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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 އިންޓެގްރޭޝަންއާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު - ރީ  އާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން

ނަންބަރު   . 1 ތަޢާރަފު ޤާނޫނު  ގެ   2015/32ިމއީ،  ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  )ޓެރަރިޒަމް 
ދަށުން، ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލުތަކަށް 
އަނބުރާ   ުމުޖތަަމޢަށް  ދުރުކޮށް،  ޢަަމލުތަކުން  އެފަދަ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅިދާނެ 

އެ ޕްރޮގްރާްމތައް   ރޮގްރާްމތަކާއި،ޕްރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ  ރުޫޖޢަކުރުަމށް ޓަކައި  
ުމުޖތަަމޢަށް   ފަރާތްތައް  އެ  ބަޔާންކުރުަމށާއި،  ތަފުސީލުތައް  ގޮތުގެ  ހިންގޭނެ 
ހެދުުމގައި   އެސެސްަމންޓް  ހަދަންެޖހޭ  ކުރިން  ދޫކުރުުމގެ  އަނބުރާ 

އި  ވަނަ ބާބާ  8ރިޢާޔަތްކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ  
 ބުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.  ވަނަ ބާ 9

ކިޔާނީ . 2 ނަން  ގަވާއިދަށް  ބެހޭ އިންޓެގްރޭޝަން- ރީ  އާއިރިހެބިލިޓޭޝަން"  ،މި  އާ 
 ލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.ސޫއު

 ވަނީއެވެ.ިމދުތައް ތިރީގައި ގުސަމި ގަވާއިދުގެ ަމ . 3 މަގުސަދު 

 )ހ(   
 

ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލުތަކަށް 
ުމުޖތަަމޢަށް  ދުރުކޮށް،  ޢަަމލުތަކުން  އެފަދަ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅިދާނެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން    60-21ޓަކައި ޤާނޫނުގެ    އަނބުރާ ރުޫޖޢަކުރުަމށް
ޕްރޮގްރާްމތަކާއި  އެ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ             ، ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ލުތައް ބަޔާންކުރުންފުސީއެ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ތަ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިވާ  )ށ(   
ުމުޖތަަމޢަށް   60-22ޤާނޫނުގެ    ،ފަރާތެއް ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

އު ދޫކުރުުމގެ  ދޫކުރުުމގެ ސޫއަނބުރާ  އަނބުރާ  ުމުޖތަަމޢަށް  ލުތަކާއި، 
ރިޢާޔަތް ހެދުުމގައި  އެސެސްަމންޓް  ހަދަންެޖހޭ  ކުރަންެޖހޭ    ކުރިން 
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އިުޖރާއަތުތައް   ކަންކަމާ  އެ  ،ކަންކަާމއި ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  ގުޅޭގޮތުން 
 ކަނޑައެޅުން.  

ޤާއިުމކުރާ    60-6ޤާނޫނުގެ   )ނ(    ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަގުތީ ވަނަ 
ބަންދުކު ލިބެންެޖހޭ    ރާަމރުކަޒުތަކުގައި  ަމރުކަޒުން  ީމހުންނަށް 
 ޚިދުަމތްތައް ބަޔާންކުރުން. 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް   ންނަށް ގެ ޒުތަކަމަރުކަ  

ޤާއިުމކުރާ    60-6ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 4 މީހުން  ންނަ ވަގުތީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެ ދަށުން  ށް ތަކަ ަމރުކަޒުވަގުތީ  ާމއްދާގެ 
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. ގެނެވޭނީ 

ީމހެއްގެ   (1)    އެ  އަުމރެއް  މޮނިކޮން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 
 ؛ަމއްޗަށް ނެރެފައިވާ ކޮންމެ ީމހެއް

ހަނގުރާަމއެއްގައި   (2)    ހިނގާ  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ބޭރުގެ   ދިވެހިރާއްެޖއިން  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުަމށްފަހު 
އަނބުރާ  ދިޔުަމށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނގުރާަމވެރި 

ހަނގުރާަމވެ އަންނަ              ންނާއި، ރިދިވެހިރާއްެޖއަށް 
 ީމހުންގެ ޢާއިލާ. ީމހުންނާއެކު އަންނަ އެ  އެ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އަނބުރާ އަންނަ  2މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
 ެމންބަރުން ބަންދުކޮށްފައި ީމހުންގެ ޢާއިލާގެ  ހަނގުރާަމވެރިންނާއި އެ 

އެ ހަދައި،   ބައިތިއްބާނީ،  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް            ީމހުންގެ 
 ީމހުންނާެމދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެނެވެ. އެ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  4މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 5 ވަގުތީ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބަންދުކުރުން 
ގޮތުގެ  އަންނަނިވި  ބަންދުކުރަންވާނީ  މީހުން  ގެނެވޭ  ަމރުކަޒަށް 

 ަމތިންނެވެ.

ބޮޑެތި  (1)    ތުހުަމތުކުރެވޭ  ހިންގިކަަމށް  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ 
 ؛އްގައިމީހުން ބަންދުކުރާ ަމރުކަޒެ

ކަަމށް   (2)    ބައިވެރިވި  ހިންގުުމގައި  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ 
 ؛އްގައިތުހުަމތުކުރެވޭ، ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ ަމރުކަޒެ
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ީމހުންގެ   (3)    ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގިކަަމށް ތުހުަމތުކުރެވޭ 
ވެފައިވާ    ޢާއިލާގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް

ބައިތިއްބާ  ކުޑަކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ބެލެވޭ  ކަަމށް 
 އްގައި.ަމރުކަޒެ

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ               ަމރުކަޒުތައް،   ކޮށްފައިވާމި 
ހުރައެއްނާޅައެވެ.  ާމރާތެއްގައި  އިއެއް   ގަވާއިދު  މި  އެފަދަ ހުރުަމކަށް 

ަމރުކަޒުތައް ހުންނަންވާނީ، އެއިން ކޮންމެ ަމރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ީމހުން،  
 ުމޢާަމލާތު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދިާމވެ، 

ންނާމެދު  ރި ހަނގުރާމަވެ  ައނބުރާ ައންނަ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ރާ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބަންދުކ2ުވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  4މި ގަވާއިދުގެ   . 6
 ކުރަންވާނެއެވެ. ީމހުންނާެމދު އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތިން ޢަަމލު

ކަުމގައިމީހުން    އެ )ހ(    ދަށުން  އަުމރެއްގެ  ކޯޓު   ބަންދުކޮށްފައިވަނީ، 
ބަންދުކު އެފަދައިން  ގޮތެއް   ރާނުވާނަމަ،  ބަންދާެމދު  ީމހެއްގެ 

އެ   ކަނޑައެޅުަމށް ބަންދުކުރާތާ    ޓަކައި،  )ސައުވީސް(   24ީމހުން 
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަންދާެމދު 

 .ގޮތެއް ނިންުމން

ގެ  އެ )ށ(    ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ފުލުހުންގެ  ފެށިގެން  ންނަމީހުން         ، ވަގުތުން 
ގަވާއިދުގެ   ދަށުން    13މި  ާމއްދާގެ  ރިސްކް   ހަދާވަނަ 

ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ހަަމއަށް،  ގިންތިކުރުމާ  އެސެސްަމންޓަށްފަހު 
ލިބިގަތުުމގެ ޙައްޤު ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން    ،އެހީތެރިކަން ހޯދައި

 .ީމހުންނަށް ލިބިދިނުން އެ

އެހީތެރިކަން   )ނ(    ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބަޔާން  24ޤާނޫނުގެ    ،ލިބިދިނުުމގައި ާމއްދާގައި   ކޮށްފައިވާވަނަ 

 އުސޫލުތައް ހިންގުަމށް އެ ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މީހުން )ރ(    ގެ  އެ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  ފެށިގެން  ންނަފުލުހުންގެ         ، ވަގުތުން 
ގަވާއިދުގެ   ދަށުން    13މި  ާމއްދާގެ  ރިސްކް   ހަދާވަނަ 

ގަވާއިދުގައި  މި  ހަަމއަށް،  ގިންތިކުރުމާ  އެސެސްަމންޓަށްފަހު 
ޙައްޤު   ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ބައްދަލުކުރުުމގެ  ޢާއިލާއާ        ަމތިން 

 .ީމހުންނަށް ލިބިދިނުން އެ
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އެއްވެސް    އެ )ބ(    ކުރުުމގައި  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ  ީމހުންނަކީ 
ޢަަމލުތައް މިންވަރަކަށް   އެފަދަ  ބެލުަމށާއި،  ބައެއްތޯ  ބައިވެރިވެފައިވާ 

ހުށަހެޅުުމގެ  ޢަަމލުތަކަށް  އެފަދަ  ބައިވެރިނުވިޔަސް  ސީދާ  ކުރުުމގައި 
ކުރުަމށް  ޢަަމލުތައް  އެފަދަ  ބެލުަމށާއި،  ބައެއްތޯ  އޮތް  ފުރުޞަތު 

ޝިކާރައަކަށް  ތަްމރީނު ކުށުގެ  ނުވަތަ  ބައެއްތޯ  ވެފައިވާ   ލިބިފައިވާ 
 .ީމހުންގެ ރިސްކް އެސެސްަމންޓެއް ހެދުން  ޓަކައި، އެ    ބެލުަމށްބައެއްތޯ

ީމހަކީ،    އެ  ،ގެ ނަތީާޖއަށް ބިނާކޮށްޓުީމހުންގެ ރިސްކް އެސެސްަމން  އެ )ޅ(  
ބަޔާން ބާބުގައި  ދެވަނަ  ީމހެއް   ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގެ  ކޮށްފައިވާ  ކުށެއް 

ީމހެއް ކަުމގައި   ކަަމށް ބެލެވޭނަމަ، އެ ީމހަކީ، ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ 
 .ކަނޑައެޅުން

މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހުން ކަުމގައި ކަނޑައެޅޭ   )ކ(   
ބަންދުކޮށް ިޖނާ  އެ   ،މީހުން  ަމއްޗަށް  އުފުލައި  އީ ީމހުންގެ    ، ދަޢުވާ 

 .ޝަރީޢަތް ހިންގައި ނިެމންދެން ަމރުކަޒުގައި ބަންދުކުރުން

 ޤުޤީޙުފަރާތްތަކުގެ ިޖނާއީ ތަ  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާން )އ(   
ބަޔާން  28-1ޤާނޫނުގެ    ،ފުރިހަަމކޮށް ާމއްދާގައި   ކޮށްފައިވާވަނަ 

 .ުމއްދަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން

 މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުދިން ކަުމގައި )ވ(   
ބޭތިއްބުުމގައި ބަންދުގައި  ކުދިން  ޢަދުލުގެ ،  ވާނަމަ، އެ  ކުޑަކުދިންގެ 

 . އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގައި ބަޔާން

ީމހަކީ،    އެ  ،ގެ ނަތީާޖއަށް ބިނާކޮށްޓުީމހުންގެ ރިސްކް އެސެސްަމން  އެ )މ(  
ބައިވެރިވި  ކުރުުމގައި  ނުވަތަ  ކުރިކަަމށް  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ 

ވާނަަމ، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލުތައް  ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުބެލެވޭ ކަުމގައި 
ީމހަކީ،    ނުވާނަމަ، އެ   ފައިވާ ފަރާތެއް ކަުމގައިދައިހޯ  ކުރުަމށް ތަްމރީނު

 ވެފައިވާ ީމހެއް ކަުމގައި ކަނޑައެޅުން. ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ލަތުގައި ފިޔަވައި،  ހާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    8މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 7 ދިން ޝިކާރަައކަށްވެފަިއވާ ކުޑަކު
ހަނގުރާަމއެއްގައި،   ހިނގާ  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްެޖއިން 

ހަނގުރާަމވެރި   ،ބައިވެރިވުަމށްފަހު ބޭރުގެ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  ނުވަތަ 
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އަންނަ  ޙަސަރަ ދިވެހިރާއްެޖއަށް  އަނބުރާ  ދިޔުަމށްފަހު،  އްދަކަށް 
އަރިހަނގުރާަމވެ ޝިކާރައަކަށް ންނާއެކު  ކުށުގެ  ކުދިންނަކީ  ންނަ 

އެ ބަލައި،  ކުދިންކަުމގައި  ލިބިދޭންެޖހޭ    ވެފައިވާ  ކުދިންނަށް 
 ތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ. ކައުރައް

ޔަ )ށ(    ީމހެއްކަަމށް  ބޮޑު  ކުއްަޖކީ  ބަލަންވާނީ، ގީވަކި        ންކުރެވެންދެން 
ތެރިކަން  ކައުރައް  ކޮށްފައިވާއެ ކުއްާޖއަކީ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން

 ލިބިގެންވާ ކުއްެޖއް ކަުމގައެވެ.

  ، ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާަމއެއްގައި ބައިވެރިވުަމށްފަހު )ހ(  . 8 ދިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކު
ގޮސް    އްދަކަށްޙަނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާަމވެރި ސަރަ

ނުވަތަ  ބައިވެރިވުަމށްފަހު،  ހިންގުުމގައި  ޢަަމލެއް  ޓެރަރިޒަްމގެ 
ތަްމރީނު ހިންގުަމށް  ޢަަމލުތައް  ރާއްެޖއަށް   ޓެރަރިޒަްމގެ  ލިބުަމށްފަހު 

ކުޑަކުދިންނަކީ ދަށުން   13  ގަވާއިދުގެ  ިމ   ،އަންނަ  ާމއްދާގެ    ވަނަ 
ޤާނޫނުގެ   ހެދުަމށްފަހު،   އެސެސްަމންޓް  ވަނަ    60-13ރިސްކް 

ބަޔާން ކުއްަޖކީ ހާ  ކޮށްފައިވާާމއްދާގައި  އެ  ކުއްެޖއްނަމަ،  ލަތުގައިވާ 
 ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތެއްކަަމށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

ބައިތިއްބާނީ )ށ(    ކުޑަކުދިން  ތުހުަމތުކުރެވޭ           ޤާނޫނުގެ   ،ޓެރަރިޒަްމގެ 
 ކޮށްފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ2ްވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  6-60

 ަމރުކަޒެއްގައެވެ.

ކުދިން، އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނާ    ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގައި ބަޔާން )ނ(   
 ނުދެވޭނެއެވެ.  ތެއްތިބުުމގެ ފުރުޞަ ކުގައިއެ

  ، ވެފައިވާ ކުޑަކުދިން  މު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްއާން )ހ(  . 9 ވަކިކުރުން ން މަިއންބަފަިއންނާ  ދި ކުޑަކު 
 އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި  )ށ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޓަކައި،   ކުރުަމށް ތެރިކައުލަޙަތު ރައްޞްންގެ ަމދީލަތްތަކުގައި ކުޑަކުހާ

އެކު ކުދިން  ބެލުމުގެ ދީއެ  ދައުލަތުގެ  ވަކިކޮށް  ަމއިންބަފައިންނާ  ންގެ 
އިޚްތިޔާރު،   ގެނައުުމގެ  ޙައްޤުތައް ދަށަށް  ކުޑަކުދިންގެ 

ފައިވާ އިރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލަ
ދަށުން،   ރަގަވާއިދަތަކުގެ  ޙައްޤުތައް  ތެރިކުރުމުގެ ކައު އްކުޑަކުދިންގެ 

 ލަތުގެ ވުޒާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އުވާލުކޮށްފައިވާ ދަހަމަސްއޫލިއްޔަތު 
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 ؛ތެރިކުރުަމށްކައުޖިސްާމނީ އަނިޔާއިން ރައް (1)   

 ؛ތެރިކުރުަމށްކައުނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ރައް (2)   

 ؛ތެރިކުރުަމށްކައުން ނުވަތަ އިހުާމލުވުުމން ރައްުމނުލުޅައިއަ (3)   

 ؛ތެރިކުރުަމށްކައުފައިދާ ނެގުުމން ރައް ޒުނާާޖއި (4)   

ޝިކާރަތަކުން   (5)    އެންެމހައި  ހުރަސްއެޅޭ  ހެދިބޮޑުވުަމށް 
 ؛ތެރިކުރުަމށްކައުރައް

 އުލަކަށް ބަދަލުކުރަންެޖހޭކަަމށް ފާހަގަވުން.ޙަތެރި ާމކައުރައް (6)   

ވެސް، ކުޑަކުދިން    ލަތުގައިހާ  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި   )ނ(   
ކުއްާޖގެ  އެއީ  ވަކިކުރަންވާނީ،  ަމއިންބަފައިންނާ  ކުދިންގެ  އެ 

ކުޑަކުދިންގެ  ޙަލަޞްަމ ގޮތްކަަމށް  ފައިދާހުރި  އެންމެ  އްޤުތައް ޙަތަށް 
މަސްކައުރައް ދައޫތެރިކުރުުމގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ލަތުގެ އުލިއްޔަތު 

 ތުގައެވެ.ވުޒާރާއަށް ފެންނަ ހާލަ

ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހަގު  
 ުއމުރުގެ ކުދިން 

އެ ކުދިންގެ ަމއިންނާއި   ،)ދޭއް( އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިން  2ުމރުން  އު )ހ(  . 10
 ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެ )ށ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖގެ   މި 
އެންމެ  ޙަލަޞްަމ ަމންމަ ތަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  ގޮތަކީ     ޔާފައިދާހުރި 

ވާނަމަ، އެ ކުއްަޖކު ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް   ވަކިކުރުން ކަުމގައި 
ނުވަތަ  ެމންބަރަކާ  އެހެން  ޢާއިލާގެ  ކުއްާޖގެ  ގެނެސް،  ވަގުތީގޮތުން 

ޤާނޫނާއި،  ކު ،  ެމންބަރުންނާ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ޑަކުދިންގެ 
ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ގަވާއިދުތަކުގައި އިއެކުލަވައިލަ  އެ  ފައިވާ 
ގޮތެ ަމތިންއްކަނޑައަޅައިފައިވާ  ިމގޮތުން  ހަ  ގެ  ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ރައްޙަކުޑަކުދިންގެ   މަސްކައުއްޤުތައް  ލިއްޔަތު އޫތެރިކުރުުމގެ 
ދަ އެސެސްަމންޓަށްފަހު،  އުހަވާލުކޮށްފައިވާ  ހަދާ  ވުޒާރާއިން  ލަތުގެ 

ލަޙަތަށް އެންެމ  ޞްކުއްާޖގެ ަމ  ،ރުތީބުންތަ  ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފައިދާހުރި   ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ފަރާތަކާ، 

އެކުލަވައިލަ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ގަވާއިދުތަކުގައި އިޤާނޫނާއި،  ފައިވާ 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ވާލުކުރުަމށް ހަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން 
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 ؛ކުއްާޖގެ ަމންަމގެ ަމންމަ  (1)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބައްޕަ (2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބައްޕަގެ ަމންަމ (3)   

 ؛ކުއްާޖގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އުޚުތު (4)   

 ؛ކުއްާޖގެ އެއްބަފާ އުޚުތު (5)   

 ؛ކުއްާޖގެ އެއްބަނޑު އުޚުތު (6)   

 ؛ބޮޑުދައިތަކުއްާޖގެ ަމންަމއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ  (7)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމންަމއާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ (8)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމންަމއާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ (9)   

 ؛ކުއްާޖއާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން (10)   

 ؛ކުއްާޖއާ އެއްބަފާ އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިން (11)   

 ؛އެއްބަނޑު އުޚުތުގެ އަންހެން ދަރިންކުއްާޖއާ  (12)   

 ؛ކުއްާޖއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން (13)   

 ؛ކުއްާޖއާ އެއްބަފާ އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން (14)   

 ؛ކުއްާޖއާ އެއްބަނޑު އަޚުގެ އަންހެން ދަރިން (15)   

 ؛ބޮޑުދައިތަކުއްާޖގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ  (16)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބައްޕައާ އެއްބަފާ ބޮޑުދައިތަ (17)   

 ކުއްާޖގެ ބައްޕައާ އެއްބަނޑު ބޮޑުދައިތަ. (18)   

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއިލާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން،   )ނ(   
ލަތެއްގައި، ކުޑަކުދިން  ހާވާލުވާނެ ޢާއިލާގެ ެމންބަރެއް ނެތް  ހަކުއްާޖއާ  

ލަތުގެ ަމރުކަޒެއްގައި ކުއްާޖ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އުބަލަހައްޓާ ދަ
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ބަލަން  އުދަ ކުއްޖާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ލަތުން 
 ންވާނެއެވެ.ރާވާލުކުހަ

ހަވާލުކުރާ  )ރ(    ބަލަން  ކުއްޖާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ދަޢުލަތުން 
ހާލަތުގައި ޢަަމލުކުރާނީ، ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ 

ފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތު   މި  ވުޒާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ޢަަމލުކުރުަމށް،  ހާލަތްތަކުގައި 

ފައިވާ އިރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލަ
 ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ކުއްަޖކު ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް   )ދޭއް( އަހަރުން ަމތީގެ  2އުުމރުން   )ބ(   
ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދީންގެ  ޢަަމލުކުރާނީ،  ހާލަތުގައި  ގެންނަ 
ދައުލަތުގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ 
ކުޑަކުދިންގެ  ޢަަމލުކުރުަމށް،  ހާލަތްތަކުގައި  ފަދަ  މި  ވުޒާރާއިން 

ޤާނޫނާ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ދަށުން  ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުގެ  އެ  އި، 
 ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށެވެ. އިއެކުލަވައިލަ

މަިއންބަފަިއންނާ ވަކިކުރެވޭ ކުދީންގެ  
 ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުން 

ަމރުކަޒުން ބޭރަށް   ގެންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށް )ހ(  . 11
ަމޢުލޫާމތު  ދާގެން އަންނަނިވި  ފަރާތުން    ، ކުދިންގެ  ަމރުކަޒުގެ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ؛ނަާމއި ދާއިމީ އެޑްރެސް (1)   

 ؛ނަންބަރު ގެޑުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެހި (2)   

 ؛ަމއިންބަފައިންގެ ަމޢުލޫާމތު (3)   

 ؛ތާރީޚާއި ގަޑި ދިޔަަމރުކަޒުން ގެން (4)   

ނަހަކުއްާޖއާ   (5)    ފަރާތުގެ  ދިޔަ  އެޑްރެާމއިވާލުވެގެން   ، ހާއި ، 
ގުޅޭނެ    ރާއި،ނަންބަ  ގެޑުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ  ދިވެހި
 ؛ނަންބަރުފޯނު 

 ؛ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކުރަން ނިންމި ސަބަބު (6)   

 ލަތު ހުރިގޮތް.ހާއްޙީ ޞިކުއްާޖގެ  (7)   
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  ވަނަ ނަންބަރާއި، (  2)  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  (1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ބަޔާނ3ް) ނަންބަރުގައި  ވަނަ  ތެރެއިން     ކޮށްފައިވާ(  ަމޢުލޫާމތުގެ 

ގޮތެއް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ނޭނގޭނަމަ،  ަމޢުލޫާމތެއް  އެއްވެސް 
 ންވާނެއެވެ.  ރަކުލިޔެ ރައްކައުނެތްނަމަ، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު 

 ؛ކުއްާޖގެ ފޮޓޯއެއް (1)   

 ކުއްާޖގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން )ޓެންޕްރިންޓްސް( (2)   

މަިއންބަފަިއންނާ ވަކިކުރެވޭ ކުދިން  
 ައނބުރާ މަިއންބަފަިއންނާ ހަވާލުކުރުން 

އަނބުރާ   ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށްފައިވާ ކުދިން )ހ(  . 12
ދެ ކުރެފަ  އެ  އަންނަނިވި ހަވާލުކުރެވޭނީ،    ތަކާފަރާ  ރާތުން 

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަެމއް ފުރިހަަމވުުމންނެވެ.  

ރައްކުޑަކު (1)    ޙައްޤުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުދިންގެ  ތެރިކުރުުމގެ 
ދަ ހަދާ  އުހަވާލުކޮށްފައިވާ  ވުޒާރާއިން  ލަތުގެ 
 ؛އެސެސްަމންޓަކަށްފަހު

ގަވާއިދުގައި   (2)    މި  ފަރާތެއް  ތެރެއިން  ަމއިންބަފައިންގެ 
ފުރިހަަމކޮށް    ކޮށްފައިވާބަޔާން ޕްރޮގްރާްމތައް  ަމތިން  ގޮތުގެ 

 .ަމރުކަޒުން ދޫކޮށްލުަމށްފަހު

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ހަދާ 1މި  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.އެސެސްަމންޓުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

އަސަރުކުރާނެ   (1)    ނޭދެވޭ  ދުޅަހެޔޮކަަމށް  ސަލާަމތާއި  ކުއްާޖގެ 
ޓަކައި   ކުރުަމށް  ރަނގަޅު  ކަންކަން  އެ  ކަންކަާމއި، 

 ؛ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތައް

 ؛ ކުއްޖާ ަމއިންބަފައިންނާ ވަކިކުރަންޖެހުނު ސަބަބު (2)   

ތައްޔާރުވެފައިވާ  (3)    ބައްޕަ  ނުވަތަ  ަމންމަ  ހަވާލުވާން  ކުއްާޖއާ 
 ؛ިމންވަރު

ދިނުުމގެ   (4)    އަޅައިލުން  ދޭންެޖހޭ  ހުރި    ކަންޤާބިލުކުއްާޖއަށް 
 ؛ިމންވަރު
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ބޭނުންވެފައިވާ ނުވަތަ ތައްޔާރުވެފައިވާ  ކުއްާޖއަށް އަޅައިލަން   (5)   
 ؛ިމންވަރު

 ؛ާމލީ ހާލަތު (6)   

ދަށުން  (7)    ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 
 ލާޒިުމކުރާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް 

އަންނަނިވި  )ހ(  . 13 ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ހެދުން  އެސެސްަމންޓް،  ރިސްކް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 
 ފަރާތްތަކަށް ހަދަންވާނެއެވެ. 

ހަނގުރާަމއެއްގައި   (1)    ހިނގާ  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްެޖއިން 
ބޭރުގެ    ،ބައިވެރިވުަމށްފަހު ދިވެހިރާއްެޖއިން  ނުވަތަ 

ސަރަ އަނބުރާ ޙަހަނގުރާަމވެރި  ދިޔުަމށްފަހު  އްދަކަށް 
އަންނަ ހަނގުރާަމވެރިންނާއި، އެ  ީމހުންނާއެކު    ދިވެހިރާއްޖެ 

 ؛ބަރުންންީމހުންގެ ޢާއިލާގެ ެމ  އަންނަ އެ

ފަރާތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގޭ ކޮންެމ    އެ (2)   
 ފަރާތެއް. 

  ، ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހަދާނީ  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
ރިސްކް ކޮށްފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  60-16ޤާނޫނުގެ  

 އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީންނެވެ.

  ، ޓަކައި އެކަަމށް ޚާއްޞަ ޓޫލްކިޓެއް  ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދުަމށް )ނ(   
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   90ަމލުކުރަން ފަށާތާ  ޢަމި ގަވާއިދަށް  

 ިމނިސްޓަރު ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީން    ،މި ޓޫލްކިޓަކީ )ރ(   
ޓޫލްކިޓަށް  މި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ޓޫލްކިޓަކަށް        ފާސްކޮށްފައިވާ 

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް   ، އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ
 ކޮިމޓީން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
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ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމަށް  
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު 

ބަޔާން )ހ(  . 14 ބާބުގައި  އެކުލަ  ކޮށްފައިވާމި  ަމތިން  ރިސްކް ވައިގޮތުގެ  ލެވޭ 
  ، އެސެސްަމންޓް ޓޫލްކިޓް ެމދުވެރިކޮށް ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭނީ

 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭ ަމޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް އިންޓެލިެޖންސް އިދާރާތަކުން   (1)   
 ؛ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް

އިދާރާއަކުންބައިނަލްއަޤުވާމީ   (2)    ނުވަތަ    އިންޓެލިެޖންސް 
ލިބޭ  ޤަބޭރު އިދާރާއަކުން  އިންޓެލިެޖންސް  އުެމއްގެ 

ބިނާކޮށް   ަމއްޗަށް  ަމޢުލޫާމތުގެ  އިންޓެލިެޖންސް 
 ؛ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް

 ؛ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭ ފަރާތުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް (3)   

 ؛ލީމީ ވަނަވަރުޢުރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭ ފަރާތުގެ ތަ (4)   

 ؛ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭ ފަރާތުގެ އިންޓަރވިއު (5)   

 ސައިކޯސޯޝަލް އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު. (6)   

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5މި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
ކުރި ގެންދާނީޔައިންޓަރވިއު  ކޮިމޓީގެ   ، ށް  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް 

 ފަރާތުންނެވެ. 

ބަޔާން )ނ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ތެރެއިން   ކޮށްފައިވާމި          ަމޢުލޫާމތުގެ 
ވަގުތަ ލިބިފައިވާ  ކައެ  ރިސްކް ށް  ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް  ަމޢުލޫާމތުގެ 

 އެސެސްަމންޓް ހެދިދާނެއެވެ.

ކަުއންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް  
ެއސެސްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ  

 ފަންނީ ލަފާ ހޯދުން 

ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީގެ ަމސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް   . 15
 ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ފަންނީ ލަފާ ހޯދުުމގެ އިޚްތިޔާރު 

ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ހަދަިއ  
 ނިންމަންޖެހޭ މުްއދަތު 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  4މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 16
ބަންދުކު  ރާބަންދުކު ތެރޭގައި،    30  ރާތާފަރާތް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ަމޢުލޫާމތު )ށ(    ބޭނުންވާ  ހެދުަމށް  އެސެސްަމންޓް  )ސޯޅަ(   16  ،ރިސްކް 
ތެރޭގައި އިދާރާތަކުން  ،ދުވަހުގެ  ޓެރަރިޒްަމ    ،ކަާމބެހޭ  ކައުންޓަރ 

 އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.ރިސްކް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  . 17 ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް  ބާބުގައި  މި  ކޮިމޓީން،  އެސެސްަމންޓް  ރިކްސް 
ތައްޔާރު ފަރާތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް  ހެދުަމށްފަހު  އެސެސްަމންޓް   ރިސްކް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ާމއްދާގައި   )ށ(    ރިޕޯޓަކީމި  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް    ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އަންނަނިވި ބައިތައް ހިެމނޭ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ؛ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (1)   

 ؛ޑުކުށުގެ ރެކޯ (2)   

 ގެ ނަތީާޖ. ޓުރިސްކް އެސެސްަމން (3)   

ކަުއންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް  
 ެއސެސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް  17މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  . 18
ހިަމ ކުރުަމށްފަހުނައިރިޕޯޓުގައި  ރިވިއު  ަމޢުލޫާމތު  ރިސްކް   ،ފައިވާ 

ފަރާތްތައް ހެދޭ  ތެރެއިން    ،އެސެސްަމންޓް  ގޮތްތަކުގެ  އަންނަނިވި 
ޓެރަރިޒަ  ،ގޮތަކަށް ކޮިމޓީން  ކައުންޓަރ  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް  ްމ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތެއް (1)   

 ވެފައިވާ ފަރާތެއް.  ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް (2)   

ރިސްކް  )ށ(    ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ  ކޮިމޓީން  ކޮިމޓީން    ،އެސެސްަމންޓް  އެ 

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެްއ ކަމަށް  
 ކަނޑަެއޅުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ހެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   )ހ(  . 19
ބެލެވޭނަަމހާއަންނަނި   ކަަމށް  ީމހެއް  ީމހަކީ،    އެ ،ލަތުގައިވާ 

ީމހެއް ކުރުުމގައި    ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލު ބައިވެރިވިކަަމށް ތުހުަމތުކުރެވޭ 
 ކަުމގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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ނުވަތަ ޓެރަރިޒަްމގެ  މީހުން  ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ކޮށްފައިވާ   (1)   
 ؛ޢަަމލުތައް ކުރުުމގައި ބައިވެރިވި ީމހުން

 މީހުން. ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގުަމށް ތަްމރީނު ލިބިފައިވާ   (2)   

 ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަދާމި ބާބުގެ ދަށުން ރިސްކް އެސެސްަމންޓް  )ށ(   
ބާބުގައި   އެ ދެވަނަ  ޤާނޫނުގެ  ަމނާކުރާ  ޓެރަރިޒަމް  ީމހަކީ 

ީމހަކީ،    ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ީމހެއް ކަަމށް ބެލެވޭނަމަ، އެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން
 ންވާނެއެވެ.ޅާކަނޑައަ ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ީމހެއް ކަުމގައި 

ވެފަިއވާ ފަރާތެްއ   ކުށުގެ ޝިކާރަައކަށް 
 ކަމަށް ކަނޑަެއޅުން 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ީމހަކީ    ހަދާމި ބާބުގެ ދަށުން ރިސްކް އެސެސްަމންޓް   . 20
ޢަަމލުތައް ކުރި   ކަަމށް ނުވާނަަމ،  ޓެރަރިޒަްމގެ  ޓެރަރިޒަްމގެ  ފަރާތެއް  ނުވަތަ 

ނުވާނަަމޢަަމލުތައް   ކަުމގައި  ފަރާތެއް  ބައިވެރިވި  އެފަދަ   ، ކުރުުމގައި  ނުވަތަ 
ހޯ ތަްމރީނު  ކުރުަމށް  ކަުމގައި ދައިޢަަމލުތައް  ފަރާތެއް          ނުވާނަމަ،   ފައިވާ 

 ވެފައިވާ ީމހެއް ކަުމގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ީމހަކީ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް  އެ

އެސެސްަމންޓް   . 21 ކުޑަކުދިން ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ހެދޭ  ރިސްކް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ކުޑަކުދިންނާެމދު   ހަދާމި 
ލުތަކާ  ސޫއު  ކޮށްފައިވާޢަަމލުކުރަންވާނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން

 އެއްގޮތަށެވެ. 

ރިސްކް ެއސަސްމަންޓް ރިޕޯޓަށާިއ  
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނަުއން 

ވެފައިވާ   ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް  20މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 22
ކަނޑައަ  ކަަމށް  ަމޢުލޫާމތެއް ޅައިފަރާތެއް  ގެ ފައިވަނިކޮށް، ފަހުން ލިބޭ 

އެ  ސަބަބުން ސަބަބުން،  ހެއްކެއްގެ  ރިސްކް   ނުވަތަ  ީމހެއްގެ 
ބެލެވޭނަމަ، ޓުއެސެސްަމން އަންނަކަުމގައި  ބަދަލު  ނަތީާޖއަށް          ގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ރިސްކް   30ީމހަކާ ގުޅޭގޮތުން    އެ
އެސެސްަމންޓް   ،އެސެސްަމންޓެއް ރިސްކް  ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ 

 ކޮިމޓީން ހަދަންވާނެއެވެ.

ހެދުަމށްފަހު،  )ށ(    އެސެސްަމންޓެއް  ރިސްކް  ދެވަނަ  ދަށުން  ާމއްދާގެ      މި 
ފަރާތެއްކަަމށް ތުހުަމތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ީމހަކީ  ކައުންޓަރ   އެ  ވާނަމަ، 

އެގޮތަށް  ކޮިމޓީން  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް  ޓެރަރިޒަމް 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ރިސްކް   . 23 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  ޓެރަރިޒަމް  ނިންާމ  ކައުންޓަރ  ކޮިމޓީން  އެސެސްަމންޓް 
ކަނޑައަ  ،ނިންުމންތަކުގައި ދަށުން  ބާބުގެ  ކަންކަން  ޅައިމި  އިުޖރާއީ  ފައިވާ 

ަމއްސަލަ  ގަނުވާކަަމށް    ފައިށްަމކޮހަފުރި އެ  އިުޖރާއީގޮތުން  ބޫލުކުރެވޭނަމަ، 
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ   އެދި  ނިންަމއިދިނުަމށް  ގޮތެއް  ަމއްސަލައާެމދު  އެ  ބަލައި، 
 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް -ރީ   ޕްރޮގްރާމާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން  

   ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ  
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ  -ރީ

 ހިންގާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑަެއޅުން 

ހިންގާ   . 24 ޢަަމލުތައް  ޢަަމލުތަކަށް ޓެރަރިޒަްމގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތްތައް 
ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް، އެފަދަ ޢަަމލުތަކުން ދުރުކޮށް، ުމުޖތަަމޢަށް އަނބުރާ 

ރިހެބިލިޓޭޝަން    ކުރުަމށް  ރުޫޖޢަ އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ  ޕްރޮގްރާްމތަކާއިޓަކައި 
 ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ިމނިސްޓަރެވެ.

      ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  -ރީ

 ހިންގޭނެ ފަރާތްތަްއ

ހިންގަވާއިދުމި   . 25 ދަށުން  އަންނަނިވި    ގާގެ  ޕްރޮގްރާްމތައް،  ރިހެބިލިޓޭޝަން 
 ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ހިންގިދާނެއެވެ. 

ބަޔާން )ހ(    ީމހެއްގެ ަމއްޗަށް   މޮނިކޮން އަުމރެއް އެ   ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގައި 
 ؛ނެރެފައިވާ ކޮންމެ ީމހެއް

ބަޔާން  60-3ޤާނޫނުގެ   )ށ(    ާމއްދާގައި  ފަދަ   ކޮށްފައިވާވަނަ 
 ؛ީމހުންގެ ޢާއިލާގެ ެމންބަރުން ހަނގުރާަމވެރިންނާއި އެ 

ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ،    ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން )ނ(   
 ކުރަުމންދާ މީހުން.  ޙުކުމް ތަންފީޛު

      ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
 ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  -ރީ

ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަަމލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަަމލުތަކަށް  )ހ(  . 26
އެފަދަ   ފަރާތްތައް،  ުމހުށަހެޅިދާނެ  ދުރުކޮށް،  ތަަމޢަށް ުޖޢަަމލުތަކުން 

ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން އަނބުރާ ރުޫޖޢަވުަމށް
ރިހެބިލިޓޭޝަން   ޕްރޮގްރާްމ  -ރީ  ޕްރޮގްރާާމއިަމތިން  އިންޓަގްރޭޝަން 

 ޕްރޮގްރާާމއިފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން  
ޕް-ރީ އަންނަނިވި އިންޓަގްރޭޝަން  އެކުލެވިގެންވަނީ  ރޮގްރާމް 

 ލާތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ޙަަމރު

ވިސްނުންތަކަށް  (1)    ޢަަމލުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ފިކުރާ  ހަރުކަށި 
 ؛ލާޙަފަރުވާކުރުުމގެ  ަމރު

 ؛ލާޙަުމުޖތަަމޢުގައި ީމހުންނާއެކު އުޅުަމށް ތައްޔާރުކުރުވާ ަމރު (2)   
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ދޫކުރުަމށްފަހުށް  ުމުޖތަަމޢަ (3)    ތެރެއިން    ،އަނބުރާ  ނިޒާެމއްގެ 
 ލާ.ޙަކުރުުމގެ ަމރު ޮމނިޓަރ

 ޕްރޮގްރާާމއިމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން   )ށ(   
ޕްރޮގްރާުމ-ރީ އިތުރުންއިންޓަގްރޭޝަން  ޓެރަރިޒަްމ   ،ގެ  ކައުންޓަރ 

ކަނޑައަޅާ   ކޮިމޓީން  އެސެސްަމންޓް  ަމތިން، ރިސްކް    ގޮތެއްގެ 
ޚާއް ޕްރޮގްރާުމގެ   ޞަކުޑަކުދިންނަށް  މި  ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާެމއް  ވަކި 

ލާތަކެއް ފުރިހަަމކުރުުމން ޕްރޮގްރާްމ  ޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ަމރުޙަަމރު
 ފުރިހަަމވީ ކަަމށް ބެލުަމށް މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ގުޅޭ އޮނިގަނޑެއް،    ލާތަކާޙަަމރު  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(   
ފަށާތާ   ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ތެރޭގައި  7މި  ދުވަހުގެ          )ހަތެއް( 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ

     ތަކާިއ  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަްއ  -ރީ

ެއ   ،ބެހިގެންވާ ބައިތަކާިއ
ޕްރޮގްރާމުތަކުގަިއ ހިމަނަންޖެހޭ  

 ކަންތައްތަްއ

ރިހެބިލިޓޭޝަން   )ހ(  . 27 ހިންގޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ         ޕްރޮގްރާްމތަކާއިމި 
އެކުލަ-ރީ ޕްރޮގްރާްމތައް  ޕްރިވެންޓިންގ ވައިއިންޓަގްރޭޝަން  ލަންވާނީ 

އަލީގައި  އެކްސްޓްރިިމޒަްމގެ  ވައިލެންޓް  ކައުންޓަރިން    ، އެންޑް 
 ވި ަމއިގަނޑު ބައިތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ.އަންނަނި

 ؛ ތިާމޢީ އެހީތެރިކަންުޖއި  އެހީތެރިކަާމއި،ނަފްސާނީ  (1)   

 ؛ ކައުންސެލިންގ ާމއި،ދީނީ ތަޢުލީ (2)   

 ؛ތަޢުލީމީ އެހީތެރިކަން (3)   

 ؛އަިމއްލަ ނަފްސު ތަރައްޤީކުރުން (4)   

 ؛ވޮކޭޝަނަލް ތަޢުލީްމ (5)   

 ކޮިމއުނިޓީ އެންގޭްޖަމންޓް. (6)   

އެކުލަ )ށ(    ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ވައިމި  ލާ 
  ، އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާްމތައް ފަރުާމކުރަންވާނީ-ރީ  ޕްރޮގްރާްމތަކާއި

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިަމނައިގެންނެވެ. 

 ؛ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުވާ އުުމރުފުރާ (1)   
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 ؛ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ުމއްދަތު (2)   

ބައިވެރިވާނެ ުމޕްރޮގްރާ (3)    ފަރާތުން  ބައިވެރިވާ            ގައި 
މިންވަރާއި،  ސެޝަންތަކުގެ  އެ  ސެޝަންތަކާއި،         އެކި 

 ؛ލުފުސީލާތަކުގެ ތަޙަމުޅި ޕްރޮގްރާްމ ބެހިފައިވާ ަމރު

ފަރާތުން   (4)    ބައިވެރިވާ  ހާސިލުކުރާނެ ޕްރޮގްރާުމގައި 
 ؛ލަނޑުދަނޑިތައް

ޒިންާމތަކާއިުމޕްރޮގްރާ (5)    ފަރާތުގެ  ބައިވެރިވާ  އޭނާގެ    ، ގައި 
 ؛ބައިވެރިވުން ލިބެންެޖހޭ ިމންވަރު

ާމއްދާގެ ) (6)    ( ވަނަ ނަންބަރުގައި  5)  ވަނަ ނަންބަރާއި (  4މި 
 ؛ކަންތައްތައް ވަޒަންކުރާނެ ިމންގަނޑު ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެސެސްަމންޓްތަކުގެ  ުމޕްރޮގްރާ (7)    ހެދޭނެ  ުމއްދަތުގައި  ގެ 
 ؛ތައްފުސީލުތަ

ފަރާތްތަކުން  (8)    ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާުމގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ިމންގަނޑާއި ސުލޫކީ  ިމންގަނޑާ    ، ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  އެ 

 ޚިލާފުވުުމން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.

   ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ   
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ  -ރީ

 ހިންގޭ ފަރާތްތަްއ 

ޕްރޮގްރާްމތަ )ހ(  . 28 ރިހެބިލިޓޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި     ކާއި މި 
އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާްމތައް، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަށް -ރީ

 ހިންގިދާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮ (1)    އަުމރެއް އެ   ށްފައިވާޤާނޫނުގައި  ީމހެއްގެ    މޮނިކޮން 
 ؛ަމއްޗަށް ނެރެފައިވާ ކޮންމެ ީމހެއް

ބަޔާން  60-3ޤާނޫނުގެ   (2)    ާމއްދާގައި  ފަދަ   ކޮށްފައިވާވަނަ 
 ؛ީމހުންގެ ޢާއިލާގެ ެމންބަރުން އެ  ،ހަނގުރާަމވެރިންނާއި

ބަޔާން (3)    ބާބުގައި  ދެވަނަ  ކުރިކަން    ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގެ  ކުށެއް 
 ؛ކުރަުމންދާ މީހުން  ސާބިތުވެ، ޙުކުމް ތަންފީޛު

ފުރިހަަމކުރަން   (4)    ޕްރޮގްރާްމ  މި  ކޯޓަކުން  ުމރުކުރާ  އަ ޝަރުޢީ 
 ފަރާތްތައް. 
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ތެރެއިން   )ށ(    ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޕްރޮގްރާްމތަ އިންޓަގްރޭޝަން  -ރީކާއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ފަރާތްތަކަށް ހިންގާނެ    ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި އެ
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް އެސެސްަމންޓް   ،ޕްރޮގްރާމް ކަނޑައަޅާނީ

 ކޮިމޓީންނެވެ.

ޕްރޮގްރާްމތަ )ނ(    ރިހެބިލިޓޭޝަން  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ަމއްދާގެ         ކާއި މި 
ބައިވެރިވާނެ  -ރީ ފަރާތްތައް  ހިންގޭ  ޕްރޮގްރާްމތައް  އިންޓަގްރޭޝަން 

ޕްރޮގް ޕްރޮގްރާްމ  -ރީ  އި  ރާާމރިހެބިލިޓޭޝަން  އިންޓަގްރޭޝަން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަނޑައެޅުުމގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިޢާޔަތް

 ؛ގެ ރިޕޯޓްޓުރިސްކް އެސެސްަމން (1)   

 ؛ގެ ރިކޮަމންޑޭޝަންޓުރިސްކް އެސެސްަމންޓް ރިޕޯ (2)   

 ކަންކަން.  ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާން  27މި ގަވާއިދުގެ   (3)   

      ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ   ިއންޓަގްރޭޝަން-ރީ

 ކުޑަކުދިން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 29 )  28މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި 2ވަނަ   )
ހިެމނޭ    ކޮށްފައިވާބަޔާން ތެރޭގައި  ެމންބަރުންގެ    ކުޑަކުދިން ޢާއިލާގެ 

ޕްރޮގްރާްމތަ އިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ  ކާއިރިހެބިލިޓޭޝަން 
ރިސްކް  ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ  ބައިވެރިކުރުަމށް  ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި 

 އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީއަށް ނިންިމދާނެއެވެ.

ދަށުން   )ށ(    ާމއްދާގެ  ޕްރޮގްރާްމތަމި                ކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ހިންގަންވާނީ  -ރީ ކުޑަކުދިންނަށް  ޕްރޮގްރާްމތައް  އިންޓަގްރޭޝަން 

ޙައްޤުތަ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ކުޑަކުދިންގެ   ،އިނާޤާނޫއް 
އު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ހަަމތަކުގެ ސޫޢަދުލުގެ  ލުތަކާއި 

 ަމތިންނެވެ.

      ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
ޕްރޮގްރާމް   ިއންޓަގްރޭޝަން-ރީ

 ހިންގާނެ ތަން 

ޕްރޮގްރާްމތަ . 30 ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ                ކާއި މި 
ހިންގަންވާނީ-ރީ ޕްރޮގްރާްމތައް  ކަނޑައަޅާ    ، އިންޓަގްރޭޝަން  ިމނިސްޓަރ 

 ތަނެއްގައެވެ. 
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      ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި   
ޕްރޮގްރާމް   ިއންޓަގްރޭޝަން-ރީ

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަްއ  
 ެއސެސްކުރުން  

ޕްރޮގްރާާމ . 31 ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ                    އި މި 
އަންނަނިވި  -ރީ ފަރާތްތަކުގެ  ކުރަުމންދާ  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް  އިންޓަގްރޭޝަން 

ގަވާއިދުގެ    ،އެސެސްަމންޓްތައް ިމނިސްޓަރު    24މި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ހަދަންވާނެއެވެ.  

ޕްރޮގްރާާމ )ހ(    ޕްރޮގްރާ-ރީ  އިރިހެބިލިޓޭޝަން  ގައި ުމއިންޓަގްރޭޝަން 
ށްދާ ިމންވަރު އެސެސްކުރުުމގެ ޔަގައި ކުރިުމބައިވެރިވާ ފަރާތް ޕްރޮގްރާ

 ؛ގޮތުން ހަދާ ޕީރިއޮޑިކް އެސެސްަމންޓް

ޕްރޮގްރާާމ )ށ(    ޕްރޮގްރާ-ރީ  އި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ގައި ުމއިންޓަގްރޭޝަން 
ފަރާތް ަމރުުމޕްރޮގްރާ  ،ބައިވެރިވާ  އެއް  ކުރުަމށްފަހު  ޙަގެ  ފުރިހަމަ  ލާ 

ހަދާޙަަމރުއަނެއް   ކުރިން  ދިއުުމގެ  ކޮްމޕްލީޝަން    ،ލާއަށް  ފޭސް 
 ؛ އެސެސްެމންޓް

ޕްރޮގްރާާމ )ނ(    ޕްރޮގްރާ-ރީއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ގައި ުމއިންޓަގްރޭޝަން 
ފަރާތް ަމރުުމޕްރޮގްރާ  ،ބައިވެރިވާ  ފަހުގެ  އެންމެ  ފުރިހަަމ  ޙަގެ  ލާ 

 ކުރުުމން ހަދާ ފައިނަލް އެސެސްަމންޓް.

       ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
ޕްރޮގްރާމް   ިއންޓަގްރޭޝަން-ރީ

 ފުރިހަމަ ކުރުން  

ޕްރޮގްރާާމ )ހ(  . 32 ޕްރޮގްރާުމގައި -ރީ  އި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  އިންޓަގްރޭޝަން 
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އެ ޕްރޮގްރާެމއް ފުރިހަަމކުރުުމން، ޕްރޮގްރާްމ  

ވަނަ    24މި ގަވާއިދުގެ    ،ފުރިހަަމކުރި ފަރާތުގެ އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓެއް
ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓަރު  ދަށުން  ކައުންޓަރ   ،ާމއްދާގެ 

 ޓް ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް އެސެސްަމން

ރިޕޯޓުގައި )ށ(    އެސެސްަމންޓް  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ    ، މި 
 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮގްރާާމ (1)    އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ  އި  ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ަމރުުމޕްރޮގްރާ އެކި  ހަޙަގެ  ފައިވާ ދައިލާތަކުގައި 

ޕްރޮގްރާ ފަރާތުން ުމއެސެސްަމންޓްތަކުން  ބައިވެރިވި  ގައި 
 ؛ކޮށްފައިވާ ނަތީާޖލުހާސި

ގެ ުމއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާ-ރީއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާާމ (2)   
ަމލުތަކާއި، ޢަގައި ބައިވެރިވި ފަރާތުގެ  ުމުމއްދަތުގައި ޕްރޮގްރާ
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ަމއްޗަށް ފަރާތުން   ،ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ޕްރޮގްރާްމތައް 
 ތައްޔާރުކުރާ އެސެސްަމންޓް. ގެންލައިއިއެކުލަވަ

ރުޖޫޢަވުމަށް    މުޖުތަމަޢަށް ައނބުރާ 
ތައްޔާރުވެފަިއވާ ފަރާތެްއކަމަށް  

 ކަނޑަެއޅުން 

 ގައިުމޕްރޮގްރާއިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ    އިޕްރޮގްރާާމރިހެބިލިޓޭޝަން   )ހ(  . 33
ުމުޖތަަމޢަށް  ފުރިހަަމކޮށް،  ޕްރޮގްރާްމތައް  އެ  ފަރާތްތައް،  ބައިވެރިވާ 

ކައުންޓަރ   ،އަނބުރާ ރުޫޖޢަވުަމށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ކަނޑައެޅުަމށް
އެސެސްަމންޓް  ކޮިމޓީން  އެސެސްަމންޓް  ރިސްކް  ޓެރަރިޒަމް 

 ހަދަންވާނެއެވެ. 

 ގައިުމޕްރޮގްރާއިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ    އިޕްރޮގްރާާމރިހެބިލިޓޭޝަން   )ށ(   
ުމުޖތަަމޢަށް  ފުރިހަަމކޮށް،  ޕްރޮގްރާްމތައް  އެ  ފަރާތްތައް،  ބައިވެރިވާ 

ކަނޑައެޅުުމގައި ތައްޔާރުވެފައިވާކަން  އަންނަނިވި   ،ރުޫޖޢަވުަމށް 
އެސެސްަމންޓް   ،ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިސްކް  ޓެރަރިޒަްމ  ކައުންޓަރ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮިމޓީން ރިޢާޔަތް

އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ  އިޕްރޮގްރާާމރިހެބިލިޓޭޝަން   (1)   
ޕްރޮގްރާްމތައް   ގައިޕްރޮގްރާުމ އެ  ފަރާތްތަކުން،  ބައިވެރިވާ 

ދަށުން    24ފުރިހަަމކުރުުމން، ިމ ގަވާއިދުގެ   ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  ޓެރަރިޒަްމ    ،ިމނިސްޓަރު  ކައުންޓަރ 

ކޮިމޓީއަށް   އެސެސްަމންޓް           ކުރުަމށް ހިއްސާރިސްކް 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   32މި ގަވާއިދުގެ  

  ؛އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓް

ޕްރޮގްރާާމ (2)    އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ   އިރިހެބިލިޓޭޝަން 
ހަުމޕްރޮގްރާ ުމއްދަތުގައި  އެކި  ފައިވާ  ދައިގެ 

 އެސެސްަމންޓްތަކުގެ ނަތީާޖ. 

       ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި 
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  -ރީ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޕްރޮގްރާާމ  )ހ(  . 34 ޕްރޮގްރާްމ  -ރީ   އިރިހެބިލިޓޭޝަން  އިންޓަގްރޭޝަން 
އެސެސްަމންޓް ފަރާތްތަކުގެ  ގަވާއިދުގެ    ،ފުރިހަަމކުރާ  ވަނަ    33މި 

އެ ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު،  އެއްގޮތަށް  އަނބުރާ   ާމއްދާއާ  ފަރާތްތައް 
ރުޫޖޢަުމުޖތަަމ ޓެރަރިޒަްމ    ، ކުރުާމެމދުޢަށް  ރިސްކް ކައުންޓަރ 

ކޮިމޓީން   ގޮތެއް   10އެސެސްަމންޓް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ދިހައެއް( 
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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ގަވާއިދުގެ   )ށ(    )  28މި  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ވަނަ 
އިން    ،ފަރާތްތައް  ކޮށްފައިވާބަޔާން )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 

 އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.   

     ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި   
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ  -ރީ

 މުްއދަތު އިތުރުކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 35 ބަޔާންކޮށްފައި   34މި  އެގޮތަށް  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
އިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ  ކާއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާްމތަ  ،ނަަމވެސްއޮތް

އެ ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގޭ  ފަރާތެއްގެ   ޕްރޮގްރާްމތައް 
އިތުރުކުަމށްުމޕްރޮގްރާ ުމއްދަތު  ރިސްކް ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ    ،ގެ 

ވާނަމަ، އެގޮތަށް އެ ކޮިމޓީން    އެސެސްަމންޓް ކޮިމޓީއަށް ފެންނަ ކަުމގައި
 ނިންިމދާނެއެވެ.

ން ރިހެބިލިޓޭޝަން  ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމމި ާމއްދާގެ )ހ(   )ށ(   
ގެ ުމއްދަތު އިތުރުކުރުަމށް ުމއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރާގްރާ-ރީ   އިޕްރޮގްރާާމ

ގަވާއިދުގެ    ،ނިންަމންވާނީ ގައި   33މި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

   ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ   
ިއންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ  -ރީ

 މުރާޖަޢާ ކުރުން 

ޕްރޮގްރާްމތަ )ހ(  . 36 ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންގޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ         ކާއިމި 
ޕްރޮގްރާްމތައް-ރީ ކޮންމެ    ،އިންޓަގްރޭޝަން   ހެއް(ފަ)  5ަމދުވެގެން 

ފަހަރު އެއް  ުމރާަޖޢާ   ، އަހަރުން  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓަރ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން   )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޕްރޮގްރާްމތަމި          ކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ުމރާަޖޢާއިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ އަންނަނިވި ކުރުުމގައި    ޕްރޮގްރާްމތައް 

 ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ؛ޕްރޮގްރާުމގެ ުމއްދަތު (1)   

 ؛ފުރިހަަމކުރަުމންދާ ފަރާތްތައް އެސެސްކުރެވޭ ގޮތް  ޕްރޮގްރާްމ (2)   

 ؛ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވެުމންދާ ިމންވަރު (3)   

 ؛ގުޅުންހުރި ިމންވަރު (4)   

 ؛ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން  (5)   
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ތަކު މަރުކަޒު 

ގަވާއިދުގެ   . 37 މަރުކަޒުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ިޚދުމަތްތަްއ  ަމރުކަޒު  5މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގައި ތަކުވަނަ 
 އަންނަނިވި ޚިދުަމތްތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛އިންތިޒާުމ ކެއިންބުއިުމގެ )ހ(   

 ؛ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ )ށ(   

 ؛ދޮވެ އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުާމއި، އަންނައުނު  )ނ(   

 ؛ނިދުުމގެ އިންތިޒާުމ )ރ(   

 ؛ކުރުާމއި ފެންވެރުުމގެ އިންތިޒާުމފާޚާނާ  )ބ(   

 ؛ސާފުތާހިރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ )ޅ(  

 ؛ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާްމ )ކ(   

 ؛ުމނިފޫހިފިލުވުުމގެ އިންތިޒާްމކުޅިވަރު ކުޅުާމއި  )އ(   

ކިޔެވުރްޤު  ،ނަާމދުކުރުާމއި )ވ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ އާން  ދީނުގައި  ާމއި،   
 ؛އިންތިޒާްމއެހެނިހެން އަޅުކަންތައް ކުރުުމގެ 

 ؛ކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ ކަސްރަތު )މ(  

 ؛އިންތިޒާމް  ުމގެޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރު )ފ(   

 ؛ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުުމގެ އިންތިޒާްމ )ދ(   

 ؛ަމލާތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމޢާޢާއިލާއާ ުމ )ތ(   

 ؛އިންތިޒާްމ ބައްދަލުކުރުުމގެ އެކަހެރި )ލ(   

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. )ގ(   

ގަޑިތަކެއް   ތަކުގައިަމރުކަޒު )ހ(  . 38 ކެިއންބުިއމުގެ ިއންތިޒާމު  ވަކި  ކާންދިނުަމށް  ީމހުންނަށް  ތިބޭ 
އިންތިޒާްމ    ،ކަނޑައަޅައި ކެއިންބުއިުމގެ  ގަޑިތަކުގައި  އެ 

ހުންނަންވާނީ   ކާތަކެތި  ފޯރުކޮށްދޭ  ިމގޮތުން  ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 
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ފައިދާ  ޞި ހަށިގަނޑަށް    އަދި ސާފުތާހިރުކާަމއި  ލިބިދޭގޮތަށްއްޙީގޮތުން 
 ތާޒާކަންަމތީގައެވެ. 

ަމތިން )ށ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  ތިރީގައި   ، ކެއުުމގެ އިންތިޒާްމ  މި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ؛ހެނދުނު ސައި (1)   

 ؛ެމންދުރު ކެއުން (2)   

 ؛ހަވީރު ސައި (3)   

 ރޭގަނޑު ކެއުން. (4)   

  ސާާމނުޓަކައި ބޭނުންކުރާ    މީހުން ކެއިންބުއިަމށްަމރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ   )ނ(   
ިމ  ަމރުކަޒުން  ދިވެހިން  އާ ތަކެއްޗަކީ    ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ންުމކޮށް 

ބޭނުންކުރާ   ތަކެތި  ތަކެއްޗާކެއިންބުއިަމށް  ފެންވަރުގެ  ކަމުގައި   އެއް 
އަދި  ވާން ގެންދިއު  ަމރުކަޒުތަކަށްވާނެއެވެ.  ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތި  ަމށް 

 އައުކުރާން ޖެހޭނެއެވެ. )އެކެއް( ފަހަރު    1  އަހަރަކު  ަމދުވެގެން  ސާާމނު،  
ފަދަ   ޓާއި، ޯޖޑުށްކެއުަމށާއި ބުއިަމށް ބޭނުންކުރާ ތަ  ަމރުކަޒުތަކުގައިއަދި  

ެޖހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި   ބަދަލުކުރަން  އެ ތަކެތި،  އިފެންވަރަށް ބަލަތަކެތީގެ  
 ވަގުތުން ބަދަލުކުރުުމގެ އިންތިޒާމް ހަަމެޖހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

  ޑައިޓަކަށް ޢަަމލުކުރުަމށްޞިއްޙީ ަމއްސަލައެއް ހުރެގެން ވަކި ބާވަތެއްގެ   )ރ(   
އެފަދަ  ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ މީހެއްނަމަ، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް

ކަންކަންންބުއިއިކެ  ީމހެއްގެ ލިޔެކިޔުުމން    ،ަމށްފަހުއްސު ހަަމެޖ  ުމގެ 
 ންވާނެއެވެ. އެކަން  އެނގޭނޭ އިންތިޒާްމ ހަަމަޖއްސަ

ތުއްތު ކުއްަޖކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކެއިންބުއިުމގެ ކަންކަން   )ބ(   
ަމތިން   ކަމާ ހަަމަޖއްސަންވަނީ،   ލަފާގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި 

ގައިޑްލައިފައިވާ  އިއެކުލަވައިލަ ނިއުޓްރިޝަން  އެއްގޮތްވާ ޗައިލްޑް  ނާ 
 ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.

ބޯފެން    ަމރުކަޒުތަކުގައި )ޅ(   ސާފު  މީހުންނަށް  ލިބެން   ެމދުނުކެނޑިތިބޭ 
  ކަުމގައި ދައުލަތުގެ ކަާމ  ބޯފެންސާފު    އަދި އެ ފެނަކީހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ގުޅުންހުރި ުމއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަ
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     ،ައންނަުއނު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ
 ދޮވެ ިއސްތިރިކުރުން 

ަމރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ީމހުންގެ ތެރެއިން އަިމއްލައަށް އަންނައުނު ހޯދުުމގެ   )ހ(  . 39
އިންތިޒާމް ހަަމެޖހިފައިނުވާ ީމހުންނަށް، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން 

 އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ީމހުންގެ   )ށ(    އެ  ީމހުންނަށް  ތިބޭ  ދޮވުާމއި  ަމރުކަޒުތަކުގައި  އަންނައުނު 
   ނަންވާނެއެވެ.ހުންއިންތިޒާްމ ހަަމެޖހިފައި  އިސްތިރިކުރުުމގެ

  އެ ަމރުކަޒަކުން  ، ގައި ތިބޭ ީމހުންނަށް ނިދުުމގެ އިންތިޒާމު ތަކުަމރުކަޒު )ހ(  . 40 މު ނިދުމުގެ ިއންތިޒާ
ިމގޮތުން  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ހަަމެޖހިފައި  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ 

 ންވާނެއެވެ. ދޭނިދުަމށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށް

 ؛ގޮދަޑި (1)   

 ؛ބެޑްޝީޓް (2)   

 ؛ބާލީސް (3)   

 ؛ބާލީހު އުރަ (4)   

 ރަާޖ. (5)   

ހުރެގެން   )ށ(    ަމއްސަލައެއް  ގޮތަކަށް  ަމރުކަޒުގައި  ޞިއްޙީ  ނިދުުމގެ  ވަކި 
ހަަމަޖއްސައިދިނުަމށް ީމ  އިންތިޒާމް  ލަފާދީފައިވާ  ހަކު ޑޮކްޓަރަކު 

އެނަމަ،  ހުރި ލިޔުުމން  އިންތިޒާމް    އެގޮތަކަށް  ހަަމަޖއްސައިދީ، އެކަން 
 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ަމރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ީމހުންނަށް ފާޚާނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާާމއި ފެންވެރޭނެ  )ހ(  . 41 ފެންވެރުމުގެ ިއންތިޒާމު ފާާޚނާކުރުމާއި 
 ންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު ހަަމެޖހިފައި ހުންނަ

ފާޚާނާއަކީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން  )ށ(   
ފެނަކީ  ކަުމގައި   ހުންނަ  ބޭނުންކުރަން  ފާޚާނާގައި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ. 

ވުޟޫކުރުަމ ގައިންތާހިރުވުަމށް  ށާފެންވެރުަމށާއި،  ންުމކޮށް އާއި، 
 ނުބައިވަސް ނުދުވާ ފެންކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.   ،ބޭނުންކުރާ

ފާޚާނާގައި ހުންނަ ީމހާގެ އައުރަ އެހެން މީހުންނަށް   ، ފާޚާނާ ހުންނަންވާނީ )ނ(   
  ނެ ގޮތަށެވެ.ނުފެންނާ
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ީމހުންނަށް )ރ(    ތިބޭ  ތާހިރުވެވޭނެ   ަމރުކަޒުގައި  އިންތިޒާުމ    ފެންވަރާ 
އުސޫލެއްގެ ހުންނަންވާނެއެވެ.    ހަަމެޖހިފައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ިމގޮތުން، 

 އަންނަނިވި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ދަށުން،

 ؛ގުޅާނެ ބޭސް އުނ ދަތް ބުރުހާއި، އުނގުޅާ ދަތް (1)   

 ؛ސައިބޯނި (2)   

 ؛ޝޭްމޕޫ (3)   

 ؛ތުވާލި (4)   

 ؛އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ސެނިޓަރީ ކިޓް (5)   

 ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ނެޕީ.  (6)   

ސާފުތާހިރުކަމަށް ބޭނުންވާ  ާއންމު 
 ތަކެއްޗާިއ ިއންތިޒާމު 

މަޒުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފިރިހެނުންނަށް، ހަަމެޖހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން  )ހ(  . 42
 ބޯކޮށުާމއި، ތުނބުޅި ބޭލުުމގެ އިންތިޒާްމ ހަަމެޖހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ   ނާއި އާންމު ސާފުތާހިރުކަަމށް، އަންހެނުން )ށ(   
އުސޫލެ ކަނޑައެޅޭ  ބޭނުންވާނަމަ،  އެއްޗެއް އެއްޗެއް  އެ  ދަށުން  އްގެ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އިންތިޒާްމ   )ހ(  . 43 ސާފުތާހިރު ކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމު  ސާފުކުރެވޭނެ  ދިރިއުޅޭތަން  ފާޚާނާއާއި  ަމރުކަޒުތަކުގެ 
 ހަަމެޖހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ވެސް  )ށ(    ީމހަކަށް  ކޮންމެ  ތިބޭ  ދިރިއުޅޭ    ،ަމރުކަޒުތަކުގައި  ީމހަކު  އެ 
އެކަަމށް   އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ސާފުކުރެވޭނެ  ސަރަޙައްދު 

 ބޭނުންވާ ވަސީލަތާއި ތަކެތި ަމރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ތަކެތި  )ނ(    ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ީމހުންނާ  އެ  މީހުން،  ތިބޭ  ަމރުކަޒުތަކުގައި 
ގަސްތުގައި ހަލާކުކޮށް ނުވަތަ ސާފުކުރުަމށް ދެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރަންެޖހޭ  
ުމދަލަކަށް  ގަސްތުގައި  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާނަމަ،  ނޫންގޮތަކަށް  ގޮތަށް 

ކުރުަމށް ތަކެތި ނުވަތަ ީމހަކަށް ގެއްލުން ދިނުަމށް ބޭނުންކުރާނަމަ، ސާފު
ަމރުކަޒެއްގެ  އެ  ކަނޑައަޅާނީ  ގޮތެއް  ދިނުާމެމދު  ީމހަކަށް  އެ 

 އިސްވެރިޔާއެވެ. 
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ތިން އެ ަމރުކަޒެއްގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނަ ީމހަކު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ  )ރ(   
 ަމރުކަޒު ސާފުކުރުުމގެ އިންތިޒާުމތައް ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.  

ީމހުންނަށް )ހ(  . 44 ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކޭނެ ިއންތިޒާމް  ތިބޭ  އެހީތެރިކަން    ަމރުކަޒުތަކުގައި  ޞިއްޙީ  ބޭނުންވާ 
ިމގޮތުންކެކަެމ  ކުރަންޖެހޭނެ   ަމރުކަޒުންފޯރުކޮށްދިނުަމކީ   ދެވޭ   ، ވެ. 

ވާންވާނީ   ޚިދުަމތް  ުމުޖތަަމއާޞިއްޙީ  ޞިއްޙީ ޢުންުމ  ފޯރުކޮށްދޭ  ގައި 
 ޚިދުަމތަކަށެވެ. ޚިދުަމތާ ތަފާތު ނުވާނޭ 

ީމހުންނަށް  )ށ(    ތިބޭ  ދިާމވާ    ަމރުކަޒުތަކުގައި  ފަރުވާ ކުއްލިއަކަށް  ޞިއްޙީ 
ޚާއްޞަ    ަމރުކަޒުތަކުގައިޓަކައި    ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޑޮކްޓަރަކު އެކަަމށް 

 ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ތިބޭ   )ނ(    ީމހަކަށްަމރުކަޒުތަކުގައި  ފައިލެއް   ، ކޮންެމ  ެމޑިކަލް 
ފައިލް މި  ަމޢުލޫާމތުގެ   ،ވާންވާނީ  އޮންނަންވާނެއެވެ.   އޭގައިވާ 

ފައިލަކަށެވެ. ބެލެހެއްޓެުމންދާ  ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް  ޞިއްޙީ   ސިއްރުކަން 
ހޯދުަމށް ގެންދާނަަމ  ފަރުވާ  ބޭރަށް  ަމރުކަޒުން  ތަނަކަށް   އެ   ،ޓަކައި 

 އެފައިލް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ީމހެއްގެ  )ރ(    ކުއްލިއަކަށް  ނުވަތަ  ދިާމވުުމން  ކަެމއް  އެެމެޖންސީ  ޞިއްޙީ 
އިންތިޒާުމ   ދެވޭނެ  ފަރުވާ  އަވަސް  ކަަމކަށް  ދިާމވާ  ޞިއްޙަތަށް 

 ަމރުކަޒުތަކުގައި އަބަދުވެސް ހަަމެޖހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ކަންކަަމށް   )ބ(    އެެމެޖންސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ަމރުކަޒުތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހަަމަޖއްސައިފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ީމހަކު  (1)    ހުރި  ތަުޖރިބާ  ތަްމރީނާއި  ދެވޭނެ  އެހީ  ފުރަތަމަ 
 ؛އަބަދުވެސް ހާޒިރުވެވޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން

ދިާމވާ އެެމެޖންސީ ކަެމއްގައި ަމރުކަޒު ހުންނަ ރަށުގެ ޞިއްޙީ   (2)   
ކަނޑައަޅައިފައި  ގޮތް  ގެންދެވޭނެ  ތަނަކަށް  ފަރުވާދޭ 

 ؛ބެހެއްޓުން

ފަރާތަކުން،  (3)    ދޭ  ޚިދުަމތް  ޞިއްޙީ  ރަށުގެ  ހުންނަ  ަމރުކަޒު 
އެެމެޖންސީކޮށް   ީމހާ  ފަރުވާދޭންެޖހޭ  އެެމެޖންސީކޮށް 
އަންގާނަމަ،   ގެންދިއުަމށް  ތަނަކަށް  އިތުރު  ފަރުވާދިނުަމށް 
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ސެކިއުރިޓީއާއެކު   ފުލް  އިންތިޒާުމ  ކުރެވޭނެ  އެކަން 
 .ހަަމަޖއްސައިފައި ބެހެއްޓުން

ީމހަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުުމން ޞިއްޙީ  )ޅ(   ަމރުކަޒެއްގައި ހުރި 
ފަރުވާއެއް  ޚާއްޞަ  ނުވަތަ  ގެންދިއުަމށް  ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ފަރުވާދޭ 

ބުނާނަމަ،  ވީ އެފަދަ   ދޭންެޖހޭކަަމށް  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް  އެންމެ 
 ތަނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ުމނިފޫހިފިލުވުުމގެ   )ހ(  . 45 ން ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވު ކުޅުާމއި  ކުޅިވަރު  މީހުން  ތިބޭ  ަމރުކަޒުތަކުގައި 
 އިންތިޒާމު ހަަމެޖހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

އިންތިޒާުމ ހަަމެޖހިފައި  )ށ(    ކިޔޭނެ  ފޮތް  ީމހުންނަށް  ތިބޭ  ަމރުކަޒުތަކުގައި 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ، ާއން ކިޔެވުމާިއނަމާދު ކުރުމާއި، ޤުރް
ދީނުގައި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ެއހެނިހެން  

 ކުރުމުގެ ިއންތިޒާމު  ައޅުކަން 

ީމހުންނަށް . 46 ތިބޭ  ކިޔެވުާމއި،    ،ަމރުކަޒުތަކުގައި  ޤުރްއާން  ކުރުާމއި،  ނަާމދު 
އެހެނިހެން   ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިންތިޒާްމ  އަދާއަޅުކަން  ދީނުގައި  ކުރެވޭނެ 

 ހަަމެޖހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބަްއދަލުކުރުމުގެ  
 ިއންތިޒާމް 

ަމރުކަޒުތަކުން   )ހ(  . 47 ީމހުންނަށް،  ތިބޭ  އުސޫލާ  ަމރުކަޒުތަކުގައި  ކަނޑައަޅާ 
އިންތިޒާްމ   ބައްދަލުކުރުުމގެ  ވަކީލާ  ޤާނޫނީ  ީމހުންގެ  އެ  އެއްގޮތަށް 

 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ވާންވާނީ   )ށ(    އުސޫލު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 އާންުމކުރެވިފައިވާ އުސޫލަކަށެވެ.

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ  ޢާިއލާާއ ބަްއދަލުކޮށް 
 ިއންތިޒާމު 

ަމރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ީމހުންނަށް، އެ ީމހުންގެ ޢާއިލާއާ އޮންނަ ގުޅުން   )ހ(  . 48
ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތުކޮށް،  ޢާއިލާއާ  ދަަމހައްޓައި، 
ދިނުަމށް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

 އްސައިދޭންވާނެއެވެ.ަމތިން ހަަމަޖ

 ؛ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން (1)   

 ؛އެކަހެރި ބައްދަލުވުން (2)   

 ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުން.  (3)   

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  މީހުންނާ،  ތިބޭ  ވަނަ  1ަމރުކަޒުތަކުގައި   )
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ބައްދަލުކުރަން އެދޭ 2ނަންބަރާއި )
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ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  އެދި،  އެކަަމށް  ފޯމު   1މީހުން،  ގައިވާ 
 ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު އެ ަމރުކަޒަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާެމދު އެ ަމރުކަޒަކުން   )ނ(   
ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ނިންމާ ގޮތެއް، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ފޯމު  

ރަސްމީ   ލިޔުުމން    3ފެށިގެން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ށް ޒިޔާރާތްކުރާ ކަަމރުކަޒަށާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމށް  ބައްދަލުވުަމޢާއިލީ   )ރ(   
ަޖވާަމރުކަޒުން  ފަރާތްތަކަށް   ދިވެހި  ީމހުންގެ    އެ  ބާއިދޫކޮށްފައިވާ 

އަންގައިދޭ ފަރާތުން ޑުކާ  ރައްޔިތެއްކަން  ަމރުކަޒުގެ  ަމޢުލޫާމތު،  ގައިވާ 
  ބަލައި ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

އެކަހެރި   )ބ(    ނުވަތަ   ބައްދަލުވުން  ކުރިންޢާއިލީ  ފެށުުމގެ    ،ބައްދަލުވުން 
ސާބިތުވެފައިވާ   ނުވަތަހުންނަ ީމހާގެ ަމއްޗަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ  ަމރުކަޒުގައި  

ބައްދަލުވުުމގައި  ނުދެއްކުަމށް  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  ަމއްސަލައާބެހޭ 
 ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ށް ޒިޔާރާތްކުރާ ކަަމރުކަޒަށާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމށް  ބައްދަލުވުަމޢާއިލީ   )ޅ(  
ބައްދަލުވުަމކަށް ނުވެއްދޭނެއެވެ. އަދި ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި ހުރި ތަކެތި  

ަމރުކަޒުތަކުން   އިންތިޒާމު  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ތަކެތި  އެ 
 ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.

ވަގުތު ޢާއިލީ   )ކ(    ބައްދަލުވުން ހިނގަުމންދާ  އެކަހެރި  ބައްދަލުވުން ނުވަތަ 
އެއްވެސް ހިެމނޭ  ަމރުކަޒު  ބައްދަލުވުުމގައި  ހިންގުުމގެ    ތައްފަރާތަކުން 

އެޅޭފަދަ   ހުރަސް  ނުވަތަ  ޢަނިޒާަމށް   ފު ލާޚިވާއިދާ  ގަނޫނާއި  ޤާަމލެއް 
ހިންޢައެއްވެސް   ވަގުތުން   އެ   ، ގައިފިނަަމަމލެއް  ބައްދަލުވުެމއް 

 ވައި، އެ ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެއެވެ. ހުއްޓު

ޒިޔާރާތްކުރާ ށް  ކަަމރުކަޒަށާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމށް  ބައްދަލުވުަމޢާއިލީ   )އ(   
އެއްޗެއް ަމރުކަޒުގައި  ފަރާތްތަކުން   އެއްވެސް  ީމހާއަށް  ހުންނަ 

ޒިޔާރާތްކުރާ ބައްދަލުވުަމށް    ،ރުންހަވާލުކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ. ީމގެ އިތު
ބޭނުންކުރުާމއި،  ފަރާތްތަކުން   ވަސީލަތެއް  އެއްވެސް  ުމއާޞަލާތީ 

 އެއްވެސް ތަނެއް ފޮޓޯނަގައި ވީޑިއޯ ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.  ަމރުކަޒުގެ
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ޒިޔާރާތްކުރާ ށް  ކަަމރުކަޒަށާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމށް  ބައްދަލުވުަމޢާއިލީ   )ވ(   
ަޖދުވަލު    ،ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުގެ  އިޤްރާރުގައި   2މި  ގައިވާ 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން   )މ(   ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދެވޭ ތަކުަމރުކަޒުމި  ީމހުންނަށް  ތިބޭ  ގައި 
ބައްދަލުވުންތަ އެކަހެރި  ބައްދަލުވުންތަކާއި،  ފޯނުކޯލުތަކުގެޢާއިލީ   ކާއި، 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ަމރުކަޒުތަކުން ލިޔުުމން  ޑުރެކޯ

ކަންތައްތައް  )ފ(    ނުވަތަ  ކަެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ަމރުކަޒަކާ   އެ  ބާރު،  ހިފެހެއްޓުުމގެ  ޓަކައި  ސަބަބުތަކަށް  އަންނަނިވި 

 ހަވާލުވެ ހުންނަ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ؛ހިފެހެއްޓުަމށްަމރުކަޒުތަކުގެ ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަން  (1)   

ކަަމށް (2)    ހުރަސްއެޅިދާނެ  ނުވަތަ    އެސެސްަމންޓަށް  ޓަކައި 
 ؛ޓަކައި ށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަަމށްޙުޤީޤަ ތަ

ހުރުުމގައި   (3)    ހުރި  ތަނުގައި  އެ  ީމހަކު  ހުރި  ަމރުކަޒުގައި 
  ، ގުންާމރާާމރީ ހިންނުވަތަ    ،އެއްވެސް ީމހަކަށް ބިރުދެއްކުން
 ފުވުން.ނުވަތަ ަމރުކަޒުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާ

ަމތިން   )ދ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  އިލާއާ ޢާމި 
ހިފެހެއްޓޭ  އެކަެމއް  ހިފަހައްޓާނަމަ،  ުމޢާަމލާތުކުރުން  ބައްދަލުކޮށް 

 ހިފެހެއްޓޭ ސަބަބު، ލިޔުުމން އެ ީމހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ުމއްދަތާއި

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ، ަމރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާ  )ހ(  . 49 ޢާިއލީ ބަްއދަލުވުން 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ޢާއިލާ   54ީމހުންގެ ތެރެއިން ިމ ގަވާއިދުގެ  

 ާމނަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ެމންބަރުންކަަމށް 

ީމހުންގެ ގައި  ތަކުަމރުކަޒު )ށ(    އެ  ީމހުންނާ  ފަރާތުން   ތިބޭ  ޢާއިލާގެ 
ގެ ފުރަތަމަ  ުމފަރާތުން ފުރިހަަމކުރަުމންދާ ޕްރޮގްރާ  އެ  ،ބައްދަލުކުރެވޭނީ

ބައްދަލުވުެމއް  ަމރުޙަލާ ކޮންމެ  ވެސް    ފުރިހަަމކޮށް ނިުމުމންނެވެ. އަދި 
ބައްދަލުކުރިތާ    ،ހަަމަޖއްސަންވާނީ ފަހުން  ދުވަސް  )ހަތެއް(    7އެންމެ 

 ނަަމއެވެ. ވެފައިވާ
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ދިގުިމނަކީ  )ނ(    ބައްދަލުވުުމގެ  ގަޑިއިރެވެ.    )އެކެއް(   1ގިނަވެގެން    ،ޢާއިލީ 
ފައިވާ ޞަކޮށްއެކަަމށް ޚާއް  އްގައިަމރުކަޒެއެ   ،ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނީ

 ތަނެއްގައެވެ. 

ތެރޭގައި  ޢާއިލީ   )ރ(     ށް ަމރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީއަތަޙުޤީޤަށާއި  ބައްދަލުވުުމގެ 
ހުރަސްއެޅޭނެކަަމށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ. 
ބައްދަލުވުން   ވަގުތުން  ދައްކައިފިނަމަ  ވާހަކައެއް  ިމފަދަ  އަދި 

އިޓައިހުއް ކަންކަން   ،ތިޔާރުޚްލުުމގެ  ބަލަހައްޓާ   ބައްދަލުވުުމގެ 
 ުމވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ިމއީ ަމރުކަޒުތަކުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުރި ީމހެއްގެ އަނބިީމހާއާ ނުވަތަ  )ހ(  . 50 ެއކަހެރި ބަްއދަލުވުން 
ދެވޭ  ބައްދަލުކުރުަމށް  އެކަހެރިކޮށް  ަމރުކަޒުތަކުގައި  ފިރިީމހާއާ 

 ފުރުޞަތެކެވެ. 

ދެ )ށ(    އެދޭ  ބެލުުމގެ    ބައްދަލުކުރުަމށް  ަމރުކަޒުތަކުގެ  ހުރީ  ފަރާތްވެސް 
ދެ އެ  ވާނަމަ،  ކަަމށް  ބައްދަލުވުން    ދަށުގައި  އެކަހެރި  ފަރާތަށް 

ގޮތުގެ   ، ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ިމ 
 ަމތިންނެވެ. 

  މީހުންތިބޭ  ގައި  ތަކުަމރުކަޒު  ،އެކަހެރި ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ )ނ(   
ކުރަުމންދާ   ރީފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާާމއި  އިންޓަގްރޭޝަން -ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ަމރުުމޕްރޮގްރާ ފުރަތަމަ  ީމހެއްގެ ޙަގެ  އެ  ނިުމުމން،  ފުރިހަަމކޮށް  ލާ 
 އުޅުާމއި އަޚްލާޤަށް ބެލުަމށް ފަހުގައެވެ.  

)އެކެއް( ފަހަރު، ގިނަވެގެން    1ަމހަކު    ،އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ )ރ(   
 )ބާރަ( ގަޑިއިރަށެވެ.  12

އެކަަމށް  ަމރުކަޒުތަކުގައި    ،އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ )ބ(   
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ. 

ރައްތަކުަމރުކަޒު )ޅ(   ކަށަވަރުކައުގެ ސަލާަމތާއި  ޓަކައި،    ކުރުަމށް  ތެރިކަން 
ގާތުން  ހަށިގަނޑު  ފަރާތްތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ  ބައްދަލުވުަމށް  އެކަހެރި 

 ބަލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
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މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު،  )ކ(   
އިންތިޒާެމއް   ފާސްކުރުުމގެ  ބަލައި  ވަކިން  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި 

 ންވާނެއެވެ.ހަަމެޖހިފައި އޮންނަ 

ާމއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް   )އ(    އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމށް  މި 
ބަލައި  ހަށިގަނޑު  ފަރާތެއްގެ  އެ  ފަރާތަކުން،  އެއްވެސް  ޒިޔާރާތްކުރާ 
ބައްދަލުވުން   އެކަހެރި  އިންކާރުކުރާނަމަ،  ފާސްކުރުަމށް 

 ހަަމަޖއްސައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންެމ   )ހ(  . 51 ޢާިއލާއަށް ފޯނުކުރުން  ީމހުންނަށް،  ތިބޭ  ދުވަހަކުން    7ަމރުކަޒުތަކުގައި  )ހަތެއް( 
ކޯލެއް   10ގިނަވެގެން    ،އެއްފަހަރު ފޯނު  ިމނެޓުގެ  )ދިހައެއް( 

 ދެވިދާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއޭްޖގެ   )ށ(    ގުޅޭނީ  ފުރުޞަތުގައި  ދެވޭ  ކުރުަމށް  ފޯނު 
 ނަންބަރުތަކަށެވެ. 

ރިޢާޔަތްކޮށް  )ނ(    އޮތް ނަަމވެސް، ހާލަތަށް  އެހެން  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
 ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   )ރ(    މި  ގުޅޭނީ،  ފުރުޞަތުގައި  ދެވޭ  ކުރުަމށް  ވަނަ    54ފޯނު 
އޮންނަ   ގުޅުެމއް  ޢާއިލީ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ފުރުޞަތުގައި،  ދެވޭ  ިމގޮތުން  ވަގުތު ފަރާތަކަށެވެ.  
ނަންބަރުތަކަށް،   1ބަހައިލައިގެން   ގިނަ  ނަންބަރަށްވުރެ  )އެކެއް( 

ފުރުޞަތު  ގުޅުުމގެ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ  ކަނޑައަޅާ  ަމރުކަޒުތަކުން 
 ދެވިދާނެއެވެ. 

ާމއްދާގައި  )ބ(    ިމ  ރައްކައުތެރިކަަމށް،  ސަލާަމތާއި  ަމރުކަޒުތަކުގެ 
ފޯނުކޯލްތައް   ރެކޯޑުބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޚްތިޔާރު،   އަޑުއަހައި  ކުރުުމގެ 

 ަމރުކަޒާ ހަވާލުވެހުރި އެންެމ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  އިންތިޒާުމތައް ކޮންމެ ަމރުކަޒެއްގައި ހަަމަޖއްސާނެ   ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންބާބުމި   . 52 ތަފުސީލު ިއޖުރާއަތުތަްއ ެއކުލަވަިއލުން 
ތުގެ އިުޖރާއަތުތައް، ކޮންމެ ަމރުކަޒަކުން، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  ގޮ
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30
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 ހަވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

އު . 53 ިއދާރީ ކަންކަން  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  އިދާރީގޮތުން  ދަށުން   ،ލެއްސޫަމރުކަޒު  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ހަދަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި    ، މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު . 54 މާނަކުރުން 
އެވަނީ ދީފައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކަށް    ،ލަފުޒުތަކާއި  ލަފުޒުތަކާއި  އެ 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނައެވެ. 

ދުތަކުގެ ގުސަ"ހަނގުރާަމވެރިން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ަމ )ހ(   
 ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ފައިޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް  ދަކަށްގުސަތެރެއިން ަމ

ޓެރަރިސްޓް   (1)    ޤައުެމއްގައި  އެފަދަ   ،ަޖާމޢަތަކުންބޭރު  ނުވަތަ 
ހިންގާ   ޓެރަރިސްޓުން  ނިސްބަތްނުވާ  ަޖާމޢަތަކަށް 

 ؛ހަނގުރާަމއެއްގައި ބައިވެރިވުަމށް

ނުވަތަ   (2)    ރޭވުަމށް،  ހިންގަން  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ 
ނުވަތަ   ތައްޔާރުވުަމށް،  ހިންގަން  ޢަަމލުތައް  ޓެރަރިޒަްމގެ 

ޢަަމލު   ނުވަތަ އެފަދަ  ބައިވެރިވުަމށް  ހިންގުުމގައި 
 ؛އެހީތެރިވުަމށް

ޢަަމލުތައް   (3)    ޓެރަރިޒަްމގެ  ހިެމނޭގޮތަށް  ހަނގުރާަމކުރުން 
 ހިންގުަމށް ތަްމރީނު ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ނުވަތަ ލިބިގަތުަމށް.

ބުނެފައި  )ށ(    ކަަމށް  ޤާނޫނު"  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް  "ކުޑަކުދިންގެ 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޙައްޤުތައް   2019/19އެވަނީ،  )ކުޑަކުދިންގެ 

 ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ. 

ޤާނޫނު   )ނ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ޤާނޫނު"  ޢަދުލުގެ  "ކުޑަކުދިންގެ 
 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.  2019/18ނަންބަރު 

ގަވާއިދުގެ   )ރ(    އާއި  ވަނަ    49މި  )ހ(  ާމއްދާގެ   51ާމއްދާގެ         ވަނަ 
އެވަނީ،   ބުނެފައި  ކަަމށް  ެމންބަރުން"  "ޢާއިލާގެ  ބޭނުަމށް  ގެ  )ރ( 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ؛އަނބިީމހާ / ފިރިީމހާ (1)   
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 ؛ަމންަމ / ބައްޕަ (2)   

 ؛އެއްބަނޑުއެއްބަފާ / އެއްބަނޑު / އެއްބަފާ މީހުން (3)   

ަމންަމޔާ ނުވަތަ ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ / އެއްބަނޑު /   (4)   
 ؛އެއްބަފާ މީހުން

 ؛ާމމަ / ކާފަ (5)   

 ؛ަމންަމގެ ފިރިީމހާ / ބައްޕަގެ އަނބިީމހާ ނުވަތަ އަނބިން (6)   

 ؛ަމއިދައިތަ / ބަފައިބެ (7)   

 ؛ދަރިން / ދޮންދަރިން (8)   

 ؛ޅީދަރިންދަނބިދަރިން /  (9)   

 ؛ާމމަ ދަރިން / ކާފަ ދަރިން (10)   

 ؛ޅިޔަނުން / ފަހަރިން (11)   

 . ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ / ބެލެނިވެރިޔާ  (12)   

ގަވާއިދުގެ   ( ބ)   އެވަނީ، މި  ބުނެފައި  ާމއްދާގެ   4"ަމރުކަޒު" ކަަމށް  ވަނަ 
 ަމރުކަޒަށެވެ.  ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން

އެވަނީ (ޅ)   ބުނެފައި  ކަަމށް  ހޯމް    ، "ިމނިސްޓްރީ"  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 އެފެއާޒަށެވެ. 

އެވަނީ ( ކ)   ބުނެފައި  ކަަމށް  ހޯމް    ، "ިމނިސްޓަރު"  އޮފް  ިމނިސްޓަރ 
 އެފެއާޒަށެވެ. 

ޤާނޫނު  )އ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް   32/ 2015  ނަންބަރު  "ޤާނޫނު" 
 އަށެވެ. (ޤާނޫނު ަމނާކުރުާމބެހޭ  ޓެރަރިޒަްމ)

ބުނެފައި ( ވ)   ކަަމށް  ޢަަމލު"  ނަންބަރު   "ޓެރަރިޒަްމގެ  ޤާނޫނު  އެވަނީ، 
ގެ    2015/32 ޤާނޫނު(  ަމނާކުރުުމގެ  ާމއްދާގެ   4)ޓެރަރިޒަމް      ވަނަ 

ަމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ހާގުސަ)ހ(  ގޮތުންސިދުތައް           ލުކުރުުމގެ 
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އެ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ޢަަމލުތަކުގެ ތެރެއިން  
 ޢަަމލެއް ކުރުަމށެވެ.

 ؛ީމހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިނުން (1)   

ފުރާނައަށް   (2)    ީމހެއްގެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ީމހާ  ކުރާ  ކުށް 
 ؛ނުރައްކަލެއް ކުރިަމތިކުރުވުން

ގޮތުގައި   (3)    ރަހީނެއްގެ  ނުވަތަ  ފޮރުވުން  ީމހަކު  ގަދަކަުމން 
 ؛ހިފެހެއްޓުން

 ؛ުމދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުން (4)   

 ؛ފަސިންަޖރުން ނުވަތަ ުމދާ އުފުލާ އުޅަނދެއް ހައިެޖކްކުރުން  (5)   

ންމުންގެ ބައެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ އާންމުންނަށް ނުވަތަ  އާ (6)   
 ؛ލަތެއް ކުރިަމތިކުރުވުންހާސަލާަމތަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްވާފަދަ  

ދިނުން (7)    ގެއްލުެމއް  ބޮޑު  ވަސީލަތަކަށް  ުމހިންުމ    ، ޢުްމރާނީ 
 ން.ގެއްލުންދިނު ތަކަށްނުވަތަ އަސާސީ ޚިދުަމ

ފަށާނީމި    . 55 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަަމލުކުރަން  ގެޒެޓުގައި   ،ގަވާއިދަށް  ސަރުކާރުގެ        ދިވެހި 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދު 

________________ 
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 އިންޓެގްރޭޝަން ސެންޓަރ -ނޭޝަނަލް ރީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ          

 
 ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހަކާ  

 
 ތާރީޚު:........................ 

 މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 
 

 ....................................................................................  ފުރިހަމަ ނަން: 
 ....................................................................................  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ....................................................................................  ިމހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް: 

 
  އާއިލީ ބައްދަލުވުން

  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން
 

 ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 
 

  

 ....................................................................................  ފުރިހަމަ ނަން: 
 ....................................................................................  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ....................................................................................  ިމހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 .................................................. ..................................  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 ....................................................................................  ަމރުކަޒުގައި ހުރި ީމހާއާ އޮތް ގުޅުން: 

 .......... ..........................................................................  ސޮއި:
 

  އިނިގިލީގެ ނިޝާން:
 

 

 
 

 1ޖަދުވަލު:  
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 

 
 
 

 

 

 

  

 ފޯމު ހުށަހެޅި: 
 ....................................................................................  ތާރީޚު: 

 
 ....................................................................................  ގަޑި:

 
 ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން: 

  ަމޢުލޫާމތު ޞައްޙަ:
 

  ަމޢުލޫާމތު ޞައްޙައެއް ނޫން: 
 

 ފޯމު ބަލައިގަތް: 
 ....................................................................................  ތާރީޚު: 
 ....................................................................................  ގަޑި:

 ....................................................................................  ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ޚިދުަމތުގެ 

 ނަންބަރު:
....... ............................................................................. 

 ....................................................................................  ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި:
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 އިންޓެގްރޭޝަން ސެންޓަރ -ރީ ނޭޝަނަލް  
 ދިވެހިރާއްެޖ  

 
 

 ތްކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަ 
 

ަމރުކަޒުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުރި )ފުރިހަމަ ނަާމއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު( އާ ބައްދަލުކުރުަމށް 
ދިން   ހިތުަމށާއި، ަމރުކަޒަށް  ަމރުކަޒުން  ޙުރުަމތްތެރިކޮށް  ފުރުޞަތުގައި، ަމރުކަޒުގެ އެންެމހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް 

ފަ އަންނަ  )ބައްދަލުކުރަން  އަހުރެން  ނުވައްދާނެކަަމށް  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ަމނާ  ދާއިީމ  ވެއްދުން  ނަާމއި،  ފުރިހަމަ  ރާތުގެ 
އި ނަންބަރު(  ކާޑުގެ  ދ.ރ.އ.  ގަވާއިދައެޑްރެހާއި،  އެއްވެސް  ަމރުކަޒުގެ  އަދި  އަހުރެން  /ކާޤްރާރުވަެމވެ.  އުސޫލަކާ 

އަހުރެންނަށް   ފަރާތުން  ަމރުކަޒުގެ  ކުރެވޭނެކަން  ދަޢުވާ  އަހުރެންނާެމދު  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ަމއްސަލައެއް  އެ  ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، 
 އަންގައިފައިވެއެވެ.  

 
 މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން:  ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަރާތުން:  

 ފުރިހަމަ ނަން:  ފުރިހަމަ ނަން: 
 

 ތާރީޚު:  ތާރީޚު: 
 
 

 ގަޑި: ގަޑި:
 

 ސޮއި: ސޮއި:
 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: އިނގިލީގެ ނިޝާން:
 
 

 

 

 2ޖަދުވަލު:  
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