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 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ  ކުޑަކުދިން އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލު   ގެންނަ  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

އެ ކުދިންގެ އަލުން  ދިން،  ޑަކުިމއީ، ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކު  )ހ(   .1 ނަން  ތަޢާރަފާިއ
ޤާނޫނު ހަވާލު  ޢާއިލާތަކާ ގޮތުން،  ކަނޑައެޅުުމގެ  އުސޫލުތައް  ކުރުާމބެހޭ 

ޙައްޤުތައް    2019/19ނަންބަރު      ރައްކާތެރިކުރުުމގެ )ކުޑަކުދިންގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް  97 ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އާއި 61ޤާނޫނު( ގެ 

ލިބިގެން   131ރިޢާޔަތްކޮށް،   ބާރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

" )ށ(    ކިޔާނީ،  ގަވާއިދަށް   ކުޑަކުދިންގެންނަ    ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެމި 
 އެވެ. ގަވާއިދު"  ހަވާލުކުރުާމބެހޭ ޢާއިލާއާ ގެކުދިން އެ އަލުން

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .2 މަގުސަދު 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ    2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   
ދަށުން   ގެ  ކުދިންނަށް ޤާނޫނު(  އެ  ޙައްޤުތައް  ލިބިދޭ  ކުޑަކުދިންނަށް 

ލިބިދިނުުމގައި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ކުރަންވާނީ ކުއްާޖގެ  
ވަނަ ާމއްދާގެ   34ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަަމށް އެ ޤާނޫނުގެ  

ގެން ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ  ވީހިނދު،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި  ނަ  )ހ( 
ކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތަށް ފައިދާ ހުރީ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާއެކު އުޅެވޭނެ  
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ކުރެވޭނެ ގޮތް   ހަވާލު  ޢާއިލާތަކާ  ވާނަމަ، އެ ކުދިންގެ  ކަަމށް  ހާލަތުގައި 
 . ހަަމަޖއްސައިދިނުން

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ    2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ވަނަ    97( ވަނަ ނަންބަރަށާއި  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  68ޤާނޫނު( ގެ  

ކުއްާޖ   ާމޙައުލުން  ޢާއިލީ  ކުއްެޖއްގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ހ(  ާމއްދާގެ 
ވަކިކުރަންވާނީ އެންެމ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަަމށް އޮންނަ އޮތުުމގެ  

ކުދި ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ން ަމގުސަދަށް 
ދާއިީމކޮށް ޢާއިލީ ާމޙައުލުގައި އުޅުަމކީ އެ ކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތަށް ފައިދާވާ 
އުޅެބޮޑުވުުމގެ   ާމޙައުލުގައި  ޢާއިލީ  ކުދިންގެ  އެ  ވާނަަމ،  ކަަމށް  ގޮތް 

 . ފުރުޞަތު އެ ކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުން

އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   ( ނ)  
 . ކުރުން އެ ަމއްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންހަވާލު

އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   ( ރ)  
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ކުރުުމގެ ކަންކަން ކުރުުމގައި  ހަވާލު

 .ސަރވިސްގެ ޒިންާމތައް ކަނޑައެޅުން

ލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ އަދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   ( ބ)  
ޒިންާމތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ހަވާލުވާ  ކުދިންނާ  އެ  ހަވާލުކުރެވޭއިރު، 

 . މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން

އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   (ޅ)  
  .ކުރުުމގައި ޢަަމލު ކުރަންެޖހޭ ިމންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުންހަވާލު

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ    2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   ( ކ)  
ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ    67ޤާނޫނު( ގެ  

ކުދިން   ގެންނަ  ހަވާލުދަށަށް  ޢާއިލާތަކާ  ކުދިންގެ  އެ  ކުރާއިރު، އަލުން 
ފޯރުކޮ ރައްކައުތެރިކަން  އަޅައިލުާމއި  ޤައުީމ ކުޑަކުދިންނަށް  ށްދިނުުމގެ 

އެ ކުދިން އަލުން  ނިޒާުމގައި ހިެމނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވިލަރެސްކޮށްގެން  
ހަވާލު ގޮތުގެ ޢާއިލާތަކާ  ގެންދާނެ  ކުރިއަޔަށް  ަމސައްކަތް  ކުރުކުރުުމގެ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. 

ކުދިން ައލުން ެއ ކުދިންގެ ޢާިއލާތަކާ  
 ކުރުން ހަވާލު

ކުދިން    .3 ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ  ކުދިންގެ  އެ  އަލުން 
އުސޫލުތަކާ ހަވާލު އިުޖރާއަތުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި  ކުރުަމކީ، 
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ަމތީ ގޮތުގެ  ބަލައިއެއްގޮތްވާ  ތަރުބިއްޔަތުކޮށް،  ބަލަހައްޓައި،  ކުދިން  އެ   ން، 
 ޢާއިލާތަކާ ދާއިީމކޮށް ހަވާލުކުރުެމވެ. ޓަކައި، އެ ކުދިންގެ  ބޮޑުކުރުަމށް

ކުދިން ައލުން ެއ ކުދިންގެ ޢާިއލާތަކާ  
ކުރުން ބިނާވެފައިވާ ައސާސީ  ހަވާލު

 ުއސޫލުތަްއ

އަލުން އެ ކުދިންގެ  ޢާއިލާތަކާ   ދިންދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކު )ހ(   .4
އަންނަނިވި އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ކުރުން އެ ަމއްޗަށް ބިނާވެފައިވަނީ،  ހަވާލު

 ަމއްޗަށެވެ. 

އަޅައިލުން   (1)    ބޭނުންވާ  ކުއްާޖއަށް  ބިނާކޮށް  ރާސްތާއަށް  ދުރު 
އިުޖތިާމޢީ   އަސާސީ  އެންެމ  ުމުޖތަަމޢުގެ  ޢާއިލާއަކީ  ރޭވުުމގައި 
ރައްކައުތެރިކަަމށާއި،   ކުއްާޖގެ  އެއީ  އަދި  ދެކި،  ބައިކަަމށް 
ޠަބީޢީ   އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހެދިބޮޑުވުަމށް  ދުޅަހެޔޮކަަމށާއި، 

ދެކި،   ޢާއިލާތަކާ    ދިންކުާމޙައުލުކަަމށް  ކުދިންގެ  އެ  އަލުން 
ޢާއިލާއަށް  ހަވާލު ކުއްާޖގެ  ހާލަތްތަކުގައި  އޮންނަ  އަލުން  ކުރެވެން 

ހަވާލު ިމގޮތުންކުއްޖާ  އިސްކަންދިނުން.      އަލުން    ކުދިން  ކުރުަމށް 
ކުރުަމށް ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ  އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލު

އަާމޒަކީ ކުދިންނަ  ަމއިގަނޑު  ލޯބި  އެ  އަޅައިލުާމއި  އާއިލީ        ށް 
 ؛އެ ކުދިންނަށް ލިބިދިނުެމވެ

ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން އަޅާ ކޮންެމ ފިޔަވަޅަކީ، ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް   (2)   
ކުއްާޖގެ   އެ  ބައިވެރިވުާމއެކު،  ކުއްާޖގެ  އެ  އިސްކަންދީގެން، 

 ؛ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަުމގައި ވުން 

އަލުން   (3)    ކުދިންގެ  ކުދިން  ހަވާލުއެ  ހުރިހާ  ޢާއިލާތަކާ  ކުރުުމގެ 
)ކުޑަކުދިންގެ    2019/19ވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު    މަސައްކަތެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް 
ވަކިން   ގެންގުޅުން.  ނަޒަރިއްޔާ  ޙައްޤުތަކުގެ  ކުޑަކުދިންގެ 

ތަފާތު ަމޞްލަޙަތަށް   ޚާއްޞަކޮށް،  ކުއްާޖގެ  ނުކުރުާމއި، 
ޙައްޤުތައް   ބައިވެރިވުުމގެ  ހެދިބޮޑުވުާމއި،  އިސްކަންދިނުާމއި، 

 ؛ކަށަވަރު ކުރުން

ޢާއިލާ (4)    ކުއްާޖގެ  ގުޅުެމއް    ،ދެެމދު  އާކުއްާޖއާއި  ރަނގަޅު  ހެޔޮ 
  ؛ބެލުން  އުފެއްދުަމކީ އަސާސީ ކަެމއް ކަުމގައި

ހަވާލު (5)    ޢާއިލާތަކާ  ކުދިންގެ  އެ  އަލުން  ސަބަބުން  ކުދިން  ކުރުުމގެ 
ކުއްާޖއަށް ގެއްލުެމއް ނުލިބޭނެކަާމއި، ކުއްާޖއަށް އެކަުމގެ ސަބަބުން  
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ިމގޮތުން، ކަށަވަރުކުރުން.  އަލުން   ފައިދާވާނެކަން           ކުދިން 
ކުރުުމގެ ސަބަބުން ކުއްާޖއަށް ލިބިދާނެ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލު

ގެއްލުންތައް ދެނެގަނެ، ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންެމ ފައިދާހުރި  
ވިސްނުާމއެކު  ގޮތް ޢާއިލާތަކާ   އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ  އަލުން  ކުދިން 

 ؛ ކުރުުމގެ ަމސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުންހަވާލު

ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ   (6)    ރައްކައުތެރިކަން  އަޅައިލުާމއި  ކުޑަކުދިންނަށް 
ފަރާތްތަކާއެކު   ކަާމބެހޭ  ހިެމނޭ  ނިޒާުމގައި  ކަންކަން  ޤައުމީ 

އެހީތެރިކަން   ބޭނުންވާ  ޢާއިލާއަށް  ކުއްާޖއަށާއި  ވިލަރެސްކުރުަމކީ 
ކަެމއް ކަުމގައި   އަދާކުރާނެ  ދައުރެއް  އަސާސީ  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި 

 . ބެލުން

ކުރުުމގައި  ހަވާލު  އާ އަލުން ޢާއިލާ  ކު ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖ )ށ(   
ކޮންމެ   ގައި    ަމރުޙަލާއެއްގައިހިނގާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ވެސް 

ކަށަވަރުކުރުަމކީ  ނަގަހައްޓައި  އުސޫލުތައް  އަސާސީ         ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގަވާއިދުގެ   އަލުން   5މި  ކުޑަކުދިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމއްދާގައި       ވަނަ 

ފެިމލީ    އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރުާމބެހޭ  ކޮިމޓީއާއި ޗައިލްޑް އެންޑް 
 ން ސަރވިސްގެ ޒިންާމއެކެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަ

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީ މާބޭހޭ  ކުރު ވާލު ޢާއިލާއާ ހަ   ގެ ން ކުޑަކުދިން އަލުން އެ ކުދި

  ގެ ންން ައލުން ެއ ކުދި ކުދިކުޑަ
 ކޮމިޓީ  ޢާިއލާާއ ހަވާލުކުރާ 

 

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިން އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއާ  )ހ(  . 5
އަލުން  ކޮިމޓީއަކީ، ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން  ހަވާލުކުރާ  

ހަވާލު ޢާއިލާތަކާ  ކުދިންގެ  ޗައިލްޑް  އެ  ހިންގުުމގައި  ކަންކަން  ކުރުާމބެހޭ 
ފާދިނުުމގައި އެންެމ އިސް  އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ލަ

 ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެވެ. 

އެ   )ށ(    އަލުން  ހަވާލުޢާ  ގެކުދިންކުޑަކުދިން    ކޮިމޓީ ާމބޭހޭ  ކުރުއިލާއާ 
 އެކުލަވައިލާނީ ިމނިސްޓަރެވެ. 

 ިމނިސްޓަރަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮިމޓީ ަޖވާބުދާރީވާނީ  ( ނ)  

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ   ، ކޮިމޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ  ( ރ)  
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އިންނެވެ.
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ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

ކުދި . 6 އެ  އަލުން  ހަވާލުޢާ  ގެންކުޑަކުދިން  ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީާމބޭހޭ  ކުރު އިލާއާ  ގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.

 .ކުރެވޭ ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުންލުތާވަ )ހ(   

 ގެއަލުން އެ ކުދިންދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން   )ށ(   
 . ކުރުަމށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކުދިންނަކީ ކޮބައިކަން ނިންުމންޢާއިލާތަކާ ހަވާލު

 އާ ޢާއިލާ  އްާޖގެއަލުން އެ ކު  ކުދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖ )ނ(   
އެ  ހަވާލު ޓަކައި  ހަވާލުކުރުަމށް ކުރުަމށް  ކުއްޖާ  އެ  ޢާއިލާއިން  ކުއްާޖގެ 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްކަަމށް އެ ަމއްސަލައަކާ ހަވާލުވެހުރި އިުޖތިާމޢީ 
ޚިދުަމތްތެރިޔާ ފާހަގަކުރާ ފަރާތަކާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު 
ހުރިހާ   ބޭނުންވާ  ރިޕޯޓުގައި  އެސެސްަމންޓް  ިމގޮތުން،  ދިރާސާކުރުން. 

ޢުލޫާމތެއް ފުރިހަަމވޭތޯ ބެލުާމއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ަމޢުލޫާމތުގެ ޞައްޙަކަން ަމ
ބޭނުންވާނަަމ ަމޢުލޫާމތު  އިތުރު  އިުޖތިާމޢީ ،  ކަށަވަރުކުރުާމއި، 

ޚިދުަމތްތެރިޔާއާ ނުވަތަ ކުއްޖާ ބެލުަމށް އެންެމ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްކަަމށް  
ސުވާލުކޮށްގެން ަމޢުލޫާމތު    އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތާ

 .އޮޅުންފިލުވުން

އަލުން އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ   ަޖކުދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއް ( ރ)  
ކުރުަމށް ޓަކައި ހަވާލުކުރަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތާ ކޮިމޓީން އިންޓަވިއު ހަވާލު

ކުއްާޖ ބެލެހެއްޓުަމށް ކުރަން ެޖހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އިންޓަވިއުކޮށް، އެއީ  
 . ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން  ޤާބިލު

ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ދައުލަތުގެ  ( ބ)  
ކުރުަމށް އަލުން އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލު  ަޖކުބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއް
 ނިންުމން.   ރަން ޓަކައި އެ ކުއްޖާ ހަވާލުކު

އަލުން  އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   (ޅ)  
ަމރުޙަލާއެއްގައިހަވާލު ހުރިހާ  ގަވާއިދުގެ    ކުރުާމބެހޭ  ިމ  ވަނަ    4ވެސް 

ނެގެހެއްޓޭކަން  އުސޫލުތައް  އަސާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
 . ކަށަވަރުކުރުން

އަލުން އެ ކުދިންގެ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން   ( ކ)  
ކުރުަމށް ކޮިމޓީން ނިންމާ ކުދިން، އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއާ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލު
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އާއި  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް  ،ހަވާލުކުރުުމގެ ކުރިން
   .ޢާއިލާއާ ދެެމދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން

އަލުން އެ ކުދިންގެ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން   ( އ)  
ކުރެވޭ ކުދިންގެ ހާލަތު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލު

 .ގޮތުގެ ަމތިން ޮމނިޓަރކުރަުމން ގެންދިޔުން

ފުވެރިކަާމއެކު، ދެފުށް ފެންނަ ސާވެސް އިން  ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ( ވ)  
ގޮތެއްގައި އަދި ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން، ކުއްާޖގެ ކަރާާމތް 

  .ރައްކައުތެރި ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (މ )   ގަވާއިދުގައި  މި  ކަުމގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮިމޓީގެ 
   .ކަންކަން ކުރުންއެންެމހައި 

އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން   ( ފ)  
ވެސް  ހަވާލު ކަންކަުމގައި  އެހެނިހެން  ފެިމލީ  ކުރުާމބެހޭ  އެންޑް  ޗައިލްޑް 

 .އަށް ދޭންެޖހޭ ލަފާދިނުންޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް

އުސޫލުތައް ިމޓީގެ  ކޮ )ދ(    ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ  ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކޮިމޓީ 
 އެއްކަން. ކަނޑައެޅުަމކީ އެ ކޮިމޓީގެ ޒިންާމ

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ،ކޮިމޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ . 7 ކޮމިޓީ ެއކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ކޭސް ެމނޭްޖަމންޓުގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ   )ހ(   
 ފަރާތެއް. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންގެ އިސް

ކަންކަން   )ށ(    އެންެމހައި  ކުދިންގެ  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ 
ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް  ހަވާލުވެހުރި  ބެލެހެއްޓުމާ 

 .ސަރވިސްގައި ަމސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

ކަންކަން   )ނ(    އެންެމހައި  ކުދިންގެ  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ 
ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް  ހަވާލުވެހުރި  ބެލެހެއްޓުމާ 

 ސައިކޮލޮިޖސްޓެއް.ސަރވިސްގައި ަމސައްކަތްކުރާ 

ަމރުކަޒު  )ރ(    ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ތަކުގެ ދައުލަތުގެ 
އިސް   ުމވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ަމރުކަޒެއްގެ  ތެރެއިން 

 ުމވައްޒަފެއް.
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ސަރވިސަސްގެ   )ބ(    ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެެމލީ  ެޖންޑަރ،  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްަމންޓުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފެއް. 

ޝަރުޠުތައް ކޮިމޓީގެ   . 8 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތަްއ އަންނަނިވި  ފަރާތަކީ  ޢައްޔަނުކުރާ  ގޮތުގައި  ެމންބަރެއްގެ 
 ފުރިހަަމވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުއްަޖކަށް ިޖންސީ އަނިޔާއެއް، ނުވަތަ ޖިސްާމނީ އަނިޔާއެއް، ނުވަތަ  )ހ(   
ފަދަ  އެ  ނުވަތަ  އިހުާމލުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރިކަން  އަނިޔާއެއް  ނަފްސާނީ 
ނުވަތަ  އެހީތެރިވެދީފައިވާ  ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް  ޢަަމލަކަށް 
ތުހަުމތެއް   އުޅެފައިވާކަުމގެ  ކުރަން  ނުވަތަ  ބައިވެރިވެފައިވާ 
އެއްވެސް   ގުޅުންހުރި  ކަާމ  ރިކޯޑެއް،  އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާކަުމގެ 

  .އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން

 ބެލުުމގެ ދަށުގައިވާ ކުއްަޖކާ ޢާއިލީ ގުޅުެމއް ނެތުން.ދައުލަތުގެ  )ށ(   

ނައިބު  )ހ(  . 9 ކޮމިޓީގެ ރަީއސާއި ނައިބު ރަީއސް ރައީސަކާއި  ކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި، ޢައްޔަނު  ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީގެ 
ޢައްޔަނު  ރައީސްކަަމށް  ނައިބު  ރައިސާއި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރައީސަކު 

 ނެވެ. ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންކުރާނީ ކޮިމޓީގެ 

ރިޔާސަތު  )ށ(    ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ހިންގައި،  ރާވައި  މަސައްކަތްތައް  ކޮިމޓީގެ 
ބަލަހައްޓާނީ، ކޮިމޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި، ބުނެވިދިޔަ 
ާމއްދާގައި  ިމ  ކަަމށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައީސްގެ  އިތުރުން،  ކަންކަުމގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރާނީ ނައިބު ރައީސެވެ.  

 ކޮިމޓީގެ ރައީސްގެ ޒިންާމތައް، ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. )ނ(   

ބައްދަލުވުންތަކުގައި   (1)    ކޮިމޓީގެ  އިތުރުން،  ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީގެ 
 ؛ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން

ކުރިޔަށް   (2)    އަވަސްކަާމއެކު  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ކޮިމޓީއަށް 
 ؛އެޅުންގެންދިޔުަމށް ބާރު 

ލަފަޔާއި،   (3)    ދޭ  ކޮިމޓީން  ކަންކަާމއި،  ަމޝްވަރާކުރެވޭ  ކޮިމޓީގައި 
ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި، މި ނިންުމންތަކަށް ވާސިލުވެވުނު ގޮތްތަކުގެ  
ބެލެހެއްޓޭކަން  ފައިލްތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ލިޔެ،  ޔައުިމއްޔާ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން
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ަމޝްވަރާތަކުގައި ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީގައި ހިންގާ   (4)   
ތަނަވަސްކޮށް ފުރުޞަތު  ެމންބަރުން    ބައިވެރިވުަމށް         ހުރިހާ 

 ؛ ވާސިލުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުން އެއް ނިންުމަމކަށް

   (5) 

 

ދެެމހެއްޓުން   ނަޒާހަތްތެރިކަން  ެމންބަރުންގެ  ކޮިމޓީގެ 
ކުޑަކުދިންގެ   ރައްކައުތެރިކުރުަމށް ކަށަވަރުކުރުާމއި،  ޙައްޤުތައް 

 ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުން.

ރިޔާސަތު   (6)    ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮިމޓީގެ  ލަބަކޮިމޓީގެ  ހައްޓާނީ 
 ރައީސެވެ.

ބެލެހެއްޓުަމށް ސެކެޓްޓޭރިއެޓެއް، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެެމލީ  ކަންކަން    ކޮެމޓީގެ އިދާރީ . 10 ކޮމެޓީގެ ސެކެޓްޓޭރިެއޓް
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ ޤާނޫނީ  
 ައދަދާިއ ބަްއދަލުވުންތަްއ

 ެމންބަރުންނެވެ. ތިނެއް() 3ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  )ހ(  . 11

ފެިމލީ   )ށ(    އެންޑް  ޗައިލްޑް  ބާއްވަންވާނީ،  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮިމޓީގެ 
ަމއްސަލަތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ކޮިމޓީއަށް  އެ  ސަރވިސަސްއިން  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ވައެކުލަވައިލާ ތާަމއްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ސަރވިސްއިން  
 ންނެވެ.ތީަމ

ކޮިމޓީގެ   )ނ(    ބެލޭނީ،  ކަަމށް  ފާސްވެއްޖެ  ނިންުމެމއް  ނިންމާ  ކޮިމޓީން 
 ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ ކަެމއް ފާސްވެއްޖެ ނަަމއެވެ.

ބައިވެރިވާން  )ރ(    ރައީސް  ނައިބު  ރައީސާއި  ބައްދަލުވުުމގައި  ކޮިމޓީގެ 
ެމދުގައި  އުޒު   ނަގާ ރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ހާޒިރުވެ ތިބި ެމންބަރުންގެ 

ެމންބަރަކު  ބަލަހައްޓާނެ  ރިޔާސަތު  ބައްދަލުވުުމގެ  އެ  ވޯޓަކުން، 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  

ނިންުމންތަކެއްކޮިމޓީގެ   )ބ(    ހުރިހައި  ހުންނަންވާނީ    ބައްދަލުވުުމގެ  ވެސް 
ެމންބަރުންނާ   ހުރިހާ  ނިންުމންތައް  މި  އަދި  ލިޔެވިފައެވެ.  ޔައުިމއްޔާގައި 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

މެންބަރަކު ިއސްތިޢުފާ  ކޮމެޓީގެ  
 ދިނުން 

ެމންބަރަކަށް . 12 ހާލަތެއްގައި، ކޮިމޓީން    ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ  ެމންބަރަކު  ވެސް، އެ 
ވަކިވާން   ެމންބަރުކަުމން  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު  ދިނުުމގެ  އިސްތިޢުފާ 
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  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި،  
 ލިޔުުމން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެން ކޮިމޓީގެ  އުަމޤުބޫލު    ،ކޮިމޓީގެ އެއްވެސް ެމންބަރަކު )ހ(  . 13 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 
)ތިނެއް( ބައްދަލުވުަމށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ެމންބަރަކަށް އެކަން   3

ޗައިލްޑް އެންޑް    ،ލިޔުުމން އަންގައި، ެމންބަރުކަުމން ވަކިކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު
ސަރވިސް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންެމ    ފެިމލީ  ހުންނަ  ހަވާލުވެ  ހިންގުާމ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. އިސްފަރާތަށް 

ކަރާާމ )ށ(    ކުއްެޖއްގެ  ެމންބަރަކު،  އެއްވެސް  ނުވަތަ ކޮިމޓީގެ  ގެއްލުެމއް  ތަށް 
ވަގުތުން  ެމންބަރަކު  އެ  ނަމަ،  ކޮށްފި  ޢަަމލެއް  ފަދަ  ލިބޭ  އުނިކަެމއް 

 ެމންބަރުކަުމން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ެމންބަރުން  . 14 ސިްއރު ހިފެހެްއޓުން  ހުރިހާ  އެއްބަސްވުެމއްގައި    ކޮިމޓީގެ  ހިފެހެއްޓުުމގެ  ސިއްރު  ވެސް 
 ސޮއިކޮށް އިޤްރާރުވާންވާނެއެވެ. 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކުރުމާބޭހޭ އާންމު އުސޫލުތައް ހަވާލު  ޢާއިލާއާ  ގެ ކުދިން   އެ  އަލުން ކުދިން

  ިއލާާއ ޢާ ގެ ކުދިން  ެއ ައލުން  ކުދިން 
ކުރުމުގައި ިއސްކަންދޭންޖެހޭ  ހަވާލު

 ކަންކަން 

ކުދިން   )ހ(  . 15 ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ކުދިންގެ    އަލުންދައުލަތުގެ   ޢާއިލާއާ އެ 
އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތައް ހޯދުަމށްފަހު، އެ ކުދިންގެ   ަމށް ޓަކައި، ކުރުހަވާލު

ތިބި  ތައްޔާރަށް  ހަވާލުވާން  ބެލެހެއްޓުމާ  ކުދިން  އެ  ތެރެއިން  ޢާއިލާގެ 
ން  ތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމ  ،ފަރާތްތަކުގެ އެސެސްަމންޓް

ބެލެހެއްޓުަމށް  ކުދިން  އެ  ހަވާލުކު  ހެދުަމށްފަހު،  ކުދިން  އެ  ރަން ޓަކައި 
ނިންާމނީ ކޮބައިކަން  ފަރާތަކީ  އެކަށީގެންވާ  ގަވާއިދުގައި   ، އެންމެ  ިމ 

 ން ކޮިމޓީންނެވެ.ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމ

ދައުލަތުގެ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް،   )ށ(   
ކުރުުމގައި  ހަވާލު  ލާއާޢާއި  ގެ ންކުދި  އެ  އަލުން ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން  
ގެ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން އެންމެ އިސްކަެމއް ދޭންވާނީ،

ޢާއިލާއިން ވަކި ފަރާތެއް، އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުަމށް ޓަކައި އެ ކުދިންނާ 
މި   ަޖދުވަލު  ހަވާލުވުަމށް  "ދައުލަތުގެ  1ގަވާއިދުގެ   ގައި ހިަމނައިފައިވާ 

ފޯމު"    ގެންނަ   ދަށަށް  ބެލުުމގެ ހުށަހަޅާ  އެދި  ހަވާލުވުަމށް  ކުދިންނާ 
 ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
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ކުދިން ބެލެހެްއޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ  
ފަރާތެްއގެ ކިބަިއގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

 ާއންމު ޝަރުޠުތަްއ 

ހަވާލުކުރާ ފަރާތެއްގެ   ންދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން ބެލެހެއްޓު )ހ(  . 16
 ކިބައިގައި އަންނަނިވި އާންުމ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

( އަހަރާ  ހަތްދިހަ)  70އަހަރާއި    ވިހި()  20ީމލާދީގޮތުން އުުމރުން   (1)   
 ؛ދެެމދުގެ ީމހަކު ކަުމގައި ވުން

ކުދިން (2)    ނުވަތަ  ކުއްޖާ  އާްމދަނީއެއް    ހަވާލުކުރެވޭ  ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ 
 ؛ލިބޭ ފަރާތެއް ކަުމގައި ވުން

ކަުމގައި   (3)    ފަރާތެއް  ދުޅަހެޔޮ  ިޖސްމާނީގޮތުން  ނަފުސާނީގޮތުންނާއި 
 ؛ވުން

ރުކުރާ  ތައްޔާ  އިންޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް (4)   
ކުއްޖާ ބެލޭވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން   ،އެސެސްަމންޓުން
 ؛އެނގެން އޮތުން

ނުވަތަ   (5)    އަނިޔާއެއް،  ިޖންސީ  ީމހަކަށް  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްަޖކަށް 
ކުރިކަން   އަނިޔާއެއް  ނަފުސާނީ  ނުވަތަ  އަނިޔާއެއް،  ޖިސްާމނީ 
ނުވަތަ އިހުާމލުވެފައިވާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގައިފައިވާ  
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެހީތެރިވެދީފައިވާ 

ބައި ފަރާތެއް   ކަންވެރިވެފައިވާނުވަތަ  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 
ނުވު ތަާމއި،  ކަުމގައި  ަމއްސަލައެއް  ފަދަ  ޤީޤުކުރަުމން  ޙުއެ 

ދަ  ާމއި،ދިއުނު ަމއްސަލައެއްގެ  ީމހަކު  ޢުއެފަދަ  އުފުލިފައިވާ  ވާ 
 ؛ކަުމގައި ނުވުން

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބޭހޭ ޤާނޫނު( ގައި   2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު   (6)   
ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ކުށެއް ކުރިކަުމގެ    ކޮށްފައިވާބަޔާން

ފާއިތުވީ   ތެރޭގައި،   10ރިކޯޑެއް،  އަހަރުދުވަހުގެ       )ދިހައެއް( 
ކަުމގައި   ފަރާތެއް  އޮތް  އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި  ގުޅުންހުރި  ކަމާ 

 ؛ނުވުން

ގެ    2016/12ނަންބަރު  ޤާނޫނު   (7)    ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  )ިޖނާއީ 
ކުށެއް    22 ބޮޑު  ިޖނާއީ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ނުވަތަ   ކުރަުމންދާ  ތަންފީޛު  ނުވަތަ  ސާބިތުވެފައިވާ     ޝަރީޢަތަށް 
ަމރުޙަލާއެއްގައި  އެ ފަދަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤީ 
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އިރެއް އެއްވެސް  ކަުމގެ  ނުވަތަ  ކުރެވިފައިވާ  ތުހުަމތެއް  ގައި 
ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއް ކަުމގައި    ، އެއްވެސް ރިކޯޑެއް

 ؛ނުވުން

ވޭތުވެދިޔަ ހައިސްލާްމދީނުގައި   (8)    ކުށެއް،  ކަނޑައެޅިފައިވާ       އްދެއް 
ޝަރީޢަތަށް   )ހަތެއް(  7 ކުރިކަން  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ 

ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ތަންފީޛު ކުރަުމންދާ ނުވަތަ އެ ފަދަ ކުށެއްގެ  
ރިކޯޑެއް އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާކަުމގެ  ތަޙުޤީޤީ   ، ތުހުަމތެއް 

 ؛ އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން   ގައިމި ާމއްދާގެ )ހ(   ( ށ)  
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ހަދާ ބެކްގްރައުންޑް  

ރިޕޯޓު  ޗެކް އެސެސްޓްަމންޓް  ސަރވިސްއިން  ،ހިެމނޭ  ކޮިމޓީއަށް   ،އެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުަމށްޓަކައި   ކޮށްފައިވާ ބަޔާން( ގައިށމި ާމއްދާގެ ) ( ނ)  
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން  

 އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުަމށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

ގެ   ( ރ)   )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރާއި  6)މި  ވަނަ  ނަންބ7ަ)(  ވަނަ         ރާއި( 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިޖނާއީ ކުށްތައް ފިޔަވައި، ިޖނާއީ    ގައި( ވަނަ ނަންބަރ8ު)

ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް، އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި، އެހެން  
ކުއް ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ހަވާލު  ަޖކު ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކާ  ކުރުުމގެ  އެ 

ފުރުޞަތު ބެލެހެއްޓުުމގެ  ކުއްަޖކު  އެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި   ގޮތުން، 
 ދިނުާމެމދު ގޮތެއް ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ފުރުޞަތު ދޭއިރު،  )ބ(   
ނުވާކަން    ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައި  ކުޑަކުއްަޖކާ ގުޅޭ ަމއްސަލައެއް އެ

  އެވެ.ންކުރަންވާނެގީޔަ

  ޢާިއލާާއ  ގެ ކުދިން  ެއ ައލުން  ކުދިން 
ކުރާިއރު، ކުްއޖާ ހަވާލުކުރެވޭ  ހަވާލު

ފަރާތުގެ ކިބަިއގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  
 އިތުރު ޝަރުޠުތަްއ

ކުދިން   . 17 ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ޢާއިލާތަކާ   އަލުންދައުލަތުގެ  ކުދިންގެ  އެ 
ގަވާއިދުގެ  މި  ކިބައިގައި،  ފަރާތެއްގެ  ހަވާލުކުރެވޭ  ކުދިން  އެ        ހަވާލުކުރާއިރު، 

ބަޔާން  16 ާމއްދާގައި  އިތުރުން،   ކޮށްފައިވާވަނަ  ފުރިހަަމވުުމގެ  ޝަރުޠުތައް 
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.
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ވުންކުއްާޖގެ   )ހ(    ކަުމގައި  ބައްޕަ  ނުވަތަ  ަމންަމ  ނުވަތަ    . ަމއިންބަފައިން، 
 ނުވަތަ

 ނުވަތަ .ކުއްާޖގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެއް ކަުމގައި ވުން )ށ(   

 ުނަވތަަ؛ ކުއްާޖގެ ޙަޟާނަތު ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ވުން )ނ(   

ކުއްާޖއާ  ގުޅުެމއް  އެހެން  ޢާއިލީ  ނޫން  ހާލަތްތައް     ބަޔާންކޮށްފައިވާއިސްވެ )ރ(   
 ވުން.  އޮތް ފަރާތެއް ކަުމގައި

ކުްއޖެްއގެ މަިއންބަފަިއންނާ ނުވަތަ  
މަންމަޔާ ނުވަތަ ބަްއޕަޔާ  

ސޫލުން  ހަވާލުކުރެވޭިއރު ާޚްއޞަ ުއ
 ޢަމަލުކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 18 ާމއްދާގަ  16މި  ބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ  ގޮތަކަށް  ވަކި  އޮތް   އި 
ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް    ، ާމއްދާގައިވަނަ   4ނަަމވެސް، ިމ ގަވާއިދުގެ  

ޢާ  ،ަޖކުކުއްގެންނަ   ޠަބީޢީ  ކުއްެޖއްގެ  އުޅެވޭނެ  އެ  ާމޙައުލުގައި  އިލީ 
ބަލައި،  ަމގުސަދަށް  އޮތުުމގެ  އޮންނަ  ޤާއިްމކޮށްދިނުަމށް  ފުރުޞަތު 

އްގެ ަމއިންބަފައިންނާ  ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖކު އެ ކުއްެޖ
ވަނަ    16ނުވަތަ ަމންަމޔާ ނުވަތަ ބައްޕަޔާ ހަވާލުކުރެވޭއިރު، ިމ ގަވާއިދުގެ  

ނަޒަރިއްޔާއަކުން  ލުއިދިނުުމގެ  ކަންކަަމށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
ލުއިދޭއިރު،  ިމގޮތަށް  ނެތެވެ.  ހުރަހެއް  ކުރުަމކަށް  ރިޢާޔަތް        ކޮިމޓީން 

ގަވާއިދުގެ   ާމއް  16މި  )ވަނަ  ގެ  )ހ(  ނަންބަރުގައި 7ދާގެ  ވަނަ   )
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކަށް ލުޔެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ކުއްަޖކު   )ށ(    ދޭއިރު،  ލުޔެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ކުރިން، އެ ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންގެ ނުވަތަ ަމންަމގެ ނުވަތަ   ހަވާލުކުރުުމގެ

ހެޔޮ   ހާލަތަށް  ީމހުންގެ  އެ  މިންވަރާއި،  ބަދަލުވެފައިވާ  ހާލަތު  ބައްޕަގެ 
ބަދަލުތަކެއް ގެނައުަމށް އެ ފަރާތްތައް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ދެނެގަތުަމށާއި،  

އެސެސްަމންޓެއް އިތުރު  ވަޒަންކުރުަމށް  މަސައްކަތް   ހަދަންވާނެއެވެ.   އެ 
ޮމނިޓަރ  ފަރާތްތައް  އެ  ުމއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ކޮިމޓީން  ނުވަތަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

  ޢާިއލާާއ  ގެ ންކުދި   ެއ ައލުން  ކުދިން 
 ހަވާލުކުރުން 

ގެންނަ   )ހ(  . 19 ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ޢާއިލާއާ ކުދިން  އެ  އަލުން  ކުދިންދައުލަތުގެ  ގެ 
)އަށާރަ(   18ކުއްެޖއްގެ އުުމރުން އެންެމ ަމދުވެގެން  ހަވާލު ކުރެވޭނީ އެ  

 ންނެވެ.ތީއަހަރު ފުރެންދެން އެ ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ ަމ

ށް ގެންނަ ކުއްަޖކު، އެ ކުއްާޖ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަ )ށ(   
ގެންނަތާ   ކުއްޖާ    6ދަށަށް  ތެރޭގައި، އެ       އަލުން )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ 



50ވޮލިއުްމ:   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-103/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:  230 އަދަދު: 
 

13 

 

މަސައްކަތް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ ފެިމލީ    ،ހަވާލުކުރުުމގެ  ޗައިލްޑް އެންޑް 
 އިން ފަށަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް

ނަަމވެސް،   )ނ(    އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  ވަކި  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ގެ  ފަރާތުން އެ ކުއްާޖދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްެޖއްގެ ޢާއިލާގެ  

އެދި ހަވާލުވުަމށް  ޕްރޮޓެކްޝަން   ބެލެހެއްޓުމާ  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް 
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުރަހެއް ނެތެވެ.   އަށް ހުށަހެޅުަމކަށްސަރވިސް

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ހަވާލު  ޢާއިލާއާ  ގެ ކުދިން   އެ  އަލުން ކުދިން

  ޢާިއލާާއ  ކުދިންގެ   ެއ ައލުން  ކުދިން 
 ކުރުމުގެ މަރުަޙލާތަްއ ހަވާލު

ކުރުން  ހަވާލު  ޢާއިލާއާ  ކުދިންގެ  އެ   އަލުން  ކުދިންދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ   . 20
 ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ަމރުޙަލާތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. 

އެސެސްަމންޓް   )ހ(    ހޯދުާމއި،  ޢާއިލާ  ަމރުޙަލާ:  ކުއްާޖގެ  ފުރަތަމަ  ހެދުާމއި، 
 ؛ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނިންުމން 

ަމރުޙަލާ:   )ށ(    ކުއްާޖހަވާލު  ޢާއިލާއާ ދެވަނަ  ޢާއިލާ އާއި   ކުރުަމށް  ކުއްާޖގެ 
 ؛ތައްޔާރުކުރުން

ކުއްާޖ   )ނ(    ބަދަހިކުރުާމއި،  ގުޅުން  ކުއްާޖޔާއެކު  ަމރުޙަލާ:  ތިންވަނަ 
 ؛ ހަވާލުކުރުން

ކުރުަމށްފަހު ހަވާލު ޢާއިލާއާ ކުދިން އެ އަލުން  ކުދިންހަތަރުވަނަ ަމރުޙަލާ:  )ރ(   
 ދޭންެޖހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން.

  ޢާއިލާާއ ކުދިން  ެއ ައލުން  ކުދިން 
 މަރުަޙލާ ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ހަވާލު

ކުރުުމގެ ފުރަތަަމ ަމރުޙަލާގައި ކުދިން އަލުން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާއަށް ހަވާލު )ހ(  . 21
 ހިމެނެނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުެމވެ. 

ދެނެގަތުަމށް (1)    ިމންވަރު  ތައްޔާރުވެފައިވާ  ޗައިލްޑް   ކުއްޖާ  ޓަކައި 
 ؛އެސެސްަމންޓް ހެދުން

 ؛ހޯދުންކުއްާޖގެ ޢާއިލާ  (2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ އެސެސްަމންޓް ހެދުން (3)   
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ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުުމގެ ރިޕޯޓު   (4)   
އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއަށް   ،ތައްޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓު ެމދުވެރިކޮށް 

 ؛ފެންނަ ކަންކަން ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ރަނގަޅު   (5)    އެންެމ  ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްޖާ ކުއްާޖގެ  ދެނެގަނެ،    ގޮތް 
ގޮތެއް  ހަވާލު  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ   އެ   އަލުން ކޮިމޓީން  ކުރުާމެމދު 

 ނިންުމން.

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(    ކުއްާޖގެ    ކޮށްފައިވާ،ނަންބަރުގައި ބަޔާން( ވަނަ  4މި 
އެންެމ   ރިޕޯޓުގައި،  ދެނެގަތުުމގެ  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ަމޞްލަޙަތަށް 

 ަމދުވެގެން ވެސް، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު (1)   

 ؛ފަރާތްތައްއިންޓަވިއު ކުރެވުނު  (2)   

 ؛އިންޓަވިއު ކުރި އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއަކީ ކޮބައިކަން (3)   

ކުއްާޖ   (4)    ޢާއިލާއާއި،  ަމއިންބަފައިންނާއި،  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި، 
ުމުޖތަަމ ދާ  ހުރި  ޢާއެނބުރި  ކުއްާޖއަށް  ަމޢުލޫާމތާއި،  ބެހޭ 

 ؛ރިސްކުތުތައް

ޢާއިލާއާ ވަކިވާންޖެހުނު ސަބަބުތަކާއި، އެކަން  ކުއްޖާ، އެ ކުއްާޖގެ  (5)   
 ؛ެމދުވެރިވި ސަބަބުތައް

 ؛ކުއްާޖގެ ިމހާރުގެ ހާލަތު (6)   

 ،ކުއްާޖއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި، އެ ކަާމބެހޭ ދިރާސާ. މި ބައިގައި (7)   
ކުއްޖާ ދެކޭ ގޮތާއި، ކުއްާޖގެ ރައްކައުތެރިކަާމއި، ކުއްާޖއާ ޢާއިލާއާ  
ދެެމދު އޮންނަ ގުޅުާމއި، ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުަމށް ބޭނުންވާ ކަންކަން  

 ؛ފާހަގަކުރުން

 .ރިކޮެމންޑޭޝަންތައް (8)   

ާމއްދާގެ މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން، ިމ   )ނ(   
ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް  ،ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ4ް)ހ( ގެ )

ަމޢުލޫާމތާއި ހިަމނަންވީ  ރިޕޯޓުގައި  ދެނެގަތުުމގެ  ގޮތް  ރަނގަޅު      ، އެންމެ 
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އެ ރިޕޯޓު އޮންނަންވީ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައިޑްލައިންތަކާ 
ަމ ގޮތުގެ  އެތީއެއްގޮތްވާ  ޗައިލްޑް  ޕްރޮޓެކްޝަން ން،  ފެިމލީ  ންޑް 

 ސަރވިސްއިންނެވެ.

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(    ނިންުމން    ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ5ްމި 
ބެލެހެއްޓުަމށް   ކުއްާޖ  ފެންނަ ނަަމ  ހަވާލުކުރަޢާއިލާއާ  ނިންުމުމގައި،  ން 

އެކަން  ،އެކަން ނަމަ  ނުފެންނަ  ހަވާލުކުރަން  ނިންިމ    ،ނުވަތަ  ގޮތަށް  އެ 
 ކޮިމޓީން ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ.   އެކުބާސަބަ

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން )ބ(   
އިުޖތިާމޢީ  ބަލަހައްޓާ  ަމއްސަލަ  ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޚިދުަމތްތެރިޔާ ލިޔުުމން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.

)ހ( ގައި ބަޔާން )ޅ(   ާމއްދާގެ  ކަންކަން ކުރަންވާނީ، ޗައިލްޑް    ކޮށްފައިވާމި 
އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ަމއްސަލަ ބަލަހައްޓާ 

ޚިދުަމތްތެރިޔާއާއި، ޗި  އިުޖތިާމޢީ  އެންޑް  ސަރވިސް    ލްޑްރަންފެިމލީ 
އިުޖތިާމޢީ  ސެންޓަރުގެ  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ހިެމނޭ  ދައުރު  ސެންޓަރުގެ 

ކައުންސި ނުވަތަ  އޭެޖންޓާއިޚިދުަމތްތެރިޔާ  ކެއަރގައި   ،ލުގެ  އޯލްޓަނޭޓިވް 
 ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއާ ދެެމދު ވިލަރެސްކޮށްގެންނެވެ.

ޗަިއލްޑް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި  
ެއންމެ މަދުވެގެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

 ކަންކަން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 22 )  21މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 1ވަނަ  ވަނަ   )
ކުއްާޖއާ އެކަށީގެންވާ    ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗައިލްޑް އެސެސްަމންޓް ހަދަންވާނީ

އި ރައްކައުތެރިކަން  ހަަމެޖހުާމއި  ކުއްާޖއަށް  ފަދަ ހުއަދި  ސާސްވާ 
 ާމޙައުލެއްގައެވެ.

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    )ހ(    21މި  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 1)ގެ  ވަނަ  ވަނަ   )
ވެސް،   ަމދުވެގެން  އެންެމ  އެސެސްަމންޓުގައި،  ޗައިލްޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހުރިހާ   (1)    މުހިންުމ  ހެދިބޮޑުވުަމށް  ދުޅަހެޔޮކަަމށާއި  ކުއްާޖގެ 
ިޖސްާމނީ   ؛ަމޢުލޫާމތުދާއިރާތަކެއްގެ   ކުއްާޖގެ  ތެރޭގައި،    ީމގެ 

، އިދުޅަހެޔޮކަާމ  އިުޖތިާމޢީ، އިދުޅަހެޔޮކަާމ  ސާނީނަފް، އިދުޅަހެޔޮކަާމ

ދުޅަހެޔޮކަާމ ދުޅަހެޔޮކަާމބެހޭ    އި،ބިހޭވިއަރަލް  ކޮގްނިޓިވް 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.   ަމޢުލޫާމތާއި، ކުއްާޖގެ ތަޢުލީާމބެހޭ ަމޢުލޫާމތު
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ހަނދާނުގައި   (2)    ކުއްާޖގެ  ދުވަސްތައް  ހޭދަކުރި  ޢާއިލާއާއެކު 
 ؛ހުންނަނަމަ، އެ ދުވަސްވަރާ ބެހޭގޮތުން ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް

ކުއްާޖ   (3)    ީމހުންނާެމދު  ީމހުންނާެމދު  ޢާއިލާގެ  އެ  ދެކޭގޮތާއި، 
އި ގޮތްހުކުއްާޖއަށް  އަޅައިލުާމއި    ؛ސާސްވާ  ކުއްާޖއަށް  ިމގޮތުން، 

ކާެމދު ކުއްާޖ  ފަރާތްތަ  ބަލާ ލޯބި ދިން ފަރާތްތައް ކަުމގައި ކުއްޖާ  
 ދެކޭގޮތް ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 ؛ކަންކަންޢާއިލީ ާމޙައުލުގައި ކުއްާޖއަށް ކަުމނުދާކަަމށް ފާހަގަކުރާ   (4)   

 ؛ޢާއިލީ ާމޙައުލުގައި ރަނގަޅުކުރަން ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ކަންކަން (5)   

ޢާއިލާ (6)    ލިބިއްެޖނަމަ،  ޔާކުއްާޖއަށް  ފުރުޞަތު  އުޅުުމގެ  އެކު 
 ؛ޢާއިލާއާއެކު އުޅެން އެ ކުއްާޖ ބޭނުންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖކު އަލުން އެ ކުއްެޖއްގެ ޢާއިލާއާ ދައުލަތުގެ  )ހ(  . 23 ކުްއޖާގެ ޢާިއލާ ހޯދުން 
މަސައްކަތުގައި ޗައިލްޑް    ،ހަވާލުކުރުުމގެ ގޮތުން ކުއްާޖގެ ޢާއިލާ ހޯދުުމގެ 

އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއަށް، 
 ޚިދުަމތްތެރިންނާއި  ފެިމލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރުތަކުގައި ތިބޭ އިުޖތިާމޢީ

 ކައުންސިލްތަކުގެ އޭެޖންޓުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.

ީމހުން   )ށ(    ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ތިބި ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ 
ހުރިކަން ހޯދައި،   ރައްކައުތެރިކަން  ކުއްާޖއަށް  އެ  ތެރެއިން  ޢާއިލާގެ  އެ 

ކަށަވަރު ކުރެވުުމން، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ  
އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއާއި އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި ކުއްާޖއާ ހަވާލުވެހުރި 

ދެެމދު   ޚިދުަމތްތެރިޔާއާ  އަލުން އިުޖތިާމޢީ  ކުއްޖާ        ވިލަރެސްކޮށްގެން، 
ގެންދާނެ ގޮތް   ކުރިޔަށް  ހަވާލުކުރުުމގެ ަމސައްކަތް  ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ  އެ 

 ރާވަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 24 ފެމިލީ ެއސެސްމަންޓް ހެދުން  )  21މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 3ވަނަ  ވަނަ   )
ޢާއިލާގެ   ކުއްާޖގެ  އެންެމ    ،އެސެސްަމންޓުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ. ވެސްަމދުވެގެން
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ޝަރުޢީ   (1)    ބަލާނެ  ކުއްޖާ  ަމއިންބަފައިންނާއި،  ކުއްާޖގެ 
ނުވަތަ ކުއްާޖއާ   ކުގެޙަޟާނަތު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަ  ،ބަލަދުވެރިންނާއި

 "ވީކްނަސް".ތުގެ "ސްޓްރެންތް" އާއި  ފަރާހަވާލުވާ 

އަސަރުކުރާނެ   (2)    ނޭދެވޭ  ދުޅަހެޔޮކަަމށް  ސަލާަމތާއި  ކުއްާޖގެ 
ކަންކަާމއި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުަމށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭނެ  

 ؛ ބަދަލުތައް

ޖެހުނުކަަމށް ޢާއިލާގެ ެމންބަރުން    ކުއްޖާ ޢާއިލީ ާމޙައުލުން ވަކިވާން (3)   
 ؛ޙައްލުކުރުަމށް އޮތް ފުރުޞަތުތައްދެކޭ ސަބަބުތަކާއި، އެ ކަންކަން  

ކުއްާޖއާ   (4)    މިންވަރާއި،  ތައްޔާރުވެފައިވާ  ހަވާލުވާން  ކުއްާޖއާ 
ގެނައުުމ ބަދަލުތައް  ގެންނަންެޖހޭ  ޤާބިލުހަވާލުވުަމށްޓަކައި     ކަން ގެ 

 ؛ހުރި ިމންވަރު

 ؛ިމންވަރުރި  ހު  ކަން ޤާބިލުކުއްާޖއަށް ދޭންެޖހޭ އަޅައިލުން ދިނުުމގެ  (5)   

 ؛ކުއްާޖއަށް އަޅައިލަން ބޭނުންވެފައިވާ/ތައްޔާރުވެފައިވާ ިމންވަރު (6)   

 ލަތު.ހާާމލީ  (7)   

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    )  21މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 3ވަނަ  ވަނަ   )
ހަދަންވާނީ އެސެސްަމންޓް  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ  ޗައިލްޑް    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޚިދުަމތްތެރިޔެކެވެ.  އިުޖތިާމޢީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ  ފެިމލީ  އެންޑް 
ޗިލް އެންޑް  ފެިމލީ  ހާލަތެއްގައި،  ބޭނުންވެއްެޖ  ސަރވިސް  ޑްއަދި  ރަން 

ކައުންސިލުގެ   ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާގެ  އިުޖތިާމޢީ  ކަާމބެހޭ  ސެންޓަރުގެ 
 ވެ. ހޯދިދާނެއެފަރާތަށް  އެއޭެޖންޓުގެ އެހީތެރިކަން 

ދިރިއުޅޭ   )ނ(    ފަރާތްތަކާއެކު  އެ  ހަދާއިރު،  އެސެސްަމންޓް  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ 
ވަކިން   ވާނެއެވެ.  ކުރަން  މަސައްކަތް  ހޯދުަމށް  ބައިވެރިވުން  އެންމެންގެ 
ޚާއްޞަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާއެކު ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންނާއެކު، އެ ކުދިންނަށް 

ލުަމށް ސުވާލުކުރެވެން ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ ިޖންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވޭތޯ ބެ
އޮތް އެންމެ ފުޅާ މިންވަރަކަށް ސުވާލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. 
ކުއްަޖކަށް   ތަނުން  ކުދިންނާ ސުވާލުކުރުުމގައި، އެ  ފަދައިން އެ  މި  އަދި 
ޢަަމލެއް   އަނިޔާގެ  ިޖންސީ  ނުވަތަ  އަނިޔާ  ގެވެށި  ކުދިންނަށް  ނުވަތަ 
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ބެލެވޭނަަމލިބި ކަަމށް  ަމ، ފައިވާ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ     ން ތީކަާމބެހޭ 
 އެ ަމއްސަލަތަކާެމދު އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  21މި ގަވާއިދުގެ   . 25 ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 
ޢަަމލުކުރުުމގަތީަމ ޢާއިލާ  އި،އްޔާން  އަލުން  ދިރިއުޅުަމށް  އާކުއްޖާ  އެކު 

ވަޒަންކުރުުމގައި،    ޢާއިލާ  ކުއްާޖގެ  ދެނެގަތުުމގައްޔާއި،  ިމންވަރު  ތައްޔާރުވެފައިވާ 
 ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.ކޮިމޓީން އަންނަނިވި ކަންކަަމށް 

ާމޙައުލެއްގައި   )ހ(    ޢާއިލީ  ނުވަތަ  ޢާއިލާއާއެކު  ދިރިއުޅުުމގެ  ކުއްާޖއަށް 
 .މުހިންުމކަން ދޭހަކުރެވިފައިވާ ިމންވަރު

ބޭނުންވާ   )ށ(    ދިރިއުޅެން  ކުއްޖާ  ާމޙައުލެއްގައި  ޢާއިލީ  ނުވަތަ  ޢާއިލާއާއެކު 
 .ިމންވަރު

ކޮބައިކަާމއި،  )ނ(    ދިރިއުޅުަމކީ  ާމޙައުލެއްގައި  ޢާއިލީ  ނުވަތަ        ޢާއިލާއާއެކު 
ާމޙައުލެއްގައި   ފަދަ  އުންީމދުކުރާ އެ  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  ދިރިއުޅޭއިރު 

 .ކަންކަަމކީ ކޮބައިކަން ކުއްާޖއަށް ދޭހަވެފައިވާ ިމންވަރު

 .އެފަދަ ާމޙައުލެއްގައި ކުއްާޖގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ިމންވަރު )ރ(   

ތައްޔާރުވެފައިވާ   )ބ(    ޢާއިލާ  ކުއްާޖގެ  ބެލުަމށް  އެކަަމށް    ،މިންވަރާއިކުއްޖާ 
 .ބޭނުންވާ ިމންވަރު

ޙައްލުކުރުަމށް )ޅ(   ަމއްސަލަތައް  ޢާއިލާ  ދިާމވާ  ކުއްާޖގެ  ޒިންާމ    އިންޓަކައި 
 . އުފުލަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ިމންވަރު

ކުއްާޖގެ   )ކ(    ސަބަބުން  ކަންކަުމގެ  އެ  ކަންކަާމއި،  ކުރިަމތިވި  ކުއްާޖއަށް 
ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއަށް   ،ދުޅަހެޔޮކަަމށާއި އުޅުަމށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ިމންވަރު

 .ފަހުުމވެ ދޭހަވެފައިވާ ިމންވަރު

 . ިމންވަރު ހުރި ކަންނުުމގެ ޤާބިލުކުއްާޖއަށް ސަާމލުކަާމއި އަޅައިލުން ދި )އ(   

ބޭނުންތަކަށާއި   )ވ(    އަސާސީ  ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ  ކުއްާޖގެ  ހެދިބޮޑުވުަމށްޓަކައި 
 . ހުރި ިމންވަރު ލުކަންކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ޤާބި

 . ކުއްާޖގެ ޙައްޤުތަކާއި ބޭނުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވާ ިމންވަރު )މ(  
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 ކުއްޖާ އުޅޭނެ ތަނެއް ހަަމެޖހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. )ފ(   

  ިއލާާއ ޢާ ގެ ކުދިން  ެއ ައލުން  ކުދިން 
 ކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ ހަވާލު

ވާލުކުރުުމގެ ދެވަނަ ަމރުޙަލާގައި ހިެމނެނީ  ޢާއިލާއާ ހަ  ގެންކުދިން އަލުން އެ ކުދި . 26
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުެމވެ.

ކުއްާޖ   )ހ(    ޓަކައި  ހަވާލުކުރުަމށް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ކުއްޖާ 
 . ތައްޔާރުކުރުން

ޕްލޭން  )ށ(    ޓަކައި  ހަވާލުކުރުަމށް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ކުއްޖާ 
 . ތައްޔާރުކުރުން

 ޢާއިލާ ތައްޔާރު ކުރުަމށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން. )ނ(   

  ޢާިއލާާއ ކުްއޖާގެ  ެއ  ައލުން ކުްއޖާ
ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުްއޖާ  ހަވާލު

 ތައްޔާރުކުރުން 

ކުއްޖާ އަލުން އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރުަމށް ޓަކައި ކުއްާޖ ތައްޔާރުކުރުުމގެ  . 27
އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށް ހިެމނޭ ަމރުޙަލާތަކެއްގެ   ،މަސައްކަތް ބެހިގެންދަނީ

 ަމއްޗަށެވެ. 

ދިނުން.   )ހ(    ަމޢުލޫާމތު  ބެހޭގޮތުން  އެކަާމ  ޢާއިލާއާ ކުއްާޖއަށް   ިމގޮތުން 
 ބެހޭގޮތުން ަމޢުލޫާމތު ދިނުން.

ތައްޔާރުކުރުން.   )ށ(    ކުއްޖާ  ބައްދަލުކުރުަމށް  ކުއްޖާ   އެކަަމށްޓަކައިޢާއިލާއާ 
ގޮތް  ރޭވިފައިވާ  ބަދަހިކުރުަމށް  ގުޅުން  ކުއްާޖއާ  ބައްދަލުކޮށް،  ކުއްާޖއާ 
ކުއްާޖއަށް ކިޔައިދީ، ކުއްާޖގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވާ ާމޙައުލާބެހޭ ަމޢުލޫާމތުދީ، 

 ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތު ކުއްާޖއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ތަރައްޤީކުރުަމށާއި ކުރިއެރުވުަމށް އެހީތެރިވުން.ކުއްާޖގެ އަިމއްލަވަންތަކަން   )ނ(   

ކުއްާޖ   )ރ(    ދިޔުަމށް  ދޫކޮށް  ކެއަރ  އޯލްޓަނޭޓިވް  ދިރިއުޅެުމންދާ  ކުއްޖާ 
 ތައްޔާރުކުރުން.  

ހާދިސާއެއް   )ބ(    ކުއްާޖއަށް  ފަހުން،  ހަވާލުކުރާ  ޢާއިލާއާ  ކުއްޖާ 
އަންގާނެ   ރިޕޯޓުކޮށް  އެކަން  ބަޔާންކޮށްދީ، ކުރިަމތިވެއްެޖނަމަ،  ފަރާތެއް 
 އް ތައްޔާރުކުރުން.ނެކުއްާޖއާއެކު ރައްކައުތެރިކަުމގެ ގޮތުން ސަޕޯޓް ޕްލޭ

  ޢާިއލާާއ ކުްއޖާގެ  ެއ  ައލުން ކުްއޖާ
ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕްލޭން  ހަވާލު

 ތައްޔާރުކުރުން 

 ، ތައްޔާރުކުރަންވާނީޓަކައި ޕްލޭން    ކުއްޖާ އަލުން ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރުަމށް )ހ(  . 28
ަމޝްވަރާކޮށްގެން ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  ކުރާނީ،    ނެވެ.ކުއްާޖއާއި  އެކަން 

 އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާއެވެ. 
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އެކުލަ )ށ(    ހަވާލުކުރުަމށް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ޕްލޭން ވައިކުއްޖާ  ލާ 
 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. ،ތައްޔާރުކުރުުމގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން

ދުޅަހެޔޮ   (1)    ކިބައިގައި  ޢާއިލާއެއްގެ  ކުއްެޖއްގެ ކިބައިގައްޔާއި  ކޮންމެ 
ބޭނުންވާނޭ ރަނގަޅު   ޓަކައި  ކުރުަމށް  ބައްޓަން  ާމޙައުލެއް  ޢާއިލީ 

 ؛ކަންކަން ނުވަތަ ސިފަތަކެއް ވާކަން ދެނެގަތުން

ލިބިއްެޖނަމަ، ކުދިންގެ ރައްކައުތެރިކަާމއި  އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން   (2)   
ރަނގަޅު   އަލީގައި  ަމޢުލޫާމތުގެ  ގޮތުން، ކަާމބެހޭ  ދުޅަހެޔޮކަާމބެހޭ 

ޢާއިލާތަކަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް   ލުކަންނިންުމންތަކެއް ނިންުމުމގެ ޤާބި
 ؛ ލިބިގެންދާކަން

ކަންކަުމގައި ގޮތް ނިންުމުމގައި   (3)    ކުދިން  ކުދިންނާބެހޭ  ޢާއިލާތަކާއި 
ނަތީާޖ   ކަންކަުމގެ  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން  ބައިވެރިކުރުުމން 

 ؛ ކަންވާރަނގަޅު

ރައްކައުތެރިކަާމއި (4)    ަމޢުލޫާމތު  ،ކުއްާޖގެ  ސިއްރު    ގެކުއްާޖއާބެހޭ 
 ހިފެހެއްޓުުމގެ މުހިންުމކަން.

ލާ ޕްލޭނުގައި،  ވައިހަވާލުކުރުަމށް އެކުލަކުއްޖާ އަލުން އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ   )ނ(   
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އިނައަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމ

ޚިދުަމތްތަކާއި (1)    ބޭނުންވާނެ  ފަރާތުން    ،ޢާއިލާއަށް  ުމުޖތަަމޢުގެ 
 ؛ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން

ހުރިހާ   (2)    މުހިންުމވާ  ކަށަވަރުކުރުަމށް  ދުޅަހެޔޮކަން  ކުއްާޖގެ 
 ؛ ބައިތަކާއި، އެކަން ވަޒަންކުރާނެ އިންޑިކޭޓަރުތައް

އެކުލަ (3)    ހަވާލުކުރުަމށް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ލާ  ވައިކުއްޖާ 
ނުދާ   އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  އެ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭނުގައި 

އޮންނަ  ހާ ދެެމދު  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ނުވަތަ  ލަތުގައި، 
ހީނަރުވާ   ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކޮންޓިންެޖންސީ  ހާ ގުޅުން  ލަތުގައި 

ހާލަތެއްގައި  ނެޕްލޭ ބޭނުންވެއްެޖ  ޕްލޭން  އް  އެ 
 . ވާނޭކަންންތައްޔާރުކުރަ

އެކުލަ )ރ(    ހަވާލުކުރުަމށް  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ޕްލޭން ވައިކުއްޖާ  ލާ 
ކޮިމޓީއަށް  ފާސްކުރުަމށް،  ޕްލޭން  އެ  ތައްޔާރުކުރުަމށްފަހު، 
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ޢާއިލާއާ  ޕްލޭން،  ފާސްކުރާ  ކޮިމޓީން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ހިއްސާކުރިކަން ލިޔުުމން  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޕްލޭން އެ ފަރާތާ  

 ރިކޯޑުކޮށް، އެ ރިކޯޑު، އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ޢާިއލާާއިއ ކޮމިުއނިޓީ ތައްޔާރުކުރުން 

 

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖކު އަލުން އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ  )ހ(  . 29
ޗައިލްޑް   ތައްޔާރުކުރުަމކީ  ފަރާތްތައް  އަންނަނިވި  ކުރިން،  ހަވާލުކުރުުމގެ 

 އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޒިންާމއެކެވެ.  

 ؛  ކުއްާޖގެ ޢާއިލާ (1)   

 އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ދޫކޮށް އެނބުރިދާ ުމުޖތަަމޢު.އެ ކުއްޖާ  (2)   

ތައްޔާރުކުރުުމގައި   )ށ(    ފަރާތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން، އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ   (1)   
ވަކިވާންޖެހުނުއިރު ދިާމވި ހާދިސާތަކާއި، އެ ކުދިންނަށް ދިާމވެފައިވާ  
ޢާއިލީ   ކުދިންނާެމދު  އެ  ސަބަބުން  ހާދިސާތަކުގެ  އެހެނިހެން 
ތަފާތުކުރުންތަކެއް  ގެންގުޅެފާނެ  ުމުޖތަަމޢުގައި  ާމޙައުލުގައްޔާއި 

ޢާއިލާއެކު    ތޯހުރި ހަވާލުކުރެވޭ  ބެލެހެއްޓުަމށް  ކުދިން     ބަލައި، އެ 
ބޭނުންވާ   ކުޑަކުދިންނަށް  ުމުޖތަަމޢުގައި  ދިރިއުޅޭނެ  ކުއްޖާ  އެ 
ވާހަކަދައްކައި،   ފަރާތްތަކާއެކު  ދޭ  ޚިދުަމތްތައް            އަސާސީ 
ވިސްނުންތައް  ތަފާތުކުރުުމގެ  ގެންގުޅެފާނެ  ކުދިންނާެމދު  އެ 

ފަ އެންެމހައި  ކުދިން، އެ ކުދިންގެ  ބަދަލުކޮށް، އެ  ރާތްތަކުން އެ 
 ؛ގޮތުގައި ބަލައިގަތުަމށް ބާރުއެޅުން

ީމގެ ކުރިން ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުއްާޖއާެމދު އިހުާމލު ވެފައިވާ ނަމަ،   (2)   
ތެރެއިން   ޢާއިލާގެ  ނުވަތަ  ނަަމ،  ވެފައިވާ  އަނިޔާވެރި  ނުވަތަ 

ނަމަ،   ލިބިފައިވާ  ގޯނާއެއް  ސަބަބުން  ކުއްާޖއަށް  އެކަުމގެ 
ކުއްާޖއަށާއި ޢާއިލާގެ ީމހުންގެ ެމދުގައި އޮންނަ ގުޅުަމށް ކޮށްފައިވާ  
އަސަރު ދެނެގަތުާމއި، ޕޮޒިޓިވް ޕޭރަންޓިންގ އާލާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް 

 ؛ދެނެގަނެ، އެފަދަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން

ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަާމއި  ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ   (3)   
 ؛ޖިސްާމނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުން
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ނަމަ،   (4)    ކުއްެޖއް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހަވާލުކުރަނީ  ޢާއިލާއާ 
ުމޢާަމލާ ކުއްަޖކާ  ބެލެހެއްޓުން    ތުއެ  ކުއްޖާ  އެ  ގޮތް  ކުރެވޭނެ 

ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށާއި އެ ކުއްާޖޔާ އެކުގައި ދިރިއުޅޭނެ ފަރާތްތަކަށް 
 ؛ދަސްކޮށްދިނުން

ނަމަ،   (5)    ކުއްެޖއް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހަވާލުކުރަނީ  ޢާއިލާއާ 
ކުއްޖާ  އެ  ފަސޭހަތައް  ޚިދުަމތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކުއްަޖކަށް  އެ 
ދިރިއުޅެން ހަަމެޖހިފައިވާ ރަށުން ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުާމއި، އެފަދަ  
ޚިދުަމތްތަކަށާއި ފަސޭހަތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވެންހުރި  

ތް ހޯދައި، އެ ކަންކަން، އެ ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކުރެވޭ  ގޮ
 ؛ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދިނުން

ކުއްާޖގެ   (6)    ހަވާލުކުރުުމން  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ކުއްޖާ 
ިމގޮތުން   ޕްލޭންކުރުން.  ރާވައި  ބަދަލުތައް  އަންނާނެ  ތަޢުލީަމށް 

ހާސިލު ކުރަުމންދާ ސްކޫލް ބަދަލުވާނަމަ، އެ އިރަކު    ުމކުއްޖާ ތަޢުލީ
އެ ކުއްާޖގެ ހުރި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާބެހޭ އެސެސްަމންޓެއް ހެދުާމއި،  
ބަދަލުކުރުުމގެ   ސްކޫލް  ކުއްާޖގެ  ެމދުވެރިކޮށް  ވުޒާރާ  ތަޢުލީާމބެހޭ 
ސްކޫލުގެ   ބަދަލުވާ  ކުއްާޖ  ހަަމަޖއްސައި،  އިންތިޒާްމތައް 

ކުއްާޖއަ އެ  އެހީތެރިކަާމއި  ޓީޗަރުންނަށް  ނަފުސާނީ  ބޭނުންވާ  ށް 
 ؛އިުޖތިާމޢީ އެހީތެރިކަަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޓަކައި ކުއްޖާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދައުލަތުގެ   ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުަމށް (7)   
ކުއްާޖ   ނުވަތަ  ބޭނުންވާނަމަ،  އެހީތެރިކަން  ާމލީގޮތުން  ފަރާތުން 

ބޭނުންވާނަމަ،    ބެލެހެއްޓުަމށް ވެސް  އެހީތެރިކަެމއް  އެހެން  ޓަކައި 
 ؛އެ ކަންކަަމކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން

ދިރިއުޅޭނެ   (8)    ކުއްޖާ  އެ  ޢާއިލާއެކު  ހަވާލުކުރުުމން  ކުއްޖާ 
ފެންވަރުގައި)ުމުޖތަަމޢުގައި   ރަށު  ގަވާއިދުގައި    (މިސާލަކަށް  މި 

ފަރާތްތައް   ކޮށްފައިވާބަޔާން ހަވާލުކުރާނެ  ޒިންމާ  ޮމނިޓަރިންގގެ 
 ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތުދިނުން.

  ާއ ޢާިއލާ ގެ ންކުދި   ެއ ައލުން  ކުދިން 
 ކުރުމުގެ ތިންވަނަ މަރުަޙލާ ހަވާލު

 ، ހިމެނެނީ ުމގެ ތިންވަނަ ަމރުޙަލާގައި  ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރު  ގެކުދިންކުދިން އަލުން އެ   . 30
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުެމވެ.
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ކުއްާޖ   )ހ(    ވެވޭ،  ޢާއިލާއާއެކު  ކުއްާޖގެ  ހަވާލުކުރުަމށް  ކުއްޖާ  ޢާއިލާއާ 
 . ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އެއްބަސްވުުމގެ ކަންކަން ހަަމެޖއްސުން

 . ކުއްާޖއާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން )ށ(   

ޢާއިލާއާ   )ނ(    ކަންކަން  ކުއްާޖގެ  ކުރަންެޖހޭ  ފުރިހަމަ  ކުރިން  ހަވާލުކުރުުމގެ 
 .ފުރިހަމަ ކުރުން

 ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ކުއްާޖ ހަވާލުކުރުން. )ރ(   

ކުްއޖާގެ ޢާިއލާާއެއކު ވެވޭ، ކުްއޖާ  
 ބެލެހެްއޓުމުގެ ެއއްބަސްވުން 

ހަވާލުކުރުުމގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުއްަޖކު ޢާއިލާއާ   )ހ(  . 31
ޗައިލްޑް އެންޑް   އެ ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރަންވާނީ، ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާއި

ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ  ކުއްާޖ  ދެެމދު،  ސަރވިސްއާ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ 
 އެއްބަސްވުެމއްގައި ސޮއިކުރުަމށްފަހުގައެވެ.

ހަވާލުކުރުުމގެ ތިންވަނަ ަމރުޙަލާ ފަށާ އާ  ޢާއިލާ  ގެކުދިން އަލުން އެ ކުދިން )ށ(   
ބަޔާން ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ     ، އެއްބަސްވުން  ކޮށްފައިވާހިސާބުން، 

އެކުލަވައިލައި،  ސަރވިސްއިން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް              ޗައިލްޑް 
 އެ އެއްބަސްވުން، ކޮިމޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ނ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ    ކޮށްފައިވާމި  ކުއްޖާ  ފަދަ، 
ކަންކަން   އަންނަނިވި  ވެސް،  ަމދުވެގެން  އެންމެ  އެއްބަސްވުެމއްގައި، 

 ހިމަނަންވާއެވެ.

 ؛ކުއްާޖއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންާމތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް (1)   

 ؛ޒިންާމތައްޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ   (2)   

އަދާކުރުަމށް (3)    ޒިންމާ  ފަރާތުގެ  ހަވާލުވާ  ޗައިލްޑް    ކުއްާޖއާ  ޓަކައި 
ދެވޭނެ   ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް 

 ؛އެހީތެރިކަން

ހެދިބޮޑުވުަމށް   (4)    ދުޅަހެޔޮކަަމށާއި  ރައްކައުތެރިކަަމށާއި  ކުއްާޖގެ 
ޚާއްޞަ   ވަކި  ހަވާލުވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުއްާޖއާ  ޝަރުޠުތަކެއް، 

 ؛ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް އިލްތިޒާްމކުރާނަމަ، އެ ޝަރުޠުތައް
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (5)    ގަވާއިދުގައި  ިމ  ހަވާލުވުަމށްފަހު،  ކުއްާޖއާ 
ފަރާތުން   ހަވާލުވާ  ކުއްާޖއާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް،   ޮމނިޓަރކުރުުމގެ 

ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެކަާމއި، ޗައިލްޑް އެންޑް  
ޮމނިޓަރިންގ އަޅާނެ  ފަރާތުން  ޔަވަޅުތަކުގެ  ފި  ގެސަރވިސްގެ 

 ؛ ތަފުސީލު

 ؛ ަމއްސަލައެއް ދިާމވެއްެޖނަަމ، އެ ަމއްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތް (6)   

ހާލަތެއްގައި،   (7)    އިހުާމލުވާ  ކުއްާޖއާެމދު  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  ކުއްާޖއާ 
ކުއްާޖއާ   ފިޔަވަޅުތަކާއި،  އަޅާނެ  ކުރުަމށް  ރައްކައުތެރި  ކުއްޖާ 

 ފަރާތާެމދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.ހަވާލުވާ 

ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކުރުުމގެ ކުރިން، އަންނަނިވި   )ރ(   
ކަންކަން، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ކަށަވަރު 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކަންކަން   (1)    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަވާލުވާ  އެއްބަސްވުުމގައި  ކުއްާޖއާ 
 ؛ފަރާތަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލައި، ސާފުވެ، ފަހުުމވެފައިވާކަން

އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން އަދާކުރަންެޖހޭ އިލްތިޒާްމތަކާއި،   (2)   
ނަތީާޖތައް،   ކުރިަމތިވާނޭ  އަދާނުކޮށްފިނަމަ،  އިލްތިޒާްމތައް  އެ 
ސާފުވެ،   އޮޅުންފިލައި،  ރަނގަޅަށް  ފަރާތަށް  ހަވާލުވާ  ކުއްާޖއާ 

 ؛ ފަހުުމވެފައިވާކަން

ޙައްޤުތަކާއި (3)    ވާިޖބުތައް،    ،ކުއްާޖގެ  އަދާކޮށްދޭންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް 
  .ކުއްާޖއާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދެނެގަނެވި ފަހުުމވެފައިވާކަން

ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުއްާޖއާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެ ކުއްާޖއާއެކު  )ހ(  . 32 ކުްއޖާާއެއކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
އުފެއްދުަމށް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓަކައި،    ގުޅުެމއް  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް 

 ސަރވިސްއިން އެކަށީގެންވާ ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

ފުރުޞަތު  )ށ(    ބަދަހިކުރުަމށް  ގުޅުން  ކުއްާޖއާއެކު  ޢާއިލާއަށް  ކުއްާޖގެ 
ޚިދުަމތްތެރިޔާ  ،ދިނުުމގައި އިުޖތިާމޢީ  ބަލާ  އަންނަނިވި    ،ަމއްސަލަ 

 ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
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ުމޢާަމލާ (1)    ކުއްާޖގެ  ތުކުއްާޖއާ  އުފެއްދުުމގައި  ގުޅުން  ކޮށް 
ބޭނުންތަކަށާއި، ކުއްޖާ އެ ގުޅުން ކުރިޔަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ހަލުއި 

 ؛ިމން

ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަަމަޖއްސައިދިނުުމގައި، އެންެމ   ތުކުއްާޖއާ ުމޢާަމލާ (2)   
ެމއިލް، ނުވަތަ ވީޑިއޯ  -ފުރަތަމަ، ފޯނު، ނުވަތަ ސިޓީ، ނުވަތަ އީ

މެސެުޖ ފަދަ ރިޯމޓު ވަސީލަތްތައް ެމދުވެރިކޮށް ކުއްާޖއާ ުމޢާަމލާތު  
 ؛ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ބައްދަލުކޮށްގެން   (3)    ފުރުޞަތު  ކުއްާޖއާ  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު 
ދިރިއުޅޭ   ކުއްާޖ  ފުރަތަމަ،  އެންމެ  ހަަމަޖއްސައިދިނުުމގައި، 
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި ކުއްާޖއާއެކު ބޭއްވޭ ކުރު އަދި ސުޕަވައިޒް  
ގޮތް   ބައްދަލުކުރެވޭނޭ  ެމދުވެރިކޮށް  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ކުރެވޭ 

 ؛ހަަމަޖއްސައިދިނުން

ކުއްާޖއާއެކު   (4)    ރައްކައުތެރިނަމަ،  ާމޙައުލު  ޢާއިލީ          ކުއްާޖއަށް 
އިންތިޒާްމ   ބައްދަލުކުރެވޭނޭ  ސުޕަވިޜަނާއެކު،  ާމޙައުލުގައި،  އެ 

 ؛ހަަމަޖއްސައިދިނުން

   (5) ( އަކުރުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
އަލީގައި، ސުޕަވިޜަނާ ނުލައި   ދިރިއުޅޭ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ޢާއިލާ 

ކުއްާޖއާއި ޢާއިލާ   ބޭއްވުަމށް  ކުއްާޖއާއެކު ބައްދަލުވުންތައް  ގޭގައި 
ކުރެވޭ ނަމަ،   ޚިދުަމތްތެރިޔާއަށް ޤަބޫލު  އިުޖތިާމޢީ  ތައްޔާރުކަަމށް 

 އެ ފަދަ ބައްދަލުވުަމކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން. 

ުމޢާަމލާ )ނ(    ކުއްާޖއާ  ޢާއިލާއިން  ކޮންމެ  ތުކުއްާޖގެ  ދެކެވޭ ކުރާ  ފަހަރެއްގައި 
ުމޢާަމލާ  ،ވާހަކަތަކާއި އެކަން ތުކުއްާޖއާ  ގޮތާއި،  ބޭނުންކުރި  ކުރަން 

ޚިދުަމތްތެރިޔާ،  ގޮތަށް، އިުޖތިާމޢީ  އެނގޭނޭ  ގަޑި  ތާރީޚާއި     ހިނގައިދިޔަ 
 އެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޢާިއލާާއ ކުްއޖާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކަންކަން   )ހ(  . 33 އަންނަނިވި  ކުރިން،  ހަވާލުކުރުުމގެ  ކުއްޖާ  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ 
ސަރވިސްގެ   ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް  ފުރިހަަމކުރުަމކީ، 

 ޒިންާމއެކެވެ.
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ޢާއިލާގެ ން ކުއްާޖއަށް ތީމި ާމއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ (1)   
 ؛ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ން ކުއްާޖއަށް އިުޖތިާމޢީ  ތީމި ާމއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ (2)   
ަމޢުލޫާމތު   ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ  ފަރާތުން  ޚިދުަމތްތެރިޔާގެ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ން ޢާއިލާއަށް ކުއްާޖގެ  ތީމި ާމއްދާގެ )ނ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ (3)   
 ؛ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ން ޢާއިލާއަށް އިުޖތިާމޢީ  ތީމި ާމއްދާގެ )ނ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ (4)   
ަމޢުލޫާމތު   ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ  ފަރާތުން  ޚިދުަމތްތެރިޔާގެ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 ؛ ކުއްާޖގެ ފުރިހަމަ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕެއް ހެދުން (5)   

ގޮތަކަށް   (6)    ބޭނުންވާ  ކުއްޖާ  ދޫކޮށްދާއިރު،  ކެއަރ        އޯލްޓަނޭޓިވް 
 އެ ކަުމގެ އިންތިޒާމް ހަަމަޖއްސައިދެވޭތޯ ބެލުން.

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  )1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ނަންބަރުގައި 2(  ވަނަ   )
ނިންާމނީ،   ކަންކަން  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި  ަމޢުލޫާމތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ން ކޮިމޓީންނެވެ.ތީބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ

) )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  )3މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ނަންބަރުގައި 4(  ވަނަ   )
ތެރޭގައި   ަމޢުލޫާމތުގެ  ނިންާމނީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަންކަން  ހިެމނޭ 

 ން ކޮިމޓީންނެވެ.ތީބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ

ކަނޑައަޅަންވާނީ،  )ހ(  . 34 ޢާިއލާާއ ކުްއޖާ ހަވާލުކުރުން  ތާރީޚު  ހަވާލުކުރާނެ  ކުއްާޖ  ޢާއިލާއާ           ކުއްާޖގެ 
ބަޔާން ގަވާއިދުގައި  ޢާއިލާއާ   ކޮށްފައިވާމި  ކުއްާޖގެ  އެ  އަލުން  ކުއްޖާ 
އެކުލަ އަދި ވައިހަވާލުކުރުަމށް  ަމރުޙަލާގައެވެ.  ތައްޔާރުކުރާ  ޕްލޭން  ލާ 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ިމ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭކަަމށް ޗައިލްޑް  
އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ފާހަގަކުރެވިއްެޖ ނަމަ، އެކަން 

ލަފާގެ ކުރަންވާނީ   ކޮިމޓީގެ  ހޯދުަމށްފަހު،  ބަހެއް  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ 
 ންނެވެ. ތީަމ
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ޗައިލްޑް   )ށ(    ޓަކައި  ކަަމށް  އެ  ހަވާލުކުރަންވާނީ،  ކުއްާޖ  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ 
އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކަާމބެހޭ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ 

 ލިބުަމށްފަހުގައެވެ. 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ދޫކޮށް، ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ ގާތަށް ކުއްޖާ ގެންދަންވާނީ   )ނ(   
އިުޖތިާމޢީ  ކަާމބެހޭ  ސަރވިސްގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް 

 ޚިދުަމތްތެރިޔާއެވެ. 

ުމހިންުމ   )ރ(    ކުއްާޖއާބެހޭ  ހަވާލުކުރާއިރު،  ކުއްާޖ  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ 
 އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ވެސް،  ލިޔެކިޔުންތައް

ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ  )ބ(   
ޢާއިލާއަށް ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްާޖއަށާއި  ޕްލޭން،        ކިޔައިދީ،  ޮމނިޓަރިންގ 

 ވާނެއެވެ. އެ ޕްލޭން ފަހުުމވެއްެޖކަން ކަށަވަރު ކުރަން 

ހަވާލުކޮށް )ޅ(   ކުއްާޖ  ޢާއިލާއާ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ ،  ފައިކުއްާޖގެ         އިުޖތިާމޢީ 
ރައްކައުތެރިކަުމގެ  ގެ  ކުއްާޖ  ، ވަކިވުުމގެ ކުރިން  އެ ކުއްާޖއާ    ާމޙައުލުން އެ

ސަގޮތުން   ހުރިތޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހަނދާނުގައި  ކުއްާޖގެ  ޕްލޭން  ޕޯޓު 
 ޕްލޭން، ކުއްާޖއަށް އަލުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.ކަށަވަރުކޮށް، އެ 

ރަށުގައި  )ކ(    އެ  ނަަމ،  ރަށެއްގައި  ހަވާލުކޮށް،  ކުއްޖާ  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ 
ތައްޔާރުވެފައިވާ  ފަރާތްތައް  ޚިދުަމތްދޭ  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ކުއްާޖއަށް 

ޮމނިޓަރިންގ ޕްލޭނުގެ    ކޮށްފައިވާިމންވަރު ބަލައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން
ތަޢާރަފުވެ،  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ  ފަރާތްތަކާ  ބަލަހައްޓާ       ކަންކަން 
އޮޅުންފިލުވައިދޭން  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކަންކަން  ކުރަންެޖހޭ  ފަރާތްތަކުން  އެ 

 ވާނެއެވެ.

  ިއލާާއ ޢާ ގެ ކުދިން  ެއ ައލުން  ކުދިން 
 ކުރުމުގެ ހަތަރުވަނަ މަރުަޙލާ ހަވާލު

ލާއާ ހަވާލުކުރުުމގެ ހަތަރުވަނަ ަމރުޙަލާގައި ޢާއި  ގެންކުދިން އަލުން އެ ކުދި )ހ(  . 35
އިތުރު  ދޭންެޖހޭ  ޢާއިލާއަށް  ކުއްާޖއަށާއި  ޮމނިޓަރކުރުާމއި،  ހިމެނެނީ، 

 އެހީތެރިކަން ދެނެގަނެ، އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުެމވެ.

ގޮތުން   )ށ(    ހިެމނޭ  ކަންކަން  ޕްލޭނެއްއަންނަނިވި  އިުޖތިާމޢީ   ،ޮމނިޓަރިންގ 
ޚިދުަމތްތެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮިމޓީއަށް އެ ޕްލޭން ހުށަހަޅައި، އެ ކޮިމޓީން  

 އެ ޕްލޭން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ކުއްާޖގެ ހާލަތު ޮމނިޓަރ ކުރުުމގެ ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް (1)   
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ރަށު   (2)    ހާލަތު،  ކުރަުމންދާނެ  ކުއްާޖގެ  ޮމނިޓަރ  ފެންވަރުގައި 
 ؛ފަރާތްތައް

 ؛ ކުއްާޖގެ ހާލަތު ޮމނިޓަރ ކުރަުމން ގެންދާނެ ުމއްދަތު (3)   

އެހީތެރިކަން   (4)    ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ  ޢާއިލާއަށް  ކުއްާޖގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރާނެ ފަރާތް ނުވަތަ 

 ފަރާތްތައް. 

ަމމި   )ނ(    ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާ  )ށ(  ޮމނިޓަރިންގ ތީާމއްދާގެ  ކޮިމޓީން  ން 
ޓަކައި  ކުރުަމށް  ތަންފީޛު  ޕްލޭން  ޮމނިޓަރިންގ  ފާސްކުރުުމން،  ޕްލޭން 
ފެިމލީ   އެންޑް  ޗައިލްޑް  ކުރުަމކީ  ކަންކަން  އެންެމހައި  ކުރަންެޖހޭ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

އެޅިދާނެ  )ހ(  . 36 ފިޔަވަޅުތަްއމޮނިޓަރިންގ  ގޮތުން  ޮމނިޓަރކުރުުމގެ  ހާލަތު  ކުއްާޖގެ  މިވަނީ  ތިރީގައި 
 ފިޔަވަޅުތަކެވެ. 

ފަރާތަކުން   (1)    ކަނޑައަޅާ  ކޮިމޓީން  ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ 
 ؛ފޯނު ެމދުވެރިކޮށް ކުއްާޖއަށް ގުޅައިގެން ކުއްާޖގެ ހާލު ބެލުން

ފަރާތަކުން   (2)    ކަނޑައަޅާ  ކޮިމޓީން  ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ 
ކުއްާޖގެ   ގުޅައިގެން  ޢާއިލާއަށް  ކުއްާޖގެ  ެމދުވެރިކޮށް         ފޯނު 

 ؛ހާލު ބެލުން

ކޮިމޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން   (3)    ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ 
 ؛ކުއްާޖގެ ގެއަށް ހޯްމ ވިޒިޓްކުރުން

ކޮިމޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން   (4)    ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ 
ކުއްާޖއަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރު ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ގަވާއިދުން 

 ؛ކުއްާޖއާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު ހޯދުން

ކުއްާޖގެ ޢާއިލާގެ ހާލަތާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު، އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތެރިޔާ  (5)   
 ކޮިމޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ެމދުވެރިކޮށް ހޯދުން.ނުވަތަ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮމނިޓަރިންގ 3މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ގުޅިގެން، އަންނަނިވި   ކުއްަޖކާ  ކޮންމެ  ހަވާލުކުރެވޭ  ފިޔަވަޅަކީ، ޢާއިލާއާ 

 ފިޔަވަޅެކެވެ. ން އަޅަުމން ގެންދަންވާނެ ތީގޮތުގެ ަމ

ފުރަތަމަ  (1)    ހަވާލުކުރެވޭ   އަލުން  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ          ކުއްޖާ 
ހަފުތާއަކު    ރެއް(ހަތަ)  4 ތެރޭގައި، ކޮންމެ  )އެކެއް(    1ހަފުތާގެ 

 ؛ފަހަރު ހޯމް ވިޒިޓްކުރުން

އަންނަ   (2)    ވިދިގެން  ުމއްދަތަށް،    12އެއަށްފަހު،  ހަފުތާގެ  )ބާރަ( 
ހޯމް   1ހަފުތާއިން  )ދޭއް(    2ކޮންމެ   ހަފުތާއަކު  )އެކެއް( 

 ؛ވިޒިޓްކުރުން

އެއަށްފަހު، ޮމނިޓަރިންގ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމހަކު   (3)   
ަމހަކު    1 ނުވަތަ  ފަހަރު،  ހޯްމ    2)އެކެއް(  ފަހަރު  )ދޭއް( 

 ވިޒިޓްކުރުން.

ާމއްދާގެ ދަށުން އަޅަުމންދާ ޮމނިޓަރިންގ   )ނ(    ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު،  މި 
ޗައިލްޑް   ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން  ކޮިމޓީން  ނުވަތަ  ޚިދުަމތްތެރިޔާ  އިުޖތިާމޢީ 

ަމ ގޮތެއްގެ  އަންގާ  ސަރވިސްއިން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  ން  ތީއެންޑް 
ލިޔުުމން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި ޗައިލްޑް އެންޑް  

ސަ ޕްރޮޓެކްޝަން  ޗައިލްޑް  ފެިމލީ  އެންޑް  ފެިމލީ  ކަާމބެހޭ  ރވިސްއަށާއި 
 ސެންޓަރާ ގަވާއިދުން އެ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާ ކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ  
 މަޢުލޫމާތު، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ަމޢުލޫާމތު، އެންެމ ަމދުވެގެން   )ހ(  . 37 ވެސް  ޮމނިޓަރިންގ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ހޯދާ 
 )އެކެއް( ަމހު، ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   1)ތިނެއް( ަމހުން    3ކޮންމެ  

އަލީގައި  )ށ(    ހިއްސާކުރާ ަމޢުލޫާމތުގެ  ކޮިމޓީއާ  ދަށުން  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  މި 
ކުއްާޖގެ   ޖެހޭނަމަ،  ގެންނަން  އިޞްލާޙެއް  ޕްލޭނަށް  ޮމނިޓަރިންގ 
ަމޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްާޖއާ އެންމެ ގާތުން ޮމނިޓަރިންގ ޕްލޭން 

ަމޢުލޫާމތު   ހޯދުަމށްފަހު، ތަންފީޛުކުރަުމންދާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ހޯދަންެޖހޭ 
 އެ ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)އެކެއް(  1ހާއި ސްދުވަ)ހައެއް( މަ  6ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުަމށްފަހު،  )ނ(   
ދިާމވެފައި ދުވަހުގެ  އަހަރު ަމއްސަލައެއް  އެއްވެސް       ނުވާނަމަ،    ތެރޭގައި 
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ނެއެވެ. އަދި ަމއްސަލަ  ަމއްސަލަ ފައިލްކުރަންވާ  ަމއިފައިއްސަލަ ނިން ަމމި  
 އާއިލާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ލިކަުމގެ ލިޔުެމއްއިނިންަމ

ކުްއޖާާއިއ ޢާިއލާާއ ދެމެދު ގުޅުން  
ހީނަރުވާ ހާލަތުގަިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  

 ގޮތް 

ގުޅުން   )ހ(  . 38 އޮންނަ  ދެެމދު  ޢާއިލާއާ  ކުއްާޖގެ  އެ  ހީނަރުވަުމންދާ  ކުއްާޖއާއި 
ސަރވިސްއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް  ކަަމށް 
ަމސައްކަތްކުރަންވާނީ  ފުރަތަމަ  ޙައްލުކުރަން  އެކަން       ފާހަގަވެއްެޖނަމަ، 

ގަވާއިދުގެ   )  28މި  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 3ވަނަ  ވަނަ   )
 ންނެވެ. ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓިންެޖންސީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުަމށް ފަހުގައި ވެސް، ކުއްާޖއާއި   )ށ(   
ޢާއިލާއާ ދެެމދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުނުވެ، އިތުރަށް ހީނަރުވަުމންދާކަަމށް  
ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަން ކޮިމޓީގެ ސަާމލުކަަމށް ގެނެސް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނިންާމނީ ކޮިމޓީންނެވެ. ދެން 

ކުއްާޖއާއި ޢާއިލާއާ ދެެމދު އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވެގެންދިޔުުމގެ ސަބަބުން  )ނ(   
ކޮިމޓީއަށް  ގެއްލިފައިވާކަަމށް  ަމގުސަދު  ހަވާލުކުރި  ޢާއިލާއާ  ކުއްޖާ 

ނިންާމ ހާލަތުގައި، ފެނިގެން، ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާ ކުއްޖާ ވަކިކުރަން ކޮިމޓީން  
އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނައުާމެމދު ޢަަމލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު 

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   2019/19ނަންބަރު   ޙައްޤުތައް      )ކުޑަކުދިންގެ 
 ންނެވެ.ތީޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމ

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

ބެލެހެްއޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ  ކުްއޖާ 
 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

ބެލެހެއްޓުަމށް  )ހ(  . 39 ކުއްާޖ  އެ  ކުއްަޖކު،  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ       ދައުލަތުގެ 
އެ ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ަމންަމޔާ ނުވަތަ ބައްޕަޔާ ހަވާލުކުރެވޭ 

ަމއްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހާލަތުގައި، އެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުގެ  
)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން   2019/19

ަމތިކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ  ބެލެހެއްޓުާމއި  ކުއްޖާ 
 އެންެމހައި ޒިންާމތައް ހިނގާނެއެވެ. 

ބެލެހެއްޓުަމށް  )ށ(    ކުއްާޖ  އެ  ކުއްަޖކު،  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ       ދައުލަތުގެ 
އެ ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިން ފިޔަވައި، ޢާއިލާގެ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޙައްޤުތައް   2019/19ހާލަތުގައި،  )ކުޑަކުދިންގެ 
ބެލެހެއް  ކުއްޖާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޓުާމއި  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ 
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ަމތިކޮށްފައިވާ  ަމއްޗަށް  ަމއިންބަފައިންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ 
 އެންެމހައި ޒިންާމތައް ހިނގާނެއެވެ. 

ތަށް ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ކުއްާޖގެ ކަރާާމ )ނ(   
ެމދުވެރިވުން   ކަެމއް  އިހުާމލުވެއްެޖކަަމށް  ގެއްލުންވާނެ  ހުއްޓުވުުމގައި 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ފެނިއްެޖނަމަ، ޤާނޫނު 
ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   2019/19ނަންބަރު   ޙައްޤުތައް      )ކުޑަކުދިންގެ 

ަމ ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ބެލުުމގެ ދަށަށް  ތީޤާނޫނު( އާ  ދައުލަތުގެ  ކުއްޖާ  ން 
 ނެއެވެ. ނާގެން

ފަދަ ޢަަމލެއް ކޮށްފި ފަރާތަކާެމދު  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ( )ރ  
ަމތިން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް އެ ަމއްސަލައެއް،    ،ޓަކައި  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 

 ކަާމބެހޭ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

ކުްއޖާ ބެލެހެްއޓުމަށް މާލީ  
 ެއހީތެރިކަން ދިނުން 

ޢާއިލާއާ  ދައުލަތުގެ   . 40 ކުދިންގެ  އެ  އަލުން  ކުދިން  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ 
ހަދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ  ބޭނުންވާކަަމށް،  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ހަވާލުކުރުަމށް 
އެސެސްަމންޓުތަކުން އެނގެން އޮންނަ ނަމަ، ހަަމެޖހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްާޖ  

 ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކަށް ާމލީ އެހީތެރި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮިމޓީން ނިންާމ ނިންުމަމކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ   . 41 ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުން 
ޗައިލްޑް އެންޑް    ،ދަށަށް ގެންނަ ކުއްެޖއްގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާ

ޝަކުވާއެއްގެ  އެފަދަ  އަދި  ލިބިއްެޖނަަމ،  ސަރވިސްއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެިމލީ 
ުމރާަޖޢާކުރަން ނިންުމން  ކޮިމޓީގެ  ކޮިމޓީގެ   އަލީގައި  ފެނިއްެޖނަމަ،          ެޖހޭކަަމށް 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުުމގެ ބާރު ިމނިސްޓަރަ އެ ނިންުމެމއް ުމރާަޖޢާ

ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން  މި   . 42 މާނަކުރުން 
ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި  ާމނައެއް  އެހެން 
 ދީފައި އެ ވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިިމވާ ާމނަކުރުެމވެ. 

"ކުއްާޖގެ ަމންަމ" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ކުއްޖާ ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ   )ހ(   
 ަމއިީމހާއަށެވެ.

 2000/4"ކުއްާޖގެ ބައްޕަ" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ކޮށްފައިވާ  ކާވެންޏެއް  ޞައްޙަ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  )ޢާއިލާއާބެހޭ 

ާމއްދާގައި ބުނާ ދަރިލައްވާ ުމއްދަތުގައި ވަނަ    52ފިރިހެނާއަށް އެ ޤާނޫނުގެ  
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އޭނާ ކާވެނިކުރި އަންހެނާ ދަރިއަކު ވިހައި، އެ ދަރީގެ ނަސަބު ނަފީކުރުަމށް،  
 ލިޢާނު ކޮށްފައި ނުވާ ފިރިހެނާއަށެވެ. 

ކޯޓަ )ނ(    ފެިމލީ  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަަމށް  ގަވާއިދުގައި   ށާއި،"ކޯޓު"  ިމ 
ކޮންެމ    ކޮށްފައިވާބަޔާން ލިބިގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުުމގެ  ކަންކަން 

 ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށެވެ.

"ޢާއިލާއާއި ޢާއިލީ ގުޅުެމއް އޮންނަ ފަރާތްތައް" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ،   )ރ(   
އެ ކުއްެޖއްގެ ަމއިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ ަމންަމޔަށް، ނުވަތަ ބައްޕަޔަށް، 

)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ    2000/4ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ  ގައި  ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކުދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  

 ބަލަދުވެރިންނަށް ނުވަތަ ޙަޟާނަތު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

"އިހުާމލުވުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުއްެޖއްގެ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ  )ބ(   
އެ ކުއްޖާ އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރި ޢަމަލަކުން  

ިޖސްާމނީ ނުވަތަ ނުވަތަ   ކުއްާޖއަށް  ކަެމއްގެ ސަބަބުން  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް 
ކުރިަމތިކުރުވާ ގެއްލުެމއް  ނުވަތަ   ނަފުސާނީ  ޢަަމލުތައް  އެންެމހައި     ފަދަ 

 ފަދަ ގެއްލުެމއް ކުއްާޖއަށް ކުރިަމތިވެދާނެ ފަދަ ޢަަމލުތަކަށެވެ.  އެ

ވަނީ،   )ޅ(   އެ  ބުނެފައި  ކަަމށް  ަމންަމޔާއި  "ަމއިންބަފައިން"  ކުއްާޖގެ 
 ބައްޕައަށެވެ. 

ދައުލަތުގެ  )ކ(    ވަނީ،  އެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަަމށް  އެސެސްަމންޓް"  "ޗައިލްޑް 
ބެލުުމގެ ދަށުން އަލުން ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ކުއްާޖގެ ވަނަވަރާއި ހާލަތު  

 ބަޔާންކޮށްފައި ހެދޭ އެސެސްަމންޓަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  "ކޮިމޓީ" ކަަމށް   )އ(   
މަސް ހަވާލުކުރުުމގެ  ޢާއިލާއާ  ކުދިންގެ  އެ  އަލުން  ލިއްޔަތު އޫކުޑަކުދިން 

 ވެ. އަށެހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮިމޓީ

"ކޮންޓިންެޖންސީ ޕްލޭން" ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ކުއްާޖ އަލުން   )ވ(   
ލާ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވައިޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރުަމށް އެކުލައެ ކުއްާޖގެ  

ލަތުގައި، ނުވަތަ ކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ  ހާކަންކަން އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނުދާ  
ހީނަރުވާ   ގުޅުން  އޮންނަ  ދެެމދު  ގޮތުގެ ހާޢާއިލާއާ  ޢަަމލުކުރާނެ  ލަތުގައި 

 ވެ. ނަށެޕްލޭ
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ަމވެސް، ދައުލަތުގެ އޮތް ނަ  ގަވާއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެހެން   . 43 
ަމލުކުރާނީ  ޢަކުރުުމގައި  ކުދިންގެ ޢާއިލާއާ ހަވާލު  ބެލުުމގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން އެ

 މި ގަވާއިދަށެވެ.

ފަށާނީ، ދިވެހި . 44 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ިމ ގަވާއިދު   މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 
 ވެ. ން ފެށިގެންނެޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު

______________________ 
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 1ޖަދުވަލު  
 

` 

 

 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 
 ،  މާލެ

            ދިވެހިރާއްޖެ.

 ފޯމު   ޅާ އެދި ހުށަހަ ކުދިންނާ ހަވާލުވުމަށް    ގެނެވޭ   ދަށަށް   ބެލުމުގެ   ދައުލަތުގެ 
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ިމ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓު:  

 
 

ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

. 2 ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވާން ބޭނުންވާ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު   

 2.1 ނަން: 
 2.2 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 2.3 ހުރި ގުޅުން:  

 
ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

މަޢުލޫމާތު ކައިވެނި / ވަރީގެ    
 

3 .  

:ޚުކައިވެނި ކުރި ތާރީ   3.1 
ކައިވެނީގެ ުމއްދަތު:                                    މަސް         

                           އަހަރު
3.2 

 3.3     2ބެލެނިވެރިޔާ           1ލަ އަދަދު:      ބެލެނިވެރިޔާ ުމކޮށްފައިވާ ކައިވެނީގެ ުޖ 

 ނޯޓު: ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

1 .  

 1.1 ނަން: 

: ޚުއުފަން ތާރީ އުުމރު: 1.6   1.2 

 1.3 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  
 1.4 ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  

ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. 1.7  ނަންބަރު: ފޯނު ޯމބައިލް    1.5 
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ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

. 4 ދަރީންގެ މަޢުލޫމާތު   

ލަ އަދަދު:ުމލިބިފައިވާ ދަރީންގެ ުޖ    4.1 

ންގެ އަދަދު: ރީކައިވެންޏަށް ލިބިފައިވާ ދަިމހާރުގެ     4.2 

ންގެ އަދަދު: ރީކުރީގެ ކައިވެނިތަކަށް ލިބިފައިވާ ދަ    4.3 

ންގެ އަދަދު: ރީދަ ގެއަހަރުން ދަށު 18    4.4 

ންގެ އަދަދު:ދީސްކޫލުގައި އުޅޭ ކު    4.5 

ންގެ އަދަދު: ދީޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކު ،ލިބިފައިވާ    4.6 

ންގެ އަދަދު:  ދީބަދަލުވެރިކަުމގެ ދަށުގައިވާ ކު    
  ވައި)މި ބައިގައި ހިމެނެނީ އަިމއްލަ ދަރިން ފިޔަ

ން(ދީއެހެނިހެން ސަބަބުތަކާހުރެ ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ ކު  

4.7 

ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދައިގެން / ފޮސްޓަރގެ    
ންގެ އަދަދު:ދީއުސޫލުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ ކު  

4.8 

ންގެ އަދަދު: ބައްޕަ ނެތް ދަރީ ޢީޝަރު    4.9 
 

ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

 5 ގޭބީސީގެ މަޢުލޫމާތު   

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  
 އަިމއްލަ ގެދޮރުގައި:             ކުއްޔަށް:                 ދިރިއުޅޭ ތަން 

ތިާމގެ ީމހަކާއެކު:        ރައްޓެއްސަކާއެކު:                              
 ސަރުކާރުގެ ހިޔާވެއްސެއްގައި:  

އެހެނިހެން:    

5.1 

 5.2 ދިރިއުޅޭ ތަން: 

: ޚުދިރިއުޅެން ފެށި ތާރީ   5.3 

 5.4 ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ އަކަފޫޓު:  

 5.5 ނިދާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު:  

ގެ އަދަދު: ޚާނާފާ   5.5 

ގެދޮރުގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަ، ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ، ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭނަމަ، އެއްބަސްވުުމގެ ކޮޕީ، އަދި އެހެން ތަނެއްގައި ނޯޓު: އަިމއްލަ  
 ދިރިއުޅޭ ނަމަ، އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުެމއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

ސީލު ފު ތްތަކުގެ ތަ ރާ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަ   6 

ލަ އަދަދު:ުމގޭގައި ދިރިއުޅޭ ީމހުންގެ ޖު    6.1 

ންގެ އަދަދު: ދީއަހަރުން ދަށުގެ ކު 18އަހަރުން ަމތީގެ ީމހުންގެ އަދަދު:       18   6.2 
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އެކެވެ.      ނއާ؟     ނިދާ ކޮޓަރީގައި އިތުރު ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭތޯ ނޫނެކެވެ.    
ފުރުަމށް()ދިރިއުޅޭނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު   

6.3 

 6.4 ނަން ގުޅުން 
    

    

    

    

    

    

 ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ތަފުސީލު:  
ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި         ބެލެނިވެރިޔާއާ/ބެލެނިވެރިންނާ އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި       

 އެހެން ީމހުންނާ އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި 
ލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރުަމށް(ފުސީމީހުން ދިރިއުޅޭނަމަ ތަ)އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި އެހެން   

6.5 

 6.6 ނަން ގުޅުން 

    

    

    

    
    

    

 
ރަސްމީ  
 ބޭނުމަށް 

)ފާއިތުވެދިޔަ   މަޢުލޫމާތު  ތަންތަނުގެ  ދިރިއުޅެފައިވާ  ކުރިން  ބަދަލުވުމުގެ  އެޑްރެހަށް  އުޅޭ      މިހާރު 
 ދެ އަހަރު( 

7 

ޚު ދިރިއެޅުން ފެށި ތާރީ ބަދަލު ގެނައި ސަބަބު   7.1 ގޭގެ ނަން  

     

     

     

  
ރަސްމީ   މާލީ ހާލަތު   ލާއި ވަޒީފާގެ ތަފުސީ  8

 ބޭނުމަށް 
  އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 8.1
  ޤާުމ:ަމ 8.2

  މަސައްކަތުގެ ގަޑިތައް:  8.3
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އިތުރު އާްމދަނީއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަަމ   އިން ލިބޭ އާްމދަނީ ފިޔަވައިއަދާކުރާ ވަޒީފާ 8.4
 އެކަުމގެ ތަފުސީލު:

 

 ލަ އާްމދަނީ ުމލިބޭ ުޖ 8.5
 އާ ދެެމދު   15000  –  5000އަށް ވުރެ ދަށް                     5000

 އަށް ވުރެ ަމތި   30000އާ ދެެމދު                  30000 –  15000

 

  އަހަރު(   10ކުރީގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު )ފާއިތުވެދިޔަ   9
  ސަބަބުވަކިވި  ުމއްދަތު ޤާމު ަމ ތަން ވަޒީފާ އަދާކުރި 9.1
      

      

      
      

      

 
ރަސްމީ   ލީމީ ވަނަވަރު ޢު ތަ  10

 ބޭނުމަށް 
ކޯސް ހެދި    ތާރީޚު ނިުމނު ޚު ފެށި ތާރީ ސަނަދުގެ ފެންވަރު ސަނަދުގެ ނަން  

ަމރުކަޒުގެ ނަން /   
 ޤައުުމ

 

       

       

       

       

 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ނޯޓު: އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ 

 
ރަސްމީ   ޞިއްޙީ ހާލަތު  11

 ބޭނުމަށް 
 އެދޭ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ަމޢުލޫާމތު ހަވާލުވުަމށް ކުދިންނާ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުުމގެ ދައުލަތުގެނޯޓު:  

ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަަމ ދެަމފިރިން   ގައިވާފޯުމ
 ފުރުަމށް( 

 

ރަސްމީ   ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތާ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު  12
 ބޭނުމަށް 

ކާޑު  ދ.ރ.އ. ނަން ހުރި ގުޅުން  
 ނަންބަރު

ިމހާރު ދިރިއުޅޭ  
 އެޑްރެސް

ފޯނު  ގުޅޭނެ 
 ނަންބަރު
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      ެމންބަރެއް ލީޢާއި 

      ރަޙުަމތްތެރިއެއް  

      އަވަށްޓެރިއެއް  

އެކުގައި  
މަސައްކަތްކުރާ  

 ުމވައްޒަފެއް

     

 ފަރާތުގެ ވެސް ަމޢުލޫާމތު ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ. 4ނޯޓު: ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

 ފުރިހަަމކުރުުމގައި ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތަކަކީ ތެދު ަމޢުލޫާމތުކަަމށް އިޤްރާރުވަެމވެ.މި ފޯމު 
   ނަން:

   ސޮއި:

   : ޚުތާރީ

   އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 
 ަމށް ހު ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފާހަގަެޖޅައިމި ފޯާމއެކު ހުށަހަ

 ފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ކޮށްކޮޕީ                                    އެޓެސްޓު ގެކާޑުދ.ރ.އ. 
 )ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަަމ(                 ޞިއްޙީ ަމޢުލޫާމތު ފޯުމ   ޓުކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެ

 )ރޫޅިފައިވާ ކައިވެނިތަކުގެ(                    ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު   ޓުވަރީގެ ސެޓުފިކެ

 ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ަމޢުލޫާމތު 

 ރީ ޓަގޭގެ ރަޖިސް

 އެއްބަސްވުުމގެ ކޮޕީ 

 ތަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދިރިއުޅޭ

 
 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 ުމވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު ފޯމު ބަލައިގަތް 
 : ޚުތާރީ ނަން:
 ސޮއި: ަމޤާުމ:
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   ފޯމު   ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ އެދޭ   ވާލުވުމަށް ހަ  ނާ ންކުދި   ގެނެވޭ   ދަށަށް   ބެލުމުގެ   ދައުލަތުގެ 
 )ޑޮކްޓަރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް( 
Medical Examination 

 (to be completed by a Doctor) 
 

      ކޮެމންޓް          
Comments 

 ންމު ޓެސްޓު އާ
General Examination 

 ؟ޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހުރޭތޯ
Presence of any physical 

disabilities 

 

 ނަފްސާނީ ހާލަތު 
Mental Status 

 

 "ވައިޓަލްސް" 
Vitals 

 ލޭގެ ޕްރެޝަރ
Blood Pressure 

 

 ހިތުގެ ވިންދު 
Pulse Rate 

 

 ހަށިގަނޑުގެ އެކި ނިޒާުމތަކުގެ ޓެސްޓު 
Systematic Examination 

 ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިސްޓަމް 
Respiratory System 

 

 ކާޑިއޮވެސްކިއުލަރ ސިސްޓަމް  
Cardiovascular System 

 

 ގެސްޓްރޮއިންޓެސްޓިނަލް ސިސްޓަމް  
Gastrointestinal System 

 

 ސެންޓްރަލް ނަރވަސް ސިސްޓަމް  
Central Nervous System 

 

 ލީލުތައްހުތަ
Investigation 

 އެޗް.ބީ 
HB 

 

 އެޗް.އައި.ވީ ޓެސްޓް  
HIV Screening 

 

 ޓުހެޕެޓައިޓަސް ބީ ޓެސް 
Hepatitis B Screening 

 

 ޓުހެޕަޓައިޓަސް ސީ ޓެސް 
Hepatitis C Screening 
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 ޭމގެ އެކްސްރޭ  
Chest X-ray 

 

 އީ.ސީ.ީޖ 
ECG 

 

. 
 Certification by     ޑޮކްޓަރުގެ ބަޔާން                                      

Examination Doctor 
ނަންބަރު( ނަން(  ) ކާޑު  )ދ.ރ.އ.   ........................................................................

ފައިވާ ޓެސްޓުތައް ށް.............................................. ގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ދެނެގަތުުމގެ ގޮތުން ަމތީގައި ބަޔާންކޮ
ފައިވާކަަމށާއި، މި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީާޖއާ ކުރީގެ ޞިއްޙީ ހާލަތަށް އިގައި ހަދަ ( ..............................)ތާރީޚު

 ބެލުަމށް ފަހު، އެނާ ވަނީ 
 
 

(I certify that, I have on this date ……………… examined Mr./Ms 
……………………, ID card No. …………………, and based on the given history 
and clinical findings, found him/her to be 

      
 

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި  
   (in good health) 

 ..........................................................................................................................
 ...................................................................... .................................................... 

 ަމއްސަލަތައް    
(having the following medical) 

 ..........................................................................................................................
 .................................. ........................................................................................ 

    ތަޙައްަމލުކުރަން ެޖހިފައި 
(complication) 

 ..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 

      
 

 

ޑޮކްޓަރުގެ  
 ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:

(Doctor’s Name) 

 ސޮއި:
(Signature) 

 

އް 
 ތައްގަނޑު:

 : ތާރީޚު
(Date) 
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(Stamp) 
 
 

 އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ޗައިލްޑް 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ުމވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު 

 : ޚުތާރީ ނަން:

 ސޮއި: ަމޤާުމ:

 
 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ބޭނުަމށް

 ފޯމު ނަންބަރު:

 : ޚުއެސެސްަމންޓް ނިުމނު ތާރީ :ޚުތާރީ އެސެސްަމންޓް ހަދަން ފެށި

  

 ރިކޯޑު:ބަލީގެ 
ބަލީގެ ރިކޯޑާ ބެހޭގޮތުން ލިބުނު ަމޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް  
ބިނާކޮށް ސޯޝަލް ވަރކަރަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޞިއްޙީ 

އެއްވެސް ަމއްސަލައެއްވާ ނަަމ އެ ކަން ތިރީގައި  
ަބަޔާންކުރުަމށް

Medical History: 
Elaborate on any positive findings from the 
medical history taken by the Social Worker. 
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 އެދޭ ފަރާތުގެ  ކުދިންނާ ހަވާލުވުމަށް    ގެނެވޭ   ދަށަށް   ބެލުމުގެ   ދައުލަތުގެ  
 ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު 

 
 ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 ންުމކޮށް ކިޔާ ނަާމއެކު(: އާފުރިހަމަ ނަން ) 1.1

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:ދިވެހި  1.2

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  1.3

 ިމހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.4

 ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ  1.6:                                  ޚުއުފަން ތާރީ 1.5

 
 ކުށުގެ ރިކޯޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުމަށް   . 2

ަމތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ީމހާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަން، ތިރީގައި އެވާ ތާވަލުގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި  
 ން އެދެެމވެ.ދިނުފާހަގަކޮށް، އެ ކުށެއްގެ ޚުލާޞާއެއް މި ފޯާމއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް

ކުށުގެ ރިކޯޑު   އޮފީސް 
 ހުރި /  ނެތް 

 ޚު ތާރީ ަމޤާމު  ސޮއި

     ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  2.1

     ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓު 2.2

ސާފުކުރުަމށް ހުށަހަޅާނީ، ޑިޕާޓްަމންޓް    ކަންފައިވާ ކޯޓުތަކުން ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތް / ނެތްނައިމި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިަމ 2.3
 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަށް

     ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  

     ސިވިލް ކޯޓު 

     ކްރިމިނަލް ކޯޓު  

     ފެިމލީ ކޯޓު 

     ޓުޑްރަގް ކޯ 

     ުޖވެނައިލް ކޯޓު  

ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު )ވަޒީފާއަށް އެދޭ  
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށު ކޯޓު /  ީމހާ 

 އަތޮޅު ކޯޓު(

    

     ކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސި 2.4
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     ލޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  2.5

     އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން 2.6

ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް   2.7
 ސަރވިސް 

    

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފޯުމތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.)އެކެއް(  1ނޯޓު: ފޯމު ފުރިހަަމކުރިތާ 
 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ. )ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރުމަށް( 

 : ޚުތާރީ ނަން:

 ސޮއި: ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ.

 
 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު 

 : ޚުތާރީ ނަން:

 ސޮއި: ަމޤާުމ:

 
 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ނަންބަރު:

 : ޚުއެސެސްަމންޓް ނިުމނު ތާރީ :ޚުތާރީ ށިއެސެސްަމންޓް ހަދަން ފެ

 
___________________ 
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