  

        އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ަސރވިސްަގއި އެޭދ ފަރާތްތަކަްށ 

އެ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހަާދ 

 ށުން މިނިސްޓަުރ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ.ގަވާއިދުެގ ދަ

 

 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާ ދުރުކުރުން 

 

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާ ދުރުކުރުމަށް 

 އޮތް ދައުލަތުގެ ޒިންމާ 

 

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުްނ ރަްއކާތެރިކޮްށ ދުުރހެިލކުރުވުމަށްޓަކަިއ  )ހ( 1 .109

އި، ކުށަްށ ައރައިގަތުމުެގ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައަޅަ

ނުރައްކަުލގައި ތިިބ ކުދިންނަށް ޚާްއޞަ ެއހީތެރިކަމާިއ ރައްކާެތރިަކްނ 

 ދައުލަތުން ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްަޞ އެހީެތރިކަާމިއ  )ށ(  

ތައް ާރވަިއ ރައްކާތެިރކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުްނ ްޕރޮގްާރމް

ހިންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކަމާގުޅޭގޮތުްނ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތްތަްއ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ  27ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މުެގ ނުރައްަކލުގަިއ ޢުމުރަށްވުރެ ހަގު ކުދިންެގ ތެރެއިން ކުށަށް ައރައިގަތު

ތިބޭ ކުދިން ކުށްުކރުމުން ަރއްކާތެރިކޮްށ ދުުރހެލިުކރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެޭހ 

އަވަސް ފިަޔވަޅުތައް އަޅައި، އެކުދިންނަށް ބޭނުންާވ އެހީެތރިކަާމިއ 

ރީހެބިލިޓޭޝަްނ އަިދ އެނޫްނވެްސ ފަރުާވ ޯފރުކޮށްދެވޭެނ އިންތިޒާމުތައް، 

 ވާނެއެވެ.ދައުލަތުން ހަމަޖައްަސއިދޭން
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ކުޑަކުދިން ކުށް ކުރުމާ 
ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

110. 1 

 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ދައުލަތުެގ  109މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(

ފަރާތުން ހިންާގ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގާނީ، ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކުެގ 

 ލް ޖަސްިޓސްއިްނނެވެ.މަޝްވަރާއާއެކު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެަނއި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގުމުގައި، ބަލަންވާނީ،  )ށ(  

ކުށްކުރުމަށް ހުަށހެޅުމުގެ ނުރަްއކަލުަގއި ތިބޭ ކުދިން އިޞްާލޙުކުރުމަށްޓަަކިއ 

ހިންގަންޖެހޭ ްޕރޮގްރާމްަތއް، އެކުދިންެގ މައިންބަފައިންާނއި ޢާއިާލއާއި، 

 ންތަނާއި، އެނޫންވެސް ަފރާތްތަކާއެުކ ހިންގުމަެށެވ. ކިޔަވައިދޭ ތަ

މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ކުޑަކުދިންނަށް ހިންޭގ ޕްޮރގްރާްމތަކާއި އެފަަދ  )ނ(  

ޕްރޮގްރާމްތަާކގުޅޭ އެނޫންެވސް އިޖުރާއަތުތައް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

 ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް 

ހުށަހެޅޭ ކުދިންނަކީ ކުށްކުރާ 

 ކުދިން ކަމުގައި ނުބެލުން 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަްށ ްޕރޮގްރާމްތަްއ ހިްނގުމުގައި،  110މި ޤާނޫނުގެ  . .111

އެއްވެްސ ހާެލއްގައި، ޖިނާީއ މަސްއޫލިްއޔަތު އުފުލަންޖެޭހ ުޢމުރަށްވުެރ ަހގު ޢުމުުރެގ 

 ެގ ތެރެއިްނ ފިޔަވަޅުއަަޅއިގެން ނުވާނެެއވެ.ކުދިންނާމެދު، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު

 

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާ ދުރުކުރުމަށް 

މައިންބަފައިންނާއި 

ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާއި 

 މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ޒިންމާ 

ކުޑަކުދިން ކުށްުކރުމުން ރައްކާތެިރކޮށް ުދރުެހލިކުރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެޭހ  )ހ(  .112

 ންބަފައިންނާިއ ބެލެނިެވރިން އަޅަންާވނެއެވެ. ފިޔަވަޅުތައް ކުއްޖާެގ މައި

ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްަކލުގައި ތިބޭ ކުދިން ކުށްކުރުމުްނ ރައްކާތެިރކޮްށ  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ަދށުން ދައުލަތުެގ  110ދުރުހެލިުކރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ 

ަބއިވެރިުކރުވައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިްނގާ ޕްޮރގްރާމްތަކުަގއި ކުއްޖާ 

އެއްބާރުލުންދިނުމާއި، މިފަދަ ްޕރޮގްރާމްތަުކގައި މަިއންބަފައިންނާިއ 

ބެލެނިވެރިން ަބއިވެިރވާންޖެހޭ ޙާލަތްަތކުގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ބެލެނިވެރިންެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 
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 ފަސްވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުން 
 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 ޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޗިލް

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ ތަންފީޛުުކރާ މިންވަުރ  )ހ( 1 .113

މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކަިއ ޢައްޔަންުކރެޭވ މިނިވަން، މުސްތަޤިްއުލ ޗިލްްޑރަންްސ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެއް ހުންނަންވާެނއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާމަށް މީހަުކ ޢައްޔަންކުރާނީ،  )ށ(  

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްަޕރސަން ޢައްޔަންުކރަން ބޭުނންވާ ކޮންެމ  )ނ(  

ފަހަރަކު، އެއް ނަން ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިނަ ނަން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަްށ 

 ާޔ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ރައީސުލްޖުމްޫހރިއް

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ  )ރ(  

ހުށަހަޅާ ނަން ނުވަތަ ނަންތަކުގެ ެތރެއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ޖަލްސާއެއްަގއި ހާިޒރުވެ ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިާވ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްްސޕަރސަންކަމަްށ  ފާސްކުރާ ީމހަކު،

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޢައްޔަްނކުރާ ުފރަތަމަ ޗިލްޑްރަންްސ  )ބ(  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޢައްޔަންުކރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަްނ 

ހުެގ ެތރޭގަިއ ިމ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ )ފަސްދޮޅަސް( ުދވަ 60ފަށާތާ 

ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢަްއޔަންކުރުމަްށ ރައްޔިތުންެގ 

)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ  30މަޖިލީހަށް ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ހުަށހަޅާތާ 

ތުންެގ މަޖިީލހުން ެއ މަޤާމަށް މީހަުކ ަޢއްޔަންކުުރމާމެދު ގޮތެްއ ރައްޔި

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާެގ ދަށުން ޢައްޔަންުކރެޭވ ިޗލްޑްރަންސް އޮމްަބޑްސްޕަރސަން،  )ޅ(   

އޭނާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް އަދާުކރުމުގަިއ ދިމާވާ ކަންކަމާިއ 

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަޖވާބުދާރީވާީނ ރައްޔިތުންެގ ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ ނަތީޖާ

 މަޖިލީހަށެވެ.

ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީަހކީ، މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްުލ  )ކ(  

އިދާރާއެކެވެ. ޗިލްްޑރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

ތުްނ އަދާކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްތަކާިއ މުަވއްޒަފުން ދައުލަ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
 

މިނިވަންކަމާއެކު 
 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން 
 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާގެ މަޤާމުެގ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގަިއ  . .114

 މަސައްކަތްކުރަންވާީނ ވަިކ ފަރާތަކަްށ ބުރަވުމަާކ ނުލައި، މިނިވަންކަމާއެކުގަެއވެ.
 

ޗިލްޑްރަންސް 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ  . .115

 އެވަނީއެވެ.

     ދައުލަތުެގ އިދާރާަތކުން ިމ ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުާރ މިްނވަުރ ދެނެގަެނ  )ހ(  

މެހަިއ ކަްނކަން ކުރުމަްށ މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެން

 ؛ބާރުއެޅުން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމާެބހޭ މުޢާހަދާއާ އެއްޮގތަށް ދައުލަތުެގ  )ށ(  

އިދާރާތަކުން ޢަަމލުކުާރ މިންަވރު ދެނެގަނެ، ެއ މުޢާހަާދއާ ެއއްގޮތަްށ 

ކަްނ ޢަމަލުކުރާކަްނ ކަށަވަުރކުރުމުެގ ގޮތުްނ ކުރަންޖެޭހ އެންެމހައި ކަން

 ކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމުަގިއ  )ނ(  

ޙަރަކާތްތެރިާވ އިދާރާތަާކއި މުަވއްޒަފުން މޮނިޓަރކޮށް، ިއވެލުއޭޓްުކރުން؛ 

 އަދި

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމުަގިއ  )ރ(  

ތަާކއި މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުަތްއ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާ

 މުޠާލިޢާކުރުން.
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ޗިލްޑްރަންސް 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމުގެ 

 ޝަރުޠު 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ މީެހއްގެ ކިަބއިގަިއ  )ހ(  1 .116

 ތިރީގައިާވ ޝަުރޠުތަްއ ފުރިހަމަވާްނވާނެއެވެ.

 ޔިތަކު ކަުމގައިވުން؛ދިވެހިރައް  (1)   

 )ިތރީސް( ައހަުރ ފުރިހަަމވެފައިވުން؛  30ޢުމުރުން  (2)   

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަނޑައެޅިފައިާވ ކުށެއް ުނވަަތ  (3)   

ޚިޔާނާތުގެ ކުެށްއ ނުވަަތ ކުޑަކުއްޖަކަްށ އަނިާޔކުރުމުެގ ުކށެްއ 

 ވުން؛ކުރިކަން ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީެހއްކަމުގަިއ ނު

އިންތިޚާބުކުރެވިގެްނ ނުވަަތ ޢަްއޔަންކުރެިވގެްނ ދައުަލތުެގ  (4)   

 އެއްވެސް މަޤާމެްއގައި ހުިރ މީހެްއ ކަމުގަިއ ނުވުން؛

ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންަބރަކު ކަުމގައި ުނވަތަ ިސޔާީސ  (5)   

 ޕާޓީއެއްގަިއ ޙަރަކާތްެތރިވާ ީމހެއް ކަމުގައި ުނވުން؛ އަދި 

ގަިއ ިޗލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރަސންެގ މި ޤާނޫނު (6)   

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަްނ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ގުޅޭ އަދާކުރެޭވވަރުެގ ޤާބިލުކަންުހރުމާއެކު 

ދާއިރާއަކުްނ ނުވަަތ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަާކ ގުޅޭ ތަުޢލީުމ 

ޕޮލިީސާއގުޅޭ ހިމެނޭގޮތުން ޤާނޫނީ، އިޖްތިމާޢީ، ނުވަތަ 

ދާއިރާއަކުން މަދުެވގެން ފުރަތަމަ ޑިްގރީއެއް ާޙޞިލުކޮށް، ެއއިްނ 

)ހަތެއް( އަހަރުުދވަހުގެ ތަުޖރިބާ ހުިރ  7ދާއިރާއަކުން މަދުެވގެން 

 މީހަކަށްވުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަޝރުޠުަތކުެގ އިތުރުން، ޗިލްްޑރަންްސ  )ށ(  

 ޢައްޔަންކުެރވޭ ފަރާތަކީ، ކުޑަކުއްޖަކަްށ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް

އަނިޔާކުރުމުެގ ނުވަތަ އިހުމާުލވުމުގެ ޢަމަެލއް ހިްނގުމުަގއި އެްއވެްސ 

ސިފައެއްގަިއ ބައިެވރިވެފަިއވާ ުނވަތަ އެފަަދ ތުހުމަތެްއ ރައްުދވެފައިާވ 

 މީހެއް ކަމުަގއިވެގެންނުވާެނއެވެ.

މަްށ ކުރިމަިތާލފައިވާ ީމހަާކ ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާ )ނ(  
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ގުޅޭގޮތުން ިމ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ތުހުމަތަާކގުޭޅ 

ޝަކުވާއެއް ދަުއލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާައކަށް ހުށަހެޅި ަބލަމުންދާނަމަ، އެީއ 

 އެފަދަ ތުހުމަތެއް ރައްދުވެަފއިވާ ަފރާތެއް ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.

 

ޗިލްޑްރަންސް 

 ޑްސްޕަރސަންކަމުގެ މުއްދަތު އޮމްބަ 
)ަފހެްއ(  5ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނ ކަމަްށ މީހަުކ ޢައްަޔންކުރާނީ  1 .117

ވަަނ މާއްާދެގ  119އަހަރުދުަވހުގެ އެއް ދަުއރަށެވެ. އެހެންނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ވަކިކުރެޭވ ފަރާތެއް ފިަޔވައި، ިޗލްޑްރަންސް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަްށ 

)ފަހެއް( އަަހރަށްުވރެ ދިގުނޫްނ  5ޔަންކުރެޭވ މީހެްއގެ މަޤާމުެގ މުއްދަުތ ޢައް

 މުއްދަތަކަށް އިތުުރކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުެރވިދާނެއެވެ.

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްެޖ  1 .118 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން 

 ގައި، ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް، ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، ހިނދެއް

އެ ސިޓީ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއަްށ ލިބުމުން، ިޗލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، 

 އޭނާގެ މަޤާމުން ަވކިވީއެވެ.

  ވޭނީ، ިމ މާއްާދެގ ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާެގ މަޤާމުން ވަިކކުރެ . .119 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަެތއްގައި، ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަމުެގ މަޤާމާ އެކަީށގެންނުވާފަދަ ކަެމްއ  )ހ(  

ްއ ކުރިކަމަށް، ނުވަަތ އެ މަޤާުމ އަދާކުރުމަްށ ޢުޛުުރވެރިާވފަދަ ޙާލަތެ 

މެދުވެރިވެއްެޖ ކަމަށް، ނުވަަތ ެއ މަޤާމު އަދާުކރުމަށް ނާޤާިބލުވެއްޖެ ކަމަްށ 

 ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެއް މެުދވެިރވެއްޖެ ކަމަްށ  )ށ(  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ ކޮމިޓީއަކަްށ ފެނިގެން، އެމީަހުކ ިޗލްޑްރަންްސ 

ރސަންކަމުން ވަކިުކރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އޮމްބަޑްސްޕަ

ޖަލްސާއެއްަގއި ހާިޒރުވެ ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިާވ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްކުރުމުން، އެމީހަުކ ޗިލްްޑރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަުމން ވަކިވީެއވެ.
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ށްފަިއވާ ޝަުރުޠތަކުގެ ތެރެއިން ަޝރުެޠްއ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 116މި ޤާނޫނުގެ   .120 މަޤާމުން ވަކިވުން 

ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ކިބައިްނ އުިނވެއްޖެނަަމ، އެމީހަުކ ިޗލްޑްރަންްސ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަްނވާނެއެވެ.
 

ކަނޑައަޅާނީ،  ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަްށ ދެޭވ މުާސރައާިއ ޢިނާޔަތް   .121 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނެވެ.

 

 ހަވަނަ ބައި 

 ކުށާއި އަދަބު 
 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކުށް 

 

ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ 

 ކުށް 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އަންނަނިވި ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހާ އެކުރަީނ  )ހ( 1 .122

 ކުށެކެވެ.

މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ނުވަތަ ިބރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އޮޅުވާލަިއގެްނ  (1)   

 ކުޑަކުއްޖަކު ަލއްވާ މަަސއްކަތް ުކރުވުން؛ ނުވަތަ 

މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ނުވަތަ ިބރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އޮޅުވާލަިއގެްނ  (2)   

؛ ކުޑަކުއްޖަކު ލަްއވާ ެއހެން މީހަކަްށ ފައިދާއެްއ ހޯދައިިދނުން

 ނުވަތަ

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުަގއި ކުޑަކުއްޖަުކ ބޭނުންކުރުން؛ ުނވަތަ  (3)   

ޖިނާއީ ކުށެްއ ުކރުވުމަށްޓަަކއި ކުޑަކުއްޖަުކ ރެްކރޫޓްުކރުން ުނވަަތ  (4)   

 ގްރޫމްކުރުން.

      މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ކުށެއްކޮށްިފ މީހެްއގެ އަދަބަކީ، )ށ(  

 ހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަްށލުމެވެ.)ތިނެއް( ައހަރުުދވަ 3

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ކުށެއް ކުރީ، ކުޑަކުއްޖަުކ  )ނ(  

    އިތުބާރުކުރަންޖެޭހ މަޤާމެއްގައި ހުރި ީމހަކުނަމަ، އެ ުކށުގެ އަދަބަކީ،
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 )ފަހެއް( އަަހރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 5

 ޖިންސީ ގޯާނކުރުމަށްޓަކަިއ އެުކއްޖާ ްގރޫމްކުރުަމކީ ކުށެކެވެ.ކުޑަކުއްޖަކަށް  )ހ(  .123 ގްރޫމްކުރުމުގެ ކުށް 

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންީސ ގޯނާކުރުމަށްަޓކައި އެކުއްޖާެގ މަންަމ ނުވަަތ ބައްަޕ  )ށ(  

ނުވަތަ ބެލެިނވެރިަޔކު ުނވަަތ އެކުއްާޖގެ ެބލުްނ ޙަވާުލެވފައިވާ ީމހަުކ 

 ގްރޫމްކުރުމަީކ ކުށެެކވެ.

ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ކުޑަކުއްޖަުކ ްގރޫމްކުރުން ކަަމްށ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  

ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަމަެލްއ އެކުއްޖާއާމެުދ 

ހިންގުމަށްޓަކައި، އެކުއްޖާއަްށ ފައިާސ ނުވަަތ އެނޫްނވެސް މާއްދީ އެްއެޗްއ 

ތުބާރު ހޯދުމަްށ އެކުއްޖާއާ ޖަޒުބާތީ ގުޅުމެއް ާޤއިމުކޮށް، އެކުއްޖާެގ އި  ދީގެން

 މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމަށެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަަކިއ ކުއްޖެއްެގ މަންަމ ނުވަަތ ބައްަޕ ނުވަަތ  )ރ(  

ބެލެނިވެރިަޔކު ނުވަަތ ެއކުއްޖާެގ ބެލުްނ ޙަާވލުވެފައިާވ މީހަުކ ްގރޫމްކުުރްނ 

މަެލްއ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަ

ކުއްޖަކާމެދު ހިންގުމަށްޓަކައި، އެއިްނ ަފރާތަކަްށ ފައިާސ ނުަވތަ އެނޫންވެްސ 

ެއއިން ފަރާތަކާ ޖަޒުބާތީ ގުޅުެމއް ޤާއިމުކޮށް،  މާއްދީ އެއްޗެްއ ދީގެން

 އެފަރާތުގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަްތކުާރ ކުރުމަށެވެ.

      މީހެްއގެ އަދަބަކީ،މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ކުށެއްކޮށްފި  )ބ(  

 )ދިހައެއް( ައހަރުދުަވހުގެ ުމއްދަތަށް ޖަލަްށލުމެވެ. 10

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކުެށއްކުރީ، ކުޑަކުއްޖަުކ  )ޅ(  

    އިތުބާރުކުރަންޖެޭހ މަޤާމެއްގަިއ ުހރި މީަހކުނަމަ، އެ ުކށުގެ އަދަބަކީ 

 .)ފަނަރަ( އަަހރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ 15

      މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއްކޮށްިފ މީހެްއގެ އަދަބަީކ، )ކ(  

 )ފަހެއް( އަަހރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 5
 

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އިހުމާލުވުމުގެ 

 ކުށް 
ކުޑަކުއްޖަކަށް ަރއްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެްއ  )ހ(  .124

އްޖާެގ ޞިއްޙަތަްށ ނުވަަތ ަރއްކާތެިރކަމަށް ނުވަަތ ކަމުގައިވެުހެރ އެކު 

މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޢަމަެލއް ޤަޞްދުަގއި ހިންގުމަީކ 
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ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަެލއް ހިނގިަޔ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަްއ 

ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ގެްއލުމެއްވެއްޖެނަމަ، އެަކން ކުރި މީާހ 

 ރީ ކުށެކެވެ.އެކު

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުއްޖަކަްށ ަރއްކާތެިރކަްނ  )ށ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުްއޖާ އަނިޔާއިްނ 

ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަަދ ފަރާތެްއެގ މައްޗަްށ އޮްތ 

މާޙަުއލެްއ ފޯރުކޮށްިދނުމަށް އެފަަދ  ޒިންމާއާއި ކުއްޖާއަްށ ަރއްކާތެރި 

 ފަރާތެއްގެ ަމއްޗަށް އޮްތ ޒިންމާ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ުކއްޖާގެ މަންމަ ނުވަަތ ބައްޕަ ނުވަަތ  )ނ(  

ބެލެނިވެރިެއްއ ނުވަަތ ކުއްާޖ ބެލުްނ ނުވަަތ ބެެލހެއްޓުްނ ޙަާވލުވެފައިާވ 

 ރައްކާެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޒިންާމ އޮްތ ފަރާެތްއ މީހަކީ، ކުޑަކުއްޖަކަށް 

 ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

      މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ކުށެއްކޮށްިފ މީހެްއގެ އަދަބަކީ، )ރ(  

 )ތިނެއް( ައހަރުުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަްށލުމެވެ. 3
 

ކުޑަކުއްޖަކު އަނިޔާގެ ޢަމަލަކުން 

 މާލުވުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އިހު 
ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މަރުކަޒެއްގަިއ މަސައްކަްތކުާރ މީހެއްަކމުގައިވެ ހުެރ  )ހ(  .125

އެތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ އެހެން ީމހެއްގެ ަފރާތުްނ ކުޑަކުއްޖަކަްށ 

އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ކަުމގެ ނުަރއްކަެލއް އޮތްކަްނ އެނިގހުެރ، އަދި އެކަްނ 

ޑަކުރުމަީކ އޭނާެގ ާބުރގެ ދަށުަގއިާވ ހުއްޓުވުމަީކ ނުވަަތ ެއ ނުރަްއކާ ކު

 ކަމެއް ކަމުގަިއވާ ާޙލަތުގައި، އެކަން ނުކޮްށ ދޫކޮށްލުމަީކ ކުެށކެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ަމރުކަޒެއް ކަމަްށ  )ށ(  

 ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިިވ ތަންތަން ހިމެޭނ ގޮތުންނެވެ.

 ލަހައްާޓ މަރުކަޒުތައް؛ކުޑަކުދިން ބަ (1)   

 ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުަތއް؛ (2)   

 ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިޭދ ތަންތަން؛ (3)   

 ކުޅިވަރުގެ ަމރުކަޒުތައް؛ (4)   
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 ޞިއްޙީ ފަރުވާޭދ ތަންތަން؛ (5)   

ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭ ުނވަތަ ޚިދުމަތްދޭ އެނޫްނވެްސ  (6)   

 މަރުކަޒުތައް.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މަރުކަޒެްއގަިއ  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރާ ީމހެއް ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ެއފަދަ ތަނެއްެގ 

މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންޓްެރކްޓަްށ މަސައްކަތްުކާރ ފަރާތްތަކާިއ ިހލޭސާބަހަްށ 

 .މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތައްވެްސ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

      މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ކުށެއްކޮށްިފ މީހެްއގެ އަދަބަކީ، )ރ(  

 )ތިނެއް( ައހަރުުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަްށލުމެވެ. 3
 

ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރުމުގެ 

 ކުށެއް ރިޕޯޓުނުކުރުން 
މީހަކު ނުވަަތ ބަަޔކު ކުޑަުކއްޖަކާމެދު އަންނަނިވި ޢަަމލުަތކުގެ ެތރެއިްނ  )ހ(  .126

މަލެއް ުކރާކަން އެނގިުހރެ، އެކަީށގެންވާ ސަބަބަާކ ނުލައި ެއކަްނ ޢަ

ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންނަށް ުނވަތަ ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީއަށް ނުވަަތ 

ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ަދއުލަތުެގ އިދާރާއަކަްށ 

 ނާންގައި ުހރުމަކީ ކުެށކެވެ.

 ޖިންސީ ގޯނާ؛ (1)   

 ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ؛ (2)   

 އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަްނގެ ޢަމަލު. (3)   

)ދޭއް(  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ކުށެްއކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަަބކީ،  )ށ(  

 އަހަރުދުަވހުގެ ުމއްދަތަށް ޖަލަްށލުމެވެ.

މުގައި، އެކުްށ މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ކުށެއް ީމހަކު ކުރު  )ނ(  

ރިޕޯޓުނުކުރުމަށް އެްއވެސް ބާވަތެްއގެ މަންފާއެއް ލިިބގަނެފައިވާނަމަ، 

 )ފަހެއް( އަަހރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 5އެމީހެއްެގ އަދަބަކީ، 
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 
 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުކއްޖަކާގުޅޭ މައްަސލައެްއ ކޯޓުން ނިންާމއިރު، ޗަިއލްްޑ  މި )ހ(  .127 ކުއްޖާއާގުޅޭ ވެލްފެއަރ ރިޕޯޓު 

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރވިސްއިން ެއކުއްޖާއާ ެބޭހގޮތުން ކޯޓަްށ 

ރިޕޯޓުކުރުމަްށ އަންަގއި، އެފަދައިްނ ެއ ސަރވިސްއިްނ ތައްާޔރުުކާރ 

 ވެލްފެއަރ ރިޕޯޓަްށ ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

މާއްދާެގ ދަށުން ަތއްޔާރުުކާރ ކުއްޖާެގ ެވލްފެައރ ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނަންޖެޭހ މި  )ށ(  

 ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރަްނވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރިޕޯެޓއް އެުކލަާވލުމަށް ކޯޓުން އަްނާގ އެންގުމަކަްށ  )ނ(  

 ރވިސްއިްނ ތަބާވާްނވާނެއެވެ.ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮޓެކްޝަން ސަ 
 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ 

 ޢަމަލުތަކާގުޅޭ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅާލުމާއި ރައްކާެތރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން ކަމަށް ކަނޑައެޭޅ  1 .128

ކުދިންގެ ެތރެއިން، ގެވެިށ އަނިާޔގެ ޝިކާރަައކަށްާވ ކުދިްނނާމެދު ޢަމަލުކުރުުމގައި، 

ން ސަރވިްސިއން ނުވަތަ ފުލުހުްނ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަ

)ގެެވށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ  2012/3މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓާއ  52ޤާނޫނު( ގެ 

 އެކުގައެވެ.
 

ަތ ބެލެނިެވިރންނަށް ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަމއިންބަފައިންނަށް ނުވަ )ހ( 1 .129 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން 

ކުއްޖާ ބަަލހައްޓަމުންާދ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް މަތިކޮށްފަިއވާ ޒިންމާައާކ 

ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން ުކރާ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

)ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2014/9އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އުުފލޭނެއެވެ.ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ ދަށުން ދަުޢވާ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމުގަިއ  )ށ(  

  ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޢަމަލެއްނަމަ، އެ ޢަަމލު ހިންގި ަފރާެތއްގެ މަްއޗަްށ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންުކާރ އިދާީރ ފިޔަވަޅުތަްއ 

 ނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަންވާ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި އިާދރީ ފިަޔވަޅުގެ ގޮތުގަިއ  )ނ(  

ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެފަރާތެްއ ކުިރ ޢަމަުލގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލަިއ، 

ކަނޑައެޅޭ އިދާީރ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި އެއިްނ ފިޔަވަޅަީކ ެއފަރާތުން ުކިރ 

ަގއި ނުވާނެކަްނ ކަށަަވުރކުރުމަށްޓަކައި، ޢަމަލާ ނުބައްދަލު ފިަޔވަޅެއް ކަމު

އެފަދައިން ފިޔަވަުޅ ކަނޑައެޅުމުގައި، ކުޑަކުދިންނަށް އިހުާމލުާވ 

ފަރާތްތަކާމެދު އިދާީރ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ ޢަމަލުުކރެވޭ ބައިނަލްއަޤްާވީމ 

 އުސޫލުތަކަށް މިނިސްަޓރު ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،  1 .130 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

)ތިނެއް( ަމސްދުވަސް ހަމަވާ ދުަވހުްނ  3ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެުޓގައި ޝާއިޢުުކރާތާ 

 .ފެށިގެންނެވެ
 

ކޯޓަކުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެޭހ ަގވާއިދުތަުކގެ ެތރެއިން، ަކމާގުޅޭ  )ހ( 1 .131 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދެއް ފިޔަަވއި، އެނޫން ަގވާއިދުތައް ަހދައި ހިންގާީނ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާގުޅޭ ކޯަޓކުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާިއދުތައް ހަަދިއ  )ށ(  

 ހިންގާނީ ެއ ކޯޓަކުންނެވެ.

ނދަކު، ިމ ޤާނޫނުެގ މި ޤާނޫނުގަިއ ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވާހ ހި )ނ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާ ތާރީޚުްނ  ،ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް

ިދވެހިސަރުާކރުެގ  ،)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި 6ފެށިގެން 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

 

އުވާލެވޭ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާތައް 
 ފެށުމާއެކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި،  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 1 .132

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނުގެ ާމއްދާތައް ުއވުީނއެވެ.
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)ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާެތރިކުރުާމ ބެޭހ  91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 ޤާނޫނު(.

ވަަނ  44ޢުޤޫބާތު( ެގ )ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުލް 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ށ(  

 ( ވަނަ ނަންަބރު.1މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެ މާއްދާެގ )ބ( ގެ )
 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާެތއް ނުވަަތ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްަފއިވާގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ  1 .133 މާނަކުރުން 

 ،ނީމާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަާކއި ަލފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކަްށ ތިރީަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުެމވެ.

    "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ުކއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުާރ ކޮންމެ ކުއްޖަކަެށވެ. 4

އި ުކއްޖާެގ "ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފެންނަ ފެުނމުގަ )ށ(  

ސިކުނޑީގެ ނުވަތަ ކުއްާޖ ނަފްސާނީގޮތުން މަަސއްކަތްކުރުމުަގިއ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ުހިރ ކަމަށް ޤަޫބލުކުެރވޭނަމަ އަިދ ެއ ޙާލަުތ 

މެދުވެރިވެފައިވަނީ ކުއްޖާއަށް މީެހއްގެ ފަރާތުން ދޭ ނަފްާސނީ އަނިޔާއެއްެގ 

ޖާގެ އުޅުމުގައި ނުވަަތ ސަބަބުން ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެޭވ ޙާލަތެްއގައި، ުކއް

ކުއްޖާގެ ިސކުނޑީގައިާވ އުނިކަމާއި، އެންޒަޔަޓީާއއި، ިޑޕްރެޝަންއާއި، 

އެކަނިވެިރވުމާއި، ރުޅިގަދަވުމާއި ހެދިބޮޑުވުމުގައި ލަސްވުން ފަދަ ކަންކަމާިއ 

 އެނޫންވެސް ނަފްސާނީ އަިނޔާއެްއ ލިބިފައިާވކަން ދަީލލުކޮށްދޭ ކަންކަމަށެވެ.

ާޔ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިްނނާއި، ޝަރުީޢ "ބެލެނިވެރި )ނ(  

ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާނަތު ލިބިފައިާވ ަފރާތާިއ ޤާނޫނީ ެބލެނިވެރިންނާިއ 

ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެިރކަމާ ެއވަގުތަުކ ޙަވާުލވެ ތިޭބ މީހުންަނށެވެ. ޝަރުީޢ 

ވެރިްނ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާނަތު ލިބިފަިއވާ ފަރާތާިއ ޤާނޫނީ ބެލެނި

   )ޢާއިާލއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާިއ  2000/4މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

"ކުއްޖާެގ މަންމަ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެުކއްޖާ ަބނޑުއަޅާ ވިހެިއ  )ރ(  

 މައިމީހާއަށެވެ.

 2000/4ށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަ )ބ(  

)ޢާއިލާއާބެޭހ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޞައްޙަ ަކއިވެންެޏއް ކޮށްފައިާވ 
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ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނާ ަދރިލަްއވާ މުއްދަތުގަިއ  52ފިރިހެނާއަށް އެ ޤާނޫުނގެ 

އޭނާ ކައިވެނިުކރި އަްނހެނާ ދަިރއަކު ިވހައި، އެ ަދރީގެ ނަަސުބ 

 ޢާންކޮށްފައިނުާވ ފިރިހެާނއަށެވެ.ނަފީކުރުމަށް، ލި

 "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާެބހޭ ަބއިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާ" ަކމަށް ބުނެފައި  )ޅ(  

 އެވަނީ، ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ަދ ޗަިއލްޑް އަށެވެ.

"އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ެއއްެވސް ބާވަތެްއެގ  )ކ(  

 ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކަިއ ކުއްޖާެގ ޖިސްމާނީ ައދި ނަފްސާީނ މަންފާއެއް

ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް އަސަުރކުރުވާފަދަ ޮގތަކަށް ހިންާގ 

 ލާއިންސާނީ އެންމެަހއި ޢަމަލުަތކަށެވެ. 

"އިހުމާލުވުން" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ކުއްެޖއްެގ މައިންަބފައިން ނުވަަތ  )އ(  

ކު ނުވަަތ އެުކއްޖާ އެަފރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިވާ ފަރާަތކުްނ ބެލެނިވެރިއަ 

ކުިރ ޢަމަލަކުްނ ނުވަަތ ނުކޮްށ ދޫކޮށްިލ ކަމެއްެގ ސަބަުބން ކުއްޖާއަްށ 

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް ކުރުމަތިުކރުވާަފދަ އެންމެހަިއ 

ނެފަަދ ޢަމަލުތައް ނުވަަތ އެފަދަ ގެއްލުމެްއ ކުއްާޖއަށް ުކރިމަތިވެދާ

 ޢަމަލުތަކަށެވެ.

"ކޯޓު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފެމިީލ ކޯޓަށެވެ. ުނވަތަ މި ޤާނޫނުަގިއ  )ވ(  

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ެބލުމުެގ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެްނވާ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭްޓ 

 ކޯޓަކަށެވެ.

ުކއްޖާެގ މަންމަ އަިދ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  "މައިންބަފައިން" )މ(  

 ޕައަށެވެ.ބައް

"މިނިސްޓަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަްއ  )ފ(  

ރައްކާތެިރކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އެިއރެއްަގއި ަޙވާލުކުެރވިފައިާވ 

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާއެއްެގ ވަޒީރަެށވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަްއ  )ދ(  

ިރކުރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އެިއރަކު ަޙވާލުުކރެވިފަިއވާ ސަރުާކރުެގ ރައްކާތެ

 ވުޒާރާއަށެވެ.
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"ދައުލަތުެގ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ވެިރކަން ިހންގާ ފަރާތާިއ،  )ތ(  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި، ޢަުދލު އިންޞާފު ާޤއިމުކުރުމުެގ ާބރާއި، މިނިވަްނ 

ލު މަޤާމުތަކާއި، ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި، މުސްތަޤިއް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ ކައުންިސުލތައް ހިމެޭނ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، އެތަނެްއ ހިންގުމުގަިއ ދަުއލަތުެގ ަމސްއޫލިއްޔަެތްއ 

އަދާކުާރ ކޮންެމ ތަނަކާއި، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުްނ ހިްނާގ ޮކންމެ ތަނަކާއި، 

ގެ ބަޖެޓުން އެީހ ލިބިގެްނ ހިންާގ ކޮންމެ ަތނެއްމެ ހިމެޭނ ދައުލަތު

 ގޮތުންނެވެ.

"ޖިސްމާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ާބރުގެ ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަަތ  )ލ(  

އެއްޗެއް ބޭނުންކޮްށގެން ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުން ބަޔަކަށް ޤަްޞދުގައި ދީފައިާވ 

ނިާޔގެ ތެޭރގައި، ކަފަިއގެންގޮސްފައިާވ ކަމަށް ބެލެވޭ އަނިޔާއަށެވެ. މިފަދަ އަ

ތަންތަނާއި، ނޫފައިގެންފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި، ކަނޑައިެގން ގޮސްފަިއާވ 

ކަށީގައި ލާަފއި ހުންނަ ރެނދު )ފްެރކްޗަރ( ނުވަަތ ، ތަންތަނާއި، ލަކުނާއި

ކަށްޓަށް ލިބިަފއިާވ އެނޫންވެްސ ގެއްލުމާއި، ހުޅުްނ ނައްޓަިއގެން ދިއުމާއި، 

ލޭފޭބުމާއި، ާނރެްއ )ވިްސކަސް( ފަޅައިެގން ދިއުމާއި، ، ރުމާއިއެނބު

ފިހިފައިވާ ތަންތަނާއި، ފޮޅާއި، ޭހވެރިކަމަްށ ނުވަަތ ފިޒިއޮލޮޖިކަްލ 

އިސްތަިށ ، ފަންކްޝަނިންގ ހުއްޓުން ނުވަތަ އެކަމަށް ބަަދލެއް އައުާމއި

 ނުވަތަ ދަތަށް ލިޭބ ގެްއލުން ހިމެނެއެވެ.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްާޖއަށް ކުރިމަިތކުރުވާ، ނުވަަތ "ޖިންސީ ގޯނާ" ކަމަ )ގ(  

ތަޙައްމަލުކުުރވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ދައްަކއިގެން ުކރާ ޮކންމެ ޖިންސީ 

ޢަމަލަކަށެވެ. އެއީ، ކުއްޖާާއ ޢާިއލީ ގުޅުމެްއ އޮްތ މީެހއްގެ ކިަބއިްނ 

 އެވެ.ފަރާތެްއގެ ކިބައިްނ ކަމުަގއިވިަޔސްވެސްމެ ކަމުގައިވިޔަްސ ނުވަތަ އެނޫން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ "ިޞއްޙީ ފަރުވާ" ކަމަްށ  19މި ޤާނޫނުގެ  )ޏ(  

ބުނެފައި އެވަނީ، ދަރިމައިވުމުގެ ކުރިން ުކރަންޖެހޭ ފަރުާވާއއި، މައިމީހާެގ 

ބަނޑުގައި ކުއްޖާ ގަރުބަގަީތއްސުެރ އެކުއްާޖ ވިހެއުާމ ހަމަައށް އަދި ކުއްާޖ 

އި، ުކއްޖާއާއި ުކއްޖާގެ ަމންމަގެ ޢާންމު ވިހެއުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ަފރުވާއާ
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ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޮޔކަން ދެެމހެއްޓުމަްށ ކުރަންޖެޭހ އެްނމެހައި ަފުރާވ 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކާރ "ޒާތީ މަުޢލޫމާތު" ކަމަްށ  33މި ޤާނޫނުެގ  )ސ(  

ނުަވަތ  ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްާޖގެ ނަމާއި، އެްޑރެހާއި، ސްޫކލާއި،

ސީދާގޮތުން ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުްނ ނަމަވެްސ ުކއްޖާއަީކ ކާުކކަން އެނގޭެނ 

 ފަދަ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ުނވަތަ އޭާނގެ ތަސްީވރަށެވެ.

ކަމާގުޅުންހުިރ " ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކޭސް ކޮންފަރެންސިްނގ" )ޑ(  

ހީތެރިކަމެްއ މުއައްސަސާތަްއ އެުކވެ ކުއްޖާެގ މައްަސލައިަގިއ ވަށާޖެޭހ އެ 

 ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާްއވާ ބައްަދލުވުމަށެވެ.

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ "އަނިޔާކުރުން"  116މި ޤާނޫނުގެ  )ޒ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްީދ ގޮތުން ނުވަަތ 

ުނވަަތ ހާނިއްަކއެްއ ކުއްޖާގެ ުފރާނައަށް ނުވަަތ ހަިށގަނޑަށް ގެްއލުމެއް 

 ދިނުމަށެވެ.

____________________________ 
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