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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގަވާއިދު  އާންމުކުރުމުގެ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 
 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

މިއީ، ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިްސގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ލާމަރުަކޒީ ނިާޒުމގެ 

ކަންަކން  ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ޢާއިލާއިން ުކރާ  ،ދިނުމަށާއި ތަމްރީނު  އުސޫލާއި،ކުރާނެ ގޮތުގެ 

އިާދރީ  އުސޫލާިއ،މަސައްކަތްތަކުގައި ކުޑަކުދިްނ ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ 

ކުްއޖެއްގެ އުފަންުވން  އުސޫލާއި،ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 

 ުއސޫލާިއ،ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ މައިންބަފައިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 

ރާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ ކަމެއް ކު

ކުޑަކުދިންނާެބހޭ  އުސޫލާއި،ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 

 އުޫސލުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތުގެ ޕްރައިވެޓައިޒް ޚިދުމަތްތައް 

)ކުޑަކުދިންގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން

      ވަނަ މާއްދާގެ 40ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ަވނަ  61 ،ަވނަ މާއްދާއާއި 53ވަަނ މާއްދާއާއި،  48)ނ( އާއި، 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އަށް )ނ(  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  129މާއްދާއި، 
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ަވނަ  131އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި 26އެ ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދެކެވެ. އެކުލަވައިލައިފައިވާމާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން 

ކުރުމުގެ ރައްކައުތެރި މި  ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ށ(  

 ގަވާއިދު" އެވެ. އާންމު

 ކުރުމެވެ.ހާސިުލ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންަކން   .2 މަޤްޞަދު 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ައށް  26ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ 

ޢާއިލާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި  ،ދިނުމަށާއި ތަމްރީނުރިޢާޔަތްކޮށް، 

ތަކާއި، އެފަދަ ަމސައްކަތްތަކުގައި އުސޫލުކުދިން ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ 

ކުޑަކުިދން   މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެުޅމާއި،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރުން؛

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  40ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގެ މަިތން ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު

ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ މައިންބަފައިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމުަގއި 

 ކަނޑައެޅުން؛ އުސޫލުޢަމަލުކުރަންވީ 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  48ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ޚިދުމަެތއް 

 ކަނޑަެއޅުްނ؛ އުސޫލު ކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތުގެ ޕްރައިވެޓައިޒް 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  53ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކައި، 

 އުޫސލުއެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމާބެޭހ 

 ކަނޑައެޅުން؛

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް  )ބ(  

 ބަޔާންކުރުން؛

ރައްކައުތެރި ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ޅ(  

 ކަނޑައެޅުން؛ އަދި އުސޫލުތައްކަންކަން ކުުރމާބެހޭ  ކުރުމުގެ

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކ(  

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  129ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަްށ ނުވަތަ ކުްއާޖ 

ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއަާކ ޚިލާފުވުުމގެ 

ވަޅު ެއޅުމާެބހޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ ފިޔަ ސަބަބުން އެ

 ކަނޑައެޅުން.އުސޫލުތައް 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 
 ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގަިއ   .3

 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 އެކުލަވަިއލާެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  އާއި،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުުލން  ކުޑަކުދިންނަށާއި، އެ

ދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 
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      އްބާރުލުމާއެކު ބަލައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެ

 އެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުން.

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުޑަކުދިންެގ މަޞްލަޙަތު ިޙމާޔަތްކޮށް  )ށ(  

 ކުރިއެރުވުން.

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

އެކުލަވައިލާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އާއިރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ 

 އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސން.

 ފެމިލީ ކޮންފަރެންސިންގގެ ޚިދުމަތް؛ (1)   

 ސަޕޯޓް ސަރިވސްގެ ޚިދުމަތް؛ އާއިކައުންސެލިންގ (2)   

 ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން؛ އަދި (3)   

 ޚިދުމަތް. ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ (4)   

 ވެފައިވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާ  ތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް މަސްތުވާ )ރ(  

ގުޅޭ ކަންކަން، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭެޖންސީއާ ުގޅިެގން 

 ވިލަރެސްކުރުން.

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތާބެޭހ ) R-69/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު )ބ(  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ  (ލުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ ގަވާއިދުސޫއު

ގުޅޭގޮތުްނ ކުރަންޖެޭހ ކަންަކން  ކުޑަކުދިންނާ  ގެންނަބެލުމުގެ ދަށަށް 

 ޢަމަލީގޮތުން ކުރުން.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ ( R-30/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ޅ(  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ބެހޭ ގަވާއިދު ކުރުމާ އިންޓެގްރޭޓް-ކުދިން ރީ
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ގުޅޭ  ކުރުމާ ކުދިން ފޮސްޓަރ ނައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަ

  އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން.

ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިްނގެ  )ކ(  

ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ އެހީ ނުަވތަ  ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

ަކމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެ  ،އަންނަނިވި ކަންކަާމ ގުޭޅ ކަންކަން )އ(  

 ބެލެހެއްޓުން. ދަފުތަރުކޮށްމަތިން 

 ބޭނުންވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛ ރައްކައުތެރިކަމަށްޚާއްޞަ  (1)   

 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   

ކަނޑައެޭޅ ކުދިންނާއި ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް  ފޮސްޓަރ (3)   

 ކެއަރގައި ތިބޭ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛

ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޯލްޓަނޭޓިްވ  (4)   

 ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  (5)   

 ަޖމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި އަމިއްލަ 

ކަމާބެހޭ ގަވާއިދެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (6)   

 މަޢުޫލމާތު. އެހެނިހެން

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުން. )ވ(  

ޓަކައި ކުރެވޭ  ކުރުމަށްރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )މ(  

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށާއި، ޮމނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް

ކުރުްނ. އާްނމު ޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި 
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ޖިންސާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  އުމުރާއި،މިގޮތުން، ކުދިންގެ 

 ގްރަފިކްނިސްބަތްވާ ޖިއޮ ބާވަތްތަކަށާއި، ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ

ބަލަިއ،  ހާލަތަށްއިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ސަރަޙައްދުތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ 

ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކޮށް،  ތަފުސީލީ ޑިސްއެގްރިގޭޓަޑް ޑޭޓާ ނުވަތަ 

 ކުރުން.އާންމު 

ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް  )ފ(  

 ކަނޑައަޅައިފަިއވާކަމަށް މި ގަވާއިދާއި ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކުގައި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ތެރިކުރުން އު  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކަލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 
 އޭޖެންޓުން ހަމަޖެއްސުން 

ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ިސޓީ  )ހ(  .4

ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެއިން  އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލުތަކުގެ 

އޭޖެންޓެއް  ކުރާޢައްޔަނު ކޮންމެ ކައުންސިލަކީ ެއ ސަރަޙައްދަށް 

އެއިން ކޮންެމ  ާހލަތުގައި،ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ 

ކައުންސިލެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ހިނގާނެއެވެ.

ހަާވުލ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ ބާރެއް ކައުންސިލަކާ  )ށ(  

    ަކމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް  ކުރަންވާނީ، އެ 

ކައުންސިލަކަށް ދިނުމާއެކު، މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ސިޔާަސތާ  އެ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ިސޓީ  )ނ(  

ރައްކައުތެރި ކައުންސިލުތަކުގެ ފެންވަރުގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ 
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ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިަކން ރައްކައުތެރި ޙައްޤުތައް 

އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ުކރާ 

 އަނިޔާއިން ސަާލމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

މައްޗަށް ޗައިލްްޑ އެންްޑ ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިްސގެ 

 އިރުޝާދާއި ބާރު ހިނގާނެއެވެ.

ކުރާ ޢައްޔަނު މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މިނިސްޓަރު  )ރ(  

އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި 

ން ކޮްނެމ ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ކަނޑަައޅަންވާނީ، އެއި

ުގޅޭ  ކައުންސިލެއްގައި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ަކމާ 

ފަހުގައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި،  ކުރުމަށް ތަމްރީނުފަންނީ މުވައްޒަފުން 

ގުޅޭ ގޮުތން  ކޮންމެ ކައުްނސިލެއްގައި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ

    އް ަމސައްކަތްތަ މަސައްކަތްކުރާނެ މުވަްއޒަފަކު ކަނޑަައޅައި، އެ 

މުވައްޒަފެއްެގ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމަނަިއ،  އެ

 ދޭންވާނެއެވެ.ތަމްރީނު ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ  އެ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ބ(  

        )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެިމލީ  ތަމްރީނު، ބަޔާންކޮށްފައިވާއަކުރުގައި  އެ

 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ކައުންސިލުތަކުގައި  )ޅ(  

ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުްނގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ

 ،އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަްނޖެހޭނެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠު ކިބައިގައި 

ކުރުމާބެޭހ ކައުންސިލުްނ ދޭ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 ،މިިނސްޓަރު އަންގާ ގޮތެއްެގ މަތިން  ،ލަފާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
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ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަޅައިލުމާިއ ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް   .5 ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލު

 ުގޅޭ ަކންކަން ކައުންސިލުތަކުގެ ފެންވަރުަގއި ތަންފީޛު ކަން ދިނުމާރައްކައުތެރި

ކުރުމުގައި ކައުންސިލުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި 

 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ހ(  

ޗައިލްޑް ެއްނޑް  ،ކަން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުރައްކައުތެރިއަޅައިލުމާއި 

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަިތން 

 ކައުންސިލު ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުކުރުން؛

ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ށ(  

ކަުއންސިލެްއގެ  ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކަން ދިނުމާރައްކައުތެރިއަޅައިލުމާއި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ  އިޚްތިޞާޞްގެ

ުގޅޭ  ސަރަޙައްދެއްގައި އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކަމާ

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

 ސަރވިސްއިން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން؛

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ކަންކަން ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ސަރވިސްއިން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން؛

 ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އިޚްތިޞާޞްގެކައުންސިލެއްގެ  އެ )ރ(  

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހދާ  އެ ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި
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ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވައި  ިހންގާ އެކިެއކި 

 ޗައިްލޑް ެއންްޑ ފެިމލީ ،މަސައްކަތްތައް ހިނާގ ނުހިނާގ ގޮތް

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަަލއި 

 ރިޕޯޓުކުރުން؛

ކުޑަކުދިންނާމެދު މައިންބަފައިން އިހުމާލުވާ މަްއސަލަތަކާއި،  )ބ(  

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެިމލީ  ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކުރާ އަނިޔާއާ  ކުޑަކުދިންނަށް

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްައށް 

 ރިޕޯޓުކުރުން؛ އަދި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުަގއި  އިޚްތިޞާޞްގެކައުންސިލެއްގެ  އެ )ޅ(  

ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރައްކައުތެރި  ޙައްޤުތައްކުޑަކުދިންގެ 

ކައުންސިލަްށ ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނާއި ައމިްއލަ  ކުރުމުގައި އެ 

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން.

ކައުންސިލުތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ހަވާލުކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް، ރަށު ކައުންސިުލގެ  )ހ(  .6

ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ 

ނަމަ، އެކަން ކުރަންާވނީ  ހަވާލުކުރާކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި 

 .މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްުވމެއްގެ ދަށުންނެވެ

ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ހަވާލުކުރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކާ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ދާއިރާއާއި، އެ

ވަސީލަތްތައް ހޯދާނެ ގޮތާއި، ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މަތިން ިމނިސްޓްރީއާއި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާތަކާއި 

ކައުންސިލުތަކުން، އެއް ފަރާތް އަނެއް ފަރާތާ ގުޅިގެން 

    އްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮްތ، މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި، މަސަ
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އެއްބަސްވުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ދިނުމަށާއި ޢާއިލާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުން  ތަމްރީނު

ކުޑަކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތް 
 ނުކުރުވުން 

ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ނުވަތަ ކުްއޖާގެ ޞިއްޙަތަށް   .7

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫޙާނީ ނުވަަތ އިޖުތިމާޢީ 

ފާނެ ފަދަ އިތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުވަތަ ގެއްުލމެއް ކުިރމަތިކުރުވަ

 ވެސް ބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްކަން ލިރައްކައުތެރިމަސައްކަތްތަކުން 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން  16 އުމުރުން
 މަސައްކަތްކުރުން 

ކުްއޖެްއގެ  )ސޯޅަ( އަހަުރ ނުފުރޭ ކުްއޖަކު، އެ  16 އުމުރުން )ހ(  .8

ދިނުމަށް މެނުީވ،  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ގެންގުޅުަމކީ  ކުރުވުމަށްކަތެއް ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ މަސައް

 މަނާކަމެކެވެ.

)ޯސޅަ( އަހަުރ ނުުފރޭ  16 ހާލަތުގައި، އުމުރުން ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  )ށ(  

ކުއްޖެއްެގ ރުުހމާއެކު ޢާއިލާެގ ފަރާތުން ުކރާ  ކުއްޖަކު، އެ 

މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. އުސޫލުން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، ޢާއިލާގެ ފަރާތުްނ  )ނ(  

          ހުއްދަވާީނ، ންތެއްގައި ކުއްާޖ ބައިވެރިކުރުކުރާ މަސައްކަ

މަސައްކަތަކީ، ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނެގނުމަށް ހުރަސްެއޅޭ ފަދަ  އެ

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖިސްާމނީ ނުަވތަ 

ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫޙާނީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ 
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ފާނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް އިއަސަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިކުރުވަ

 ނަމައެވެ. ނުވާނެ  ކަމުގައި

ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުވޭނެ 
 މަސައްކަތްތައް

ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުވޭނީ،  8މި ގަވާއިދުގެ   .9

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ުނވަތަ ރޫޙާނީ 

 ނުވާނެ ނުރައްކަުއތެރިނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނޭ އަދި 

ހުރަސްނޭޅޭނެ ނުވަތަ ކުއްޖާއަްށ ތަޢުލީމު ފަދަ، ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމަށް 

ފަދަ ލުއި  ނުކުރުވާ ކުްއޖަކު މަޙުޫރމް ކުރުމުގެ މަންފާއިން އެހާސިލު

 މަސައްކަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ 
 މަސައްކަތްތައް

ުކރާ  ދިނުމުގެ ބޭުނމުގައިވިޔަސް ނުވަަތ ޢާއިލާއިން ތަމްރީނު )ހ(  .10

މަސައްކަތެއްގައި ކުދިްނ ބައިވެރިކުރުމުގެ ބޭުނމުގައިވިޔަްސ، 

އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ަމސައްކަތުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުަމކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖިސްާމނީ ނުވަަތ  (1)   

ނަފްސާނީ ނުވަަތ ރޫޙާީނ ނުވަތަ ިއޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް 

 ަމސައްކަތްތައް؛ ނުރައްކައުތެރިގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް؛ (2)   

       އުފުުލމާއި،ކެމިކަލްތަކާއި ގޮވާތަކެތި ނުރައްކައުތެރި  (3)   

ކުރުމާއި، ހިފައި ގެންގުުޅމާއި، އެއް ތަނުްނ ރައްކައު އެ ތަކެތި

 އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމުގެ ަމސައްކަތްތައް؛

ވެއަރހައުސްތަކުގަިއ  އާއި،ކާޕެންޓްރީ ވޯކްޝޮޕާއި، ގަރާޖާއި، (4)   

 ކުރާ ޢަމަލީ ަމސައްކަތްތައް؛
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 އް؛ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަ ދިނުމުގެފޯރުވައި ޕެޓްރޯލުތެލާއި  (5)   

ކައްކަްނ ބޭނުންކުރާ ގޭހާއި، އެނޫންެވްސ  ،ސިމެންތިއާއި (6)   

      ބާވަތެއްގެ ގޭހާއި ބިއްލޫިރ އުފެއްދުމާއި، ޢަމަލީގޮތުން 

 ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް؛ފޯރުވައިތަކެތި  އެ

ބަދިގޭގައި ކުރާ ޢަމަީލ  ކެފޭތަކުގެނުވަތަ  ތަކުގެރެސްޓޯރަންޓު (7)   

 މަސައްކަތްތައް؛

އެއަރކޮންޑިޝަން މަާރމާތުކުރުމާއި، ސަރވިސްކުުރމާއި،  (8)   

ހަރުކުރުމާއި، ބެހެއްޓުމާއި، ހިފައި ގެންގުޅުމުެގ 

 މަސައްކަތްތައް؛

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޢަމަލީގޮތުްނ ކޮށްދިނުމުެގ  ދަތުރުފަތުރު (9)   

 މަސައްކަތްތައް؛

 މެކަނައިޒްޑްކޮށް ކުރެޭވ މަސްވެރިަކމުގެ މަސައްކަތްތައް؛ (10)   

ޢަމަީލ  ނައްތައިލުމުގެ  ކުނި  ،ކުނި މެޭނޖްކުރުމާއި (11)   

 މަސައްކަތްތައް؛

ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓޮބޭކޯގެ މާއްދާ ހިމެޭނ  ގިރޭޓްނސި (12)   

 ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް؛

ހިންގާ ބަނދަރެއްގައި ކުާރ ހުރިާހ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ (13)   

 ބާވަތްތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް؛

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާނާއެއްގެ ފުޑް ޕްރޮސެސިންގ  (14)   

 މަރުޙާލަތަކުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް؛
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ކުުރމަށް ގިަނ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ދަނޑުގޮވާން (15)   

ކުރަންޖެޭހ ފަދަ  ޢަމަލީގޮތުން ަމސައްކަތްވަގުތު 

 މަސައްކަތްތައް؛

އެ ތަކެތި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރޭއެއްޗެއް ގެންގުޅެ،  (16)   

އާލާކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި، އެފަދަ ދިރޭ 

 ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް؛ އަދި އެއްޗެއްގެ ބެލެހެއްޓުމާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އެކި ބާވަތުެގ  (17)   

އެކޮމޮޑޭޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޭޓަރ ކުުރމާއި، ފުްޑ އެންްޑ 

ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އެކްސްކާރޝަންތަކާއި،  ބެވެރޭޖާ

މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ކަންކަމާއި، ރިކްރިއޭޝަނަލް 

ރުފަތުރުގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި، ދަތުހަރަކާތްތަކާއި، 

 ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ސުވެނިއަރ ވިއްކުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުއްޖަކު  )ށ(  

ލައްވައި ކުރުވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

      ުއމުރުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ،  )ނ(  

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިނާގނެ  18

 ކަންކަމެވެ.

ދިނުމަށާއި ޢާއިާލގެ  ތަމްރީނުމި ބާބުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  )ހ(  .11 އުސޫލު އެކުލަވައިލުން 

މަސައްކަތުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން 

ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  އުސޫލު،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ސަރވިސްއިން 
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   އެްނމެ  އުސޫލުގައި، ށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮ )ށ(  

 އުސޫލުަތއްގުޅޭ  އަންނަނިވި ކަންަކމާ ވެސް، މަދުވެގެން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން މަސައްކަތުގަިއ  ފަރާތުން،ދޭ  ވަޒީފާ (1)   

 ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގައި ހިމަނަްނޖެހޭ ަކންކަން؛

ދުވަސްވަުރ ކުއްޖަކު މަސައްކަތުގައި އެްނެމ  ޓާމުގެސްކޫލު  (2)   

 ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރުވޭނީ ކިހާ ވަގުތަކަށް ކަން؛ އަދި

ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަުރ ކުއްޖަުކ މަސައްކަތުގައި އެްނެމ  (3)   

 ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރުވޭނީ ކިހާ ވަގުތަކަށް ކަން.

މި ގަވާއިަދށް އުސޫލު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ޗައިލްޑް ެއްނޑް  ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެކުލަވައިލައި،ތެރޭގައި 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ މަސައްކަތުގައި 
 އެންގުން ބައިވެރިކުރާނަމަ، 

ކުާރ  ނުވަތަ ޢާއިލާއިން ،މަސައްކަތެއް ކުރުވާަނމަދިނުމަށް  ތަމްރީނު  .12

ޗައިލްްޑ  ،ދޭ ފަރާތުން މަސައްކަތެއްގައި ކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރާނަަމ، ވަޒީފާ

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ައންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ލިޔުމުން 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޚިދުމަތެއް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން  ދޭ ކުޑަކުދިންނަށް 

 
ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގައި 

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ކުރާނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް   .13

މިނިސްޓަުރ ކުރުމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައްކައުތެރި ޙައްޤުތައް 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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ގުޅޭ  ކުރާ ޚިދުމަތަކާ ޕްރައިވެޓައިޒް 
 އުސޫލު އެކުލަވައިލުން ގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  13މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .14

ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޕްރައިވެޓައިޒް ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް 

)ކުޑަކުދިްނގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ާހލަތުގައި،ނިންމާ 

 ހަދައިފައިވާޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ޚިދުމަތެއް ދިނުމުަގއި  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ 

     އެކުލަވައިލުަމށް އުސޫލެއް ހުންނަންޖެޭހ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ވަކި 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

 ކުރާ ޚިދުމަތަކާޕްރައިވެޓައިޒް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ށ(  

ޤާނޫނު ނަންަބރު  އެކުލަވައިލަންވާނީ، އުޫސލެއްގުޅިގެން ވަކި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/19

 ގައިގަވާއިދުތަކުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހަދައިފައިވާދަށުން 

ހުންނަންޖެހޭަކމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަްއ ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮުތގެ 

 މަތިންނެވެ.

ކުރާ ޚިދުމަތެއް ޕްރައިވެޓައިޒް 
 މޮނިޓަރކުރުން 

ކުާރ ޚިދުމަތެއް ޕްރައިވެޓައިްޒ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  13މި ގަވާއިދުގެ   .15

މަތިން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ  ުއސޫލެއްގެމިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ 

 ޗައިލްޑް އެންޑް ެފމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ 
 ޢަމަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .16

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ އެެހން 

ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ުކޑަކުއްޖަކާ ދެކޮަޅށް 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޭބތާ 

  )ސައުވީސް(  ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ޖިނާީއ ގޮުތން  24ގިނަވެގެން 

މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް  އެ
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ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް

 ސަރވިސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުްއާޖގެ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ އެ ،ކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން )ށ(  

ކުއްޖާާއމެދު އިހުމާުލވީ  ނުކޮށްފިނަމަ، އެ މައިންބަފައިން ރަޖިސްޓަރީ

ކުއްޖެްއގެ  ކަމުގައި ބަލައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ 

 ،މޯްލޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް  ،މައިންބަފައިންގެ މައްސަލަ

ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްިއން ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޖިނާއީ ޢަމަލަކަށް ނުވާ ގޮތަށް 
ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވާ 

ބެލެނިވެރިންގެ  އިމައިންބަފައިންނާ
 މައްޗަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު   .17

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް ނުވަތަ ކުއްާޖ 

ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއަާކ ޚިލާފުވާ 

ަމ، އަންނަނިވި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެއީ ޖިނާއީ ޢަމަލަކަށް ނުވާނަ ހާލަތުގައި،

ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަަތ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުެގ ބާުރ ިމނިސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތްދިނުން؛ ޗައިލްޑް އެންޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެ )ހ(  

ޗައިލްޑް އެންޑް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ޕޭރަންޓިްނގ  )ށ(  

 ން؛ވުޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުބައިވެރިކުރުވައި، އެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ރެކޯޑެއް ކުއްޖާގެ ކޭސް ފައިލުަގއި  އެ )ނ(  

މަްއސަލައެއްގައި ކޯޓުްނ އަްނގާ  ޙަޟާނަތުގެހިމެނުމާއި، 

ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ދަށުން ކުިދން  ހެދުމުގައްޔާއި،އެސެސްމަންޓު 

ފަރާތުގެ އެެސސްމަްނޓު  ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ބެލުމަށް އެ

ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ  ށްފަރާތަ އޮތުމަީކ އެ  ހެދުމުގައި އެފަދަ ރިކޯޑެއް
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ވޭނޭ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެ އެދަށުން ކުދިން ހަވާލުކުރުމުގައި 

 އެއްޗެއްކަން؛

 2000/-ޚިލާފުވާ ޮކންެމ ފަހަރަކު  ިމ ގަވާއިދާއެ ފަރާތަކުން  )ރ(  

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި/ނުވަތަ

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

ގަވާއިދެއްގައި  އެކުލަވައިލާރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. އެހެންބަޔާންކުރާ 

އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިދާރީ 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ތިރީގައި  ފަރާތަކުން، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން )ހ(  .18

       ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެްއ ކޮށްފިނަަމ، 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިސް  (1)   

މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ 

އަކުން، ބާވަތެއްގެ މީޑިއާއަކުން، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްވެސް 

ޝަޚްޞަކުން އެޫނން ޖަމާޢަތަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ނުވަތަ

ފަންީނ  ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނުވަތަ، 

ަކންކަމާމެުދ  އާްނމުންމަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ 

މަޤާމެއްގައި ފަދަ  ދެކޭ ގޮތަށާއި ވިސްނާގޮތަށް ނުފޫޒުފޯރުވޭ

ހުރި މީހެއްެގ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަިއސިއްޔަތެއް 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ 

ކުދިންެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން  ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި، އެ

 ލިބޭނޭފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން؛
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)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   

ވަނަ މާއްދާގައި މަނާކުާރ  33ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން؛ އަދި 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  10މި ގަވާއިދުގެ  (3)   

 މަނާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގައި ކުއްޖަުކ ބައިވެރިކުރުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަެމއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ކުރާ ފަރާތަކަށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބާރު ިމނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަރާތަކުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެ (1)   

)ދެހާސް( ރުފިޔާއިން  2000/-ފަހަރަކު، ކުރާ ކޮންެމ 

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ފަރާތަކުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެ (2)   

ނުކުރުމަށް ލިޔުމުްނ  ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަން ތަކުރާރު

ނުވާނޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ  އަންގައި، އެކަން ތަކުރާރު

ކުރާނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް ފަރާތަކުން  ގޮތުން އެ

 ކުރުން؛ޝާއިޢު އާންމުކޮށްއެންގުްނ  އަންގައި، އެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރީ ޤާނޫނީ  (3)   

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ  ،ޝަޚްޞަކުންނަމަ

ކުީރ އެއް ފަހަރަށްވުރެ  ކަމެއް މީޑިއާއަކުން ަނމަ، އަދި އެ 

ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެޭހ  ނަމަ، އެ ފަހަރު ގިނަ

ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވައި، އެކަން 

 ކުރުން؛ އަދި/ނުވަތައާންމު
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)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

އެހެންވެސް ފިޔަވަޅެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގަވާއިދެއްގައި 

 އެޅުން.

ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މަސްއޫލިއްޔަތު 
އުފުލަންޖެހޭ މުއައްސަސާއަކުން 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުމުން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

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

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހދާ  އެ ،ޤާނޫނު( އާއިރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ގަވާއިދެއްގައި ކޯޓުތައް ފިޔަވައި، އެއްވެސް އެހެން އިދާރާއަކުން ނުަވތަ 

ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާއަކުން އަދާކުރަން

މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަަތ އެއްެވސް 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން  މުއައްަސސާއަކުން މައްސަލައެއްގައި އެ

އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދާކޮށްފައި 

ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް ހުރިނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން 

ފަރާތަކަށް ލިޔުމުްނ އެންގުމެްއ ފޮނުވުމުެގ ާބރު  އެ  ،ބަޔާންކުރުމާއެކު

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަރާތަކުން އަދާކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ނުކޮށް އޮތް ސަބަބު  އެ (1)   

 އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް އެންގުން؛

 ހަވާލުވެހުރި ކަމެއް ކުުރމުގެ ޒިންމާާއ އެްނމެ އިސްކޮްށ  އެ (2)   

ފަރާތެއްގެ  ކަމެއް އެ އެ ނަސޭހަތްދީ،ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

 ފައިލުގައި ރިކޯޑުކުރުމަށް އެންގުން؛

ކަމެއް ކޮށް ނިްނމުމަްށ  އޮތް ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހި ނުކޮށް އެ (3)   

ކަމެްއ ކުރުމަްށ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ އެ  މުއްދަތެއް ދީ، އެ 

 އެންގުން؛ އަދި 
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ނުކުރެޭވ ގޮްތ ަކމެއް  އޮތް ފަރާތަކުން ކުރަންޖެިހ ނުކޮށް  އެ (4)   

އިޖުރާއަތެއްގެ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މެދުވެރިވީ އެ

ސަބަބުންނަމަ، އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގައި، އެކަްނ 

ޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓަރު  ކުރުމަށް އިޞްލާޙު

 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެންގުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަންގާ ކޮްނެމ  )ށ(  

 އާންމުކޮށްއެންގުމެއްވެސް، އެންުގމެއް ފޮނުވި ގޮތަށް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް  )ނ(  

 ޗިލްޑްރަންސް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ،ކޮޕީ

ނަމަވެސް، އޮތް މި ގަވާއިދުގެ )ހ( ގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ރ(  

ކޯޓަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އިޖުރާއަތެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ 

ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް ހުރިނަމަ، 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ،ކަމެއްގެ ޝަކުވާ އެ

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ  ،ސްޓްރޭޝަނަށްއެޑްމިނި

ޗިލްޑްރަންްސ ޮއމްބަޑްސްޕަރސަންައށް  ،ޝަކުވާއެއްގެ ކޮޕީ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު   .20 އުސޫލު އެކުލަވައިލުން 

ިމ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުން  އުސޫލެއް، ތަފުސީލީ އެޅުމާބެހޭ 

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިީލ  ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފެށިގެން 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

މި ގަވާއިުދ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .21 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ަހމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ. 3ޝާއިޢުކުރާތާ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ  ލަފުޒެއްމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ   .22 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި  ދޭހަނުވާހައިކަނޑައެޅިގެން އެހެން ާމނައެއް 

ތިރީގައި ދީފައިއެވާ  ލަފުޒުތަކަށް،ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ލަފުޒުތަކަށް

 މާނަކުރުމެވެ.

ރައްކައުތެރި "ކޯޓު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ހ(  

ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ޗައިްލޑް ވިކްޓިމްއާ ގުުޅން ުހރި 

ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ މައްސަލަަތއް  މައްސަލަތަކާއި،

ލިބިގެންވާ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށާއި،  އިޚްތިޞާޞްބެލުމުގެ 

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށެވެ. ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށާއި

ކުއްޖެއްެގ މައިންބަފައިންނަށް،  ބުނެފައި އެވަނީ، އެ  "ޢާއިލާ" ކަމަށް  )ށ(  

ނުވަތަ މަްނމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ހަދައިފައިވާ)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2000/4

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނަށް ނުވަތަ 

 ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޙަޟާނަތު

 ާޔއި"މައިންބަފައިން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުއްޖާެގ މަްނމަ )ނ(  

 ބައްޕައަށެވެ.
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"މިނިސްޓަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ރ(  

 ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރެއްގަިއ  ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެރައްކައުތެރި 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ަވޒީރަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  )ބ(  

 ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރަކު  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެރައްކައުތެރި 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

_________________________ 
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