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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު  އުސޫލުތައްއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތާބެހޭ 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު ފެށުމާއި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ 

 ދިނުމުގެކުދިންނަށް ދައުލަތުން ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން  ގެންނަދަށަށް 
އޯލްޓަނޭިޓވް  އުސޫލުތަކާއި، ގޮތުން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތުގެ 

ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަްނެޖހޭ 
ަވނަ މާއްާދގެ  61އެ ޤާނޫނުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ގޮތުން 

ަވނަ  95ަވނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުެގ  6)ހ( ގެ 
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން  131ގެ )ށ( އާއި، މާއްދާ

 ގަވާއިދެކެވެ. އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 އުސޫލުަތއްމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތާބެހޭ  )ށ(  
 ކަނޑައެޅުމުެގ ގަވާއިދު" އެވެ.

 ކުުރމެވެ.ހާސިލުމި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންަކން   .2 މަޤްޞަދު 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  95ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ހުންނަްނެޖހޭ 
 ،ފެންވަރާއި، އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަްނޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި 

ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްުކރާ 
އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ، އުސޫލާއިމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ 

ކުދިންަނށް  އެ، އުސޫލާއިބައިތިއްބާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 
 ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުން؛ލިބެން
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ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުަގއި އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ  )ށ(  
 ޓަންޖެހޭ ަހމަތައް ކަނޑައެޅުްނ؛ ނަގަހައް

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ  )ނ(  
  ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރުން؛ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ޙައްޤުތައް  )ކުޑަކުދިންގެ 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
( ަވނަ 6) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  61ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި 
ވިސްގެ ޒިންމާަތއް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރ

 ބަޔާންކުރުން.

 ދެވަނަ ބާބު 
 ގައި ނަގަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ދޭ މަރުކަޒުތަކުއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
މަރުކަޒަތަކުގައި ނަގަހައްޓަންޖެހޭ 

 ހަމަތައް

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް ިހންގަންވާނީ އަންނަިނވި ހަމަތަްއ   .3
 ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނެގެހެއްޓުން؛ ޢާއިލާއަކީ، ކުޑަކުއްޖެްއ ހެދިބޮޑުވުަމށް  ޢާއިލީ މާޙައުލު )ހ(  
އޮންނަ ޠަބިޢީ މާޙައުލުކަމަށް ދެކި، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި ކުިދން 
ބެހެއްޓުނު ނަމަވެސް، އެްނމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ޢާއިލާގެ ތެރެިއން 

ކުދިންގެ  ލިބޭ އަޅައިލުން ުކޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ
ނުވަތަ ފޮސްޓަރކުރާ ފަރާތަކާ  ހަވާލުކޮށްގެންހަވާލުލާއާ ޢާއި

        ކުދިން ޢާއިލީ މާޙައުލަަކށް  ނަމަެވސް، އެ  ހަވާލުކޮށްގެންހަވާލު
 ކުރުމަށެވެ. އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދިނުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ  )ށ(  
މުޢާމަާލތު ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބައިތިއްބާ ކުދިންނާ 

އެްނެމ  ނިްނމުމުގައިގުޅޭ ކަންކަން  ކުދިންނާ އެ ކުރުމުގައްޔާއި،
އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް 

މަށެވެ. މިގޮތުން ކުދިންނާ ގުޭޅ ގޮތުން ނިންމާ ކޮްނެމ އިސްކުރު
ކަމަާށއި ރައްކައުތެރިކުދިންގެ  އެ ނިންމުމެއްގައިވެސް 

ކުދިންެގ ހެދިބޮޑުވުން ކަށަވަރުކުރުަމށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ 
 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

ދޭ ޒަރޫރީ މުއްދަތަށް ބޭތިއްބުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރެގ ޚިދުމަތް  )ނ(  
ތަނެއްގައި  ކުދިން އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބަންވާނީ، އެ

 މުއްދަތަކަށެވެ.  ބައިތިއްބަންޖެހޭ ބޭުނމެއް އޮންނަ ކޮންމެހެން 
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އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަޅައިލުން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ  )ރ(  
ބައިތިއްބާއިރު، ކޮންެމ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިން 

 ައޅައިލަްނ ޖެހޭނެއެެވ.ކުްއޖަކަށް  ކުއްޖަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަްށ އެ
ކުްއާޖގެ  އަޅައިލުމަށްޓަކައިކުއްޖަކަށް އެންެމ އެކަށީގެންާވ ގޮތަށް 

ކަމަށާއި ހެދިބޮޑުވުމަށް ރައްކައުތެރިބޭނުންތަކަށާއި، ކުއްޖާގެ 
ންކަން ދެނެގަތުމަށް ގަވާއިދުން ކުއްޖަކަށް ބޭނުންވާ ކަ ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް

ކުްއޖާއާެއކު  އެ ކުއްޖާއާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކުދިން ވަކިނުކުރުން؛  )ބ(  
ފާ ނުަވތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަ ކުްއޖާގެ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެ
މަރުކަޒެއްަގއި ދޭ  އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ކުއެއްބަނޑު ކުއްޖަ

      ނުަވތަ  ،ކުއްޖާއަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް ނަމަ ބޭތިއްބުމުގައި، އެ
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ނަމަ، އަދި ކުއްާޖ  އެ

އެއްބަނޑުއެއްބަފާ  ކުްއޖާގެ އެ  ކުްއޖަކުއެފަދަ  ،ދެކޮޅުނަހަދާނަމައެކަމާ 
ނުވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ކުދިންާނ ވަކިނުކުރުަމށް 

މުރުގެ ގޮތުން ދޮށީ އުއިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، 
ވަކި ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް  ކުދިންނަށް އުމުރުފުރައިގެ

ހަމަޖައްސައިފައިވުމުެގ ސަބަބުން، އެފަދަ މަރުކަޒެއްގަިއ ދޮށީ 
ކުދިން ބަހައްޓާ ބެހެއްޓުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.  އުމުރުފުރައިގެ

ކުއްޖާއާ ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުުމގެ ، ހާލަތެއްގައިއެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ 
 .ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ  )ޅ(  
ިއ، ކަމާކުދިންގެ އަމިއްލަވަންތަޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ 

 ސާސް ޙްއައިޑެންޓިޓީ ކުރިއެރުވުމަށާއި ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާކަން އި
ކުއްޖެއްގެ ޢާއިާލއާ  ޓަކައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެ ކޮށްދިނުމަށް

 އެކަަމށްގުޅުން ބޭއްވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ދެކި، 
 މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ގެއްލުން ނުދިނުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި  )ކ(  
ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް، މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ތިބުމުގައި، 

ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކުްއާޖގެ  އެއްވެސް ގެއްލުމެްއ ލިބިގެން 
 ކަންކަންވެސް ކޮށްެގން ފޯރައިފާނޭހެދިބޮޑުވުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 

 ވާނެއެވެ.ނު

ކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ރައްކައުތެރި )އ(  
ހިްނގާ މަރުކަޒެއްެގ ތެރޭގަިއ  މަރުކަޒެއްެގ ފަރާތުން، އެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ވާންާވނީ  ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  މަރުަކޒުން ބޭރުގައި
ކުރުމުންނާއި، ހުިރހާ  ނާއި، ޓްރެފިކްކުރުމުން ކުދިން ރަހީނު އެ
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ބާވަތެއްގެ ގޯނާއިންނާއި، އިހުމާލުންނާއި، އަނިޔާއިންާނއި 
 ރައްކައުތެރިވެފައިވާއެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން 
މަރުކަޒެއްގައި ިތބޭ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް އެ

ކުދިންނާ ވާސިލުވެވޭެނ ތިންަވނަ  ނުވަތަ އެ، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން
އަނެއް ކުއްޖެްއގެ  ކުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެއް ކުއްޖަފަރާތެއް

 މަރުކަޒެއްގަިއ ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ރައްދުވެގެން ފަރާތުންވިޔަސް އެ
 ނުވާނެއެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް  )ވ(  
 މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްަކތްދޭ 

ފަރާތްތަކަށް ކުދިންނާއި  ތްތެރިކޮށެވެ. އަދި އެހަކުރަންވާނީ ަނޒާ
ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އިތުބާރު ނުވަތަ ބާުރ ނަހަމަގޮތެއްަގއި 

ފަރާތްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އެ
ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި، އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ލުގައި ބަދަ

އް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވަތަ ކޮށްދޭ ކަމެ ،ދޭ ހަދިޔާއެއް، ނުވަތަ ފައިސާއެއް
 ނުވާނެއެވެ. 

ތިރާމާއި، ބައިވެރިވުން؛ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޙްކަރާމާތާއި، އި (މ)  
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނާ ހުރިހާ 

ކުދިްނގެ  އެ  ،ކުރަންވާީނ އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާަމލާތުވެސް ހާލަތެއްގައި
ގެ މަތިންނެވެ. ައދި އްގޮތެ ފަދަ ވާރައްކައުތެރި ތެރިކަންކަރާމާތް

       ކުދިންނާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު 
ކުދިންނާ ގުޅޭ ކޮނެްމ  ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލުކޮށް، އެ އެ

ންެޖހޭނެކަަމށް ކުދިންެގ ބައިވެރިވުން ހޯދަ ނިންމުމެއްގަިއ އެ
 ދެކެންވާނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން؛  (ފ)  
      މުވައްޒަފުްނ ކުރާ ަކންކަމަށާިއ،  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އެ

ޖެހޭނެއެެވ.  ކަންކަމުްނ ނުކުންަނ ނަތީޖާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެ
ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން  މިގޮތުން، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް

ބުމަށް ޤާނޫނުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިްނމާައކީ ތިއްބޭ
އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތު ިހމެނޭ އަމާނާތެއް ކަމަށް އޮްނނަ 

ތަނުގައި ބައިތިއްބާ  މަރުކަޒުތަކަކީ، އެ  އޮތުމަށް ބަލައި، އެ
ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށާއި، މުޖުތަމަޢަށް  ކުދިންނަށާއި، އެ

 ންޖެހޭނެ ތަންތަނެވެ.ވާބުދާރީވާޖަ

ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯޑު އޮފް 
ކުޑަކުދިން  ކޮންޑަކްޓާއި،
 ކުރުމުގެ ޕޮލިސީ ރައްކައުތެރި

ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުެގ ލަާފގެ ރައްކައުތެރިކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ހ(  .4
މަތިން މިނިސްޓަރު އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެިމލީ 
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ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން އަންނަނިވި މިންގަނޑުަތއް 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި  (1)   
ނަލް މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ޕްރޮފެޝަ

 ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް؛ އަދި 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކުްނ  (2)   
 ކުރުމުެގ ޕޮލިސީ.ރައްކައުތެރިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކުޑަކުދިން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތައް، މި ގަވާއިަދށް  )ށ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން  ،ތެރޭގައި
 ކުރަންވާނެއެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ،އެކުލަވައިލައި

 ތިންވަނަ ބާބު 
 އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

 

ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ އޯލްޓަނޭޓިވް 
މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ 

ކޮށްދޭންޖެހޭ  ކުދިންނަށް ކަށަވަރު
 ޙައްޤުތައް 

އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކަކީ، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަުރކަޒުތަކުގައި   .5
 ބައިތިއްބާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ޙައްޤުތަކެކެވެ.

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ ނުވަަތ ކުއްޖާައށް  )ހ(  
އުެރއް ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެްނމެ ިއސް ދަރައްކައުތެރިއަޅައިލުމާިއ 

 އަދާކުރާ ފަރާތާ ވަކިވާންޖެހުނު ސަބަބު އެނގުމުެގ ޙައްޤު؛

ސަަބބު  ގެނައި ކުއްޖާ، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް  )ށ(  
 މުގެ ޙައްޤު؛އެނގު

ކުއްޖާ، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުަކޒެއްގައި ހުންާނެނ  )ނ(  
އޮތް  ކަނޑައަޅައިފައިކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތު ވަކި ގޮތަކަށް 

 ތުމުގެ ސަބަބު އެނގުމުެގ ޙައްޤު؛އޮ

ކުއްޖާ ހުންނައިރު، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި  )ރ(  
           ،މަރުކަޒުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި  ކުއްޖާއާމެދު އެ

ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އެނުގމުގެ ޙައްޤު. އަދި ކުއްޖާގެ  އެ
 ްނޖެހޭނެ ގޮތް އެނުގމުގެ ޙައްޤު؛ޒިންމާތަކާއި، ކުްއޖާ ޢަމަލުކުރަ
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 ގޮތް އެނގުމުެގ ޙައްޤު؛ހިފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހަަމޖެ )ބ(  

 ހާލަަތށް ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮތް ަކމަށްވާ )ޅ(  
ބަލައި، ކުއްޖާެގ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކޮށް ގުޅުްނ ބޭއްވުމަްށ ކަންަކން 

 ހިފައިވާ ގޮތް އެނުގމުގެ ޙައްޤު؛ހަމަޖެ

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ )ކ(  

 ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، ސައިކޮޮލޖިކަްލ އެހީތެރިކަާމއި )އ(  
 ކައުންސިލިންގ ލިބުމުެގ ޙައްޤު؛

 ވާރކަެރއްކުއްޖާގެ ކޭސް މެޭނޖްމަންޓު ހަދާނެ ަކނޑައެޅިފައިވާ ކޭސް  )ވ(  
ޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ކުރުމަށް އިންޓެގްރޭޓް-ލިބުމާއި، ކުއްޖާ ރީ

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛އެހީތެރިކަން 

ކުއްޖާގެ ކޭސް ފައިލް ބެލުމުގެ ޙައްޤާއި، ކުއްޖާގެ ކެއަރ ޕްޭލްނ  )މ(  
 ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު؛ އެކުލަވައިލުމުގައި

ކުއްޖާއަށް އަސަރުކުރާނެ ނިްނމުންތަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ޚިޔާުލ  )ފ(  
 ންވާ ގޮތް ފާޅުކުރުމުެގ ޙައްޤު؛ފާޅުކުރުމާއި، ކުއްާޖ ބޭނު

ަކންކަން ކަމުގައިވާ، ކުއްޖާައށް  މުހިންމުކުއްޖާއާ ގުޅޭ  )ދ(  
 ދިނުމުގައްޔާއި،ކުއްޖާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ  އަޅައިލުމުގައްޔާއި،

ކުރުމުގައި  އިންޓެގްރޭޓް-ތަޢުލީމާއި ޢާއިލާ ހޯދުމުގައި އަދި ރީ
 އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ޙައްޤު؛ކުއްޖާ

 ކޮށްފައިވާހުއްދަ ،ޕްރައިވަސީ ލިބުމާއިއެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  )ތ(  
 ލަ ތަކެތި ގެންގުޅުމުެގ ޙައްޤު؛ނިސްބަތަކަށް އަމިއް

ކުއްޖާގެ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ ތަޢުލީުމ ލިބުމާއި، އަރާމުކުރުމާިއ،  )ލ(  
 މާއި، ކަސްރަތުކުރުމުެގ ޙައްޤު؛މުނިފޫހިފިލުވު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ާކނާ ލިބުމާިއ،  ކަންމަތީގައި ހުރެވޭ ފަދަދުޅަހެޔޮ )ގ(  
 ރައްކައުެތރިކުއްޖާގެ ގަޔަށް ހެޔޮވަރު އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 އަންނައުނު ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މޮނިޓަރކުރުެމއް  ،ނިސްބަތަކަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ )ޏ(  
 ނުވުމާއި ސިީޓ ލިބުމުގެ ޙައްޤު؛ނެތި ސިޓީ ފޮ
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ރުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާ ،ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުމާއި )ސ(  
 މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި އެްއ ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނުދެވޭ ގޮަތށް

 ވުމުގެ ޙައްޤު؛ރައްކައުތެރިހިފެހެއްޓުމުން 

 ވުމުގެ ޙައްޤު؛ރައްކައުތެރި އަދަބުންއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިްސމާނީ  )ޑ(  

 ބަހައްޓައިފައިއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ  )ޒ(  
ހުްނނަ  ބަހައްޓައިފައިގުޭޅ ހުރިާހ ކަމަކާއި، ކުއްާޖ  ހުންނަ ހުރުމާ 

 )ނުވަދިހަ( ދުވަހަކުން މުރާަޖޢާ 90ހުރުން އެންމެ މަދުވެގެން ކޮްނމެ 
 ކުރުމުގެ ޙައްޤު؛ އަދި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ ޙައްޤުތަކެއް ކުއްާޖގެ މި މާއްދާގައި  )ޓ(  
މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް ކިޔައިދީ އެނގުމުގެ 

ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް އެ ޙައްޤާއި، އެ
 އެނގުމުގެ ޙައްޤު.

ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބާއްވާއިރު 
 މޮނިޓަރކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ބޭނުމަށް، ޢާއިލާއާ ކުްއާޖ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .6
ކަމެއް  ބައްދަލުކުރާއިރު، ނުވަތަ ފޯނުން ވާހަކަދައްކާއިރު، އެ

ަކމެއް ަކމުަގއި  މޮނިޓަރކުރެވޭނީ، އެީއ ކޮްނމެހެްނ ބޭނުންތެރި
ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އެކަން ކުރަންޖެހޭީނ، އަދި  އެވެ.ވާނަމަ
  މަތިންނެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އުސޫލާ

މި މައްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ  )ށ(  
ޖެހޭކަަމށް  މަތިން، ކުއްޖަކު ޢާއިލާއާ ގުުޅން ބާއްވާއިރު މޮނިޓަރކުރަން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ،އުސޫލެއްކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ 
މައްޗަށް ބިނާޮކށް ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުން ދޭ ލަފާގެ ރައްކައުތެރި

ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެިމލީ  ،މިނިސްޓަރު އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަްނ ، އުސޫލުމި މާއްދާ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ޗައިލްްޑ  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދިވެހި، އެކުލަވައިލައިއެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިްނ 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.އެ ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ކުއްޖާ 
 ބައްދަލުކުރުން ހަނިކުރުމުގެ ބާރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ެގ ބޭނުމަށް، ކުޑަކުދިްނގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7
ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން ކުްއާޖގެ ރައްކައުތެރިޙައްޤުތައް 

ރު މިިނސްޓަރަށް ޢާއިލާއާ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރުން ހަނިކުރުމުެގ ބާ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މައްދާގ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ކުއްާޖއާ  )ށ(  
      މި ގަވާއިދުގެ، ހާލަތްތަކާއި އުސޫލުތައްބައްދަލުކުރުން ހަނިކުރެވޭނެ 
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އުސޫލުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  6
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބާރުެގ ދަށުން ކުްއާޖގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ  )ނ(  
ކުރުމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުްއާޖގެ  ޢާއިލާއާ ކުއްޖާ ބައްދަލުކުރުން ހަނިކުރާ 

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ އެއްެވސް ޝަކުވާއެއް އޮވެްއޖެނަމަ، ޤާޫނނު 
ކުރުމުގެ ރައްކައުތެރި)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ނަންބަރު 
ދައުލަތުގެ  ،އިވާ ގޮތުގެ މަތިންވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަ 34  ޤާނޫނު( ގެ
ހުށަހެޅުުމގެ ކަމެއް  އެއިދާރާތަކަށާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ކަމާބެހޭ 
 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޙައްޤު އެ

ސިޓީ  ،އަމިއްލަ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި
 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ސިޓީ  ،ފޮނުވުމާއި

)ޏ( ގެ ބޭުނމަށް، އޯލްޓެނޭޓިވް  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ތ(  5މި ގަވާއިދުގެ   .8
ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ގެންގުޅެވޭެނ 

ކުދިންނަށް  ކުދިން ފޮނުވާ ސިޓީއާއި އެ  އަމިއްލަ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ 
ޗައިލްޑް ، އުޫސލުތަކާއި މޮނިޓަރކުރުމާބެޭހ ހާލަތްލިބޭ ސިޓީ ޮމނިޓަރކުރެވޭނެ 

        ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އެންޑް
)ތިނެއް(  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، އުސޫލުމި 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިްނ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢުއެ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، އެކުލަވައިލައި

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އުސޫލު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ކުދިން ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
 މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭތިއްބޭނެ ކުދިން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރެގ ޚިދުމަތް ދޭ ތަކުގައިވާ ުކޑަކުދިން، ހާލަތްއަންނަނިވި   .9
ޗައިލްޑް އެންްޑ  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ން ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަ

ބެލެނިވެރިްނ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިްނ ނުވަތަ މައިންބަފައިން،  )ހ(  
ތައް ހާލަތްމާޙައުލެއް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ  ރައްކައުތެރިދުނިޔޭގައި ތިބެ، 

ބެލެނިވެިރން  މައިންބަފައިން ނުވަތަމެދުވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި، 
ކަން ރައްކައުތެރިއިހުމާލުވެގެން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން ދައުލަތުން 

 ފޯރުކޮށްދޭ ކުޑަކުދިން؛

ޓަކައި  ކުރުމަށް ތަންފީޛުޤާނޫނީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ޙުކުމް  )ށ(  
މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ޖަލުގަިއ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރަން 

 މީހުންެގ ކުދިން؛ ދާންޖެހޭ

ކުްއާޖގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން، އެ ގެސިކުނޑީ )ނ(  
ުމޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި  ތެރޭގައްޔާއިބަލީގެ ސަބަބުން ޢާއިލާގެ 

ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ބަޔަކަށް  ގޯސްވެ އެ ހާލަތުގުޅެވޭ ވަރަށް ބަލިނުގެން
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ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލުތައް ނުވަަތ އަމިއްަލ ނަފްަސށް 
 ކުދިން؛ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަދަ ނުރައްކާވެދާނެ 

ކުދިްނގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ އެ  )ރ(  
 ވެރިން ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ކުދިން؛ބަލަދުމައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ 

ކަން ބޭނުްނވާ ރައްކައުތެރިގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުީތ  )ބ(  
 ކުދިން؛

އެހެން ފަރާތެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާ އުފުލުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ ނުަވތަ  )ޅ(  
 ކުދިން؛ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ނުކުޅެދިފައިވާ ޝަރުޢީ ބަދަލުވެރިއެއް

ނުވަތަ ިމސްކީނު ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ އެއްވެްސ ކުދިން ޔަތީމު  )ކ(  
 ލާނެ މީހަކު ނެްތ ކުދިން؛އިނެތި އަޅަ އިބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޔޭގަ

އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެންނަންެޖޭހ  )އ(  
 ކުދިން. ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް 

ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ 
މެނުވީ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރއަށް 

 ބަދަލުނުކުރުން 

    )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްާކތެރިކުރުމުގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   .10
ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ  97ޤާނޫނު( ގެ 

ރެވެނީ އެންެމ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކު
 ޓަކައި، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ެއޅުމުެގ ކުިރން ފުރިހަމަ  ކުރުމަށް  ކަން ކަށަވަރު

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ކުރަންޖެހޭ ަކމަށް
އެކުލަަވއިލައިފައިވާ އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  އާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ޅުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ފިޔަވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާގަވާއިދުތަކުގައި 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން 

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކުއްޖަކު، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން،   .11
އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ވެވުނު މިންވަރަކުްނ  ޗައިލްޑް

ންކަްނ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަނިވި ކަ
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ހުންނާނެ ތަނެއް ހަމަޖަްއސައިދިނުމުގައި، އެކަާމމެދު ކުއްޖާ ދެކޭ ގޮތް )ހ(  
 ހޯދުން؛ އަދި

ކުްއާޖ  ކަންކަްނ ފަހުމްާވ މިންވަރަށް ބަލައި، އެކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި  )ށ(  
 ށް ކަންކަން ކޮށްދެވޭތޯ ބެލުން.ބޭނުންވާ ގޮތަ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކުއްޖަކު، އޯލްޓަނޭޓިްވ ކެއަރގެ ޚިދުމަްތ ދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުުކރުމަށްފަހު،   .12
)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ގަާވއިދުތަކު އެކުލަވައިލައިފައިވާ ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އާއިޤާނޫނު( 
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ޗައިލްޑް ެއްނޑް ފެމިީލ  ،އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަމައަށް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ފުރި

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ރުކަޒުތަކަށް އެޑްމިޝަން ހެދުން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަ 

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ 
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް 

ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭނެ 
 ކަންކަން 

ެގންދިއުުމގެ ކުްއޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ޭދ މަރުަކޒަކަށް  )ހ(  .13
      ކުރިން ޗައިލްޑް އެންޑް ެފމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން 

އަންނަނިިވ މަޢުޫލމާތުތަކުގެ ، ރކަވާރމައްަސލަ ބަަލމުންދާ ކޭްސ  އެ
       ކުރަންވާނެއެވެ.  މައްޗަށް ހިމެޭނ އެންޓްރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު

ވާ ހަވާލު މި އެންޓްީރ ރިޕޯޓުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކުއްޖާެގ ބެލެހެއްޓުާމ 
 ުވމަށްޓައި ކުއްާޖ ގެނައުމުެގ ކުރިން ވާްނޖެހޭ ތައްޔާރީ މަރުކަޒަށް އެ

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ.

 ޝަލް ިހސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛ކުއްޖާގެ ސޯ (1)   

 އްޖާއާބެހޭ ޕަރމަނަންީސ ޕްލޭން؛ކު (2)   

   ަނމަ،  ކުއްޖާއަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުްއޖެއް (3)   
 ކަންކަން؛ އެ

ފަރާތްތަކާ ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާުތ  މުހިންމުކުއްޖާއަށް  (4)   
އިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން(؛ )މިސާލަކަށް: ކުއްޖާގެ މައިންބަފަ

 އަދި 

 ގުޅޭނެ މަޢުޫލމާތު. ފަރާތާ ކަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެވާރކޭސް  (5)   

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދާ ކުއްޖެއްގެ  )ށ(  
ކޭސް ފައިލުގެ ކޮޕީއެއް، ކުއްޖާ ބަހައްޓާ މަރުކަޒުގައި ުހްނނަ 

ކަރު ދޭންވާނެއެވެ. ައދި ވާރމަްއސަލައިގެ ޭކްސ  ،ސުޕަވައިޒަރަކަށް
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުްއޖާއަށް މަރުކަޒުގަިއ ކޭްސ 

 ކުަރންހަވާުލ ފަރާތަކާ ިމ ފައިލު  ކަރެއް ހަމަެޖހުމުން، އެ ވާރ
 ވާނެއެވެ.

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ 
 ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިއުން 

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަންވާީނ  )ހ(  .14
ގައެވެ. ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންްޑ ާހޒިރުކަރުގެ ވާރމައްސަލައިގެ ކޭސް 

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ކަނޑައަާޅ އިދާރާއެއްގެ 
 ގައެވެ.ހާޒިރުމުވައްޒަފެއްގެ 

    ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދާއިރު،  )ށ(  
   ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، ައދި  އެ
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        ކުރާ ފަރާތެއް ކުއްާޖ އިތުބާރު ކުއްޖަުކ ބޭނުންވާނަަމ، އެ  އެ
 ދަށުން ހުރަހެއް ނެތެވެ.އިދުގެ ދަތުރުކުރުމަށް މި ގަވާ ކުއްޖަކާއެކު  އެ

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ 
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް 
 ވުން ހަވާލުގެންދިއުމުން ކުއްޖާއާ 

   ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިއުމުން،  )ހ(  .15
ެވ، ހަވާލުވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ހުންަނ ސުޕަވައިޒަުރ ކުއްޖާއާ  އެ

 ރުޙަލާ ވިލަެރސްކުރަންވާނެއެވެ.ކުއްޖާގެ އެްޑމިޝަންގެ މަ

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިއުމުން،  )ށ(  
ަކން ރައްކައުތެރިއެންމެ ފުރަތަމަ ހިނދުން ފެށިގެންވެސް ކުއްޖާއަށް 

ވަގުތެއްަގއި  ކަމެކެވެ. މިގޮތުން، އެ މުހިްނމު ސާސްވުމަީކ ޙްއި
ްނމެ ފުރަތަމަ ބައްދަުލވާ އެއެ ކުއްޖާއާ ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރު 

         އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ވެސް، އެންމެ މަދުވެގެން  ،ފަރާތުން އެ ހިނދު،
 ކުއްޖާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.އެ 

 ސަބަބު؛ ގެނައިމަރުކަޒަށް  ކުއްޖާ އެ (1)   

 ްނނާނެ ަކމަށް ބެލެވޭ މުއްދަތު؛ކުްއޖާ ހުމަރުކަޒުގައި  އެ (2)   

 ން މަރުޙަާލ ހިނގާނެ ގޮތް؛ އަދިއެޑްމިޝަ (3)   

  ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއް.ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތައް (4)   

ކުްއޖަީކ،  ގެނެސްފައިވާއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް  )ނ(  
އެއް ދާދި ފަުހން ހާދިސާކުއްޖެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ  އެ

ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެއްަނމަ، ނުވަތަ ބަލި ހާަލތު  ތަޖުރިބާކުރަން
ގޯސްވެފައިވާ ކުއްޖެއްަނމަ، އެފަދަ ކުްއޖެއްގެ ެއޑްމިޝަްނ މަރުަޙލާ 

 ،ކުއްޖަކަށް ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ކާނާއާއި  ފެށުމުގެ ކުރިން އެ
 ންނައުނު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އަ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާ ގެންދެވުުމން، ކުއްާޖ   .16 ކުއްޖާ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ކުއްާޖ ބެހެއްޓުމަށް ަހމަޖެހިފައިާވ އިންތިޒާމްތަކުެގ މަޢުލޫމާުތ 

          ކުރަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ، ހިމެނޭހެން އެންޓްރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު
އެންޓްރީ ރިޕޯޓާއެކު ކުއްޖާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  13މި ގަވާއިދުގެ 

 ވާންވާނެއެވެ. ކޭސް ފައިލުގައި ބަހައްޓާ ރިޕޯޓަކަށް

ކުއްޖަކު ގެންނަ އަމިއްލަ ތަކެތި 
 ކުރުން ރައްކައުތެރި

     އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ޭދ މަރުކަޒަކަްށ ކުއްާޖ އަންނައިުރ،  )ހ(  .17
     ކުއްޖަުކ ގެންަނ ައމިއްލަ ތަކެތީގެ ިއންވެންޓްރީއެއް ހަދަިއ،  އެ
އެއްގެ ޮކޕީ ކުއްޖާެގ ކޭްސ ފައިލުގައި އެފަދަ އިންވެންޓްރީ އެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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މަރުަކޒެއްގައި ގެންުގުޅން  ތަކެއްޗަކީ، އެ ކުއްޖަކު ގެންަނ އަމިއްަލ  )ށ(  
މަރުކަޒުގައި ހުންނަހާ ދުވަހަުކ،  ނަމަ، ކުްއޖާ އެ  ހުއްދަ ނޫން ތަކެތި
       ކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިާޒެމއް ރައްކައުތެރިއެފަދަ ތަކެތި 

ކު މަރުކަުޒ ކުއްޖަ މަރުކަޒުގައި ަހމަޖައްަސންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެ
 އްޖާއަށް އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.ތަކެތި ކު އެ ދޫކޮށްފައި ދާއިރު،

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖަުކ ގެނެޭވތާ  )ހ(  .18 އެހެން ކުދިންނާ ވަކިން  ބެހެއްޓުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ދުވަހު، މި  ގަވާއިދުގައި ހަތެއް) 7އެންމެ ފުރަތަމަ 

ދެނެގަނެވެންދެން، ކުއާްޖ  ހާލަތުގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖާގެ ބަލި
 ކަނޑައަޅައިފަިއވާކުޑަކުދިން ބެހެއްޓުމަްށ ބަހައްޓަންވާނީ 

ން، އެހެން ކުދިންނާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތި ކޮޓަރިއެއްގައި، ސުވަޕައިޒް
 ވަކިންނެވެ.

 ހާލަަތށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، ކުްއޖާގެ ބަލި  )ށ(  
، ހާލަތެއް ބަލައި، އިތުރު މުއްދަތަކަށް ކުއްާޖ ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ 

ފަދަ ބައްޔެއް ހުުރން  އަރާމިސާލަކަށް ކުއްޖާގެ ގައިގައި ގައިން ގަޔަށް 
ށްފައިވާ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮ  އެ، ހާލަތުގައިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާ 

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ކުއްޖާ އެހެން ކުދިންނާ ވަކިން ބަހައްޓަންެޖހޭ 
 އެވެ.ކުއްޖާ ވަކިން ބެހެއްޓިދާނެ، ވާ މިންވަރަށްހާސިލުމަޤްޞަދު 

ކުއްޖާ ހުންނަ ކޮޓަރީގައި ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް އަންނައުާނއި  )ނ(  
 ސާމާުނ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސާފުތާހިރުވާން ބޭނުންވާ

މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  18މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .19
މަރުކަޒެއްގައި ހިްނގާ  ތެރޭގައި، ކުއްޖާއަށް ދޭހަވާނޭ ގޮތަށް އެ

ންނަ ސުޕަވައިަޒރު ވެ ހުހަާވލުޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ކުއްޖާއާ 
 ދޭންވާނެއެވެ.

ވެްސ، އެްނމެ މަދުވެގެން  ،ކުއްޖާއަށް ދޭ މަޢުޫލމާތުގެ ތެރޭގައި )ށ(  
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 މަރުކަޒަކާބެހޭ ކުުރ ތަޢާރުފެއް؛ އެ (1)   

އްޖާއަށް ލިބިގެންާވ މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ުހންނައިރު ކު އެ (2)   
 ޙައްޤުތައް؛

 ގޮތް؛ ކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ނިދުމުގެ ކަންަކން އިންތިާޒމް (3)   

އެއްޗެހި ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް  ،ފާޚާނާތައް ހުރި ތަންތަނާއި (4)   
 އިވާ ގޮތް؛ހަމަޖެހިފަ
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ހޭ ތަކެއްޗާބެއެެހން  މުހިންމުކުއްޖާގެ  ،ކުއްޖާގެ އަންނައުނާއި (5)   
 ގޮތް؛ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތިޒާމްތައް ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާއި ބޭސްފަރުވާއާބެހޭ އިން (6)   
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛

 ،ނަމާދު  ވަގުތުތަކާއި ،ނިދާ ވަގުތުތަކާއި ،ބުއިމާއިކެއިން (7)   
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ވަގުތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، 

 ވަހުގެ ތާވަލު ރޭވިފައިވާ ގޮތް؛ގޮތެއްގައި ދުއާންމު

ކަންކަން  ަހމަޖެހިފައިާވ  ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ (8)   
 ގޮތް؛

 ން ކްލާސްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް؛ސްކޫލަށް ދިއުމާއި ޓިއުޝަ (9)   

މުެގ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، އަރާމުކުރުމާިއ، ކަސްރަތުކުރު (10)   
 ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް؛

ކުްއޖާ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތާއި، މަރުކަޒުގައި އުޅޭއިރު،  އެ (11)   
ބަބުން ކުރިމަތިާވ އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އޭެގ ސަ

 ނަތީޖާތައް؛ 

އިމަރޖެންީސ އެލާމްތައް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި،  (12)   
އިމަރޖެންސީއެއްގަިއ ބޭނުންކުރަންޖެޭހނެ އެްގޒިޓްތަކާއި، 

 ޑްރިލްތައް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް؛

     ްކ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް. ވާރކުއްޖާގެ މައްސަލައިެގ ކޭްސ  (13)   
ކުރަްނ ހާސިލުކަން ކިޔައިދިނުމުގައި ކޮްނމެ ކުްއޖަކުވެްސ މި

މަސައްކަތްކުރާނެ އަމިއްލަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް 
ކުރުމަށް  އިންޓެގްރޭޓް-ކަނޑައަޅަންވާެނ ކަމާއި، ކުއްާޖ ރީ

  ؛ރޭވިފައިވާ ގޮތް އެހައިތަނަށް

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުާރ މުވައްޒަފުންެގ ފަންތިތަކާއި،  (14)   
އެއިން ކޮންެމ ފަންތިއެއްގެ ބޭނުމާއި، އެއިން ޮކންެމ 

ތް؛ އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ ގޮ އެ މީހުންގެ، ވާސިލުވެ ފަރާތަކަށް
 އަދި 

ކުްއޖަުކ  ކުއްޖާގެ އެއްވެްސ ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، އެ (15)   
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.ދައްކަންވީ ވާހަކަ
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ކުއްޖާގެ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓެއް 
 ހެދުން 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  18މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .20
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް  ހާލަތު ތެރޭގައި، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ

ނުވަތަ ޖެނެަރލް  ޑޮކްޓަރަކު ުކޑަކުދިންނާބެހޭ  ،އެސެސްމަންޓެއް
 ހަދަންވާނެއެވެ. ގެންމެދުވެރިކޮށް ޑޮކްޓަރަކު

 އެސެސްމަންުޓގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް  )ށ(  
އެއްވެްސ ދެނެގަތުމާއި، މަސްތުާވ  ހާލަތު ބޭނުމަކީ، ކުއްޖާެގ ޞިއްޙީ

އެއްޗެއްގެ ޑިޕެންޑެންީސ ހުރިތޯ ބެލުމާއި، ކުއްޖާގެ ޖިްސާމނީ 
ޤާބިލިއްޔަތުގައި މަރުކަޒުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިވެއުޅުމަށް 
ހުރަސްއަޅާނެ އެއްވެސް ަކމެއް ހުރިތޯ ބަލައި، ހަދަންޖެހޭ ެމޑިަކލް 

 އިންޓަރވެންޝަން ފާހަގަކުރުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު، އެފަދަ މަޢުލޫާމތު  ބެހޭހާލަތާޝަންގެ ކުއްޖާގެ އިމިއުނަިއޒޭ )ނ(  
 މަޢުލޫާމތު އެ ކިބައިން ހޯދަންވާނެއެވެ.ހުންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ކްސިްނ ކުއްޖާައށް ވެ އާއި ނެތް ނަމަ، ބޭސިްކ ސިރޮޮލޖީ ލިބެން
 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަްލ އެސެްސމަންޓުގައި ކުްއާޖގެ  (ރ)  
ކުރުަމށް  ބަލައި، ކުއްޖާ އެހެން ކުދިންނާ އިންޓެގްރޭޓް ހާލަތަށްޞިއްޙީ 

 ކަމަށް ފެންނަކަން ނުވަތަ ނުފެންނަކަން ކުއްޖާ ަބލާއެންމެ ރަނގަޅު
 ޑޮކްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި ކުްއާޖ މި މާއްދާގައި  (ބ)  
 ގޮވައިގެން ޞިއްޙީ ފަރުާވ ހޯދުމަށް ދިއުމާއި، ޑޮކްޓަރު ދޭ ލަަފޔާ
       އެއްގޮތަށް ކުއްޖާއަށް މެޑިކަލް އިންޓަރވެންޝަން ހެދުމާިއ، 

ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެަކމާބެހޭ ރިކޯޑުތައް ކުއްޖާެގ ކޭްސ  އެ
ކަރަށް އަންގަމުން ދިޔުމަީކ، ރއި، ކުއްޖާގެ ކޭސް ވާގައި ހިމަނަފައިލު

 ގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ފްމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރސިންގ ސްޓާ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  18މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .21 ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓު 
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،  ހާލަތު ތެރޭގައި، ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް

 މެދުވެރިކޮށް ކުއްޖާގެ އިނީޝިައލް ސައިކޮލޮޖިސްޓަކުކުޑަކުދިންނާބެހޭ 
 އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ.

އިނީޝިއަލް އެސެްސމަންޓުްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ހަަމޖެއްުސމަީކ، ކަންކަން  ކުއްޖާއަށް އިތުރަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާނަމަ، އެ

 ކަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ރކޭސް ވާ

މި މާއްދާގެ ދަށުން  ހަދާ އެެސސްމަންޓުތަކާއި އޭެގ ރިކޯޑުަތއް  )ނ(  
 ސް ފައިލުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކުއްޖާގެ ކޭ
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ކުއްޖާެގ ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 18މި ގަވާއިދުގެ   .22 ކަރެއް ހަމަޖެއްސުން ރކޭސް ވާ
މަރުކަޒުގައި މަސައްަކތްކުރާ ކޭސް  ކް ހެދުމަށްޓަކައި، އެރމައްސަލައިގެ ކޭސް ވާ

 ކަރރމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. އަދި ކޭސް ވާސުޕަވައިޒަރު ހަ ކަރަކު،ރވާ
ބައްދަލުކޮށް، ކުއްާޖއަށް ކޭްސ  ކަރރހަމަޖެއްުސމުން، ކުއްޖާާއ ކޭްސ ވާ

 ތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންާވނެއެވެ.ގޮކަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރވާ

ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކުއްޖާެގ  18މި ގަވާއިދުގެ   .23
ނަނިިވ އަން ،ގެންގުޅައި ކަރރކޭސް ވާ ،މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ

 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

 އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ  މާއި،ބަޔާންކޮށްދިނު ހާލުކުއްޖާގެ  )ހ(  
 ން ކުއްޖާ ހުިރ ތަން ބުނެދިނުން؛ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތި

         އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދާއި، )ށ(  
 ކިޔައިދިނުން؛ ބާވަތާއި ބޭނުން މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ޢަމަލުކުރަންެޖޭހ  )ނ(  
 ކުރާ ކަންކަން ކިޔައިދިނުން؛އުންމީދުކުއްޖާގެ ކިބައިން  ،ތަކާއިއުސޫލު

ބާއްވާނެ ގޮތްަތއް މި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖާއާ ގުޅުން  )ރ(  
 ހަމަޖެއްސުްނ؛

ފަރާުތގެ  ްކ ހިނގާެނ ގޮްތ ކިޔައިދިނުމާއި، އެރކުއްޖާގެ ކޭްސ ވާ )ބ(  
        އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަްނ ބުނެދިނުމާިއ، 

 ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން؛ކަންކަމުގައި  އެ

ކް ހިނާގނެ ގޮތް ކިޔައިދިނުމާއި، އެަކާމ ރކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ ކޭސް ވާ )ޅ(  
ރުުލން ކަންކަމަށް އެއްބާ ވެހުންނަ ފަރާތް ބުނެދިނުމާއި، އެހަވާލު

 ބޭނުންވާކަން ބުނެދިނުން؛

ކުްއޖާެގ މައިންބަފައިްނ  އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައިކުއްޖާގެ ކެއަރ ޕްލޭްނ  )ކ(  
 ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛ އަދި ން ހޯދަފަރާތު ގެނުވަތަ ބެލެނިވެރިން

 ވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ގުޅަންޝަކުވާ  )އ(  

ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމުގެ ކަންކަން 
 ހަމަޖެއްސުން 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  18މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .24
ތެރޭގައި، ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ދިއުމާބެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ަހމަޖެހިަފއި 

 ވައިޒަރު ދެނެގަންނަންާވނެއެވެ.ނޫންކަްނ ސުޕަހުރިކަން ނުވަތަ 

ގެ އުމު ގެނަ  ޚިދުމަތުގެ މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ )ށ(  
ކުއްޖާގެ ސްޫކލް  ކުއްޖާގެ ސްކޫލް ބަދަލުވާނަމަ، އެ ސަބަބުން އެ
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ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކާ ގުޅިެގން  ،އެންމެހައި ކަންަކން ބަދަލުކުރުމުގެ
 ޕަވަިއޒަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ކީ ސުހަމަޖެއްުސމަ

ހުރި  ބަހައްޓައިފައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިން  18މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .25 އެހެން ކުދިންނާ އިންޓެގްރޭޓްކުރުން 
( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ ރވަނަ މާއްދާގެ ) 20މި ގަވާއިދުގެ  ކުއްޖަކު،

ކަަމށް ކުރުމަށް ފެންަނ  މަތިން އެހެން ކުދިންނާ އިންޓެގްރޭޓް
އްގައި ޑިއުޓީގައި ހުރި ކެައރ ވަގުތެ އެ ،ނިންމުމުްނ، ސުޕަވަިއޒަރު

މަރުކަޒެއްގައި ކުއްާޖ ހުރުމަށް ަހމަޖެހިފަިއވާ  ގުޅިގެން، އެ ކަރާރވާ
 މުގެ ަމސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.ކޮޓަރިއަކަށް ކުއްޖާ ގެންދިއު

ހުުރމަށް ހަަމޖެހިފަިއވާ މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، ކުއްޖާ  )ށ(  
ިއ އުޭޅ އެެހން ންގިފިލާގަފަ ކޮޓަރީގައި އުޅޭ އެހެްނ ކުދިންނާއި، އެ

 ންވާނެއެވެ.ކުއްޖާގެ އިންޓެގްރޭޝަނަށް ތައްޔާރުކުރަ ކުދިން އެ

ހުރި  ބަހައްޓައިފައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިން  18މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ކުުރމުގަިއ މަރުކަޒުެގ މުވައްޒަުފން  އިންޓެގްރޭޓް ކުއްޖަކު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ،ުއސޫލުޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފެށިގެން 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ  އެކުލަވައިލައި،ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 
 ރަންވާނެއެވެ.ކު ޝާއިޢުއެ އުސޫުލ ގެޒެޓުގައި 

ކަރެއް ކުއްޖާ ރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ 
 އިޚްތިޔާރުކުރުން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ ކޮންެމ  )ހ(  .26
ކަރުންގެ ރޒެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ ކެއަރ ވާމަރުކަ ކުއްޖަކަށްވެސް، އެ

 ކަަރކުރވާތެރެއިން ކުއްޖާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޕްރައިމަރީ ކެއަރ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކަރަކީ، ވަކި ޚާއްޞަ ވަޒީފާއެއްގެ ބަދަލުގައި، ރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ )ށ(  
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ ކުއްޖަކާ ގުޭޅ 

ކަރެއްގެ ރ. މިގޮތުން، ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާގޮތުން އަދާކުރާ ދައުރެކެވެ
 ކަންކަން ކުރުމެވެ. އަންނަނިވި ދައުރަކީ

 ެއަކުމގެެ، ސާސްތައް އަޑުއަހައިކުއްޖާގެ ވާހަކަތަކާއި އިޙް (1)   
 ންމެ އިްސ ދައުރެއް އަދާކުރުން؛އެ

ކުއްޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިްނމުމެއްގައި ކުްއޖާެގ  (2)   
ޙިމާޔަތް ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު  ،ފަރާތުން ވަކާލާތުކޮށް

 ކަށަވަރުކުރުން؛ އަދިކުރެވޭކަން 
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 ކުރަން ބޭނުންވާ ަލނޑުދަނޑިތަކާ ހަމައަށް ހާސިލުކުއްޖާ  (3)   
ވަރާއި، ތްކުއްޖާއަށް ވާސިލުވުމަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުުލމާއި، ހި

 އެހީތެރިކަން ދިނުން.

ކުއްާޖ  ކަރަކުރވާމި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ޕްރައިމަރީ ކެއަރ  )ނ(  
އި މަސައްކަތްކުރާ އެކި ކެއަރ ޓަކައި، މަރުކަޒުގަ ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު

ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ފުރުޞަތު  ކަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެރވާ
ކަރަކަށްވެސް ކުިދން ރމާއި، ކޮންމެ ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާދިނު

      ، އުސޫލު ކަނޑައެޅުމާބެޭހ  އަދަދެއްހަމަޖެއްސޭެނ އެންެމ ގިނަ 
)ތިނެއް(  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން 
އެ ުއޫސލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، އެކުލަވައިލައިސަރވިސްއިން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢު

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
މަރުކަޒުގައި ކުއްޖަކު އެންމެ 

 ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު ގިނަވެގެން 

       އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި އެންމެ ގިނަވަގެން ކުއްޖަކު ބަހައްޓަންވާނީ  )ހ(  .27
 ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ހައެއް) 6

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ  )ށ(  
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ދައުލަތުގެ ) R-30/2020ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ބެހޭ ގަވާއިދު ކުރުމާ އިންޓެގްރޭޓް-ކުދިން ރީ
 މުގެ ަމސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.ކުރު އިންޓެގްރޭޓް-ގޮތުގެ މަތިން ރީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް، ކުއްަޖކު  )ނ(  
      އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގަިއ ބަހައްޓަންވާީނ، 

ކުރެވެން ނެތް ކުއްޖެއް ކަަމށް  އިންޓެގްރޭޓް-ކުއްޖަކީ، އެވަގުތަށް ރީ އެ
 ންޏެވެ.އެކަ ހާލަތުގައިއިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ -ރީ

 އިންޓެގްރޭޓް-މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖަކު ރީ )ރ(  
ގިނަވެެގން  ،ނިްނމުމެއް ކުރެވެން ނެތް ކަމަްށ ނިންމައިފިަނމަ، އެ 

ގެންދަންވާނެއެވެ. ައދި  ކުރަުމން )ހައެއް( މަހަކުން މުރާޖަޢާ 6 ކޮންމެ
ވުރެ އިތުރަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް

ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްަގއި 
 ން އެގޮތަށް ނިންމައިފިއިންޓެގްރޭޝަން ކޮމިޓީ-ބަހައްޓަންވާނީ، ރީ

 ނަމައެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 
 މަރުކަޒުތަކުގައި އުޅެމުންދާ ކުދިން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ   .28
ކުރުވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި،  އިންޓެގްރޭޓް-ކުދިން ރީ ބަހައްޓައިފައިވާމަރުކަޒުތަކުގައި 

    ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ) R-30/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެއިން ކޮންެމ  (ގަވާއިދުބެހޭ  ކުރުމާ އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
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ިމ ގަވާއިދަށް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އިންޓެގްރޭޓް-ގުޭޅ ގޮތުން، ރީ ކުއްޖަކާ
)ބާރަ( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ކޮްށ  12 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން

ދުމަތް ދޭ ތަނުން ކުއްޖަކު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚި އަދި އެ ނިންމަންވާނެއެވެ.
އިންޓެގްރޭޝަން -ރީ، ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ސަބަބަކާހުރެމަރުކަޒެއްގައި އެއްވެސް 

ކުއްޖަކު ޯއލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންަމންވާނެއެވެ.  އެ ކޮމިޓީން
 އަދި މިފަދަ ކުދިން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގައި ބަހައްޓާ ބެހެއްޓުން މުރާޖަޢާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  27އިދުގެ ކުރުމަށްޓަކައި، މި  ގަވާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.މަތިން ޢަމަލު

 ހަވަނަ ބާބު 
 ރސަނަލް ކެއަރޕަ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ފޯ

ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކޮންެމ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް  )ހ(  .29 ޕަރސަނަލް ކެއަރ ދިނުން 
 ޕާރސަނަްލ ކެައރ ކުްއޖަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުއްޖަކަށް، އެ
 ދޭންވާނެއެވެ.

މި ބާބުގައި ޕާރނަސަލް ކެއަރ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ކުްއާޖގެ  )ށ(  
ހެދިބޮޑުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ކޮްނެމ  އުމުރަށާއި،ބޭނުންތަކަށާއި، 

ކުއްޖަކަށްމެ ލިބެންޖެޭހ އަޅައިުލމާއި، ސަމާލުަކމާިއ، 
 ކަމަށެވެ.ރައްކައުތެރި

ކަރގެ ރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖާައށް  29މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .30
ބޭނުންވާ ޕާރސަނަލް ކެއަރ ދެވޭކަން ކުއްޖާެގ ޕްރައިމަރީ ކެައރ 

 ކަރ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ވާރ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކޮންެމ  )ށ(  
ަކން ރައްކައުތެރިކުދިންގެ ޠަބިޢީ މާޙައުލުން ައޅައިލުމާއި  ކުއްޖަކީ، އެ

ކުދިންނަށް  ކަމަށްވާތީ، އެފަރާތްތަކާ ވަކިވެފައިވާ ކުދިން ލިބެންވާ
        ސާސްާވ ފަދައިން ކަން އިޙްރައްކައުތެރިއިތުބާރުކުރެވޭ އަދި 

ކަުރގެ ރރސަނަްލ ކެއަރ ވާމްކުރުމަކީ، ޕަުގޅުްނ ޤާއިއެ ކުދިންނާ 
 ކެވެ. ޒިންމާއެ

ކަރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ރޕާރސަނަލް ކެއަރ ވާ )ނ(  
 ވި ކަންކަން ކުރުްނ ހިެމނެއެވެ.އަންނަނި

ގުޭޅ ގޮތުްނ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ކުރާ ކަންަކމުގަިއ  ކުއްޖާއާ (1)   
ކުއްޖާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން. މީގެ ތެރޭގައި، ކެއިންބުއިމާއި، 

ކުއްާޖ ފެންވެރުވުމާއި، ކުއްާޖ  ހެދުން ބަދަލުކުރުމާއި،
 ންދެވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ.ނި
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ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ސަމާލުކަްނ ދިނުމާއި، ކުއްާޖ ކުާރ  (2)   
 އްޖާގެ ައމިއްލަ ޤާބިލިއްޔަތުކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ، ކު

 ށް ހިތްވަރުދިނުން.ކުއްޖަކަ ކުރިއެރުވުމަށް އެ

އިޙްސާސްވާނަމަ، ނުވަތަ ބަލިވެއްޖެަނމަ،  ވުންކުއްޖާއަށް ދެރަ (3)   
އަދި ކުއްޖާގެ  ކުއްޖަކާ އަޅައިލައި އެހީތެރިވެދިނުން. އެ

ކުއްޖާ ބިރުގަންަނ  ،ތަކަށާއި، ހުވަފެންތަކަށާއިއުންމީދު
 ޒިޓިވް ގޮތެއްގައި އިޖާބަދިނުން.ކަންކަމަށް ޕޮ

ފަރާތްތަކާއެކު ކުއްޖާެގ  އެހެނިހެން ކަރާއި ރގެ ކޭސް ވާކުއްޖާ (4)   
 ޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ކެއަރ ޕްލޭން ތައް

ކުއްޖާގެ ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުއްޖާގެ  (5)   
 ކެއަރ ޕްލޭން ރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ދިނުން.

ބޭނުންވާ ފީޑްބެްކ ކުއްޖާ ކުރާ ކަންކަމުގައި ކުއްޖާއަށް  (6)   
ކުއްާޖ  ދިނުމާއި، ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވާ މަްއސަލަތައް އެ

 އަށަގަންނަވައި  ޤާބިލުކަންއަމިއްލައަށް ޙައްލުކުރުމުެގ 
ވާ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކުއްޖާއަށް ބޭނުން

 ދިނުން.

ދުވަސްތަްއ އެހެން ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހާއި، މުހިްނމު  (7)   
  ފާހަގަކުރުން.

ން އެހެން ކުދިންނާއެކު ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ރަޙްމަތްތެރިކަ (8)   
 އާލާކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.

ކުއްޖާ ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުއްޖާ  (9)   
ތަކުގައި، އެކަމަްށ އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، ހާލަތްބޭނުންވާ 

ކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތަކާ އެކަނި ހިއްާސ އެކަންކަން ކޮންމެހެްނ 
 ކުރުން.ހިއްސާ

 އެކު ބާއްވާ ގުޭޅ ގޮތުން އެއްވެްސ ފަރާތަކާކުއްޖާއާ (10)   
 ބަދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ކުއްޖާއަްށ ، ހާލަތުގައިކުރުމަށް ނިންމާ  އިންޓެގްރޭޓް-ކުއްޖާ ރީ (11)   
 އެހީތެރިކަން ދިނުން. ދޭންޖެހޭ ވުމުގައި އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

ޖެހޭނެ  ކުއްޖާއަށް ހަމަޖައްސައިދޭން 
 ކަންކަން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް   .31
 ކަން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަން
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މަޢުލޫމާާތއި ގޮތަށް ޢިްލމީ  ާވސިލުވެވޭކޮންމެ ކުްއޖަކަށްވެސް  )ހ(  
 ނަލް މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުރުްނ؛ވޯކޭޝަ

 ތިން ޓީ.ވީ. ބެލޭނެ އިންތިޒާމް؛ގެ މައުސޫލެއްކަނޑައެޅިފައިވާ  )ށ(  

ޚިދުަމތް  އިންޓަނެޓުގެެގ މަތިްނ އުސޫލެއްކަނޑައެޅިފައިވާ  )ނ(  
 ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް؛ އަދި

 ާޒމް.ސިޓީ ލިޔުމާއި ސިޓީ ލިބުމުގެ އިންތި )ރ(  

ހުރި މަރުކަޒު ނޫން އެހެން ކުއްޖާ 
ކުއްޖާ  ،މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

 ތައްޔާރުކުރުން 

ކުްއޖާެގ ދިރިއުޅުްނ  ކުއްޖަުކ ހުިރ މަރުކަުޒ ޫނން އެެހން މަރުކަޒަކަްށ އެ އެ  .32
ޔާރުކުރުމަކީ ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ބަދަލުކުރާނަމަ، ކުރިއާލައި އެކަމަށް ކުއްޖާ ތައް

 ންމާއެކެވެ.ކަރުގެ ޒިރވާ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކޮންެމ  )ހ(  .33 ކުއްޖާގެ އައިޑެންޓިޓީ ދެމެހެއްޓުން 
ކުއްޖެއްގެވެސް ައމިއްަލ ނަފުސުގެ އަގުަވޒަންކުރާ މިންަވރު 

ޓީ ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި ކުއްޖެއްެގ އައިޑެންޓި އާލާކުރުމަށްޓަކައި، އެ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތްގޮތެއްގައި ންވާ ކަރުން އެކަށީގެރކެއަރ ވާ

ކުްއާޖގެ އަދި ކުއްޖާގެ އައިެޑންޓިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  )ށ(  
އާލާކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިިވ ކަންަކން  ދިރުވައިއަމިއްލަވަންތަކަން 

 މަރުކަޒެއްގެެވސް ިޒންމާއެކެވެ. ކުރުމަކީ ކޮންމެ 

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި،  ކުއްޖާއަކީ (1)   
 ބެލެހެއްޓުން؛އެ ލިޔުންތައް ކަމާއެކު ރައްކައުތެރި

މަތިން ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ  ގޮތެއްގެމި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ  (2)   
 ދިނުން؛ފަހިކޮށްކުއްޖާއާ ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 މުޚާޠަބުކުރުން؛ކުއްޖެއްގެ ަނމުން  އެ  ،ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ވެސް (3)   

ފޮރުވުމަްށ  ރައްކައުކޮށްގެންުގޅޭ ައމިއްލަ ތަކެތި  އެ ކުއްޖަކު  (4)   
ތަނެއް  ކުްއޖަކަށް އެ ވަކި ތަނެއް ހަމަޖައްސައި، އެ

 ރެވޭނެ ގޮތް ހަަމޖެއްސުން؛ އަދިބޭނުންކު

ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހެދުން އެުޅމުގެ ފުރުޞަތުދީގެން  އެ ކުއްޖަކު  (5)   
      ަވންތަކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިކުއްޖެއްގެ އަމިއްލަ އެ
 ކުދިންނަށް އިޚްތިޔާރުދިނުން. އެ

ކުއްޖާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާނެ 
 ކަންކަން ރޭވުން 

ހުންނަންާވީނ ކޮންމެ ކުްއޖެއްވެސް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާނެ ކަންކަން  )ހ(  .34
ކުރިއާލައި ރޭވިފައެވެ. މިގޮތުްނ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރެގ ޚިދުމަތް ދޭ 
މަރުކަޒެއްގަިއ ކުއްޖަުކ ހޭދަކުރާ ކޮްނެމ ދުވަހެއްވެސް ބިނާވެަފއި 
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އޮންނަންވާނީ ހުނަުރ ބިނާކުރުމާއި، ކުުޅމާއި، ކުއްާޖ ބޭނުްނވާ 
ހީތެރިކަން ފާޅުކުރުމާއި، އިޖުތިމާޢީ އެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ޚިޔާލު

 ލިބުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކުއްޖެއްެގ ދުވަސް ހޭދަކުރާނެ ޮގތް  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް، އެ )ށ(  
 އި އެނގިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޝެޑިއުލެއްގެ ސިފައިގައި ކުރިއާލަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޖާ ދުވަހުްނ  )ނ(  
 އުމުރަާށއިކުއްޖާެގ  ،ކަން ރާވަންވާނީދުވަހަށް ކުރާނެ ކަން
 ތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.ހެދިބޮޑުވުމަށާއި ޤާބިލިއްޔަ

ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުަމށް  މަޤްޞަދަށްޓަކައިމި މާއްދާގެ )ނ( ެގ  )ރ(  
 އަންނަނިވި ކަންކަން ިހމެނެއެވެ.ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި 

 އްޖާގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު؛ކު (1)   

އިމޯޝަނަްލ ޑިވެލޮޕްމަންޓާިއ ކުއްޖާގެ ސޯޝަލް  (2)   
 ައިދެ؛ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 .ޖާގެ ކޮގްނިޓިވް ޑިވެލޮްޕމަންޓްކުއް (3)   

 ގެއަހަރުން މަތީ  13 އުމުރުން
ކުދިންނަށް މަރުކަޒުގައި 

މަނީ ހޯދޭނެ ޕޮކެޓް އެހީތެރިވެދީގެން 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 އުމުރުން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ  )ހ(  .35
ކުދިން ދިރިއުޭޅ  )ތޭރަ( އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް، އެ 13

އެކަށީގެންވާ ކުދިކުދި  އުމުރާ ކުދިންގެ  މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންަނ އެ
    އެފަދަ ކަންކަމުގަިއ އެހީތެރިވެދީގެންނުވަތަ ކޮށްދީގެން މަސައްކަތް 

ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،މަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްޕޮކެޓް
ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ މަޤްޞަދަކީ، ގޭތެރޭގެ  ސަރވިސްއިން އިންތިާޒމް

ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާިއ،  ައމިއްލަޔަށް ކުްއޖާހުނަރުތައް ބިނާކުރުމާއެކު، 
އެ ކުއްޖާއަށް ގޮތް  ގެންގުޅެ އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެލިބޭ ފައިސާ 

 ދަސްކޮށްދިނުމެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މަރުކަޒުގައި ކުރެވޭނެ  )ށ(  
ކުދިންަނށް  ކަރރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ ، ކޮބައިކަންމަސައްކަތްތަކަކީ

ފުރުޞަތު  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެކުދިން ބޭނުންވާ ކަމެއް  އަންގައި، އެ
ނަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުދިން

            ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާަވއި ތެރޭގައި، ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
މަރުކަޒުަގއި  ކުލަުލމާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި،

ސާފުކުރާ މީހުންނަށާއި ކައްކާ މީހުންަނށް ފޮޅައި މަސައްކަތްކުރާ 
 ބެލެހެއްޓުން ިހމެނެއެވެ. އްދައިގަސް ހަ އެހީތެރިވުމާއި،
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ،  )ނ(  
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކުއްޖާގެ ޝެޑިއުލްގަިއ އެކަމަށްޓަކައި 

 ވަގުތުތަކުގައެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ ކޮންެމ  )ހ(  .36 ކުއްޖާގެ ބައިވެރިވުން 
      ކުއްޖެއްެގ ައމިއްލަ ދިރިއުުޅމާބެހޭ ކަންަކމުަގއި  ކުއްޖަކަށްވެސް އެ 

 ކުްއަޖކު ހެދިބޮޑުވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އުމުރަށާއި ކުއްޖެއްެގ  އެ
 ބޭނުންވާ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އިޙްސާސް 

ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްާޖ އަދި ވާނެއެވެ.  ކޮށްދޭން
ޮއތް  އިޚްތިޔާރު ކުރެވެން ޤީވުމަށްޓަކައި، ކުއްޖަކަށް ތަރައް

ކަންކަން އިޚްތިޔާރު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން  ފުރުޞަތުތަކާއި، އެ
     ، ކަމަކުްނ ނުކުންަނ ނަތީާޖ ދެނެގަނެ  ކުރުމަށާއި، އިޚްތިޔާރުކުރާ

 ދަސްކުރުމުެގ ހުނަރުތަްއ ކޮންެމ ކުއްޖެއްެގ ކިބައިަގއި އެ ކަންކަން 
 އާލާކުރުވަން ވާނެއެވެ. ވެސް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި ކަންަކމުަގއި  )ށ(  
ކުއްޖާގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮްނމެ ކުއްޖަކަށްވެްސ 

 ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި

ބަލައި، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ޭދ  ުއމުރަށްކުއްޖާގެ  (1)   
މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާެގ އެްޑމިޝަން ހަދާއިރު، ކުއްޖާއާބެޭހ 

އެ މަޢުލޫމާުތ  އަށްކުއްޖާ މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާ ބޭނުންާވނަމަ، އެ
  މަގުފަހިކުރުން؛ ގެދިނުމު

ކުއްޖާއަށް އަސަރުކުާރ މަްއސަލަތައް ކުްއޖާއަށް ދޭހަވާޭނ  (2)   
ހަކުން ކުއްޖާއަްށ އަދި ކުއްޖާ ދަންނަ ބަގޮތަކަށް 

 ކިޔައިދިނުން؛

ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރާނެ ތާވަުލ  (3)   
 ބައްދަލުވުން އިންތިާޒމްކުރުމުގައި  އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި،

 ކުއްޖާގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން؛

 އުސޫލުތައް މަރުކަޒުގައި ކުދިން ތަބާވާންޖެހޭެނ  (4)   
 ދެކޭގޮތާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުން؛ކަނޑައެޅުމުގަިއ ކުއްޖާ 

 ހަފުތާއެއްގެކަމާބެހޭ މުވަްއޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޮކންމެ  (5)   
 ރުޞަތު ދިނުން؛މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފު އާ ބެހޭގޮތުންމެނޫ

އެހީތެރިވުމުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި  (6)   
 ދިނުން؛ފުރުޞަތު 
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ކުއްޖާގެ ބައިވެރިވުްނ  އިރުއެކުލަވައިލާކުއްޖާގެ ޝެޑިއުލް  (7)   
 ހޯދުން؛

އެކަށީގެންވާ ބާވަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ހެދުންތަކެއް  (8)   
ތިޔާރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއަށް ކަމުދާ ހެދުމެއް އިޚް

 ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ލެޝަރ ޓްރިޕްތައް ރޭވުމުގަިއ ޓްރިޕާއި، އެޑިއުކޭޝަނަލް  (9)   
 ހޯދުން؛ ޚިޔާލުކުއްޖާގެ ބައިވެރިވުމާއި 

ެގ މަތިްނ އިޖުތިމާީޢ އުސޫލެއްކަނޑައެޅިފައިވާ  (10)   
 ދިނުން؛ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ޖާެގ ކަރުންގެ މަސައްކަތް އެޕްރެއިޒްކުުރމުގައި ކުއް ރކެއަރ ވާ (11)   
 ހޯދުން؛ އަދިބައިވެރިވުން 

        މަރުކަޒަށް އަންަނ ކުދިންނަށް މަރުޙަބާ ކިުޔމަށް ނުވަތަ  (12)   
ކުރެވޭ ކުދިންނަށް އަލްވަދާޢު ކިޔުމަށް ބާއްވާ  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

 ފުރުޞަތު ދިނުން. ޙަފްލާތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ

ަކމެއްަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  )ނ(  
ސަބަުބން  އުމުރުގެ ކުއްޖާގެ  ކުއްޖެއްގެ ބައިވެރިވުން ަހނިކުރެވޭނީ، އެ 

ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިްސާމނީ  ނުވަތަ އެ
ބައިވެރިވެއްޖެނަަމ،  ކުއްޖަކު ކަމެއްގައި އެ ސަބަބުން، އެ ހާލަތެއްގެ

ކޮށްފާނެ އް އެހެން ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރެ ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ އެ
ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމާއެކު، އެކަމުގެ ކުއްޖާއަށް ، ހާލަތުގައި

 ރިކޯޑުކޮށްގެންނެވެ.ކަމެްއ  އެ ކުއްޖާގެ ކޭސް ފައިލުގައި 

ޔޫތު އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް ހިންގުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްެގ   .37
 އުމުރުން މަތިން، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުަކޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ 

)ތޭރަ( އަހަރަށްވުރެ މަތީގެ ކުދިންނަށް ޔޫތު އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕެއް   13
 ށްދޭންވާނެއެވެ.ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ  )ހ(  .38 ކުދިންގެ ބިހޭވިއަރ މެނޭޖްކުރުން 
ބިހޭވިއަރ މެޭނޖްކުރުމަށްޓަކައި، މި މަރުކަޒުތަކުގަިއ މަސައްކަތްުކރާ 

ކުޑަކުދިްނގެ ، އުސޫލުމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ ގޮތް ބަޔާންކުރާ 
ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައްކައުތެރިޙައްޤުތައް 

ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެިމލީ  ،މިނިސްޓަރު އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 
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އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ  )ށ(  
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވާ ބިހޭވިއަރ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި، 

  އެވެ.ކޮށްގެން ނުވާނެ ހާލަތެއްގައިއެއްވެސް ކަންކަން، 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން ނުވަަތ  (1)   
 ކުން؛އަނިޔާއެއް ދޭނެކަމުގެ ބިރު ދެއްއެފަދަ 

ގޮތުްނ ނުވަތަ އަދަބެއް ދިނުމުެގ  ކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމުގެ (2)   
އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި  ކުއްޖަކު  އެއްވެސް ގޮތުން 

 ބެހެއްޓުން؛

ންޖެހޭ ާކނާ ނުީދ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ލިބެ (3)   
 ހިފެހެއްޓުން؛

އްޙީ ފަރުވާ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޞި (4)   
 ނުދީ ހިފެހެއްޓުން؛

 ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ބެހެއްޓުން؛  އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާ (5)   

 ކުޑަކުރުން  އެހެން ކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި ކުްއޖާގެ ޤަދަރު (6)   
 ނުވަތަ ކުއްޖާ ލަދުގެންނެވުން؛

ޢާއިލާއާ  ،ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭއަދަބެއްގެ  (7)   
 އަދި  ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުން؛

 ށް އެހެން ކުދިން ބޭނުންކުރުން.ކުދިން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަ (8)   

މި ގަވާއިަދށް ، އުސޫލުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން  ،ތެރޭގައި
އެ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، އެކުލަވައިލައި

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

        އުމުރުން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ   .39 އިންފަންޓް ކެއަރ ދިނުން 
ކުދިންނަށް އިންފަންޓް ކެއަރ ދިނުމުގަިއ ހަގު )ތިނެއް( އަހަރަށްވުރެ  3

 ން ކުރަންާވނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަ

އިންފަންޓު ކެއަރ ދިނުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  
ކުދިްނ ބައިތިއްބާނެ  ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒެއްގައި، އެ އުމުރުގެ
 ޚާއްޞަ ކޮޓަރިއެއް ހަމަޖެއްސުްނ؛ވަކި 
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 ރުަމށްކު ކުއްޖާއަށް ފީޑުކުރުމުގައި، ކުއްޖާ ކޮށިނާރާނޭކަން ކަށަވަރު )ށ(  
 ޖާ އުރައިގެން ހުެރ ފީޑުކުރުން؛ޓަކައި، ކުއް

ކުއްޖާއާ ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުމަށް ކުއްޖާއާ ފިޒިކަްލ ކޮންޓެކްޓް ހެދުާމއި  )ނ(  
 ފޭސް ކޮންޓެކްޓް ހެދުން؛-ޓު-ފޭސް

  ޮމނިޓަރުކުރަމުން ގެންދިއުން؛ އަބަދުވެސް ހާލަތު ކުއްޖާގެ )ރ(  

ލެންގުޭއްޖ  ސައުްނޑާއި ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ޓަޗްމުާޢމަލާތުކުއްޖާއާ  )ބ(  
 ބޭނުންކުރުން؛

 ރީތިކުރުން؛ ފެންވަރުވައިކުއްޖާ ގަވާއިދުން  )ޅ(  

 ދޫކޮށްނުލުން؛ އަދި ގިަނ ވަގުތު އެކަނި ކުއްޖާ މޮނިޓަރނުކޮށް  )ކ(  

ހެއްދުމާއި، ކުއްޖާއަށް ބޭނުްނވާ  ސެޓުފިކެޓުކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ  )އ(  
ކުާޑ  ކަން އަންގައިދޭވެކްސިން ދިނުމާއި، ކުއްޖާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއް

 ހެއްދުން.

އިންފަންޓް ކެއަރ ދިނުމުގައި 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް  

 ބަޔާންކުރުން 

ކަރުން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ިއޖުރާއަތުތައް ރކެއަރ ދިނުމުގައި ކެއަރ ވާފަންޓު އިން  .40
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުަކޒުތަކުގެ ސްޓޭންަޑޑް އޮޕަރޭޓިންގ 

 ޕްރޮސީޖަރގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ކަރުންގެ ރޭޝިއޯ ރކޭސް ވާ
 ކަނޑައެޅުން 

ށް އެންެމ ގިނަވެގެްނ ކަރަކަރކެއަރ ދިނުމުގައި، ކޮްނމެ ޭކްސ ވާއިންފަންޓް   .41
ނުވަތަ ރޭޝިއޯ، ކުޑަކުދިންގެ  އަދަދުކުރެވޭނެ ކުދިންގެ ހަވާލުއެއްފަހަރާ 
ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިްސޓަރު އަންގާ ރައްކައުތެރިޙައްޤުތައް 

ރވިސްއިްނ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަ ،ގޮތެއްގެ މަތިން
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ހޭ ޚިދުމަތްތައް އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ދޭންޖެ 

 ،އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް  .42 ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 
 މަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޚިދު

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އުސޫލާމި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ  )ހ(  
 އާ ގަވާއިދުްނ ގުޅުން ބޭއްވުން؛މަތިން ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ

ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާއާމެދު ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ގުޅުްނ  )ށ(  
 ތަކުގައި ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން؛ހާލަތްފައިވާ ކެނޑި
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ރު ދިނުމާއި ުހނަ ގޮތުގެ މަތިން ކުްއޖާއަށް އުނގަންނައި އަންނަނިވި )ނ(  
 ދަސްކޮށްދިނުން؛

 މީ ތަޢުލީމުގައި ބައިވެރިކުރުން؛ރަސް (1)   

 އިތިއްބައިގެން ޓިއުޝަން މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ބަ (2)   
 ދިނުން؛

  ސްކިލްސް ދަސްކޮށްދިނުން؛ އަދިލައިފް (3)   

ހޯދުމަށް ކުއްާޖ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ވަޒީފާ  (4)   
 ތައްޔާރުކުރުން.

 ަހމަޖައްސައިދިނުން؛މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅޭެނ އިންތިާޒމް  )ރ(  

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުން؛ )ބ(  

 އެހީތެރިކަން ދިނުްނ؛ ކައުންސިލިންގެ އެހީތެރިކަމާއި، ސައިކޮލޮޖިކަލް  )ޅ(  

  ފޯރުވައިދިނުން؛ރަނގަޅު ކާނާއާއި ސާފު ބޯފެން  )ކ(  

 ހައިޖީން ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި ފޯރުވައިދިނުމާއި،ސެނިޓޭޝަން  )އ(  

 .އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިުވމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން )ވ(  

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ޭދ މަރުކަޒެއްގަިއ ހުްނނަ ކުްއޖަަކށް، އޭނާެގ   .43 ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 
           ،ދީފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު މުޢާމަލާތުޢާއިލާއާއެކު 

 އެ މަރުކަޒަކުްނ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ  42މި ގަވާއިދުގެ   .44 ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން  ޢާއިލާއާ
ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ،  ދެމެދުގައިކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ  ކުއްޖާއާ އެ

ފޯނު، ވީޑިއޯ މެސެުޖ ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ރިމޯުޓ ) ރިމޯޓުކޮށް ފުރަތަމައެންމެ 
ރުފުކުރުމަށެވެ. ކުއްޖާގެ ޢާއިާލ ތަޢާ ކުއްޖާއާ އެ  (ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް

އެއަށްފަހު، ކުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ސުޕަވަިއްޒކުރެވޭ ދިގު 
ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާ ތައްޔާރުވުމުން، އެފަދައިން ބާއްވާ 

 ދަލުވުންތަކެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.ބައް

ނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާގެ އެްޑމިޝަްނ އޯލްޓަ )ހ(  .45 ރަސްމީ ތަޢުލީމުގައި ބައިވެރިކުރުން 
ވަގުތެއްގައި ހުރި ސްކޫލަށް ނުވަްއދާ  އެ ކުްއޖަކު  ހަދާ ހިސާބުން، އެ

އެހިނދަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީުމގެ  އުމުރަށާއި،ކުްއޖެއްެގ  ނަމަ، އެ
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ސްކޫލަށް ވެއްދުމަކީ، ޗައިލްޑް އެްންޑ  ކުްއޖަކު މައްޗަށް ބަލައި، އެ
 ކްޝަން ސަރވިސްގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ފެމިލީ ޕްރޮޓެ

ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ދިއުމުގައި ިހނގާ ހުރިހާ ޚަރަެދއް  )ށ(  
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން ކުއްޖާައށް 

 ،އެހެނިހެން އަންނައުނާއި، ފޮތާއި، ފޮތް ދަބަހާއި ޔުނީފޯމާއި،ބޭނުންވާ 
 ކުއްޖާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ތަކެތިއެހެނިހެން 

ހުިރހާ  ޕަރފޯމަންސާބެހޭ ކުއްޖާގެ އަޚްލާޤާ ބެހޭ ގޮތުންނާިއ ކުއްޖާެގ  )ނ(  
ކަމެއްގައި ސްކޫލުން އަންަގންވާނީ ކުއްޖާެގ ޕްރައިމަރީ ކެައރ 

ސްކޫލުން އަންގާ ހުރިާހ އެންުގމެއްވެްސ  މިގޮތަށް ކަރއަށެވެ.ވާރ
ދި ކުްއާޖގެ ކުއްޖާގެ ޭކސް ފައިލުގައި ހިަމނައި ރިޯކޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަ

ނެގުމުެގ މަތިން ކުްއާޖގެ ކަރުގެ ައމިއްަލ އިސްރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ
ބެހޭ ކުއްޖާއާ ގެންގަވާއިދުން ބައްދަލުކޮށް ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާސްކޫލު

 ދަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ހޯ

ރިިވއު  މީޓިންތަކާއިކުއްޖާއާ ގުޭޅ ގޮތުން ބާއްވާ ފޮލޯއަޕް  )ރ(  
 ރު ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.ޗަމީޓިންގތަކުގައި ކުއްޖާގެ ޓީ

 ،އިވެރިވުމަށް ކުްއޖާ ބަ ހަރަކާތްތަކުގައިސްކޫލުގައި ބާއްވާ އިތުރު  )ބ(  
 ހިތްވަރުދޭންވާނެއެވެ.އްޖާއަށް ކު ،ކަރރޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި، ކުދިންަނށް  )ޅ(  
ހަދައިފައި ލިބޭގޮތަށް ކިޔަވަން ތިބެވޭ ގޮތަށް، ރަނގަޅަށް އަލިކަން 

 ޫރެމއްހުންނަ ސްޓަޑީ  ވެންޓިލެޓްކޮށްފައިހުންނަ އަިދ 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި، ކުދިންނަށް ފޮތް  )ކ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޤާއިމް ރޫމެއްކިޔޭ ގޮތަށް ލައިބްރަރީ 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި، ކުދިންނަށް  )ހ(  .46 ޓިއުޝަންދިނުން 
ޓީޗަުރން  ށްދިނުމަނައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ ންއުނގަ

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ދޭ ޓިއުޝަްނ  )ށ(  
 ،ސަޕޯޓުގެ ދަށުން ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދެވޭނެ މަންހަޖެއް 

ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެިމލީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާ ުގޅިގެން
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 
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ްނ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ދޭ ޓިއުޝަ  )ނ(  
 ނިވި ކަންކަން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ސަޕޯޓުގެ ދަށުން އަންނަ

ްކ ރއިވެރިވެފައިވާ ކުދިންނަްށ ހޯމްވާރަސްީމ ތަޢުލީމުގައި ބަ (1)   
ފަހަރު، އެންމެ ދެ ހަފުތާއަކުހެދުމަށް އެހީތެރިވުން. މިގޮތުން، 

ކަން ޮކންެމ )އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ އެހީތެރި 1މަދުވެގެން 
 ކުއްޖަކަށް ލިބުން؛

ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގަިއ  (2)   
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައިވެރިވެވިފައި ނުވާ ކުދިންނަށް 

 ކިޔަވައިދިނުން؛

ކެއަރގެ ޚިދުމަތް  ދިރާސީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އޯލްޓަނޭޓިވް (3)   
އަހަރުެގ  ދޭ މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާ ގެނައުމުެގ ސަބަބުން، އެ

ބާކީ އޮތް ބަޔަށް ސްކޫލަށް ނުދެވޭ ކުދިންނަށް، ވިދިގެން 
ކުއްޖާ ބައިވެރިވާންޖެހޭ ގްރޭާޑ  އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގައި އެ 

 ދޭންޖެހޭ ތަޢުލީްމ ދިނުން؛ އަދި ހަމައަށް ދިއުމަށް

ބަލައި، އުނގެނުމުގެ ޤާބިލުކަން ދަށް  އުމުރަށްކުއްޖެއްގެ  އެ (4)   
ގޮތުން މަތިކުރުމުގެކުދިންގެ ފެންވަރު  ކުދިންނަށް، އެ
ކެއް ކޮންމެ ދުވަހަުކ ސެޝަންތަ ލަރނިންގއެކްސެލެރޭޓެޑް 

 ބޭއްވުން.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ ނަފްސާީނ   .47 ލައިފް ސްކިލްސް 
 ޤާބިލުކަން ިވސްނުމުެގ  ދުޅަހެޔޮަކމާއި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި 

ކުދިންނަށް ައމާޒުކޮށްގެްނ ކޮންެމ އަހަރަުކ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، އެ
 ވާނެއެވެ.ކިލްސް އުނަގންނައިދޭންދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލައިފް ސް

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ކުއްޖާ ތައްޔާރުކުރުން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ކޮްނެމ  )ހ(  .48
މަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތު  ައމިއްލަޔަށްކުްއޖަކު  ކުއްޖަކަށްވެސް، އެ 

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަަކށް 
ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ކުއްޖާ ތައްޔާރުކުރުމަށް

 އިން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.ސަރވިސް

ަކމާބެޭހ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން )ށ(  
 ،ވިލަރެސްކޮށްގެން އެކުއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާފަރާތްތަކާއި ޕަބްލިކް 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން 
 މަޖައްސަންާވނެއެވެ.ހަ
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 ކައުންސިލަރަކު ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން  (1)   
)ސޯޅަ( އަހަރުން މަތީެގ  16 އުމުރުން ގެން،މެދުވެރިކޮށް

 އުކޭޝަން ކައުންސިލިންގ ދިނުން؛ކުދިންނަށް އެޑި

 ގެން،މެދުވެރިކޮށްޕްރޮފެޝަނަލް ކައުންސިލަރަކު ވަޒީފާއާބެހޭ  (2)   
ނަށް ޖޮބް )ސޯޅަ( އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން 16 އުމުރުން

 ކައުންސިލިންގ ދިނުން؛

ހުންނަ ދާއިރާތަކަށް ބަލައި،  ޝައުޤުވެރިކަންކުދިން  (3)   
 ނަލް ތަމްރީން އިންތިޒާމްކުރުްނ؛ވޮކޭޝަ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ހޯދުމުެގ ގޮތުްނ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް  (4)   
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިންޓަރންޝިޕް ޕްލޭސްމަންޓު 

 ންތިޒާމްކުރުން.އި

ނަންބަރުަގއި ( ވަަނ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރަންވާނީ، ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެިމލީ 

ކުރިއާލައި ޭދ ފަރާތްތައް  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ވަޒީފާ
ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ކޯޑު ޮއފް  ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ

ށް ކުރުމުގެ ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލުކުރުމަ ރައްކައުތެރިކުޑަކުދިން  ކޮންޑަކްޓާއި
 ސްވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެކަންޏެވެ.ލިޔުމުން އެއްބަ

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރަންވާނީ، ކުއްޖާގެ 

ކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުއްޖާއަށް ދޭންެޖހޭ އިރުޝާދުތައް ރައްކައުތެރި
ވެ ުއޅުަމށް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދީ، ކުއްޖާ އެފަދަ މާޙައުލެއްގައި ބައިވެރި

 ތައްޔާރުވުމުންނެވެ.

ކުއްޖާގެ ިޖސްމާީނ، ިއޖުތިމާޢީ، ނަފްސާީނ އަދި ކޮގްނިޓިވް ޑިެވލޮޕްމަންޓަށް   .49 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުން 
އޯލްޓަނޭޓިވް  ،އިންތިޒާމްކުޅެވޭނެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު

 ަހމަޖެހިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ.ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ މަރުަކޒެއްގައިވެސް 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ޞިއްޙީ   .50 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުން 
އިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ފަރުވާ ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

 ތަކުގައި ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން އެފަދަ މަރުަކޒު

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިެވސް ކުދިންނަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެްސ  )ހ(  
އެިއޑް ަތމްރީން ލިބިފައިވާ ވާސިލްވެވޭ ގޮތަށް، ފުރިހަމައަށް ފަސްޓް 

ކުދިންނަށް ބޭސްކުރުމާއި ބޭްސ ދިނުމުެގ ފަންނީ ތަޖުިރބާ  އަދި
 ހުންނަންވާނެއެވެ. ނަރުހަކުލިބިފައިވާ 
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ކުރުމަށް ކެއަރ ވޯކަރުން ޕްރޯއެކްޓިވް ރައްކައުތެރިކުދިންގެ ޞިއްޙަތު  )ށ(  
ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ދުޅަެހޔޮ  ނަޒަރިއްޔާއަކުން މަސައްކަތް
ންގުޅެްނޖެޭހ އާދަތަކާއި، ކުދިން ދިރިއުޭޅ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ގެ

ވެ ތިބުމަްށ ކުރެޭވނެ ރައްކައުތެރިމާޙައުލުގައި ޞިއްޙީގޮތުން 
ކަންކަމާއި، ނިދުމާއި، ކެއުމާއި، ޕަރސަނަލް ހަިއޖީންއާބެހޭ މަޢުލޫާމތު 

ތަކެތީގެ  ކުދިންނަށް ގަވާއިދުން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މަސްތުވާ
ައދި ވާނެއެވެ.  ކުރަން  ކުދިން ހޭލުންތެރި ކަމާބެހޭ ގޮތުންރައްކައުތެރިނު

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުކުޅުމާއި ކަސްރަތު
 ކުދިންނަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. ގެ ބޭނުމާއި ފައިދާތައްކުރުމު

ކުދިންނަށާއި، ގައިްނ ގަޔަށް އަާރ ބަިލ އް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތެބަލި )ނ(  
          ބަލިްނ ފަސޭހަވަންދެްނ،  ކުދިން ކުދިން، އެޖެހިފައިވާ 

 ންތިޒާމް ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.ވަކި ކޮޓަރިތަކެއްގައި ބެހެއްޓޭނެ އި

ކުދިންނާއި، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަިލ އް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތެބަލި )ރ(  
ޮހސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިެގން  ،ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ފަރުވާ

 ޒާމް ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ދެވޭނެ އިންތި

ފަުރވާ އެ ކުްއޖަކަށް ކުއްޖަކު ބަލިވެއްޖެަނމަ، ލަސްނުކޮްށ  )ބ(  
ދިނުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޖެނެަރލް 

ގައި ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހާޒިރު ނަރުހެއްގެޑޮކްޓަރަކަށް، 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެވިހިފައިފައިވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  )ޅ(  
 އެކަން ހުއްޓުވުމަށާއި، އެކަމުން ރިހެބިލިޓޭޓް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަނާއި،

ރާތްތަކާ ގުޅިެގން ކަމާބެހޭ ފަންނީ ފަ ،ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ކުްއަޖކުވަރަށް ޯގސްވެއްޖެަނމަ ނުވަތަ  ހާލަތު ކުއްޖެއްގެ ބަލި )ކ(  
ކުްއޖެއްގެ ޢާއިލާއަށް ވަގުތުން އެކަމެއް އަންގަިއ، އެ މަރުވެއްޖެނަަމ، 

ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖަނާޒާަގއި 
 ރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ބައިވެ

އެކި ބާވަުތގެ  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ބަހައްޓާ ބޭހާއި، ކެމިކަލްތަކާއި )އ(  
ކުދިންނަށް ވާސިލުނުވެވޭނެ ގޮތަށް  ،ހުންނަންވާނީ ޓޮކްސިކަންޓް
 ތަޅުލައިފައެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ލިބެން ހުންނަ ބޭސްތަކުގެ އިންވެންޓްރީެއއް  )ވ(  
ބޭްސ ހުސްވެްއޖެނަމަ، ބޭްސ އައުކޮްށ،  ބަލަހައްޓައި،ގަވާއިދުން 

 ންވާނެއެވެ.އަބަދުވެސް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަ
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ކަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންަނށް ރކަޒުތަކުގައި އަބަދުވެސް ކެއަރ ވާމަރު )މ(  
ވާސިލުވެޭވ ގޮތަށް ފުރިހަަމ ފަސްްޓ އެއިްޑ ކިޓުތައް ފަސޭހައިން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފަްސޓް  )ފ(  
 ދޭންވާނެއެވެ.ތަމްރީނު އެއިޑް 

މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެްސ ފެންނަން ހުްނާނނޭ  )ދ(  
ނަންބަރުތަކާއި، އިމަރޖެްނީސ  ގުޅޭނެ ފޯނު ގޮތަށް ނަރުހުންނަށް

މެޑިކަލް ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ރިފަރކުާރނެ 
 ބަހައްޓައިފައިނަންބަރު ފޯނު ފަރާތްތަކާ ގުޅޭނެ  ފަރާތްތަކާއި އެ
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިން 
މެޑިކަލް ރިސަރޗްގައި 

 ބައިވެރިނުކުރުން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިން، އެއްވެްސ   .51
 ުނވާނެއެވެ. މިންވަރަކަށް އެއްވެސް މެޑިކަލް ިރސަރޗެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން

ޞިއްޙީ ފަރުވާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ކޭސް ފައިލުގައި ރެކޯޑުކުރުން 

ކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަ  .52
ގަވާއިދުން ކުދިންގެ ކޭސް ފައިލްތަކުގައި  ޞިއްޙީ ފަރުވާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ

 އެވެ.ހިމަނައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެ

 އެހީތެރިކަމާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް 
ކައުންސިލިންގ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުވައިދިނުން 

ކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރު )ހ(  .53
ގޮަތށް  ވާސިލުވެވޭކުދިންނަށް  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ 

ކައުްނސިލިންގ އެހީތެރިކަން ލިޭބނެ  އެހީތެރިކަމާއިސައޮކޮލޮޖިކަލް 
 ޒާމް ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އިންތި

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  )ށ(  
         ،އަންނަނިިވ ކަންކަން  ވެސް، މަރުކަޒުތަކުން އެްނމެ މަދުވެގެން

 ނަށް ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިން އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަދި މިނިސްޓްރީްނ  (1)   
 ސްޓަކަށް ވާސިލުވެވޭ އިންތިާޒމް؛ޤަބޫލުކުރާ ސައިކޮލޮޖި

މަރުކަޒުތަކުގައި ސައިކޮޮލޖިސްޓަށް ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެވޭެނ  (2)   
 އުންސިލިންގ ރޫމެްއ ބެހެއްޓުން؛ކަ

ދޭންޖެހޭ ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި ކެއަރ  ޕްލޭން  ސައިކޮލޮޖިސްޓް (3)   
     ފަރާތް ބައިވެރިކުރަންޖެހޭަނމަ،  ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ

 އަދިތުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން؛ ފަރާ އެ
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ނުވަތަ ރިވިއުކުރާއިރު، ހަދާއިރު ކުއްޖާގެ ފޮލޯއަޕް  (4)   
ގެ ފަރާތު ސައިކޮލޮޖިސްޓުގެ ބައިވެރިވުން ބޭނުންވާނަމަ، އެ

 ބައިވެރިވުން ހޯދުން.

ރަނގަޅު ކާނާއާއި ސާފު ބޯފެން 
 ދިނުން 

ންަނށް އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދި )ހ(  .54
ރަނަގުޅ ޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފެންވަރު ޔަބެލެންސްޑް ޑަދޭންވާނީ 

 ކާނާއާއި ސާފު ބޯފެނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް  )ށ(  
މަރުކަޒުތަކުަގއި  ކާނާއި، އެ  ތައްޔާރުކުރާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި 

ޖެޭހ މިންގަނުޑ ކުދިންނަށް ލިބެން ހުންނަ ބޯފެން ހުންަނން
ކަނޑައަޅާީނ ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން 
ސަރވިސްއިންނެވެ. އަދި ިމ މިންގަނޑު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު، ކޮްނެމ 

ނާނެ ގޮަތށް ކޮށް ފެންނަން ހުންއާްނމުމަރުކަޒެއްގައި 
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން ގަވާއިދުްނ  ،ބަލައި އުމުރަށްކުއްޖާގެ  )ނ(  
ކްޝަން ބަލައި ރިކޯޑުކުރުމަކީ، ޗައިްލޑް އެްނޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެ

 ސަރވިސްގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  )ރ(  
ކަނޑަައޅަންޖެހޭ މިންގަނޑު، ިމ ގަވާއިދަށް  އިންސަރވިސް

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި 

މިންގަނޑަށް ޢަަމލުކުރާކަްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި  )ބ(  
ކުރިއާލައި  އެއްފަހަރު،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ މަހަކު 

އެންގުމެއްނެތި، ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިްސގެ 
  ބަލައި މޮނިޓަރކުރަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުން މަރުަކޒުތަކަށް ގޮސް

ސެނިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 
 ހައިޖީން ބެލެހެއްޓުން 

 ވެސް، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުަކޒުތަކުގައި އެންެމ މަދުވެގެން  .55
ދީ، ވައިތުެގ މަތިްނ ސެނިޓޭޝަްނ ފޯރުއަންނަނިވި މިންގަނޑުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮ

 ހައިޖީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކުދިންނާއި ތަނުގެ

 ފާޚާނާ ހުރުން؛ އަދަދަކަށްއެކަށީގެންވާ  )ހ(  

 ފާޚާނާ އަންހެން ކުދިންނަށާއި، ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވަކިވަިކ  )ށ(  
ވެސް ހާލެއްަގއި އެއް ،ހަމަޖެއްސުން. އަދި ކުދިން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާ

 މުވައްޒަފުން ބޭނުން ނުކުރުން.
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 އާްނމު  ހުންނަ ކުދިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިންނާިއ މަރުކަޒުތަކުގަިއ  )ނ(  
 ސިލުވެވޭ ގޮތަށް ފާޚާނާ ހުރުން؛ތަންތަނުން ފަސޭހައިން ވާ

ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޕްރައިވަސީ ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ ގޮތަަކށް   )ރ(  
ފާޚާނާއަށް ، ހާލަތުގައިފާޚާނާތާއް ތައްޔާރުކުރުން. އަދި އިމަރޖެންސީ 

ރުން ދޮރު ުހޅުވައިގެން ކެައރ ވަންނަން ޖެހިްއޖެނަަމ، ބޭ
 ކަރުންނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުރުން؛ރވާ

ކުދިްނ  އުމުރުގެ ކުއްޖާއަށް ފެންވެރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަްނ ބޭނުންާވ  )ބ(  
ޔަވައި އިތުރު މީަހކު ފެންވަރުވަން ނޫނީ، ފާޚާނާގައި ކުއްާޖ ފި

 ނުހުރުން؛ 

ދުވަހަކު ކޮންމެ  ފާޚާނާތައް، އިލައްވައި ފާޚާނާ ސާފުނުކުރުވަކުދިން  )ޅ(  
 ދެފަހަރަށް ސާފުކުރުން؛

ފެންވަރައި ގަިއްނ  ެއ ކުއްޖަކު ކޮންމެ ކުްއޖަކަށްވެސް،  )ކ(  
 ންވާނެ ފެން ސީދާ ލިބެން ހުރުން؛ތާހިރުވުމަށްޓަކައި ބޭނު

 ާއއިތަންތަނުގައި ހޭންޑްވޮޝް އާންމުފާޚާނާތަކާއި،  )އ(  
 ހުރުން؛ ބަހައްޓައިފައިޑިސްއިންފެކްޓަންޓް 

މަރުަކޒުތަކުގައި ތިބޭ މުވަްއޒަފުްނ ކުދިންނާ ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ ކުރިން،  )ވ(  
 ދޮވުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒްކުރުން؛އަތް

ދުވަަހކު  ހި ކޮންމެކުދިން ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެ )މ(  
 ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން؛

ބޭނުންވާ މިންވަަރށް އަންހެން ކުދިންނަށް ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން ބޭނުންވާ  )ފ(  
 ދިނުން؛އެ ތަކެތި  ކުރިއާލައި

ތުވާއްޔާއި، ކޮންމެ ކުްއޖަކަށްވެސް ވަކިްނ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް  )ދ(  
ައންނަުއނު  ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ާސމާނާއި،

 އްސައިދިނުން؛ހަމަޖަ

 ކުދިންގެ ހައިޖީްނ ކަށަވަރުކުރުމަށް، ކުދިންނަށް އެކަށީގެްނވާ )ތ(  
 މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ދިނުން؛

ކޮމްޕައުންްޑ އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމާއި، ފެްނ މަރުކަޒުގެ  )ލ(  
ޖަމާވާގޮތަށް ހުުރމުެގ ސަބަބުން މަދިރި އާލާވުްނ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއ، 

  ގޮތަށް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން؛އެފަދައިން ފެން ޖަމާނުވާނޭ
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ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފަިއވާ  ނައްތައިލުމާއި،ކުނި  )ގ(  
ބެލެހެއްޓުްނ؛  ނަރުދަމާގެ ކަންކަން  މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 އަދި 

ކުިނ  ،ކޮށް އުޅޭ ހިސާބުތަކުންނާއި ބަދިގެއާ ދުރުގައިއާންމުކުދިން  )ޏ(  
 ބެހެއްޓުން. ރައްކައުކޮށްފައި އުކައިލަންދެން

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހޯދައިދިނުން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނނަށް އެހެްނ   .56
ކުދިންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން އިޖުތިމާޢީ ަކންކަމުގަިއ ބައިވެރިވެ އުޅުމުެގ 
ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އަންނަނިިވ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 

ކްޝަން ވީވަރަކުން ަމސައްކަތް ކުރުމަީކ، ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެމިީލ ްޕރޮޓެ
 ސަރވިސްގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

 ؛ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން )ހ(  

 ހަރަކާތްތަކާއި،ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އިޖުތިމާޢީ  )ށ(  
 ބައިވެރިވުން؛ ހަރަކާތްތަކުގައި ގެކުޅިވަރު އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ރާވައި

 ބައިވެރިވުން؛ އަދި ހަރަކާތްތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް އިތުރު  )ނ(  

 ލުމުގެ އިވެންޓުތައް.އި ހުނަރުތައް މުޖުތަމަޢަށް ދައްކަކުދިންގެ )ރ(  

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުަކޒުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި،  )ހ(  .57 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން 
އެހެްނ ކުދިންނަށްވެްސ  ހަރަކާތްތައް ބާއްވާޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ހިންގާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  ،ލިބިދޭ ފެންވަރުގައި
 ންވާނެއެވެ.ލިބިދެވޭ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  )ށ(  
ކަންަކން  އަންނަނިވި  ވެސް، ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި އެންެމ މަދުވެގެން 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ހިންާގ ޚިދުމަތްތަކާއި،  ދޭއެހެން ކުދިންނަށްވެސް  (1)   
ޖިސްމާނީގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

އިންތިާޒމްތައް )މިާސލަކަށް: ޢިމާރާތަށް ވަދެ  ވާސިލުވެވޭނެ
ނުކުމެ ހަދާ ތަންތަނުގައި ރޭމްޕް ބެހެއްޓުމާއި، 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އަތްގަނޑު 

 ާހލަތެއްގައިބެހެއްޓުމާއި، އިމަރޖެންސީ ފާޚާނާތަކުގައި 
ކުދިން ނިދުމަށް ބޭނުންކުާރ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ 

 ހަރުކުރުން(؛އެލާމް ގައި އެނދު
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ކުރުމަްށ ބޭނުންކުރާ ނޯޓިްސ ބޯޑާއި،  މުޢާމަލާތުކުދިންނާ  (2)   
 ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ ނުކު ،އެނައުންސްމަންޓުތައް

 ބައްޓަންކުރުން؛ގޮތަށް  ގުޅޭ

ކުދިންެގ  ގޮތަށް އެގުޅޭ ދިންނާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު (3)   
 އެކުލަވައިލުން؛ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް 

ގޮތަށް  ގުޅޭ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާނުކު (4)   
 ބައްޓަންކުރުން؛ ހަރަކާތްތައްޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

 ސިސްޓަމެއް ޕިއަރ ސަޕޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ބަޑީ  (5)   
 ޤާއިމްކުރުން؛

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާމެދު އެހެން ކުދިްނ  (6)   
ކުދިްނ އެެހން  ނައްތައިލުމަށްޓަކައިތަފާތުކުރުން  ގެންގުޅެފާނެ

 ސެންސިޓައިޒްކުރުން؛ އަދި 

ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެހެން ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން  ކުދިންނާ (7)   
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން  ،ހޯދާގޮތަށް

 ދުން.ހޯ

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކޮންެމ  )ހ(  .58 ކޭސް މެނޭޖްމަންޓު ހެދުން 
 ސް މެނޭްޖމަންޓު ހަދަންވާނެއެވެ.ވެސް ކޭ  ކުއްޖެއްގެ

މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިްނގެ އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ  )ށ(  
 2019/19ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކޭސް ެމނޭްޖމަންޓު ހަދާނީ

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން 
ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 މަތިންނެވެ.

ށްޓަކައި، ކޭސް މެނޭޖްމަންޓު ހެދުމުަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަޤްޞަދަ )ނ(  
  އަންނަނިވި ަކންކަން ކުރުމެެވ.ހިމެނެނީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ކޭސް މެޭނޖްމަންޓުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ ދަށުން ހަދަންޖެޭހ  (1)   
 ރިހެންސިވް އެެސސްމަންޓު ހެދުން؛ކޮމްޕް

 ކެއަރ ޕްލޭން ރޭވުން؛ (2)   

 ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުން؛ކެއަރ  (3)   

 ފޮލޯއަޕް ހެދުން؛ (4)   
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ކޭްސ  ،ހާލަތުގައިކުރެވޭ  އިންޓެގްރޭޓް-ކުއްޖަކު ރީ (5)   
 ކްލޯޒްކުރުން.

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
 އެކުލަވައިލައިފައިވާގެ ދަށުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

       ނަމަވެްސ،  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީގައި ވަކި ގަވާއިދުތަކު
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ 

 ށްފައިވާހޭީނ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮކުދިންނާ ގުޅިގެްނ ހަދަންޖެ
ކޭްސ ޕްޭލން  ގުޅިގެން ކުދިންެގ ޢާއިލާތަކާ  އަދި އެ ޕްލޭނެވެ.ކެއަރ 

 ހަދަންވާނެއެވެ.

ކޭސް ޕްލޭން  ޕްލޭނާއި، ކެއަރ 
 ތަންފީޛުކުރުން އެ ޕްލޭން  ،ރޭވުމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، އޯލްޓަނޭޓިވް  58މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .59
ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ ކެައރ 

ކަންކަން ކުރުމަށް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ޕްލޭނުގެ
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެފަދަ މަރުަކޒުތަކަށް  12ފެށިގެން 

 ކަރުން ހަމަޖައްަސންވާނެއެވެ.ރކޭސް ވާ އަދަދަކަށްއެކަށީގެންވާ 

ދުަމތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚި )ށ(  
ކަރުން ހަަމޖެއްސުމުްނ، ކުދިންނާ ުގޅިެގން ރދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ކޭސް ވާ
       ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާީނ، އެ ޕްލޭން ކެއަރ ޕްލޭން ހެދުމާއި 

ކަރުންނެވެ. އަދި ކުދިްނގެ ރމަރުަކޒުތަކުގައި ތިބޭ ޭކސް ވާ އެ
މުންދާނީ ޗައިލްްޑ ކަންކަން ކުރަ ޕްލޭނުގެޢާއިލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޭސް 

 ކަރުްނނެވެ.ރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްެގ ކޭސް ވާއެންޑް ފެމިލީ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުަމތް )ނ(  
ކަރުން ަހމަޖެއްސެންދެން، ކެއަރ ޕްޭލން ރދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ކޭސް ވާ

 ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެިމލީތަންފީޛުކުރާނީ، އެ ޕްލޭން ހެދުމާއި 
 ކަރުންނެވެ.ރޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކޭސް ވާ

ކެއަރ ، ކެއަރ ޕްލޭން ރޭވުމާއި
 ހެދުން  ޕްލޭން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ުކދިންނާ ގުޭޅ   .60
       ިމ ގަވާއިދުެގ  ،ހަދަންވާނީެއ ޕްލޭްނ ގޮތުން ކެއަރ ޕްލޭްނ ރާވައި، 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 1ލު ޖަދުވަ

ހުންނަންވާނޭ  ޕްލޭނުގައި ކެއަރ 
 ކަންކަން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ުކދިންނާ ގުޭޅ   .61
 ނިިވ ކަންކަން ިހމަނަންވާނެެއވެ.އަންނަ ޕްލޭނުގައިގޮތުން ހަދާ ކެއަރ 

ކުއްޖާގެ ވެލްފެއަރ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާއަށް  )ހ(  
 ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތް؛ އަޅައިލުމުގެ ކަންކަްނ ކުރުމަށް
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ކުރަން ބޭުންނވާ ހާސިލުބިހޭވިއަރ މެނޭްޖމަންޓުގެ ނަޒަރަކުްނ  )ށ(  
 ؛ލަނޑުދަނޑިތައް

 ގޮތް؛ ކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ކަންކަން އިންތިާޒމް )ނ(  

 ކޮށްފަިއވާ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިޝަންގެ ކަންކަން އިންތިާޒމް )ރ(  
 ގޮތް؛

ކުއްޖާގެ އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭްނ )ރަސްީމ ތަޢުލީމާއި، ޓިއުޝަްނ  )ބ(  
 ޞަތު ހޯދުން ހިމެނޭނެހެން(؛ދިނުމާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ފުރު

ނަފްާސީނ އެހީތެރިކަމާއި، ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ސައިކޮލޮޖިކަްލ  )ޅ(  
 ގޮތް؛ ކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން އިންތިޒާމް

ނުވަތަ ސްޕެޝަްލ  ކަން ހުރިނަމަ،އަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ކަންކުއްޖާ )ކ(  
 ކަންކަްނ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް  ނަަމ، އެހުރިނީޑްސްތަކެއް 

 ގޮތް؛ ކޮށްފައިވާ

 ހިކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް؛ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ ުގޅުން ބަދަ )އ(  

 ކޮށްފަިއވާ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ުކޅިވަރުކުޅުމުެގ ކަންކަްނ އިންތިާޒމް )ވ(  
 ގޮތް؛

؛ ގޮތް ކޮށްފައިވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިާޒމް  އިންޓެގްރޭޓް-ކުއްޖާ ރީ )މ(  
 އަދި 

 ގޮތް.ރާވައިފައިވާ ކުއްޖާގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުމަށް  )ފ(  

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒު 

ގެ އަންނަނިވި ފެންވަރު ،އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި  .62 ހިއުމަން ރިސޯސް 
ފަންނީ މުވަްއޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ މައްޗަށް ހިމެނޭ 

ރިޝަނިސްޓުން ފިޔަވައި، ކައުންސިލަރުންނާއި ސައިކޮޮލޖިސްޓުންނާއި ނިއުޓް
 ޓައިމް މުވަްއޒަފުންަނށެވެ.-ފުލްހުރިހާ މުވައްޒަފުން ާވންވާނީ  ދެން ތިބޭ

ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް  ގެްނ ހުންނާނެ ހަވާލުމަރުކަޒަކާ އެްނމެ ިއސްކޮށް  )ހ(  
 އޮފިސަރު؛

 ނޭންސް/އެކައުންޓިންގ ސްޓާފުން؛މާލީ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް ފި )ށ(  
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އިދާރީ މުވައްޒަފުން )ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޕްރޮކިުއމަންޓު،  )ނ(  
 ސެކުއިރިޓީއާބެހޭ(؛ އާއިހައުސްކީޕިންގ

 ؛ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ެއންޑް ކޮލިޓީ އޮފިސަރު )ރ(  

 ؛ސުޕަވައިޒަރުން )ބ(  

 ކަރުން ިހމެނޭ ގޮތުން(؛ރކަރުން )ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ވާރރ ވާކެއަ )ޅ(  

ްނޓު ކޭސް މެޭނޖްމަންުޓ ހަދާނެ މުވަްއޒަފުން )ކޭސް މެނޭްޖމަ )ކ(  
 ކަރުން ިހމެނޭ ގޮތުން(؛ރސުޕަވައިޒަރުންނާއި ކޭްސ ވާ

 ހެލްތު އޮފިސަރު؛ )އ(  

 ނަރުހުން؛ )ވ(  

 ނުވަތަ ސައިކޮޮލޖިސްޓެއް؛ ކައުންސެލަރެއް )މ(  

 ؛އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރު )ފ(  

ދީުނގެ  އާއި ޓީޗަރުން )ޓިއުޝަން ދިނުމަށާއި، ލައިފްސްކިލްސް )ދ(  
 ކަން އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި(ކަން

 ؛ނިއުޓްރިޝަނިސްޓް )ތ(  

 ކާއިްނ؛ބަދިގޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައް )ލ(  

ްނ ސާފުކުރާ މީހުންނާިއ ޯލންޑްީރ މުވައްޒަފުްނ ިހމެޭނ ގޮތު )ގ(  
 ހައުސްކީޕިންގ ސްޓާފުން؛ އަދި

ންނާއި ވޮޗަރުން ހިމެޭނ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން )ގާޑު )ޏ(  
 ގޮތުން(.

މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ 
 ތައްއުސޫލުފެންވަރާބެހޭ 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހުންނަްނޖެހޭެނ މިންަގނޑުތައް ބަޔާންޮކށް  )ހ(  .63
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ހުންނަްނެޖހޭ 

ޗައިްލޑް އެްންޑ ފެިމލީ ، އުސޫލުފެންވަރު ބަޔާންކުރުމާބެހޭ 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 

             ،ހުންނަްނޖެހޭެނ ފެސިލިޓީތަކާއިމަރުކަޒުތަކުގައި  (1)   
  ހުންނަންޖެޭހ ގޮތުގެ ޑިޒައިްނ؛ފެސިލިޓީތައް އެ
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ެނ އޮންނަްނޖެހޭކުދިންގެ ނިދުމުގެ އިންތިާޒމް ަހމަޖެހިފަިއ  (2)   
 ގޮތާއި ފެންވަރު؛

ކަންތަްއ  ހާލަތުގައިއިމަރޖެންސީގެ  ،ސޭފްޓީ މިންގަނޑާއި (3)   
 ތައް؛އުސޫލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ސްޓާފް ރޭޝިއޯ؛ޗައިލްޑް ޓު  (4)   

 އިގައި ހުންނަްނޖެހޭ ޝަރުޠުތައް؛މުވައްޒަފުންގެ ކިބަ (5)   

މުވައްޒަފުންގެ އިްނޑަކްޝަން ހެދުމާިއ ތަމްރީްނ ދިނުމުެގ  (6)   
 ތައް؛އުސޫލު

މުވައްޒަފުންނަްށ ގޮތުން ސައްކަތާ ގުޭޅ ގޮތުންނާިއ ފަންނީމަ (7)   
 ތައް؛އުސޫލުސުޕަވިޜަން ދިނުމާބެހޭ 

 ތައް؛ އުސޫލުސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުމާބެހޭ  (8)   

 ތައް؛ އަދި އުސޫލުހަދާނެ ގޮތުގެ  އެޕްރައިޒަލްމުވައްޒަފުންގެ  (9)   

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާ ބެލުމާބެޭހ  ،ފީޑުބެކް ހޯދުމާއި (10)   
 ތައް.އުސޫލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ަކނޑައަޅާީނ،  )ށ(  
ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ ރައްކައުތެރިކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 ރު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.މަތިން މިިނސްޓަ

މި ގަވާއިަދށް ، އުސޫލުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3 ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

އެ އުޫސލު ތެރޭގައި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 63މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .64 ފީޑްބެކް ހޯދުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
މާިއ، ޝަުކވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅު ،ހޯދުމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީޑުބެކް 

ދެފުށްފެންނަ ، ރައްކައުތެރިވާންވާނީ، ކުދިންނަށް  ބެލުމާބެހޭ ނިާޒމް
 ފަދަ ނިޒާމަކަށެވެ. ވާސިލުވެވޭނެއަދި ކުދިންނަށް 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހިނގާ ހުރިހާ ަކަމކާ  )ށ(  
ދިނުމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކުދިންނަށް ގުޅޭ ގޮތުން ފީޑްބެކް 

      ،ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙައްލު ެއ ކަމެއް  ،އް ބަލައިކަމެ އެ
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

ފުރާތަކަކަށް މަރުކަޒުތައް އުމުރުވަކި 
 ޚާއްޞަކުރުން 

         އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިްނ   .65
ފުރާތަކަކަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތަކެްއގެ ގޮތުގައި އުމުރުވަކި މަރުކަޒުތަކަކީ ވަިކ 

ން ސަރވިސްއަށް ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަ ،ހަމަޖެއްުސމުގެ ބާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

  އާއިއްނެތިކުރިއާލައި އެންގުމެ
އެންގުމާއެކު  ކުރިއާލައި

 މޮނިޓަރކުރުން 

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި،   .66
ޗައިލްޑް ެއންޑް ފެމިީލ  ،ކުރިއާލައި އެންގުމެއް ނެތި، ކޮްނމެ ަމހަކު އެއްފަހަރު
ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ޒިޔާރަތްކޮށް މޮނިޓަރ

)ތިނެއް( މަހަކުްނ އެއްފަހަރު ކުރިއާލަިއ އެންުގމާއެކު، ެއ ަސރވިސްއިްނ  3
 ކުަރންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް މޮނިޓަރިންގގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، އެ

 ބެލޭެނއެވެ.ގެ ބައެއް ކަމުގަިއ މި ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ޖަދުވަލަކީ  .67 ޖަދުވަލު 

މި ގަވާއިުދ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .68 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ވެ.)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެ 3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ  ލަފުޒެއް މި ގަވާއިދުގަިއ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ   .69 މާނަކުރުން 
ހިނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާއި  ދޭހަނުވާހައިކަނޑައެޅިގެން އެެހން ާމނައެއް 

ރީގައި ދީފައިއެވާ ތި ލަފުޒުތަކަށްދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ލަފުޒުތަކަށް
 މާނަކުރުމެވެ.

ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް،  "ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ )ހ(  
ނުވަތަ މަންމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ހަދައިފައިވާ)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2000/4
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނަށް ނުވަތަ 

 ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޙަޟާނަތު

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ދައުލަުތގެ  )ށ(  
ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ވަގުތީ  ނަގެންވަގުތީގޮތުން ބެލުމުގެ ދަށަށް 

ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކަންކަމަށެވެ. އެންމެހައި

މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ދޭއޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް  )ނ(  
ކުދިންނަށް ދައުލަުތން  ގެންނަ ވަގުތީގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

  ބައިތިއްބާ ކުދިން ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުްނ އެ
 ފެސިލިޓީތަކަށެވެ.
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 ާޔއިނީ، ކުއްޖާެގ މަްނމަ"މައިންބަފައިން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަ )ރ(  
 ބައްޕައަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް  )ބ(  
 ކޮށްފައިވާހަވާލުއިރެއްގައި  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެރައްކައުތެރި

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ަވޒީރަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް  )ޅ(  
ކޮށްފައިވާ ހަވާލުއިރަކު  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެރައްކައުތެރި

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

_________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 
 ކެއަރ ޕްލޭން ޓެމްޕްލޭޓް 

 
 :ޚުތާރީ  ފޮލޯއަޕް އޮންނާނެ  :ތާރީޚު ކެއަރ ޕްލޭނަށް އެއްބަސްވެވުނު ރެފަރަންސް ނަންބަރު:ކޭސް 

 
 މައިގަނޑު ަލނޑުދަނޑި:

މެންޓްކުރުމުގެ ލިއިމްޕް  ފިޔަވަޅު އަމާޒުކުރާ މައްސަލަ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 
ކުރެވޭ ހަވާލު މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ފަރާތް 

 ކޮމެންޓް  ތަފުސީލާއި ޕްރޮގްރެސްއާބެހޭ  ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް  ޑިއު ޑޭޓް 
)މި ބައި ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރިހަމަކުރި 

 ޖެހުން( ތާރީޚު
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 ފަރާތްތަކުގެ ސޮއި: ރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއި އެ ކެއަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކު 
 

 ސޮއި  މައްސަލައާ އޮތް ގުޅުން  ނަން 
   
   
   
   
   
   
   
 

 ސަބަބު:ރައުޔު ތަފާތުވާ ތަފާތުވާ ކަމާއި،  ރައުޔު ފަރާތަކާއި،  އެ  ރައުޔެއް އޮތް ނަމަ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ތަފާތު  ޕްލޭނުގައިކެއަރ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................................................................ 
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