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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ، 
  .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

    މިއީ، ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެްނ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ފަރުވާ
      ވަނަ މާއްދާގެ 79)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18
ދަށުން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ކުަޑކުދިންެގ ވަނަ މާއްދާެގ  80އާއި  )ހ(

ގުޅޭ އެންމެހަިއ  ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމާ
      ލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެއުސޫ
ވަނަ  99އާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 87 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާއި 80

       ވަނަ މާއްދާގެ 114އެ ޤާނޫނުގެ ، މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އިފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިެގން އެކުލަވަިއލ7ަ)ހ( ގެ )
 ގަވާއިދެކެވެ.

  "ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ. 

 މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  .2  މަުގސަދު 

ދޭންޖެޭހ  ރުވާކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަ )ހ(  
ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތުން ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން 
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ގުޅޭ  ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް އުފައްދައި ހިންގުމާ
  އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

ދޭންޖެހޭ  ކުރު މުއްދަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުްއދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެްނ ފަރުވާ ށ((  
ދިން ބޭތިއްބުަމށް ޓަކަިއ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮްށ ކުޑަކު

ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މަރުކަޒުތައް 
 ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ

ންނަންޖެޭހ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހު )ނ(  
މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައި 
ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ެއ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން ބޭތިްއބުމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

އިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ 75ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރިހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަްށ 
ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތައް އުފެއްދޭނެ ހާލަްތތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އެފަަދ 

 މަރުކަޒުތަކާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

ންޖެޭހ ދޭ ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާ )ބ(  
ކުޑަކުދިން މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭއިރު އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ 

            ގުޅޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުމާއި،  ރައްކައުތެރިކުރުމާ
 އެ މަރުކަޒުތަކުން އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޚިދުމަްތތައް ކަނޑައެޅުން.

ދިންގެ އުމުރާއި، ޖިންސާއި، އެ ކު ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް  )ޅ(  
އިޖުތިމާޢީގޮތުން ިބނާކުރަނިވި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ފައިދާހުރި ބައެއްގެ 

ތަޢުލީީމ، ނަފްސާީނ، ޞިއްޙީ،  ،ކުރަނިވި ިއޖުތިމާޢީ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު
އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން މުހިންމު ައޅައިލުމާއި ރައްކައުތެރިކަން މަރުކަޒުތަކުގެ 

 އިން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.މާޙައުލުގެ ތެރެ

ކުއްޖާ ެހޔޮގޮތުގައި  ،ކުއްޖާއަށް ރިހެބިލިޭޓޓިވް ފަުރވާ ލިބިދިނުމާއެކު )ކ(  
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރަނިވި ދައުރެއް 
 އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގުމާ ގުޅޭ

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
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ކުއްޖާގެ އުމުރާއި، ފެންވަރާއި، ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތާ ެއކަށީގެންވާ  )އ(  
އިތުރު ަތުޢލީމާއި ތަމްރީނާއި ހުނަރުތަްއ ލިބޭެނ  ،ދީނީ ތަޢުލީމާއި

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

ގުޅޭ ކަންކަން  މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުމާ )ވ(  
 ކަނޑައެޅުން. އިންސްޕެކްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އިޖުރާއަތު ،ބަޔާންކުރުމާއި

 ދެވަނަ ބާބު 
 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ 

ތިރީގަިއ  ،މި ގަވާއިދު ހިންގުމުގައި މިިނސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް  .3 މިނިސްްޓރީގެ ިޒންމާަތއް 
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

އެފަދަ  ،ރީން އުފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުންމިނިސްޓް )ހ(  
މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ 

 މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން.

ލައިސަންސް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކާއި )ށ(  
ލަ ފަރާްތތަކުްނ ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ކުދިންގެ ލިބިގެން އަމިއް

 ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުން.

މިނިސްޓްރީން އުފައްދައި ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި އަމިއްލަ  )ނ(  
ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫޮކށްގެން ހިންގާ އެންެމހައި މަރުކަޒުތައް 

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްޮގތަށްކަްނ ހިންގަނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށް
 ކަށަވަރުކުރުން.

    މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންަނކީ ހެޔޮގޮތުގައި އަނބުރާ ުމޖުތަމަޢަްށ  )ރ(  
އާދެވޭނެ ފަދަ ކުދިންތަކަކަށް ެހދުމަށް ޓަކައި މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.
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 ންވަނަ ބާބު ތި 
 މަރުކަޒުތައް އުފެއްދުން 

 މަރުކަޒުަތއް ހިްނގުުމގެ ުއސޫލުތައް 

 

ދޭންޖެޭހ  ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު ުމއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާ  )ހ(  .4
ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި ޤާއިމުކުރާ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް 

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ. އުފައްދައި ހިންގަންވާނީ މި ާބބުގަ 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  )ށ(  
އުފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތަކަކީ ބޮޑެތި މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންަތނާ ވަކިްނ 

ށާ ހަދައިފައިވާ، ކުއްޖާގެ އުމުރާިއ ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ުނވަތަ ކު
 އެކަށޭނަ ތަންަތން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

      ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް، އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނަްށ  )ނ(  
އެ ކުދިންގެ އުމުރާއި، ޖިންސާއި، އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބިނާކުރަިނވި އަިދ 

ނީ، މުޖުތަމަޢުގައި ފައިދާހުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރަނިވި ދީ
އިޖުތިމާޢީ، ތަުޢލީމީ، ނަފުސާނީ، ޞިއްޙީ، އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން މުހިންުމ 
އަޅައިލުމާއި ރައްކައުތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން މަރުކަޒުގެ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާޫނނާއި މި ގަވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުއސޫލުތަކާ  )ރ(  
އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، ަކނޑައެޅޭ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުްނ އެ

މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިްނގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި،     
އެ ކުދިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުެގ ޙައްޤު އެ ކުދިންގެ ބެެލނިެވރިންނަށާއި 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެ ިއންތިޒާމު މަރުކަޒުތަކުން 

ފެންވަރާއި،  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަްށ، އެ ކުއްޖާގެ އުމުރާއި )ބ(  
ބަދަލުވަމުންދާ ާޤބިލިއްޔަތާ އެކަީށގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ުހނަރުތަްއ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 މަރުކަޒުަތއް ބެިހގެްނވާ ަބއިަތއް 

 

 ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ނާއިކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫ  .5
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އަންަނނިވި ބާވަްތތަކުގެ 
މަރުކަޒުތައް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށް ހިންގަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ 

       ވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް،ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ޝައުޤު
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މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންުގމުގެ ލައިސަންސް 
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރު. )ހ(  

 ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ާހފްވޭ ހައުސް. )ށ(  

 ލް ކެއަރ ފެސިލިޓީ.ލޯންގް ޓަރމް ރެޒިޑެންޝަ )ނ(  

ރެޒިޑެްނޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް 

 ސެންޓަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ރެޒިޑެންޝަްލ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .6

          ،ޮކންމެ ކުއްޖެއްގެ ހާލަތަށް ބިނާކޮށް ،ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރަކީ
ރުވާ ނުވަަތ އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަރުވާތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަ

ދިިރއުޅެވޭނެ  ނަށްއެ ފަރުވާގެ މުއްދަތަށް ކުދިން ،ފަރުވާތައް ދިނުމަށް ޓަކައި
 ގޮތަށް އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކެވެ. 

އެ ތަނުަގއި ތިބޭ  ،ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެްނޓަރުތައް ހުންނަންާވނީ )ށ(  
ާމޙައުލަކާ  އާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ، ކުދިން އެ ތަނުގެ ބެލެހެްއޓުމުެގ ދަށުން

 އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރެޒިޑެންޝަްލ  )ނ(  
އެ ކުއްޖަކަށް ޚާއްޞަ  ،ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ތިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް

 . ވަކިވަކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ

ކުޑަކުދިްނގެ ޝެލްޓަރ       

 ނުވަތަ ހާްފވޭ ހަުއސް 

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ުކޑަކުދިންގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7
ވަނަ މާއްދާގައި  8ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސްއަކީ، މި ގަވާއިދުގެ 

އެއްގަިއ ޓަރމް ރެސިޑެންޝަލް ކެއަރ ފެސިލިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލޯންގް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  82ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާޫނނުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިާވ 
ކުދިން، އަނބުރާ މުުޖތަމަޢަްށ ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަްށ ބޭނުންާވ 

ކުދިން ބައިތިއްބުމަްށ އުފައްދާ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ
 މަރުކަޒުތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ހާފްވޭ ހައުސްތަކުގައި، އެ ތަނުގައި ތިޭބ  )ށ(  
ކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުތުމަށް ަތއްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ 
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މުތައް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާ
 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

ލޯންގް ޓަރމް ެރޒިޑެްނޝަލް ކެއަރ 
 ފެސިލިޓީ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލޯންގް ޓަރމް  5މި ގަވާއިދުގެ   .8
ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު، ކުއްޖާގެ  ،ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ ފެސިލިޓީއަކީ

ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުދިންނަށް  ،ވެވޭނެ ފަދައިންޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢު ބައިވެރި
  ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކެވެ.

 ޚާްއޞަ މަރުކަުޒތައް އުެފްއދުން 

 

އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ  )ހ(  .9
     އި ތިޭބ ުކދިންނާއި ޢާއިލާތަކަށާއި، ުކށަށް އަރައިަގތުމުގެ ނުރައްކަލުގަ

އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށާއި، އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ކުށަށް 
އަރައިގަންނަން މެދުވެރިވާ ކުޑަުކދިންނަށް ބޭނުންާވ ފަރުވާއާއި ެއހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، ައންނަނިވި ހާަލތްތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، 

ތައް ޤާއިމްކޮށް، ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ މިނިސްޓްރީއަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒު
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ  75ޤާނޫނުގެ 

 އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދެިވދާނެއެވެ. ،ރިހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތައް

ވަނަ މާއްދާގައި  75ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނގެ  (1)   
       އިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ކަނޑައަޅައިފަ

ވަކި ފަރުވާއަކަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ހުންނަންޖެހޭކަަމށް 
އެ ފަރުވާއެއް ދިނުމަްށ  ،މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި

 ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް އުފެއްދުން؛

   ން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއި (2)   
ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ނުވަތަ ކުށްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކުދިންނަްށ 
އެހެން ކުދިންނާ ވަިކން ވަކި މަުރކަޒެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާެގ  75ޤާނޫނުގެ 
ހިންގުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި  ޕްރޮގްރާމެއް
 އެކަމަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް އުފެއްދުން؛ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،އަލަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި (3)   
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން، 
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އެހެން ބާވަތެއްގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކެއް އުފެއްދުމަކީ 
ކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އޮތްގޮތަށާއި ޤާނޫާނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަ

ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގާ ކުދިން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިންގެ 
އަދަދަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު އިޖުތިމާޢީ ާހލަތަްށ 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް 

ޒެއް ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކެއް އެފަދަ މަރުކަ ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
 އުފެއްދުން.

މިނިސްޓަރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ބާވަެތއްގެ މަރުކަޒެއް އުފެއްދުމަށް  )ށ(  
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކުެގ  ،ނިންމަންވާނީ

 މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.

އްޞަ މަރުކަޒުތަކުގައި ވެސް          މި މާއްދާގެ ދަށުން އަލަށް އުފައްދާ ޚާ )ނ(  
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މިްނގަނޑުތައް 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދރާސާތައް 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
އްކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ދިރާާސތަކެ ،ވާންވާނީ

 މިނިސްޓަރު ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

ދައުލަުތގެ ކަމާ ުގޅުންުހރި 

މުައއްަސސާތަކާއި އަިމއްލަ 
 ޖަމުިޢއްޔާތަކުގެ ބަިއވެިރވުން 

 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް ހިންާގ  )ހ(  .10
ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި  މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައްޔާއި މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތްތައް

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކައުތެރިކަމަްށ  ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ތީން މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް ހިންާގ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ )ށ(  
މަރުކަޒުތަކާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބފައިާވ އަމިއްލަ 

          ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކޮްށފައިާވ މަރުކަޒުތައް
އެ މަރުކަޒުތަކުން އެކުލަވައިލާ ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، 

ނިގަނޑުތަކާއި އަތްމަތީޮފތްތައް އެކުލަވައިލުމުގައި ދައުަލތު ކަމާގުޅޭ އިދާރީ އޮ
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މުއައްސަސާތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ާގ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް ހިން )ނ(  
މަރުކަޒުތަކާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބފައިާވ އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ފަރުވާގެ 
ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވައިލުމުގައި ދައުލަތު ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފަޔާއި، 

ކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލާއި ކުޑަކުދިން ރައްކައުތެރިކަމަށް މަސައް
 މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ަމރުކަޒު 

 ހިންުގމުގެ ލަިއސަްނސް 

 

   މަރުކަޒުތަކާއި، ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެޒިޑެންަޝލް 5މި ގަވާއިދުގެ   .11
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތައް އަމިއްލަ  9މި ގަވާއިދުގެ 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ިމނިސްޓްރީން ދޫކުރާ  ،ފަރާތަކުން ހިންގަންާވނީ
 ލައިސަންސެއް ލިބުމަށްފަހުގައެވެ. 

 ލައިސަްނސަށް ެއދެޭވނެ ފަރާތްަތއް 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެޒިޑެންޝަްލ  5ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  .12
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޤާއިމްކުރާ ޚާއްޞަ  9މަރުކަޒުތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންަސށް އެިދ  މަރުކަޒުތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށް
 ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަާރތްތަަކށެވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާެބހޭ      96/10ަނންބަރު ޤާނޫނު   (1)   
 ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް؛ ނުަވތަ 

)ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2011/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު   (2)   
 ނުވަތަ ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ކޯޕަރޭޓިވް 2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   (3)   
 ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް؛ ނުވަތަ 
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)ޖަްމޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން  2022/3ޤާނޫނު ަނންބަރު   (4)   
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް؛ ނުވަތަ 

 )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 2014/19ޤާނޫނު ަނންބަރު   (5)   
ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ 

 ވިޔަފާރިއަކަށް.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ، މި ަގވާއިދުގެ  )ށ(  
ގައި ހިމަނައިފައިވާ "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ  1ޖަދުވަލު 

ންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދި
 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށެވެ.

ލައިސަްނސަށް ެއދި ހުށަހަަޅންޖެހޭ 
 ތަކެތި

 ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމާއެކު 12މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .13
ށަހަާޅ ލައިސަންސަށް އެދި ހު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް

 ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ުނވަތަ  (1)   
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛

 

 

މަރުކަޒު އުފައްދައި ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަަތ  (2)  
ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ވް ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ 

 ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ެއ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު؛

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ުނވަތަ  (3)   
ނުވަތަ ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރަ
 ؛ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ުނވަތަ  (4)   
 ؛އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް

 ؛ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ާބވަތެއްގެ މަރުކަޒެއްކަން (5)   

 އިމުކުރާނެ ތަނާއި، ފްލޯ ޕްލޭން؛މަރުކަޒު ޤާ (6)   
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 ؛މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް (7)   

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބެހިގެންވާ ފަންނީ  (8)   
 ؛ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓާއި އޮނިގަނޑު

 ތް؛މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ގޮ (9)   

)އެކެއް(  1މަރުކަޒު ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވޭތުވެދިޔަ  (10)   
 ؛އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ހާލަތު އަންަގއިދޭ ރިޕޯޓު

 މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގުމަށް ނިންމާ އަގު؛ (11)   

ވޭނެ މަރުކަޒުން އެއް ވަގުތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ފަރުވާދެ (12)   
 ؛ކުދިންގެ އަދަދު

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަކީ ކުޑަކުދިންގެ  (13)   
ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދެވޭނެ ފެންވަރުހުރި އަދި ކަމާގުޅޭ 
ދާއިރާއިން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން ެއނގޭެނ 

 ؛ ލިޔެކިޔުން

އްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ މަރުކަޒުގައި މަސަ  (14)   
 ހިމެނޭހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛

މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރަން ގަސްތުކުރާ  (15)   
 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު؛

 ؛މަރުކަޒުގެ ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (16)   

 އަތްމަތީ ފޮތް؛މަރުކަޒުގެ  (17)   

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން. (18)   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ލައިސަްނސަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ުހަށހަޅާ ފޯމެއް  )ށ(  
ނުވަތަ ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަޔަށް  ،ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ

މިނިސްޓްރީން އަންގާ ދުވަހުްނ  އެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށް ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ
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)ފަނަރަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމެއް ުފރިހަމަކޮްށ  15ފެށިގެން 
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯުމ ނުވަަތ  )ނ(  
ކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު އެ ފޯމެއް ބާޠިލު ،ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައި ނުާވަނމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

( ަވނަ ަނންބަރުެގ ދަށުްނ 11ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 13މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .14 ޚިުދމަތުގެ އަގު 
މިނިސްޓްރީން އެކަމާ ގުޅިގެން އެކަށައަޅާ އުސޫލަށް  ،ހުށަހަޅާ އަގުތަކަކީ

 ފެތޭ އަގުތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާެނއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކުރަން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލު ށ()  
ހުރި ފަރާތްތަކުެގ ގުޅުން ކަމާ  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފަށާތާ 

 މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކުރުމަށްފަހު،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫ 17މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލެްއ 

 ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި  19މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ހުށަހަޅާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭުނންވާނަމަ، 

 ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.  އެކަން މިނިސްޓްރީގެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚިދުމަތުެގ އަގަށް  )ބ(  
މިނިސްޓްރީއާއި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ދެމެުދ  ،ބަދަލު ގެނެވޭނީ

 އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
 

 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު 

 

       ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ  17ގެ މި ގަވާއިދު .15
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.  5

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމެއް  )ހ( .16 އިންސްޕެކްޓްުކރުން 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

        ކަޒު ހިންގަން ގަސްތުކުރާ އިމާރާތް ނުވަތަ ތަން މި ގަވާއިދުގެމަރު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-79/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                89 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

14 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްއިްނ  65
 އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީން އިންސްޕެކްޓްކުރަންވާނެއެވެ.

ނިިވ އަންނަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނުގައި )ށ(  
 ކަންކަން ބަލަންާވނެއެވެ. 

މަރުކަޒުގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންެޖހޭ މިންަގނޑުތައް   (1)   
 ؛ފުރިހަމަވެފައިވާކަން

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް   (2)   
އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާިއ ވަސީލަތްތައް މަރުކަޒުގައި 

 އިވާކަން.ޤާއިމުކުރެވިފަ

ފަހު އެކުލަވައިާލ ެގ ދަށުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނަށްމި މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އެ ތަނެްއ  ،ރިޕޯޓުގައި
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،އެ ކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި ،ނުފެތޭނަމަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންސަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ރ(  
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ުފރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ 

ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، ލައިސަްނސަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ިގނަވެގެްނ          
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ،)ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20
 ސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.އިން

ލައިސަންސަށް  ،އިންސްޕެކްޝަން ނިމުމަށްފަހު، އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު )ބ(  
އިންސްޕެކްޝަން ނިމޭތާ ިގނަވެގެްނ     ،އެދި ހުށަހެޅި ފަރާަތށާއި މިނިސްަޓރަށް

 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ދޭންވާނެއެވެ. 10

އެ ކަމެއް  ،އްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުރިނަމަމަރުކަޒުގައި އެ )ޅ(  
      ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް ދީ 30ގިނަވެގެން  ،ރަނގަޅުކުރުމަށް

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ދޭ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި އެކަން 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ހަމަވުމުެގ ކުރިން، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ކ(  
 ،އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު

އެ ތަނެއް އަލުން އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް އެދި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންސްޕެކްޝަްނ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )އ(  
ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މިިނސްޓްރީއަށް 
ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، ުނވަތަ މިނިސްޓްރީން ކުރާ ދެވަނަ 

ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާކަމަްށ  ވެސް އެ  އިންސްޕެކްޝަންގައި
ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުްނ ބާިޠުލ  އެ ފަރާތުން ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ  )ހ( .17 ލައިސަްނސް ދޫކުުރން 
)ދިހައެއް(  10އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު ނިމޭތާ  ،ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ
ސްޓްރީްނ މިނި  ،މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ ގިނަވެގެން             )ށ(  
 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަންާވނެއެވެ.  30

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން )ނ(  
ޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ މަރުކަ

 މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެ ވަނަވަރު؛މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރު (1)   

ތަޢުލީމީ ، ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއިމަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރު (2)   
 ؛ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ިލޔުން

 ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަނަވަރު؛ (3)   
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  ، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމާއި (4)   
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޖުިރބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

 ،ކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމާއިކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ކުށުގެ ރިމަރު (5)   
 ފޯމު. ފުކުރާމުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .18 ލައިސަްނސްގެ ަޝރުޠުަތއް 
މަރުކަޒުތަކުން ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެންމެހައި  ،މިންގަނޑުތަކާއި

ހައްޓަންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުތަކުްނ ބަލަ
        އެންމެހައި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  17މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .19 ލައިސަްނސް ައއުކުރުން 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ކުރިން ލައިސަންސްެގ  60ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 

 މުއްދަތު އައުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،   )ށ(  
މެހައި މަޢުލޫމާތާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެން 13މި ގަވާއިދުގެ 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރުވާދިން ކުދިންގެ   (1)   
 އަދަދު؛

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް   (2)   
 ންގެ އަދަދު؛ފުރިހަމަކޮށްފައި އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރި ކުދި

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުޑަކުދިންގެ   (3)   
 ؛ރެޒިޑެންޝަލް އެހެން މަރުކަޒުތަކަށް ބަދަލުކުރި ކުދިންގެ އަދަދު

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ާތރީޚުން ފެށިގެން ޙުކުމުގައި   (4)   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފުރިހަަމކޮށް ނިމުނު ކުދިންގެ އަދަދު.
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 ،މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒެއްެގ ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން )ނ(  
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މިނިސްްޓރީން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަރުކަޒާމެދު އަޅައިފައިވާ   (1)   
 ފިޔަވަޅުތައް؛

އިވާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގަިއފަ  (2)   
 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން؛

މިނިސްޓްރީއަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް       (3)   
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަުމން 

 ގޮސްފައިވާ ގޮތް. 

އެދި ހުށަހަާޅ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް )ރ(  
ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް އައުކޮށްނުދިނުމަށް ިމިނސްޓްރީން 

ސަބަބު އެނގޭގޮތަްށ  ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  ،ނިންމާނަމަ
 ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ލައިސަްނސް ސަްސޕެންޑްކުުރާމއި 
 ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުން 

 

ވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި މި ގަ )ހ( .20
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުެގ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚުތިޔާރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީްނ ހިންާގ  69މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންަގނޑާ އެއްގޮތަްށ އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި މަރުކަ

އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެްއ  ،ފާހަގަކުރެވޭަނމަ ކަންކަން ނެތްކަމަށް
 ،ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ

އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުަލއި ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ތިޔާރުއިޚު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ ލައިސަންސް އަލުން  )ނ(  
 ،ރަނގަޅުކުުރމަށްފަހުރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  ،ދޫކުރެވޭނީ
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މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގައި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަްނ 
 ން ބެލުމަށްަފހުގައެވެ.މިނިސްޓްރީ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލަިއސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި  )ރ(  
ސަންސް ރަނގަޅުކުރަން އަންގާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، ލައި 

އެ މަރުކަޒު  ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް 1 އި،ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅަ
 ދޭންވާނެއެވެ.ހިންގާ ފަރާތަކަށް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަުށން ަކނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމަކާ  )ބ(  
ގުޅޭގޮތުން މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ރަނގަޅުކުރަން  )ޅ(  
 ރަނގަޅުުނކޮށްފިނަމަ، ލައިސަންސް ބާޠިުލކުރުމުގެ އަންގާ ކަންތައްތައް 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއް  ،ކޮމިޓީން ހިންގާ އިންސްޕެކްޝަެނއްގައި ފާހަގަވާ ކަމަކީ )ކ(  
ނިގުޅައިގަނެވިދާނެފަދަ ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއް ކަށަވަރުނުވެދާނެފަަދ 

އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން ވަގުތުްނ ރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތަށް މަ ،ކަމެއްނަމަ
 އަންގައި، މަރުކަޒު މޮިނޓަރކުރަމުން ގެންދާންވާނެއެވެ.ވަގުތަށް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ      )އ(  
ންެޖހޭކަމަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަުގތުން ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރަ 72

އެ ތަނަކަްށ  ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ،ކޮމިޓީން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީފިަނމަ
މިނިސްޓްރީއަށް  ،ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ  )ވ(  
ނުވަތަ ބާިޠލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަނެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަްށ     ސަބަބުން

އޭގެ އަސަރު ނުފޯރާނެ ފަދައިްނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މިިނސްޓްރީން 
       މަރުކަޒު ހިންގި ފަރާތުްނ  ،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

 ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.އެ ޚަރަދަށް 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-79/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                89 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

19 
 

މަރުކަޒެއް  ،ގެ )ވ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައިމި މާއްދާ )މ(  
          ކުދިްނ  ،ގެނައުމަށްަފހުއެެހން ތަނެއް ހުންނަންޖެހޭ ާހލަތަކަށް 

އެ މަރުކަޒެއްގައި ބައިތިއްބައިގެްނ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ިހނގި ޚަރަދު ނުވަަތ 
ދުނުކެނިޑ ދިނުމަށް ކުދިން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަަދލުކޮށްގެން ޚިދުމަތް މެ

 ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.

ިމނިސްޓްރީން ކުރި ޚަރަދުތައް ތަފުސީލާއެކު  ،މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން )ފ(  
މަރުކަޒު ހިންގި ފަރާތުން  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ހުށަހަޅާތާ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް 

ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ 

 ހަވާލުނުކުުރން 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ހިންގުން އެހެްނ  .21

 މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތަށް ިލބިގެނެއް ނުވެއެވެ.  ،ފަރާތަކަށް ބަަދލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 އުސޫލުަތއް ހިންުގން 

 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ސޫލުތައް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ މަރުކަޒުަތކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ އު .22
    ދަށުން ލައިސަންސް ިލބިގެްނ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ހިްނގާ މަރުކަޒުތަކުގެ 

 މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މަރުކަޒުތަކުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު 

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، އަންނަިނވި މިންގަނޑުތައް  ،މާރާތުގައިމަރުކަޒު ހިންގާ އި .23 ތަނުަގއި ހުންނަްނޖެހޭ މިްނގަނޑު 
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކިން ނިދޭނެ އިންތިޒާމު ހުރުން.  )ހ(  

 މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރާ އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތަކަށް ނުވުން. )ށ(  

ބޭނެ ގޮތަށާއި، ޤުުދރަތީ އަލި ލިބޭ ގޮތަށް ފަރުމާޮކށްފައިވާ ސާފުވައި ލި )ނ(  
 އިމާރާތަކަށް ވުން. 

 އަޅުކަންކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް އޮތުން. )ރ(  

 އިމާރާތުން ބޭރަށް ސާފުވައި ލިޭބނެ ހުސް ޖާގައެއް އޮތުން. )ބ(  
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ވާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާިއ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދައިފައި )ޅ(  
 ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނަަކްށ ވުން.

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކައުތެރިވުމަށް ޓަކައި  )ކ(  
 އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި ހުރުން.

 ސްރަތުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޖާގަ އޮތުން.ކުޅިވަރުކުޅުމަށާއި ކަ )އ(  

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަްށ ހިންގާ ކުލާސްތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް  )ވ(  
 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އޮތުން.

އޮތް ނަމަވެސް، ވަކި ކަމަކާ މި ގަވާއިދުގައި ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައި .24 ހުއްދަަތއް ެނގުން 
ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަަތކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މަރުކަޒު 
ހިނގަމުންދާކަމާއި، ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަަގއިގެން މަރުކަޒު 

 މުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަީކ މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހިނގަ

އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކާއި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކުން .25 ލިބެންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް 
 ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ކޮށްދިނުން.ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ކާނާ ގަޑިން ގަޑިއަށް ފޯރު )ހ(  

 ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސާފު ބޯފެން ލިޭބނެ އިންތިޒާމު. )ށ(  

އަްނނައުނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ  ،އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި )ނ(  
 ހަމަޖެއްސުން.

 އެ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމު. ،ފާޚާނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި )ރ(  

 ންވެރުމަށާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު.ފެ )ބ(  

 އަޅުކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު. )ޅ(  

 ކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވޭނެ ވަސީލަތްތައް.  )ކ(  

 ކަސްރަތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު. )އ(  
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 ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމު. )ވ(  

އިލާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި މުޢާމަލާްތ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޢާ )މ(  
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު.

ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަމާއި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި  )ފ(  
 ކައުންސިލިންގގެ ޚިދުމަތް ލިބެްނ ހުރުން.

 ފަދަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 9ވަނަ މާއްދާއާއި  5މި ގަވާއިދުގެ  )ދ(  
 މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމު.

ހަވާ ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ އި ހުިރ ކުއްޖެއްކަން ދޭކޮށްފަކުއްޖާއަކީ ބަންދު )ހ( .26 އަންަނއުނު 
އި ހުރި ކުއްޖެއްކަްނ ދައްކުވައިދޭ ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ ކޮށްފަބަންދު

 ރެހުމެއް ހުްނނަ އަންނައުނު ކުދިންަނށް ދީގެން ނުާވނެއެވެ. ލޭބަލެއް ނުވަތަ ކު

އެ ކުއްޖަކު ބޭނުންކުރާނެ އަމިއްލަ އަންނައުުނ  ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް )ށ(  
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާގެ ހެދިޮބޑުވުމަށް  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ )ހ( .27 ކާނާ
  މާއްާދތައް ހިމެނޭ، ަހށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެވެ.ބޭނުންވާނެ

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޑައިޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  )ށ(  
އެގޮތުގެ މަތީން އެ ކުއްޖަކަށް  ،ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތަކުން ލަފާދީފިނަމަ

 ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެ ކުއްޖެއްގެ އުމުރާ  ،ސާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގެނޭ އުމުރުގެ ދަރިވަރުންނަށް )ހ( .28 ތަޢުލީމު އުނގެނުން 
ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމުެގ  ،ގުޅޭގޮތުން
 މަރުކަޒުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ،އިންތިޒާމު

މިންވަރު ދަށް ކުއްޖާގެ އުމުރުފުރައާ އަޅައިބަލާއިރު ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ  )ށ(  
ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ގުޅިގެން 

 މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގަންވާނެއެވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީުމ  )ނ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލަންޖެހޭ އުސޫލު
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިްނ  ،ޔުކޭޝަނާ ގުޅިގެންއެޑި
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިމިފައިވާ  )ރ(  
އެ ކުދިންެގ އުމުރާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  ،ކުދިންނަށް

 ހިންގަންވާނެއެވެ. 

 ހިންގާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ދެވޭ މަރުކަޒުތަކުގައި )ބ(  
އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓެއްގައި ނުވަތަ ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި، އެ ކުއްޖަކު 
އެ ލިޔުން ހާސިލުކުރީ މަރުކަޒެއްގައި ހުރެގެންކަން ދޭހަވާ ފަދަ ިޢބާރާތްތަްއ 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސްޓޭޝަނަރީއާއި ކޮންމެ ކުއްޖަ )ޅ(  
 އުނގެނުމަށް އެހީވެދޭ ތަކެތި ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިންނަށް ީދނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް  )ކ(  
 ހިންގަންވާނެއެވެ.

ކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އުުމރުފުރާތަކާ އެ މަރު ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް )ހ( .29 ލައިްބރަރީ 
 ގުޅޭ ފޮތްތައް ހުންނަ ލައިބްރަރީެއއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ލަބްރަރީގައި މަޑުކޮށްގެން ފޮތް ިކޔަން ބޭނުންވާ ކުދިންަނށް އެ އިންތިޒާމު  )ށ(  
 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

ރުކަޒުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި މަ ،ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް )ނ(  
 ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ކުޅިަވރުކުުޅމާއި ުމނިފޫހިފިލުޭވނެ 
 ވަސީލަތްަތއް 

 

)ދޭއް(  2އެންމެ މަދުވެގެްނ  ،ކޮންެމ ދުވަހަކު ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް )ހ( .30
ސާފުވަޔާއި ޤުދުރަތީ އަލި ލިބޭނެ މާޙައުލެއްގައި ވަގުތު  ،ގަޑިއިރު

  ފުރުޞަތު ލިބިދޭންާވނެއެވެ. ހޭދަކުރުމުގެ
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ކުދިންގެ އުމުރާ އެކަށީގެންާވ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުާމ ގުޅޭ  )ށ(  
 ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،އިންތިޒާމުތައް

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން  )ނ(  
މުގެ އެކިއެކި މުބާރާތް ފަދަ ހަރަކާތްތައް މަރުކަޒުތަކުން އިންތިޒާމު މޫނިފިލުވު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 އަޅުކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މަރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .31 އަޅުކަންުކރުން 

ޞިްއޙީ ފަރުވާ ދިނުާމއި ޑޮކްޓަރަށް 
 ދެއްކޭނެ އިންތިާޒމު 

ގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތެްއ މަރުކަޒު )ހ( .32
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ިއންތިޒާމު އެ ަމރުކަޒަކުން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އިމަރޖެންސީކޮށް ފަރުވާ ދެވޭނެ  ،ކުއްލިއަކަށް ބަލި ހާލު ދަށްވެއްޖެނަމަ )ށ(  
 ްނވާނެއެވެ. އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަ 

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ނުލިބޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފަރުވާއެއް  )ނ(  
އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 
މަރުކަޒަކަށް އެ ކުއްޖާ ބަދަލުކޮށް، އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ލިޭބނެ ިއންތިޒާުމ 

 ނެއެވެ. ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

ނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން ލިބެން )ރ(  
އެކަމާ  ،ދާންޖެހޭކަމަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދޭ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ އުސޫލާ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލު )ބ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީްނ  3ފަށާތާ 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

)ށ( އާއި، )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ޅ(  
ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް  ،ޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއިކުއް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-79/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                89 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

24 
 

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔާއަށް ވަގުތުްނ އެކަން 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މަރުކަުޒަގއި ހުރި ކުްއޖަކު  

 މަުރވުން 
މަރުކަޒުގައި ހުރި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަރުެވއްޖެކަމަށް  )ހ( .33

އެ ކުއްޖަކު، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކަްށ ބެލެވޭނަމަ، ވަގުތުން 
ގެންދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ގެްނދެވޭ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު 
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އެފަދަ 

 ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ފައިވާ ފަދަ ކަމެއް މަރުކަޒެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  32ހިނގައިފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ފަރާތްތަކަށާއި، އަްނނަނިވި ފަރާްތތަކަށް ވަގުތުން އަންގަންާވނެއެވެ.

 މިނިސްޓަރު؛ (1)   

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް؛ (2)   

 ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛ހިއުމަ (3)   

 ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތައް. (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާދިސާއެއް މަރުކަޒެއްގައި  )ނ(  
ހިނގައިފިނަމަ، އެކަން ހިނގަިއދިޔަގޮތް ބަލައި، އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ 

 ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަލު މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ  )ރ(  
ކަށުކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ، އެ ަމރުކަޒެއްގެ 

 ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެެހން އޮތް ނަމަވެސް، މަރުވި ކުއްޖާގެ ކަށުަކމާކެމީގެ  )ބ(  
 ޢާއިލާއިން ނުވަތަ އޭނާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުްނ ކަންކަން ކުރުމަށް އޭނާގެ

 އެދިއްޖެނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެއެވެ.
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ޢާއިލީ ބަްއދަލުުވންތަކާއި ފޯނު 

 ކޯލުތައް

 

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުްނތައް މެދުވެރިކޮށް ަގވާއިދުން  )ހ( .34
ވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންްޓ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއް

އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަުރ 
2021/R-117  )ުއާ ެއއްގޮތަށް)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދ، 

 މަރުކަޒުތައް ހިންގާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ ތެރޭގައި ކުދިންގެ ޢާއިީލ މަރުކަޒުތަކުގައި އަ )ށ(  
ޢާއިލާއާ އޮންަނ ގުޅުން ކެނިޑދާނެފަަދ   ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވިޔަ ނުދިނުމާއި

 ވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.ފިޔަ

ކޮންމެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ނ(  
މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިން ޢާއިލާއާ ބަްއދަލުކޮށް އެ  ،މަރުކަޒެއްގައި ވެސް

 ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެގޮތް މަރުކަޒުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުުކރުުމގެ ގޮުތން ެއޅިދާނެ 

 ފިޔަވަޅުަތއް 
  ،ންމަރުކަޒުތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމު ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން .35

އެ ކުއްޖަކު ކުރި ޢަމަލަކާ  ،އެ ކުއްޖަކު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެކެވެ. މިފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތު   

، ކުއްޖާ ެއފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ެމދުވެރިވި ސަބަބުތަކަށާއި ،އެ ވަގުތު ހުރިގޮތަށާއި
ކުއްޖާގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނނާމެުދ 

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ލިޔެފައި  ،އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުުކރުުމގެ ގޮުތންެވސް 

 ުނވާނެ ކަންކަން  ކޮށްގެން

 

ޖިސްމާނީ   ،ދިން ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސްމަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކު )ހ( .36
ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެްއ ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ނުވަތަ 
އިހުމާލުވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް 

 ލިބޭނެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ިހންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

މްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ކަމެއް އެއްވެސް ކުއްޖަކާ މެދު ރަޙު )ށ(  
ކުއްޖާ ލަދުގަންނާނެ ފަދަ އަދަބެްއ  ގައި ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދިހާލަތެއް

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުަވތަ ކުއްޖާގެ ސަބަބުން އެެހން ަފރާތަކަށް  )ނ(  
ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ކުއްޖާގެ ގައިގައި އަތްލަިއ، ނުަވަތ  ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ 

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެެގން ބާރުގެ  )ރ(  
އެ ހާލަތަކާ ނުބައްަދލު ެއއްވެސް ، ބޭނުންކުރަން ެޖހިއްޖެ ހާަލތެއްގައި ވެސް

 ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ބާރެއް ބޭނުން

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ،  )ބ(  
 ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަްސޓިސްއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޮފނުވަންާވނެއެވެ.

މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ކުއްޖަކާ )ޅ(  
 ސަބަބާއި، އެޅި ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ ތަފުސީލު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުދިންނަށް ިޚދުަމތް ދިުނމުަގއި 
އެއް ިޖންުސގެ ުމވަްއޒަފުން 

 ބަިއވެރިުކރުުވން 

ނާ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ނުވަަތ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ކޮޓަިރތަކާއި ފާޚާ )ހ( .37
އެނޫންވެސް ހާލަތެއްގައި ުކއްޖާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަްނޖެހޭނަަމ 

އެ ޮކޓަރިއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުގެ  ،ވަންނަންވާނީ
 މުވައްޒަފުންނެވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  ،ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާަފދަ ހާލަތެއްގައި )ށ(  
 ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ބަޔާން

ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިްނގ 
 ޕްރޮީސޖަރ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ  ،މަރުކަޒު ހިންގަންވާނީ )ހ( .38
އެއްގޮތަށް މަރުކަޒު ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާ ސްޓޭންޑަރޑް 

 ތަށެވެ.އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ  )ށ(  
މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެްނމެ ދަްށ  ،ޕްރޮސީޖަރގައި

  މިންގަނޑަށް މަރުކަޒު ހިންގާެނ ގޮތާއި، މަރުކަޒުގައި ހުންނަްނވާނެކަމަްށ 
 ، ޕްލޭންތަކުގެ އިތުރުންމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެހެނިހެން 
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މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ އެކުލަވައިލާ ސްޓެންޑަރ ޮއޕަރޭޓިންގ  )ނ(  
           ،މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުިދންގެ ޒާތީ ަމޢުލޫމާތާއި ،ޕްރޮސީޖަރގައި

ސިއްރު  ،ދިންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުއެ ކު
މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެހެްއޓުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި )ހ( .39 އަތްމަތީ ފޮތް 
 ހިމެނޭނެހެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތެއް އޮންނަންާވނެއެވެ.

 މަރުކަޒަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު؛ (1)   

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، އެޅޭނެ  (2)   
 ؛ފިޔަވަޅުތައް

މަރުކަޒުން ލިބޭނެ  ،އްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއިކު (3)   
 ޚިދުމަތްތަކާއި، ރައްކައުތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ؛ޝަކުވާ ބަލާ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު (4)   

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިްނނާއި، ޢާިއލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިްނތިޒާމު  (5)   
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛

  ބައްދަލުކުރުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛ޤާނޫނީ ވަކީލާ (6)   

ދިމާވާ ހާދިސާއަކުން ރައްކައުތެރިވާން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތާއި،  (7)   
 އެކަމަށް އިޖާބަދޭނެ ގޮތް؛ 

އަވަސް  ،ޞިއްޙީ އިމަރޖެންސީތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި (8)   
 ފަރުވާ ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން؛

 އޭޝަން ޕްލޭން؛އިވެކު (9)   
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މަރުކަޒަށް އެތެރެ ނުކުރެވޭނެ ތަެކއްޗާއި، މަރުކަޒު ތެރޭގައި ބޭނުން  (10)   
ނުކުރެވޭނެ ތަކެއްޗާއި، ކުދިންގެ އަތުން އަތުލެވޭނެ ތަކެއްޗާިއ 

 އެފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް.

ހައިން ކުޑަކުދިންނަށް ަފސޭ ،އަތްމަތީ ފޮތް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ )ށ(  
 އެނގޭނެފަދަ ޢިބާރާތަުކންނެވެ. 

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނޭ ގޮތަްށ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި .40 ސޭފްޓީ އެންޑް ސެިކއުރިޓީ ޕްލޭން 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 އް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް.މަރުކަޒުގެ ތަޅުދަނޑިތަ )ހ(  

          ،އެ ކުދިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިތަކާއި ،މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި )ށ(  
އެ ކުދިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަާރތްތައް ަބލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ާހލަތުގަިއ 

 އެކަން ކުރާނެ ގޮތް.

އި، އިޖާބަދޭނެ ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ރައްކައުތެރިވާން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތާ )ނ(  
 ގޮތް.

ކުއްޖަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކާ  )ރ(  
 ގުޅޭގޮތުން އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމު.

 އަވަސް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. )ބ(  

 އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭން. )ޅ(  

މްޕްރޮމައިޒްކުރާ ފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮ )ކ(  
 ގޮތް.

ސީސީޓީވީ ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން މަރުކަޒާއި މަރުކަޒު  )އ(  
 ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތް.
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 ހަވަނަ ބާބު 
 މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމުގެ އުސޫލުތައް 

މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ ކުއްޖަކާ މަރުކަޒުން  )ހ( .41 ން ަބއިިތއްބުން މަރުކަޒުތަުކަގއި ކުދި
 ކޯޓު އަމުރެއް އެ މަރުކަޒަށް ލިބުމުންނެވެ.  ،ހަވާލުވާންވާނީ

ަމރުކަޒުން  ،އެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާކަން )ށ(  
 ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

  ފުރިހަމަ ނަން؛ކުއްޖާގެ  (1)   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް؛  (2)   

 އުމުރު؛  (3)   

 ޖިންސް؛  (4)   

 ނިސްބަތްވާ ޤައުމު؛  (5)   

ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ކުއްޖާގެ    (6)   
 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ؛ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމާއި، ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް  (7)   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާޟީ ކަނޑައެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި؛  (8)   

 ކަމުގައި ޤާޟީ ކަނޑައެޅި ތަން؛ކުއްޖާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަން  (9)   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު؛  (10)   

 މަރުކަޒުގައި ހުންނައިރު ކުއްޖާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރުވާ.  (11)   

          ވަގުތު އެ ކުއްޖަކު  އެ ،އަމުރެއްގެ ދަށުން މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖަކު ގެންދަންވާނީކޯޓު  .42 ކުއްޖާ ަމރުކަޒާ ހަވާލުުކރުން 
 އެ ފަރާތެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތަކުންނެވެ. 

މަރުކަޒުތަުކަގއި ކުދިން ބޭިތްއބުުމގެ 
 އިުޖރާއަތު 

ޒުތަކުގައި ކުދިން ބޭތިއްބުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަ .43
 އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ
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ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމާއެކު ކުއްޖާއާ ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޗެކްކޮށް  )ހ(  
 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު؛  (1)   

 ށުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޙުކުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ކުއްޖާ ކުރި ކު  (2)   

 މަރުކަޒަށް ގެނައި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛  (3)   

ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  (4)   
 މައިންބަފައިންަނށް ނުވަތަ ބެލެިނވެރިންނަށް ލިބިފައިވާަކން.

ކުއްޖާގެ  ،ޖާގެ ފޮޓޯއެއް ނަގައިކުއް ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމާއެކު )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޑޭޓާބޭސްއަްށ  48މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިލަށާއި

 ލާންވާނެއެވެ.

)ތިނެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  3ގިނަވެގެން  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމާއެކު )ނ(  
ށް ޓަކަިއ ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި ނިންމުމަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24މަރުކަޒަށް ގެނެވޭތާ   (1)   
 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން؛

ން ދައްކަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތީ  (2)   
 ؛ހަދަންޖެހޭ ތަޙުލީލުތައް ހެދުން ،ކުއްޖާ ދައްކައި

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 2ރުގެ )މި އަކު  (3)   
 ،ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކައި ،ޑޮކްޓަރުންނަށް

 އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަކުރުން.
އަންނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހަާދ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓުގައި )ރ(  

 ވެ.ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި ހުްނނަްނވާނެއެ

 ؛ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތާއި ނަފްސާނީ ހާލަތު  (1)   

 އެކަން؛  ،ވަކި ކަމަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭނަމަ  (2)   
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 ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ބޭހެއް ޭބނުްނކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ހުރިނަމަ  (3)   
 އެކަން؛

 އެކަން؛ ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ކާނާއެއް ނުކެވޭަނމަ  (4)   

އްޔެއް އެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ހުރުމުގެ ގަޔަށް އަރާ ބަގައިން  (5)   
 އެކަން؛ ،ސަބަބުން އެކަހެރިކުރަންޖެހޭނަމަ

ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ހަރަާކތްތަެކއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް   (6)   
 އެކަްނ؛ ،ޑޮކްޓަރަށް ނުފެންނަނަމަ

 ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން ބާވަެތއްގެ ފަރުވާއެއްކަން ދެނެގަތުން.  (7)   

ލިުޔމުންނާއި   ،ކުއްޖާއާ މަރުކަޒުން ހަވާލުވާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތު ()ބ  
އަނގަބަހުން ކުއްޖާއާ ހިއްސާކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާއަށް ފަހުމްވިކަން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 މަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުރާ އެންމެހައި އުސޫލުތައް؛  (1)   

 ތަކާއި ކުއްޖާގެ ޒިންމާތައް؛ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު  (2)   

މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި   (3)   
 ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛

 މަރުކަޒުގައި ހުންނައިރު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮްތ؛  (4)   

 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް؛  (5)   

ކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ ޕްލޭން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފައިާވ   (6)   
 ؛ގޮތް

މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އެންމެހައި   (7)   
 މަޢުލޫމާތު؛

މަރުކަޒުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި   (8)   
 ؛ޝަކުވާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
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ކުއްޖާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ   (9)   
 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

މަރުކަޒުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ކުއްޖާއަށް  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމުން )ޅ(  
     ދީ، ކުއްޖާއަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަުރ ނުވަަތ 
އެ ކުއްޖަކަށް ޒިންމާވާ މުވައްޒަފާ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮްތ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންަނށް ައންގާ އެންމެހައި އެންުގންތަކާއި ކުދިންނާ  )ކ(  
       އެ ކުއްޖަކަށް އެނގޭ ބަހަކުން،  ،ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރަންވާނީ

ގުޅޭގޮތަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖަކަށް އަންގާ އެންގުންތަްއ އެ ކުއްޖެއްގެ އުމުރާ 
 ފަހުމްވިކަން މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

  ކުއްޖާ ގެންނަ އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވޭއިރު )އ(  
ްނ ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށ10ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 39މި ގަވާއިދުގެ 
 އަތުލުމަށްފަުހ، އެ ތަކެތީގެ ކުއްޖާގެ އަތުން ވަގުތީގޮތުން ،އަތުލެވޭ ތަކެތި

މާއެކު ކޯޑު ލިޔުމުން ބަލަހައްޓައި އެ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަރި
ކުއްޖާ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްލާއިރު އެ ތަކެިތ ކުއްޖާއާ  ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގެ  ،ޒުތަކުގައި ކުދިން އެޑްމިޓްކުރުމުގެ ކުރިންއަމިއްލަ މަރުކަ )ވ(  
ފީ ނުދެއްކުމުން ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް  ،ފީއާއި

 ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދޭންާވނެއެވެ.

މުރާ ގުޅޭގޮތަްށ ކުއްޖާގެ އު ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެނެވުމާއެކު )ހ( .44 ކުދިން ކެޓެގަަރއިޒްުކރުން  
ރަޙުމަތްތެރިކަމާއެކު، ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ކުއްޖާއާ 

 ސުވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކުްއޖާއާ ކުރާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބާއި )ށ(  
އިފައިވާ ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަ  ،އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަަޒންކުރާ ރިޕޯޓާއި

އެސެސްމަންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާނެ ގޮްތ 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ކުއްޖާ  )ނ(  
ނާއި، ކުއްޖާ ކުއްޖާގެ އުމުރާ އެއް އުމުރުފުރައެއްގެ ކުދިން ،ބަހައްޓަންާވނީ

އިވާ ކުދިންނާއި، ބާވަެތއްގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފަވާ ޢަމަލުތަކާ އެއްކޮށްފައި
 އެކުގައެވެ. ޖިންސެއްގެ ކުދިންނާކުއްޖާއާ އެއް

މަރުކަޒުގައި އަންހެން ކުދިންާނއި ފިރިހެން ކުދިން ބައިތިްއބަންވާީނ  )ރ(  
 ވަކިންނެވެ.

މަރުކަުޒަގއި ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

އަންނަނިިވ ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތާއި 43 މި ގަވާއިދުގެ )ހ( .45
 މަރުކަޒުތަކުގައި ލިޔުމުން ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.  ،މަޢުލޫމާތު

ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރި ސަބަބާއި، ބަހައްަޓން   (1)   
އަމުރުކުރި ފަރާތާއި، ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލީ 

 މަޢުލޫމާތު؛

 ؛ފަރުވާގެ ޕްލޭން ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ،ކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ ޕްލޭނާއި  (2)   

ކުއްޖާ ބެހެއްޓި ދުވަހާއި ވަގުތާއި ސަބަބާއި، ދޫކޮށްލި ދުވަހާއި   (3)   
 ވަގުތާއި ސަބަބު؛

ކުއްޖާ ބެހެއްޓުމާެބހޭ މަޢުލޫާމތު ކުއްޖާގެ ބެެލނިވެރިންާނ   (4)   
 ؛ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު

ޒުގައި ބެހެއްޓި މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ މަރުކަ  (5)   
 ؛ހާލަތާއި ނަފްސާނީ ހާލަތާއި ޖިްސމާނީ ހާލަތުގެ ތަފުސީލީ ރިކޯޑު

މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓި މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް   (6)   
 އައިސްފައިވާ ބަދަލު.

މާތު ގަވާއިދުން ބެެލހެއްޓުމެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫ )ށ(  
ނެތި ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ކުއްޖާއާމެދު އިހުމާލުވުން ކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، ކުދިން މަރުކަޒުގައި  )ނ(  
މެދު ާއދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަމާއި، އެ ކަްނކަމާ ،ތިބޭއިރު ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި

އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ކުދިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި، 
ކުދިންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި އެނޫންވެސް މައްސަލަތަކުެގ 

 ތަފުސީލު ގަވާއިދުން ބަލަހައްަޓްނވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން 

 ން ޑައިރެކްަޓރ އައްަޔނުކުރު

 

 ،މަރުކަޒު އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުަގއި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނީ )ހ( .46
 ޑައިރެކްޓަރެވެ. މަރުކަޒުގެ 

ޑިޕާޓްމަންްޓ  ،ދައުލަތުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ޑައިރެކްޓަރ ކަނޑައަޅާނީ )ށ(  
 އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.

ދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ތަންތަނުެގ ވަނަ މާއް 11މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ.  ،ޑައިރެކްޓަރ އައްޔަނުކުރާނީ

ެގ ޑައިރެކްޓަރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މަރުކަޒުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ  )ރ(  
 ގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ކިބައި

ކަމާބެހޭ  ،ގައި އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީގޮތުޑައިރެކްޓަރުގެ   (1)   
)ހަތަރެއް(  4 ،ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށް

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިާވ މީހެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ  ،ގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީޑައިރެކްޓަރު  (2)   
ންދާ ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އުފުިލ ތުހުމަތުކުރެވި ތަޙުޤީޤު ހިނގަމު 

 ދަޢުވާ ކުރިޔަށްދާ މީހަކު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޖިނާއީ ބޮޑު ުކށެއް  ،ގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީޑައިރެކްޓަރު  (3)   

ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮްށފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެގެން 
 ނުވާނެއެވެ.
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ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް .47 ޑައިރެކްަޓރުގެ ިޒންމާަތއް 
 މިވަނީއެވެ.

 މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ބެލެެހއްޓުން. )ހ(  

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  )ށ(  
ންދީގެން، ތަފާތުކުރުމެްއ ނެތި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަ
 ފަރުވާތެރިކަމާއެކުކަން ކަށަވަރުކުރުން.

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ލިެބންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކާއި ފަރުވާތައް  )ނ(  
އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ،އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ލިބެމުންދާކަމާއި

 ކަށަވަރުކުރެވޭކަން ޔަގީންކުރުން. 

އެ މަރުކަޒުން  ،މި ގަވާއިދާއި ،މަރުކަޒުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ )ރ(  
ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ އަތްމަީތ ފޮތާއި

 ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހަިއ  )ބ(  
 ތައް ފުރިހަމަތޯ ބެުލން. މިންގަނޑު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ޝަކުވާ ަބލާ ކޮމިޓީ  61މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
 އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުްނ. ،އުފެއްދުމާއި

 ޑޭޓާބޭްސއެއް ޤާިއމުކުރުން 

 

          ،ކުދިންނާއިއެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބި  ،ކޮންމެ މަރުކަޒަކުން ވެސް )ހ( .48
އެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްލާ ކުދިްނނާއި، މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 

 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ަފދަ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޑޭޓާބޭސް )ށ(  
ނިސްޓްރީއަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު އެންމެހަިއ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށާއި މި

 މަރުކަޒުތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިންެގ ދަފުތަރެއް ލިޔެ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް .49 މަރުކަުޒގެ ދަފުަތރު 
        ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި އެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްަދތަކަށް ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ. 5

 މަރުކަުޒގެ ުމވަްއޒަފުން 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ  9ވަނަ މާއްދާއާއި  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .50
 ،ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ ކަމާ، މަރުކަޒުތަކުގައި
 މީ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ދާއި

 ކައުންސިލަރުން؛ (1)   

 ސޯޝަލް ވަރކަރުން؛ (2)   

 ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަރުން؛ (3)   

 ؛އިދާރީ މުވައްޒަފުން (4)   

 ކެއަރޓޭކަރުން. (5)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 ،ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ ،މަރުކަޒުތަކުގައި

 އަންނަނިވި ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.

 ؛އިދާރީ މުވައްޒަފުން (1)   

 ކެއަރޓޭކަރުން. (2)   

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ަތޢުލީމާއި  )ނ(  
ޑަެއޅުމުގައި އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުކަމަށް ތަޖުރިބާގެ ޝަރުޠުތައް ކަނ

ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ މިފަދަ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމާއި  ،ބަލަންވާނީ
 ތަޖުރިބާގެ ޝަރުޠުތަކަށެވެ.

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ރ(  
 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި މި ،ރިހެބިލިޓޭަޝން އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނަނށް އެ ތަނުގަިއ ދިރިއުޅެން  (1)   
އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ޢާއިލާއާއި މުުޖތަމަޢުގެ އަފުރާދުންނާއެކު ގުޅުްނ 
ދެމެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި، މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ އާންމު 
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ށް އިރުޝާުދ އެ ކަންކަމުގައި ކުދިންނަ ،ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދީ
 ދިނުން؛

ކުދިންގެ އަޚްލާޤާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް  (2)   
 ބައްޓަންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

ތަާފތު ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުދިން  ،އިޖުތިމާޢީގޮތުން އެހީތެރިވެ (3)   
ނގަޅު އަލުން ކުށަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށާއި ރަ

ގޮތުގައި އަލުން މުޖުމަޢަށް އައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޓަކައި 
 .ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުްނނާއި އަންނަނިވި  50ޤާނޫނުގެ  .51 އިތުރު ފަާރތްތައް 
 ހަމަޖެހިފައި ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ގަވާއިދުްނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މަރުކަޒުތަުކގައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 މުދައްރިސުން. )ހ(  

 ދީނީ ޢިލްމުވެރިން. )ށ(  

 ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނުކޮށްދޭ ފަރާްތތައް. )ނ(  

 ސައިކޮލޮޖިސްޓުން. )ރ(  

 ސައިކޭޓްރިސްޓުން. )ބ(  

 ހެލްތު އެސިސްޓެންޓުން.  )ޅ(  

 ދަރުމަވެރިން. )ކ(  

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ކުދިން  )ހ( .52 މުަވއްޒަފުްނގެ ާޤބިލުކަން 
މަޤާމުގެ  ،ބެލެހެއްޓުމަްށ އައްޔަނުކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ފަރާތެއް ވާންާވނީ

ގުޅުންހުރި ތަމްރީނާއި ޢަމަލީ  ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުިރ، އަދި ކަމާ
 .ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީުހންނަށެވެ

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ކުދިން  )ށ(  
 2009/12ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޔަނުކުރާ ަފރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް 
ހުމަތެއް ކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ އެއްވެސް ތު
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ވާއެއް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙުކުމެއް ތަންފީުޛ ޢުދަ
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަުކަގއި ތިބޭ 
މުަވއްޒަފުްނނަށް އެނގެްނޖެހޭ 

 ކަންކަން

 ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ )ކުޑަކުދިންގެ 2019/19ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ( .53
ޤާނޫނު( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ 

 ،އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދައިފައިވާ ެއންމެހައި ގަާވއިދުތައް ،ޢަދުލުގެ ޤާޫނނާއި
 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގެންވާނެއެވެ. 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
 ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،އިތުރުންވެސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދތަކުގައި 
 މަރުަކޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނެގްނވާނެއެވެ.  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން

         ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި )ނ(  
އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އިޞްާލޙުތަކާއި، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުިހންމު މުޢާަހދާތަކުގެ ދަށުްނ އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޭޅ  
މާއި ރައްކައުތެރިކަމާއި، ކުޑަކުދިންެގ ޑަކުދިންނަށް އަަޅއިލުމަޢުލޫމާތާއި، ކު

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ މަޢުލޫާމތާއި ތަމްރީނު 
އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެން  ،މަރުކަޒުތަކުން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގައި ޕްރޮގްރާމްތައް

ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ެއފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި 
 .ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ގުޅޭ އުސޫލުތައް  މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ 

 ފަރުާވގެ ޕްޮރގްާރމްތައް ިހންުގން 

 

    މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާިއ އެހީތެރިކަން  .54
މްތަކާއި އަްނނަނިވި ބާަވތުގެ އިޞްލާީޙ ޕްރޮގްރާ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

 ރިހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.

 އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ހ(  

 ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ށ(  
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 ނުވާ ކުށްކުށުގައި ޝާމިލުާވ އަނިޔާވެރި ކުށްތަކާއި ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައި )ނ(  
 ކުދިންނަށް ހިންގާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް.

ޖިްނސީ ޢަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިންނަްށ  ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކާއި  )ރ(  
 ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް.

ްނ އަނިޔާވެރި ކުށްތަކާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ޝާމިލުާވ ކުދި )ބ(  
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް.

 

 

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ެގނައުމަށް  ،މުޖުތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށް ތިބުމަްށފަހު )ޅ( 
ކެއަރގެ -އާފްޓަރ ންޓަރގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،އި-ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ރީ

 ޕްރޮގްރާމްތައް.

         ،އި ތިޭބ ުކދިންނާއިއިތުރު ކުށަކަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކަލުގަ )ކ(  
 ލުވާ ކުދިން ިއޞްލާޙުކޮށްއެކި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ކުށްުކރުމުގައި ޝާމި

 ކުރުމަށް ޓަކައި ިހްނގާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް. ރިހެބިލިޓޭޓް

 ،އެކުލަވައިލައި ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް  54މި ގަވާއިދުގެ  .55 ޕްރޮްގރާމްަތއް އެކުަލވައިލުން 
 ފަރުވާގެ އަންނަނިވި ނިޒާމުތައް ހިެމނޭ ގޮތުންނެވެ. ،އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނީ

 ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ހ(  

 ގްރޫޕް ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ށ(  

 ފެމިލީ ކޮންފަރެންސްތައް. )ނ(  

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސްތައް. )ރ(  

 ކޮންފަރެންސްތައް.ކޭސް  )ބ(  

 ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ޅ(  

 ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމްތައް؛ )ކ(  

 ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ އިންޓެންސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް. )އ(  

 މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް. )ވ(  
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ޖާއާއި ާޢއިލާގެ ހާލަތަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެްނ ހިންގާ އާންމު ހާލަތަށާިއ ކުއް )މ(  
 ޕްރޮގްރާމްތައް.

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ހަށިގަނޑުގެ ތަރުބިއްޔަުތ އެކުލެވޭ  )ފ(  
 ޕްރޮގްރާމުތައް.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި )ހ( .56 ފަރުާވއާބެހޭ ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުުރން 
ވަަނ  54ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

 ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ
 ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައިލާ

2021/R-117 ުލުގެ އާންމު ގަވާއިދު( ގައި )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސަރުކާރުގެ  )ށ(  
އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެުދވެރިކޮްށ 

 ހިންގިދާނެއެވެ.

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދެވޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  .57 އް މުާރޖާކުރުން ފަރުާވގެ ޕްޮރގްާރމްތަ
        ،)އެކެއް( ފަހަރު 1އަހަރަކު  ،އަލަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން މުރާޖާކުރަންވާނެއެވެ. 

 ފަުރާވގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭ

 ޕްލޭނެއް އެކުލަަވއިލުން 
މަރުކަޒަށް ގެންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެ މަރުކަޒެއްގައި ހިންގާ  )ހ( .58

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމަނައި، އެ ކުއްޖަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ފަރުވާގެ 
 ޕްލޭނެއް މަރުކަޒުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ  ،އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
 ފަހުގައެވެ.  ކުރުމަށް އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ،ޕްލޭން އެކުލަވައިލާނީ

 ކުއްޖާގެ އުމުރު؛  (1)   

ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ކުށް ނުވަތަ ޢަަމލާއި، އެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޢަމަލުގެ   (2)   
 ؛ކުޑަބޮޑުމިން
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 ކޯޓުގެ ޙުކުމް؛  (3)   

  ؛  ނަފްސާނީ ހާލަތާއި، ޖިސްމާނީ ހާލަތު ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި  (4)   

 ؛ކުއްޖާގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަްނކުރާ ރިޕޯޓު  (5)   

ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދައިފައިވާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް   (6)   
 ރިޕޯޓުތައް؛

 ؛ކުއްޖާގެ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް  (7)   

 އު؛ކުއްޖާއާ ކުރެވޭ އިންޓަވި  (8)   

ކޮންމެ ފަރުވާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމުގައި ވެސް ކުދިންގެ   (9)   
ކުްއޖާ ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރަްށ  ،އުމުރަށާއި، ޖިންސަށާއި

 ގެންނަންޖެހޭ ބަަދުލތައް ގެނައުން؛ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ހާސިލުކުރަން  ފަރުވާގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަލީގައި  (10)   
 ބޭނުންވާ ލަނޑުަދނޑިތަކާއި ނަީތޖާ.

ތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީގެން ހިންގާ މަރުކަޒު .59 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ  ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

)ކުޑަކުދިންގެ  R-117/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައިލާ
ޢަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދު( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

  ވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.އެކުލަވައިލައިފައި

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ގުޅޭ އުސޫލުތައް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމާ 

 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

 

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންަނށް ދިމާވާ ކަންކަމާ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި )ހ( .60
 ޝަކުާވ ބެލޭެނ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުަށހެޅޭނެ، އަދި އެފަދައިން ހުަށހެޅޭ

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާއިުމކޮށްފަިއ  ،ނިޒާމެއް
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-79/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                89 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

42 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ޮގތާއި، ަޝކުވާއާމެދު  )ށ(  
ލުކުރާނެ ގޮތް އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ޢަމަ

 ބަހައްޓާންާވނެއެވެ. 

އެ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާިއ، އެ ކުދިންގެ  ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި .61 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 
ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ފަދައިން 

 މިޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. ކޮ

)ތިނެއް(  3މަދުވެގެން  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގައި )ހ(  
 މެންބަރުން ިތބެންވާނެއެވެ.

 މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ.  ،ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަނުޮކށް ވަކިކުރާނީ )ށ(  

 ،ކަޒުގެ މެނެޖީރިއަލް ލެވެލްގެ ފަރާތަކާއިަމރު ،ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި )ނ(  
 އިާދރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނެންވާނެއެވެ. ،ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނާއި

ވަގުތުްނ އެ މަޤާމަށް އެެހން ފަރާތެއް  ،ކޮމިޓީ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ )ރ(  
 އައްޔަނުކުރުމަކީ މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

        ޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައި ކޮމި (ބ)  
 އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުާވނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް  )ޅ(  
މަރުކަޒުން އަޅައިފައި ނުވާނަމަ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ 

ޓިސްއަށާއި،  ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް  ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެކަން ޖަސް
ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް، ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހަމަޖެހިފައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާއެއް  61ގަވާއިދުގެ  )ހ( .62 ކޮމިޓީގެ ނިްނމުން 
        )ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  7ން ފެށިގެން ގިަނވެގެން ލިބޭ ތާރީޚު

 އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމަންާވނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ބަލައި  )ށ(  
ގޮތެއް ނުނިންމޭނަމަ، އެންމެ އަވަހަށް ނިންމޭނެ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައި 

 ށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ބަލައި ނިމެންދެން ހޭދަވާ މުއްދަތުގެ  )ނ(  
ޝަކުވާއާ ގުޅޭ އަދާަހމަކުރުމެއް  ،ތެރޭގައި، ޝަކުވާ ހުަށހެޅި ަފރާތަށް

 ކޮމިޓީން ދޭންވާނެއެވެ.

ގޮތުގެ މަތީން ޝަކުވާއާ ުގޅޭގޮތުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ )ރ(  
 ނިންމާގޮތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަާރތަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ. 

، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި )ބ(  

)ހައެއް( މަހަކުްނ  6ކޮންމެ  ،ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް
ޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް މިނިސްޓްރީއަށާއި ޑިޕާ

 މަރުކަޒުތަކުން އަންގަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ހުށަހެޭޅ  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ޅ(  
ޝަކުވާއެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިމެނޭނަމަ، ނުވަތަ ކުއްޖަކާމެދު 

 ،ޝަކުވާ ލިޭބ ހިސާބުން ،ންއިހުމާލުވުމުގެ ކުށެއް ހިމެޭނަނމަ، އެކަ
މަރުކަޒުތަކުްނ  ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްއަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާތަާކ  61މި ގަވާއިދުގެ  .63 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
އެ ަޝކުވާތަކުގެ ސިއްރު  ،ން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކު

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ،ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި .64 މަްއސަލަ ބެލުުމގެ އިުޖާރއަތު 
މަރުކަޒުގެ ސްޓޭންޑަރޑް  ،މައްސަލަ ބެލުމާއި މައްސަލަ ނިްނމުމާ ގުޅޭ ތަފުސީލުތައް

 ރޮސީޖަރގައްޔާއި އަތްމަތީ ފޮތުގައި ލިޔެފައި އޮންަނންވާނެއެވެ.އޮޕަރޭޓިންގ ޕް
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 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ގުޅޭ އުސޫލުތައް  މަރުކަޒުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމާ 

އިންސްޕެކްޓްުކރުމަށް ކޮމިީޓއެއް 

 އެކުލަަވއިލުން 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މަރުކަޒުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލައި އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ޓަކައި  .65

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާންވާނީ  65މި ގަވާއިދުގެ  .66 ކޮމިޓީގައި ިހމެނޭނެ މެންަބރުން 
 އަންނަނިވި މެންބަުރންގެ މައްޗަށެވެ.

 މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް. ،މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ )ހ(  

         ،ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްއިން ކަނޑައަޅާ )ށ(  
 އެ އިދާރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފެއް.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުާރ އަމިއްލަ  ،މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ )ނ(  
 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް.

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ޞިއްޙީ މާހިރެއް. )ރ(  

ެއ އޮފީހުގެ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ )ބ(  
 މުވައްޒަފެއް.

 އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް. ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ )ޅ(  

އޭނާގެ  ،އަޅާއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކަނޑަ )ކ(  
 މުވައްޒަފެއް؛

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑައަޅާ ސޯޝަލް  )އ(  
 ވަރކަރެއް.

ކޮމިޓީއަށް މެްނބަުރން ައއްޔަނުކުާރނެ 
 ގޮތް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް  ،ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރން އައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރާނީ )ހ( .67
 ޖަސްޓިސްއިންނެވެ. 
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މަޤާމުގެ ލަޔާޤަތާއި  ،ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އަްއޔަނުކުރަންވާނީ )ށ(  
ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި، އަދި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ިލބިފައިާވ 

 މީހުންނެވެ.

)ތިނެއް( އަަހރުދުވަހުގެ  3 ،ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރާނީ )ނ(  
 ދައުރަކަށެވެ. 

        ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން 30އުރު ނިމުމުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދަ )ރ(  
އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން  ކޮމިޓީއަށްއައު މެންބަރުން 
ނަމަވެސް، އަލަށް އައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރުން ހިމެނޭ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

ނިމޭ  ކުރިން އައްޔަނުކުރި ކޮމިޓީގެ ދައުރު ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނުކުރެވޭ އެއްވެސް މެންބަރަކު  )ހ( .68 ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުަކމުން ވަކިުކރުން 
ނުވަަތ  ،މަޤާމުގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ބަްއދަލުވުމަށް )ތިނެއް(  3 ގެމަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖެހިޖެހިެގން ކޮމިޓީ
 ،އެ ފަރާތެއް މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 )ށ(  
( 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަުށން މެންބަރަކު ވަކިކޮްށފިނަމަ، ނުވަަތ 
        ފިަނމަ، އެ މަޤާމަކަށް އައު މެންބަރަކު،މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދީ

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15އެ މެންބަރު ވަކިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީެގ  65މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .69 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 
 ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް

މަރުކަޒެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ބޭނުންވާކަން ކުރިން އެންގުމަްށަފހު    (1)   
ނުވަތަ އެންގުމެއްނެތި އެ ތަނެއް އިންސްޕްކެޓްކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް 

 ވަނުން؛
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 އިންސްޕެކްޓްކުރާ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ ަތނުގައި ިތބޭ (2)   
 ކުދިންނާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންާނ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި  (3)   
     ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމުެގ ގޮުތން 

 ކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ރިކޯޑުތައް ހޯދުމާއި ބެލުން؛ އެ

ޔާންކޮށްަފއިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަ (4)   
 މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުން؛

     އިންސްޕެކްޓްކުރަނީ ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިންގާ ތަނެއްނަަމ،  (5)   
އެ ތަނެއްގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ 

ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތު  ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެކަާމ ގުޅޭގޮތުން
 ހޯދުން؛

މަރުކަޒުތައް ހުރީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުަތކާ  (6)   
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

ފަރުވާދޭ ކުދިންގެ އަދަދަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން  (7)   
ވާއިދުގައި ތިބިތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަކީ މި ގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ެފތޭ މުވައްޒަފުންތަކެއްތޯ ބެުލން؛

 )ށ(  
( 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް 
މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކޮިމޓީއަްށ ފެންަނ 

 ގެންވެއެވެ.މުހިންމު ކަންކަން ބެލުމުގެ ބާރު ލިބި

މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދަނީ ކަމާބެހޭ  )ނ(  
އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ނަތީާޖ  ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަމާއި

  ފެންނަ މިންވަރު ބަަލންވާނެއެވެ.

އި އެއްވެސް މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގަ )ރ(  
ަލސްނުކޮްށ  ،މަރުކަޒެއްގައި ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމަށް ެފނިއްޖެނަމަ

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮިމޓީން އަންގަންވާނެއެވެ.  ،އެކަން
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މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެއްވެސް  )ބ(  
 ،ހުމާލުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަމަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް އި

ކުއްޖާއަށް  ،އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އަޅައި
ރައްކައުތެރި މާޙައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން 
އެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް އެ މަޢުލޫމާތު 

 ނެއެވެ.ހިއްސާކުރަންވާ

މަދުވެގެްނ ކޮންެމ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުއފައްދައި ހިންގާ މަރުކަޒުތައް )ޅ(  
 )އެކެއް( ފަހަރު ކޮމިޓީން އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.  1އަހަރަކު 

ނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދުގައި  އެެހން އޮތް ގައި މި މާއްދާގެ )ޅ(  )ކ(  
އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ތީންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުތަެކއްގައި މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަްށ 
 ނިންމިދާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް، އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގައި  އެހެން އޮތްގައި މި މާއްދާގައި )ޅ(  )އ(  
އަށް ަމޢުލޫމާތު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިކަމަށް ކޮމިޓީ

 ޚާއްޞަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހިންގިދާނެއެވެ. ،ލިބިއްޖެނަމަ

މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު، މަރުކަޒުތަކުގެ ެފންވަރާއި،  )ހ( .70 އިންސްޕެްކޝަން ރިޕޯޓު 
މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި ކުދިްނނާިއ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ޮކމިޓީއަށް 

ން ހިެމޭނ ގޮތަށް ިއންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަ
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން،  )ށ(  
އިންސްޕެކްޝަން މަރުކަޒުގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމާއި، ރަނގަޅުކުރަން 

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަން 
 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އިންސްޕެކްޝަން ނިމޭތާ  )ނ(  

އެ މަރުކަޒަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ  ،އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު
 ޖަސްޓިސްއަށާއި މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޓީން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
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މެއްގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގެ އެއްވެސް ކަ )ރ(  
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށާއި  ،ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެެއވެ.

  ފޮލޯއަޕް
 އިންސްޕެްކޝަން 

         ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހިއްސާކުރި ރިޕޯޓުގައި  70މި ގަވާއިދުގެ  .71
 ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަރުކަޒަކަށް ވަކި

އެ ކަމެއް އިްޞލާޙުކޮށްފައިވާ ގޮތް  ،އަންގައިފައިވާނަމަ، އެ މުއްަދުތ ނިމުމާއެކު
 ފޮލޯއަޕް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކޮމިޓީން ހަދަންވާނެއެވެ.  ،ބެލުމަށް

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ންކަން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެހެނިހެން ކަ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް  .72 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގެ ލައިސަންސް 

 ކަމަށްލުކުރަންޖެހޭަފދަ ކަންކަން ހުރިސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނުވަތަ ބާޠި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަރުކަޒެއްގެ 
ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނުވަތަ ބާިޠލުކުރުމަށް ިމނިސްޓަރަށް ލަފާ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

 ނިންމާނީ މި ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ގޮތެއް .73 ގަާވިއދުަގއި ނެތް ކަެމއް ދިާމވުން 
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .74 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ން  މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާގޮުތން ކަނޑައެޅިގެ .75 މާނަކުރުން 
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި 

 އެވަނީ، އެ އިބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަރު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  )ހ(  
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތަްއ ވަަނ  92ޤާނޫނުގެ 

 ކުރާ ފަރާތަށެވެ.
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ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ، މައިްނބަފައިްނނާއި، ޝަރުޢީ " )ށ(  
 ،ޤާނޫނީ ބެެލނިެވރިންނާއި ،ބަލަދުވެރިންނާިއ، ޙަޟާނަތު ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި

ނަށެވެ. ޝަރުޢީ  ިތބޭ މީހުން ވާލުވެހަވަުގަތކު  ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެ
ޙަޟާނަތު ިލބިފައިވާ ފަރާތާއި ޤާނޫނީ ބެެލނިވެރިްނ  ބަލަދުވެރިންނާއި

      ،     އާއި ()ޢާއިލާއާބެޭހ ޤާނޫނު  2000/4މާނަކުރާނީ، ޤާޫނނު ަނންބަރު 

 .ންނެވެ މަތީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއެ 

ބުެނފައި އެަވނީ، މަރުކަޒުތަކުގެ ހަރަކާްތތައް ބަލަިއ  "ކޮމިޓީ" ކަމަށް )ނ(  
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ  65މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ޓަކައި

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

 ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ " )ރ(  
ވާނަމަ،  މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި

އެހެން ނަމަވެސް        )ަފނަރަ( އަހަރު ފުރި، 15މުރުން އުމީލާދީގޮތުން 
ލަތުގަިއ ހާނޫން  )އަށާރަ( އަހަުރ ފުރިފައިުނވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ 18

ނުވާ ކޮންމެ  ރިފައި)އަށާރަ( އަހަރު ފު 18މުރުން އުއެއީ މީލާދީގޮތުން 
 .ވެކަށެކުއްޖަ

 2022/3"އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ބ(  
 )ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ

 ވެ.ށެޖަމްޢިއްޔާތަކަ

 "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށެވެ. )ޅ(  

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ޤާނޫނު  )ކ(  
 ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ޤާނޫނު  )އ(  
 ޓަރަށެވެ.ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސް

"ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ވ(  
 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ. 2019/18
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ވަނަ މާއްދާގެ  46"ޑައިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )މ(  
 ދަށުން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށެވެ.

ޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޑިޕާ )ފ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ  17ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުެގ 

 އުފައްދައިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު       ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން .76 އުަވއިލެވޭ ގަާވިއދު 
2021/R-93  ޭކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅ(

 ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ. 

_______________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ` 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.     
 

ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް އެދި  ކުޑަކުދިންގެ 
 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

 މަރުކަޒު ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .1

 ޖަހަން:( ފާހަގަ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ) މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް: 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް     

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއް

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް

 އްލަ ފަރުދެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމި

 ފަރުދެއްގެ )އަމިއްލަރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  

 ވިޔަފާރި/ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ(
 

  އެޑްރެސް: 
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  ފޯނު ނަންބަރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 މަރުކަޒާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: .2

 މަރުކަޒުގެ ބާވަތް: 

 

 ( ފާހަގަ ޖަހަން:ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި )

 ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެްނޓަރު 

 ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ާހފްވޭ ހައުސް

 ލޯންގް ޓަރމް ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ ފެސިލިޓީ

)ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ  R-79/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ  9ގެ  ވާއިދު(ގަ

 މަރުކަޒު

ހަޅާ ނަން  ހުށަމަރުކަޒަށް ކިޔަން 
 ލިޔާނެގޮތް  ތާނަ އަކުރުން

 

ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަން  މަރުކަޒަށް 
 ގޮތް  ބަހުން ލިޔާނެއިނގިރޭސި

 

މަރުކަޒުގެ ނަން )ކުރިން  
ސަންސް ދީފައިވާ ލައި

 މަރުކަޒެއްނަމަ(

 

ކުރިން  ،ލައިސަންސް އައުކުރާނަމަ 
 ނަންބަރު ގެދީފައިވާ ލައިސަންސް

 

  އެޑްރެސް  

  އަތޮޅާއި ރަށް މަރުކަޒު ހުރި  
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  ފޯނު ނަންބަރު  

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  

 މަރުކަޒު ހިންގާ އިމާރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: .3

މަރުކަޒު ހިންގަން ބޭނުންކުރާ  
މިްނ އިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ބޮޑު

 )އަކަފޫޓުން(

 

      ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ  
ބޮޑުމިން  ،ކުގެ އަދަދާއިއެކި ރޫމްތަ

 (ފޫޓުންއަކަ)

 

ހުރި ގޮްތ މަރުކަޒަށް ބޯފެން ލިބެން  
 )ތަފުސީލާއެކު(

 

  މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީ  

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިން  
 ންކުރުމަށް ހުރި ފާޚާނާގެ އަަދދުބޭނު

 

މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  
 ންކުރުމަށް ހުރި ފާޚާނާގެ އަަދދުބޭނު

 

 

 އިޤުރާރު: .4

     )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  2019/18ކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ާޤނޫނު ނަްނބަރު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަ  
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް 

 ވެ އެއްބަސްވަމެވެ.ގޮަތށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤުރާރު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި، އެ

  ސޮއި: 
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  ނަން: 

  މަޤާމު: 

  ތާރީޚު: 

  ތައްގަނޑު: 

 

 

 މަރުކަޒު ހިންގުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް: .5

 މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އަތުްނ ނަގާ ފީ ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް: 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ

 ބޭރުގެ އެހީ

 އެހެނިހެން 

ޒުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އަތުްނ މަރުކަ 
ފީ ނެގުމަށް ހުށަހަޅާގޮތް )ނެގުަމށް 

 އަދަދާއި އެހެނިހެްނ ހަމަޖެހިފައިވާ
 ތަފުސީލު(

 

 

 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި މަޤާމުތައް: .6

 އަދަދު މަޤާމު 
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 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 / ހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެ  #

ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ުނވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ  .1
 ކޮޕީ.

 

މަރުކަޒު އުފައްދައި ހިންގުމަށް ާފސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުަވތަ ާޕޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  .2
 ވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ އެ ފަރާތުގެ ިއޤުރާރު.ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނު

 

ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  .3
ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާްތތަކުގެ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ، ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

 ވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.ނު

 

  ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ުނވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. .4

  ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ާބވަތެއްގެ މަރުކަޒެއްކަން. .5

  މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރާނެ ތަނާއި، ފްލޯ ޕްލޭން. .6
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   ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް.މަރުކަޒުން .7

  މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބެހިގެންވާ ފަްނނީ ދާިއރާތަކުގެ ލިސްޓާއި އޮނިގަނޑު. .8

  މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ގޮތް. .9

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ  1ތުވެދިޔަ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތުގެ ވޭ .10
 ރިޕޯޓު.

 

  މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގުމަށް ނިންމާ އަގު. .11

  މަރުކަޒުން އެއް ވަގުތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ފަރުވާދެވޭނެ ކުިދންގެ އަދަދު. .12

އި ފަރާތްތަކަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދެވޭނެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަ .13
 ފެންވަރުހުރި އަދި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ބައެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން.

 

  ންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.މުވައްޒަފު ،މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހިމެނޭހެން .14

  މަރުކަޒުގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .15

  މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު. .16

  މަރުކަޒުގެ ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ. .17

  މަރުކަޒުގެ އަތްމަތީ ފޮތް. .18

_______________________ 


