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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު  ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 
ންސިލު ކައު ރައްކައުތެރި ކުރުމާ ބެހ މިއީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

، ޤާނޫުނ ލުތައް  ކަނޑަެއޅުމުގެ ގޮތުންސޫހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު

ގެ )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމު 2019/19ނަންބަރު 

 )ހ( ގެ ގެވަނަ މާއްދާ 131 އާއި،ވަނަ މާއްދާ 59ޤާނޫނު( ގެ 

 ގަވާއިދެކެވެ. ލައިފައިވާ ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިދަށުން

 ކުރުމާ ތެރިކައުމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

 ގަވާއިދު" އެވެ. ގެބެހ  ކައުންސިލު

 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްޞަދު 

ވަނަ މާއްދާއަށް  59)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ބެހ  ަކއުންސިލުެގ  ކުރުމާ ތެރިކައުރިޢާޔަތްކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

 ކުރުމާ  ތެރިކައުބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

 ލުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ.ސޫ  ކައުންސިލު ހިންުގމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  އުބެހ 

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
 ބެހ  ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ  ކުރުމާ 
 ގޮތް 

 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .  3

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  56ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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ބެހ  ކައުންސިުލ  ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

 އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛މިނިސްޓްރީން  (1)   

 ޞިއްޙަތާބެހ  ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ (2)   

 ތަޢުލީމާބެހ  ވުޒާރާއިން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ (3)   

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ (4)   

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛  (5)   

 އަދި 

ޓަކަިއ  ކޮށްދިނުމަށް ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް (6)   

މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން 

 ފަރާތް.)ދ އް(  2ކަނޑައަޅާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންގެ އިތުރުން،  )ށ(  

    ކައުންސިލަށް، ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

އަްނނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ  ،އެ ކައުންސިލުން ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.

ޒުވާނުންނާއި ުމޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  (1)   

 ފައިވާ ވުޒާރާއިން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ވެވާލުހަ

 ފަރާތެއް؛ އިސްލާމީ ކަންަކމާބެހ  ވުޒާރާއިްނ ކަނޑަައޅާ (2)   

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ؛  (3)   

 އަދި 
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 ފަރާތެއް.އެހެްނ ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ  (4)   

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ބެހ  ކައުންސިލަށް ރައީސާއި  ކުރުމާ 

 ކުރުން ނު އްޔަޢަނައިބު ރައީސް 

ކައުންސިލުެގ ެމންބަރުންެގ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް .4

)ދ އް(  2ތެރެއިން، ކައުންސިލުގެ ރައީސާިއ ނާއިބު ރައީސްގެ ގޮތުގައި 

 ކުރާނީ، ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާއެވެ.ނު ޢައްޔަ ންމެންބަރު

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ރައީސާއި  ލުގެބެހ  ކައުންސި  ކުރުމާ 

 ނައިބު ރައީސްގެ ޒިންމާ 

ކައުްނސިލުެގ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .5

ކައުންސިލުެގ ަމސައްކަތްތައް ރާވައި  ،ރައީސްގެ ޒިްނމާތަކަކީ

 ހިންގުމާއި، ކައުްނސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ނައިުބ ކައުްނސިލުގެ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

ކައުންިސލުގެ ރައީސްެގ ޒިްނމާތައް  ،ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

އަދާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ކައުންިސލުގެ ރައީްސ އ ނާެގ 

ލަތްތަކުގައި އެ ޒިްނމާތައް ހާޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިޔާ 

 އަދާކުރުމެވެ.

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ރައީސާއި  ގެލު ބެހ  ކައުންސި  ކުރުމާ 

ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 
 ދިނުން 

ކައުްނސިލުެގ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .6

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރަީއސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދ ން ބ ނުންވެއްެޖ 

 އަށެވެ.ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާހިނދެއްގައި، އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅާނީ 

ކައުްނސިލުެގ ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

ދީފިނަމަ، އެއިން  ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ެއ މަާޤމަށް  30މަޤާމެއް ުހސްވާތާ 

 ކުރަންވާނެވެ.ނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު ޢައްޔަ

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ބެހ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ ކައުންސިލުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.  .7
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 ،ކުރުމާ ުގޅ ގޮތުންނާއި ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ(  

ތެރިކަން ދިނުާމ ގުޅ ގޮތުްނ ކައުރައްލުމާިއ ޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ

ކަނޑައަޅަންޖެހ  ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ މިނިސްޓަރަށް 

 ލަފާދިނުން؛

 ،ކުރުމާ ުގޅ ގޮތުންނާއި ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

ތެރިކަން ދިނުާމ ގުޅ ގޮތުްނ ކައުލުމާިއ ރައްޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ

ބޮޑަށް އިސްކަންދ ންވީ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖ ގައި އެންމެ 

 އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

        ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި،  )ނ(  

ނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޝަހަދާގެ އޮޕްޢާއެ މު

ކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެިއން ބައިވެރިވެފައިވާ  ތެރިކައުރައް

ދ ތޯ ގެން ކުރަމުން  މުޢާހަދާތައް ދިވެހިރާއްޖ ގައި ތަންފީޛު އެހެނިހެން

 ބަލައި، އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މިިނސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަކާ  )ރ(  

 ބެހ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

ތެރިކަން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކައުލުމާއި ރައްޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ )ބ(  

ދުމަތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެ ޚިދުމަތްތައް ޚިނިޒާމުގެ ދަށުން ދެވ  

ކުރެވ ނެ ގޮތްތަކާ ބެހ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް  އިތުރަށް ތަރައްޤީ

 ލަފާދިނުން؛

 ،ކުރުމާ ގުޅ ގޮތުންނާއި ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ޅ(  

ތެރިކަން ދިނުާމ ގުޅ ގޮތުްނ ކައުލުމާިއ ރައްޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ

 ލު ހާސިމިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި އަާމޒުތައް 

ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން  ދަނީކުރެވެމުން
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ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް  ކުރުމަށް ތަންފީޛު އްއެ ސިޔާސަތުތަ

 މިނިސްޓަރަށް އަންަގމުންދިޔުން؛ މުރާޖަޢާކޮށް

ތެރިކަން ދިނުމަށް ަމސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ ކައުކުޑަކުދިންނަށް ރައް )ކ(  

އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ އުސޫލު 

ކަނޑައެޅުމާިއ،  އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގަިއ  ލައިދުރާ

 އިސްކަންދ ނެ ކަންކަން ކަނޑަެއޅުން؛

 ،ކުރުމާ ގުޅ ގޮތުންނާއި ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )އ(  

ތެރިކަން ދިނުާމ ގުޅ ގޮތުްނ ކައުލުމާިއ ރައްޅައިކުޑަކުދިންނަށް އަ

އްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖ ގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުްނ ބަދަހިކޮށް، އެފަދަ 

 ؛ރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުންހަޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ހިންގ  އެކިއެކި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  

މަތިން  ގޮތުގެރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަޤްޞަދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ންގަނޑުތަކާއި، އިޖުރާއަތުތައް ލަންޖެހ  ސިާޔސަތުތަކާއި، މިވައިއެކުލަ

 ލުމުގައި ިމނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛ވައިކުލައެ

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ބެހ  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ކުރުމާ 

 ކަންކަން ހިންގުން 

ބެހ  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ކަންކަްނ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް . 8

 ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ މިިނސްޓްރީންނެވެ.

 ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް
ބެހ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމާ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

ބެހ  ކައުްނސިލުެގ  ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .9

)އެކެއް( ފަހަރު  1ތާއަކު ފުމަދުވެގެން ކޮްނމެ ހަ ،ބައްދަލުވުމެއް

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ކައުްނސިލުެގ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

 ގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލު
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މެންބަރުންެގ  ގެ ވޯޓަކުން، ކައުންސިލު ނަގާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ މަތިން،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  

ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ޙައްޤުތައް ރައް

ދުވަހަށް ބައްދަލުވުން ބ އްވުމަށް އިދާރީގޮތުން  ޅާބާއްވަން ކަނޑައަ

 ކުރަންޖެހ  ކަންކަްނ ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ރ(  

           ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ

ކުރިން، އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާެނ  ގެ )ސާޅީސް އަށެއް( ަގޑިއިރު 48

ތަން ބަޔާންކޮށް، އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ނޯޓިސް، އާއި ތާރީޚާއި ގަޑި

 ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިޔުުމން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ބ(  

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެއަށްވުރެ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި 

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު، ކައުންސިލުެގ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްާނޅައެވެ.

 ގެކައުންސިލު ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ޅ(  

 ލަ މެންބަރުންގެ މުކަުއންސިލުގެ ޖު  ،ދަދަކީއަބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނޫނީ 

 )ފަންސާސް އެކެއް އިްނސައްތަ( އެވެ.  51%

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  5މި ގަވާއިދުގެ  )ކ(  

ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ކައުންސިލުެގ ރައީސެވެ. 

ަނމަ، ކައުންސިލުެގ ނައިުބ ރައީސެވެ.  ނުވެވ   ރައީސަށް ހާޒިރު 
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ަނމަ، ެއ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުިވ  ނުވެވ  ނައިބު ރައީސަށް ހާޒިރު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ މެންބަރެކެވެ. މެންބަރުންގެ 

ކައުންސިލުގެ ބެހ    ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )އ(  

ރައީސާއި ނައިބު ރައީްސ ކައުންސިލުެގ ބައްދަލުވުމަކަށް 

ހާޒިރުނުވީކަމަށް ބަލައި، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ 

ެމންބަރަކު ކަނޑަައޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ 

)ވިހި( ިމނެޓް  20ފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އަޅައިފެށުމަށް ކަނޑަ

 ދިޔުމުންނެވެ. ފަހަނަޅައި

ކައުންސިލުގެ ބެހ    ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ވ(  

 ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވ   ކައުންސިލުގެ 

ނިންިމ އެންމެހަިއ  ،ކަންކަމާއި ކުރިބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ

ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، ެއ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަުތ ބެލެހެއްޓި 

 މެންބަރަކު، ކައުންސިލުގެ ރަީއސާއި ނައިބު ރައީސަށް ދ ންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )މ(  

ލަ މުއެދި، ކައުންސިލުގެ ޖުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދިނު

 ނަމަ،  އެދިއްޖެމެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސް، ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކަށް ކައުންސިލުގެ 
 މެންބަރުން ހާޒިރުވުން 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ، ކައުްނސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް  )ހ( .10

 .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް 

ކައުންސިލުގެ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

 ،އެއްވެސް ެމންބަރަކަށް ހާޒިރުވެވެްނ ނެތްނަމަ ށްކަބައްދަލުވުމަ

 ައންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ލިޔުުމން  ރައީސަށް ކައުންސިލުގެ
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކައުންސިލުެގ  )ނ(  

ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު  ނުވެވ  ށް ހާޒިރުކަބައްދަލުވުމަ

އެކަްނ ދާނަމަ، ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިޔުމުން  ރަށުން ބ ރަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ގެ ލުކައުންސި ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ރ(  

 ،ޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއިހާމެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ،ޒިރުވިކަމަށް ސޮއިކުރުމާއިހާޒިރުވާ މެންބަރުން ހާބައްދަލުވުންތަކަށް 

     ފޮނުވައިފައިވާ ނަމަ،ވ  ސަބަބު ވެނު ޒިރުހާބައްދަލުވުންތަކަށް 

ކަންކަމުެގ އިދާީރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ަކންކަްނ މިނިސްޓްރީްނ  އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހެޅ  ކަންކަމުގައި 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ކައުންސިލުގެ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .11

ކަންކަމުގަިއ ގޮތެއް ނިްނމާނީ،  ކުރާބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ

ކަމެްއ  ަލ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ މުކައުންސިލުގެ ޖު

 ފާސްވެގެންނެވެ.

ކައުންސިލުން  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

   ެއނގެން އޮންަނންވާނެއެވެ. އަދި ނިންމާ ިނންމުންތައް، ލިޔުމުން 

އެ ނިްނމުމެްއ ނިްނމި ބައްދަލުވުމުގަިއ  ،އެ ނިންުމންތަކުގައި

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ސޮއި ޮއންނަންވާނެއެވެ.

ުކޑަކުދިންގެ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  )ހ( .12 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓުލުން 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ގެ ކައުންސިލު ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުޙައްޤުތައް ރައް

 ވޯޓުލާނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.
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ގެ ލުކައުންސި ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

ގެ ރިޔާސަތަށް ލުލުމުގައި ކައުންސި ވޯޓު ނަގާބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 ވޯޓު ލެވ ނެއެވެ.

 ލުގެކައުންސި ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ނ(  

ށް ކަތު ހިމެނ  ަކންކަމުގައި އެ މެންބަރަޙަމެންބަރުންގެ މަޞްލަ

 ބައިވެރިއެއް ނުވެވ ނެއެވެ.ވޯޓުލުމުގައި 

ތު ޙަލަޞްމެންބަރުންގެ މަ  ލުގެ ކައުންސި
 ހިމެނ  ކަންކަން 

ެގ ެމންބަރެއްގެ ލުކައުންސި ބެހ   ކުރުމާ ތެރިކައުރައްކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  . 13

އެއް މަޞްލަޙަތު ހިމެނ  އެއްެވސް ަކމެއްގައި ެއ މެންބަރަކަށް ަބއިވެރި

 ނުވެނ ނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބެހ    ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .14 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

އެހެނިހެން އެއްޗިއްސަކީ، އަދި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

ކައުންސިލު ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުށަހެޅ  އެންމެހަިއ މައްސަލަތަކާއި، 

ގުޅ  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔެކިޔުން ކަމުގައި  ކާއެ މައްސަލަތަ

ބަލަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޓީގެ 

 ނުވާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނުލައި، އެއްެވސް ނިންމުމަކާ 

ގެ ލުކައުންސި ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

މެންބަރަކަށް ދ  އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެްއ އަމިއްަލ މަޤްޞަދެއް 

ށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ކަކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަލުހާސި

 ނުާވނެއެވެ. ބ ނުންކޮށްގެންގެއްލުމެއް ދިނުމަށް 

ކައުންސިލުގެ ކޮންެމ  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް .15 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ 

 ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް އެޖެްނޑާއެއް އޮންަނންވާނެއެވެ. ެއ އެޖެްނޑާ 
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އެހެން ެމންބަރުންގެ  ގެކައުންިސލު ރައީސާއިކައުްނސިލުގެ ކަނޑައަޅާނީ، 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ކައުންސިލުގެ ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ހ( .16

ގެ ލުކައުންސި ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ލިޔެކިޔުމާއި ޔައުމިއްޔާ

ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީްނ  ވައިގެންފޮނުމެންބަރުންނަށް 

 ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

ބެހ  ކައުންސިލުގެ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ށ(  

 .ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުން  ބެހ  ކުރުމާ ތެރިކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )ނ(  

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  ގެކައުންސިލު ،ފާސްކުރާ

 ތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކައުރައް

މި ގަވާއިުދ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .17 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ފެށިގެންނެވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

ޒެއް ބ ނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ ފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ .18 މާނަކުރުން 

ިހނދަކު، އަންނަނިިވ  ހައިކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ މާނައެްއ ދ ހަނުވާ

ޒުތަކަށް ފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

 މާނަކުރުމެވެ.އެވާ  ތިރީގައި ދީފައި

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  (ހ)  

ފައިވާ ކޮށްވާލުހައިރެއްގައި  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ތެރިކައުރައް

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ަވޒީރަށެވެ.



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި              R-71/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             170 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ
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މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް " (ށ) 

ފައިވާ ކޮށްވާލުހައިރަކު  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ  ތެރިކައުރައް

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

_________________________ 
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