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

ހވާލުކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު
އޓުން ަ
ލހެ ް
ބ ކުދިން ބެ ެ
ށގައި ތި ޭ
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ދައުލަތުގެ ބެލު ު
ފުރަތަމަ ބައި :ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ މައިގަނޑު މަފްހޫމްތައް
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

މަޤްޞަދު

.2

އުސޫލު މާނަކުރުން

.3

(ހ)

މި އުސޫލަކީ ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ
އެ

ކުދިންގެ

އާއިލާތަކާ

ހަވާލުކުރެވެން

ނެތް

ކުދިންގެ

ބެލެނިވެރިކަން

އެހެން

ފަރާތަކާ

ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ
އުސޫލު" އެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ހަރުދަނާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އާއިލާއެއްގެ ލޯތްބާއި
އަޅައިލުން

ލިބިގެން

ބޮޑުވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބެންޖެހޭ

ކުއްޖެއްކަމުގައިވާތީ ،އެފަދަ

މާޙައުލަކަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުމާއެކު،
ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ތިބެންޖެހިފައިވާ ކުދިންނަކީ އާއިލީ ވެށްޓެއްގައި އާއިލާއެއްގެ ލޯތްބާއި ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެން ބޮޑުވާ
ކުދިންކަމުގައި ހެދުމެވެ.
(ހ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ،މި އުސޫލުގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޖުމްލަތައް މާނަކުރަންވާނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ
ޤާނޫނުތަކަށާއި ،އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ،ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާއާއި ،އެ

މުޢާހަދާގެ

އޮޕްޝަނަލް

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި،

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އެނޫން މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ،އިންސާނީ
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ޝަރަފާއި

ހަމަހަމަކަމާއި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މިނިވަންކަމަށް

އުފެދިފައިވާ ،ހުޅުވިގެންވާ

ބިނާކޮށް

ދިމިޤްރާޠީ

މުޖުތަމަޢަކުން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް
އިސްކަންދިނުން

.4

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ އިސްކަން ދޭންވާނީ
އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ.

ހއްޓާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން
އޓައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ،އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި ،ކުދިން ބަލަ ަ
ދެވަނަ ބައި :ކުދިން ބަލަހަ ް
ކުދިން
ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި

.5

ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.

ހުށަހެޅުން
ކުދިން
ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް އެދޭ
އ
ޝރުޠުތަ ް
ަ
ފަރާތުގެ

ކުދިން ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ "ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ

.6

(ހ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުދިން ހަވާލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .1ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން.
 .2މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުން.
 .3ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 .4މީލާދީގޮތުން އުމުރުން ( 25ފަންސަވީސް) އަހަރާއި ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރާ
ދެމެދުގެ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން.
 .5އާއިލާއެއް ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.
 .6ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.
 .7މިނިސްޓްރީން

ތައްޔާރުކުރާ

އެސެސްމަންޓުން

ކުއްޖާ

ބެލޭވަރުގެ

ޤާބިލުކަން

ހުރި

ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮތުން.
 .8ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ކަމުގައި ނުވުން ،ނުވަތަ
ބަލަދުވެރިން ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 .9ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް،
ނުވަތަ

އަނިޔާއެއް

ނަފުސާނީ

ކުރިކަން

ނުވަތަ

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް،
އިހުމާލުވެފައިވާކަން

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށަކަށް އެއްވެސް
ސިފައެއްގައި އެހީތެރިވެދީފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފައިވާ ކަމުގެ
ތުހުމަތެއް

ކުރެވިފައިވާ

ކަމުގެ

އެއްވެސް

ރިކޯޑެއް،

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

އެއްވެސް

އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
 .10ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ
ތެރެއިން ،އެއްވެސް ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ރިކޯޑެއް ،ފާއިތުވީ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
4

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ތެރޭގައި ،ކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
 .11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖިނާއީ

ފަދަ

ބޮޑު

ކުށެއް

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެފައިވާ

ނުވަތަ

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނުވަތަ އެފަދަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާއެއްގައި
ނުވަތަ އެއްވެސް އިރެއްގައި ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ،ތަޙުޤީޤީ
އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
ޙައްދެއް

 .12އިސްލާމްދީނުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކުށެއް،

ވޭތުވެދިޔަ

10

(ދިހައެއް)

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ތަޙުޤީޤީ
ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

އިދާރާއެއްގައި އޮތް

 .13ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގެ ނުވަތަ ސާބިތު ޚަރަދުގެ މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް
ރިކޯޑެއް،

ފާއިތުވީ

10

(ދިހައެއް)

އަހަރުދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
 .14ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ނަމަ،
އެ ފަރާތަކީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ،ނުވަތަ
ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުރި ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން.
 .15ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް
މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަން
މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޑިވިޜަނާއި ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން
ދިރިއުޅޭ ހިޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ،ނުވަތަ އިހު ބުނެވުނު މަޤާމަކުން
ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުން ވަކިވިތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތަކަށް
ވުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  13ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓާ ކުއްޖާގެ ހާލަތު
ފަސޭހައިން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ،އެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއްގެ އުސޫލު،
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް) ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  14ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުތަކާއި ،ޑިވިޜަންތަކާއި،
މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ
އެމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  14ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ
މަޤާމުތަކާއި ،ޑިވިޜަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް
އެ މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލިތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމަށް
އެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ
5

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފަރާތަކަށް ،އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ،ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތަކަށް ކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ،އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ކުއްޖަކު ބެލުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ތަޢުޒީރީ އަދަބެއް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުށުގެ ދަރަޖަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުނަހުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ

ނުވަތަ ޖުނަހުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުން.
 .2ކުއްޖަކު ބެލުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބޭނޭފަދަ ކުށަކަށް ނުވުން.
(ޅ)

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި "ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ
ފަރާތަކަށްވުން" ،މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ،ކައިވެނި ކޮށްގެން ނޫޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުއްޖަކު ބެލުމަށް އެދި

.7

(ހ)

ތކުގެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތް ަ

ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ކުދިން ހަވާލުކުރުމަށް އެންމެ
އިސްކަމެއް ދެވޭނީ މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ

ތެރެއިން އިސްކަންދެވޭނެ

ދެމަފިރިންނަށެވެ.

ކަންކަން

(ށ)

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ދެމަފިރިންގެ
ތެރެއިން ،އެއް ފަރާތަކުން ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާނަމަ ،އަނެއް ބައިވެރިޔާގެ
ރުހުން އޮތްކަން އެނގޭނޭ ފަދަ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ބައިވެރިޔާގެ
ކިބައިގައިވެސް
މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)
ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭނެ ކުދިން

.8

ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން،
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ކުދިންނެވެ.
(ހ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ،އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ
ބަލަދުވެރިން ދުނިޔޭގައި ތިބެމެ ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ކުދިން ނުވަތަ ބެލުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކުދިން؛
(ށ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ކުދިންގެ އާއިލާއާއެކު
6

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ދިރިއުޅެވެން ނެތް ކުދިން؛
(ނ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަތުގައި އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ
ބައްދަލުނުކޮށް ،ހާލުވެސް ބަލައިނުލާ އަދި އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ގުޅުމެއް ނުބާއްވާ ކުދިންކަމަށް
ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ ކުދިން؛ ނުވަތަ
(ރ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ
ބައްދަލުކޮށް ،ހާލު ބަލައި އަދި އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ގުޅުން ބޭއްވި ނަމަވެސް ،ކުދިން ބެލުމަށް ނުވަތަ
ކުދިންނާ ހަވާލުވުމަށް އާއިލާގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ޢުޛުރުވެރިވާ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނެވެ.
ކުދިން ބެލުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ

.9

ކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމުން ،ހުށަހެޅުންތައް
ލިބޭ ތަރުތީބުން ،ކުދިން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން

އެސެސްމަންޓް

އެސެސްމަންޓެއް
އެ

ކަމަށް

ހަދަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ޚާއްޞަ

މި

އެސަސްމަންޓް
"ދަފުތަރު"

ގައި

ތައްޔާކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީން

ހިމަނައި ،އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހަޅާތާ

( 3ތިނެއް) ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ކުދިން ބަލާނެ ފަރާތް

.10

ކުއްޖަކު ބެލުމަށް

.11

ކަނޑައެޅުން

ކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާނީ
ކުއްޖާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެސެސްމެންޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ނިންމާ އާއިލާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށެވެ.

ހަވާލުކުރާ މުއްދަތު

(ހ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުދިން ބަލަހައްޓާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ،ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތު
ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފޮސްޓަރ

ޕެނަލުންނެވެ .އަދި މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު
އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން
ނިންމި ނިންމުން

.12

(ހ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ކުއްޖަކު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ

ނ
މުރާޖަޢާކުރު ް

ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޢުލޫމާތެއް
ލިބިއްޖެނަމަ ،ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ،ޕެނަލުގެ ނިންމުން
މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހޭފަދަ
ސަބަބެއް ފާހަގަވާނަމަ ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެސެސްމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޕެނަލަށް
7

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ހުށަހެޅުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ތިންވަނަ ބައި :ފޮސްޓަރ ޕެނަލް
ފ
ރ ު
ތަޢާ ަ

.13

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ

.14

ފޮސްޓަރ ޕެނަލަކީ ޔަތީމު ކުދިންނާއި އަޅައިލާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތުމާއި ،މިނޫން ވެސް އެކިއެކި
ސަބަބުތަކާ ހުރެ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންނަކީ ،އަނބުރާ އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލު
ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދިން ކަމުގައި ވީހިނދު ،މި ފަދަ ކުދިންނަކީ ވެސް އާއިލާއެއްގެ
ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ލޯތްބާއި އަޅައިލުން ޙައްޤުވާ ކުދިން ކަމުގައި ދެނެގެން ،އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި
މި ކުދިން ހެދިބޮޑުވުމަށް ބާރުއަޅައި ،މި ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ
މަސައްކަތުގައި ،މިކަން ހިނގަނީ ޤާނޫނީގޮތުން އަދި ކުދިންނާއި އާއިލާތަކުގެ ކަރާމާތަށް އެންމެ އެކަށޭނެ
ގޮތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާއެރުވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެވެ.

އ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ކުދިން ބެލުމަށް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތައް

ޕެނަލަށް

ހާޒިރުކޮށް ،ކުދިން

ބެލުމާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ށ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ،ތާވަލުކުރެވޭ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން.

(ނ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާއި އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް ،ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް
ހަވާލު ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކުދިން
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތަކާ
ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަށް މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގޮތެއް ނިންމުން .މި ގޮތުން
ގޮތް ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ:
 .1އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަތޯ ބެލުން.
 .2ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
 .3އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެސެސްމެންޓް ތައްޔާރުކުރި އިޖުތިމާޢީ
ޚިދުމަތްތެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން
މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުން.
 .4ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރަން ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ކުއްޖާއަށް އެންމެ
ރަނގަޅު ނިންމުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :
(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކުދިން ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި ޟަރޫރީ
ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުން.

(ބ)

ހަވާލު ކުރެވޭ ކުދިންގެ އަދަދާއި އުމުރު ކަނޑައެޅުމާއި ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނާއި
އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރާނެ މުއްދަތާއި
އެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

(ޅ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން
އެ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ކުދިންގެ ބޭނުންތަކާއި ކަރާމާތަށް އިސްކަންދިނުމާއި ،ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ވަކި ޝަޚްޞެއްކަން
ދެނެގަތުން.

(ކ)

ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއާ
ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން އެޕްރޫވް ކުރުން.

(އ)

ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ޤާނޫނީ
ބެލެނިވެރިއަކު ޚިލާފުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ފަރާތަކާ މެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މިނިސްޓްރީ
ލަފާދިނުން.

(ވ)

ކުދިން

އެދި

ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކާއި

އެސެސްމެންޓް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި

ބޭނުންކުރާ އިޖުރާއަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަކީ ކުދިންނަށް ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަދި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފަދަ މިންގަނޑުތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
(މ)

ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމަކީ ޙައްސާސް މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައި ވާތީއާއި ،އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި
ސިއްރު ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައި ވުމުން ،ޕެނަލުގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތާއި
ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ވަރަށް އިންސާފުވެރިކޮށެވެ .އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ ދެފުށް
ފެންނަ ގޮތަށެވެ .ހަމަ އެފަދައިން ،މިއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ
ކުއްޖާގެ ކަރާމާތް ރައްކައުތެރި ކުރުމަށެވެ.

(ފ)
ފޮސްޓަރ ޕެނަލް
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

.15

ކުދިން ބެލުމާ އާންމުކޮށް ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން.

ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓަރެވެ .މި ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ( 9ނުވައެއް)
މެންބަރުންނަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ފަދައިން ،އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
(ހ) އެވަގުތަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ

ސަރުކާރުގެ
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ވުޒާރާގެ

ދަށުން

ހިނގަމުންދާ

ކުޑަކުދިންގެ

ޙައްޤުތައް

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސްފަރާތެއް؛
(ށ) އެވަގުތަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ
ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ރިޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.
(ނ) ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް؛
(ރ) ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރެއް؛
(ބ) ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ
އިސްފަރާތެއް؛
(ޅ)

ޙައްޤުތައް

ކުޑަކުދިންގެ

ރައްކައުތެރި

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތްކުރާ

އަމިއްލަ

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއް؛
(ކ)

ނަފްސާނީ

ކުޑަކުދިންގެ

ދުޅަހެޔޮކަމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ

ތެރެއިން

ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއް؛
(އ) ދީނީ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ އިސްފަރާތެއް؛
އަދި
(ވ)

މޯލްޑިވްސް

އެލައިޑް

ހެލްތް

ކައުންސިލުގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރާ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ތެރެއިން ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް.
ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
މެންބަރުންގެ
އ
ޝަރުޠުތަ ް

.16

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ހ)

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް
ކުރިކަން ނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް
ހިންގައި ފައިވާ ނުވަތަ

އެފަދަ

ކުށަކަށް

އެއްވެސް

ސިފައެއްގައި

އެހީތެރިވެދީފައިވާ ނުވަތަ

ބައިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް
ރިކޯޑެއް ،ކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން؛ އަދި

(ށ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުއްޖަކާ ނުވަތަ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްޒަފަކާ
އާއިލީ ގުޅުމެއް ނެތުން.
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ވޮލި ުއމް48 :
ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
ރައީސާއި ނައިބު

އަދަދު1030 :
.17

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ،ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު
ހުންނަންވާނެއެވެ .ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މެންބަރުންގެ

ރައީސް

އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތަށް ހޮވޭ މެންބަރުންނަކީ މިނިސްޓްރީ
ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ފޮސްޓަރ

މެންބަރުންގެ

ޕެނަލުގެ

މަސައްކަތްތައް

ރާވައި

ހިންގާ

ޖަލްސާތަކުގެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ ޕެނަލުގެ ރައީސެވެ .ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނައިބު ރައީސެވެ .އެގޮތުން،
އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ޕެނަލުގެ ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނައިބު ރައީސްގެ ޒިންމާތަކެވެ.
 .1ޕެނަލް މެންބަރުންގެ އިތުރުން ،ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވާނެ ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅުން؛
 .2ޕެނަލުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭންވީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެފަދަ
އެޖެންޑާކޮށް،

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތަކަށް

އެ

އިސްކަންދީ

އަވަސްގޮތެއްގައި

ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުން؛
 .3ޕެނަލުގައި

މަޝްވަރާ

ނިންމުންތަކާއި،

މި

ކުރެވޭ

ކަންތައްތަކާއި ،ޕެނަލުން

ނިންމުންތަކަށް

ވާސިލުވެވުނު

ދޭ

ލަފަޔާއި،

ގޮތްތަކުގެ

ނިންމާ
ލިޔެ،

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން؛
 .4ޕެނަލުގައި ހިންގާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕެނަލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވުމަށް
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް އެއްބަސްވުމަކަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން؛
 .5ޕެނަލުގެ

މަސައްކަތްތައް

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތަކަށް

މުރާޖަޢާކޮށް،

މެންބަރުންނާއެކު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛ އަދި
 .6ޕެނަލުގެ މެންބަރުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ކުޑަކުދިންގެ
ރައްކައުތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުން.
ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
ޓ
ސެކްރެޓޭރިއެ ް

.18

ފޮސްޓަރ

ޕެނަލުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ބަލަހައްޓާނީ

މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އެގޮތުން،

ޕެނަލުގެ

މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި އަންނަނިވި އިންތިޒާމުތައް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ހ) ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ހިންގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފޮސްޓަރ ޕެނަލާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އިދާރީ
މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން؛
(ށ) ފޮސްޓަރ ޕެނަލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ،މެންބަރުންނާ ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމާއި ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ފޮސްޓަރ
ޕެނަލުގެ ކޯރަމް ހަމަކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ،ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުން؛
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އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ނ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
އެ ކުދިންގެ ވަނަވަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޮސްޓަރ ޕެނަލާ ހިއްސާކުރުން؛
(ރ) ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ،
މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަނަކުންނެވެ .އަދި މި ސެކްޝަން ބަދަލުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕެނަލުގެ
މެންބަރުންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ބ) ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާ ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ކުރިން ސެކްރެޓޭރިއެޓުން
މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ
އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
ކޯރަމާއި ބައްދަލުވުންތައް

.19

(ހ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ،ކުދިން ބަލަހައްޓައިދިނުން އެދި މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

(ށ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ކޯރަމަކީ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންނެވެ.

(ނ)

ޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން
އެކަމެއް ފާސްވެއްޖެނަމައެވެ.

(ރ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ބައިވެރިވާން ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކުން ،އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ
މެންބަރަކު ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހޮވޭ މެންބަރުންނަކީ މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރާ
މެންބަރުން ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހުރިހައި ނިންމުންތަކެއް ވެސް ހުންނަންވާނީ ޔައުމިއްޔާގައި
ރިކޯޑުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ނިންމުންތައް ހުރިހައި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ .އަދި ކޮންމެ

.20

މެންބަރުންގެ ދައުރު

މެންބަރަކަށްވެސް

ގިނަވެގެން

އެންމެ

ފުރިހަމަކުރެވޭނީ

3

(ތިނެއް)

އަހަރުދުވަހުގެ

( 2ދޭއް) ދައުރެވެ.
މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ
ދިނުމާއި އަލުން
މެންބަރަކު
ނ
ޢައްޔަނުކުރު ް

.21

(ހ)

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެ މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން އިސްތިޢުފާ
ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން މިނިސްޓަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

12

ވޮލި ުއމް48 :
ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
މެންބަރުން ވަކިކުރުން

އަދަދު1030 :
.22

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ މެންބަރަކު ވަކިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
(ހ)

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މަދުވެގެން ( 70ހަތްދިހަ އިންސައްތަ) ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވާން
ވާނެއެވެ .މެންބަރުން ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ،ނުވަތަ މަޤުބޫލު
އުޒުރެއްނެތި ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ،އެ މެންބަރަކަށް އެކަން
ލިޔުމުން އަންގައި ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މެންބަރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ނަޒާޙަތްތެރި ބަޔަކަށް ވުމަށާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތާއި
ރައްކައުތެރި ކަމަށެވެ .އަދި އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުމެއް
ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެ މެންބަރަކު ވަގުތުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ
މެންބަރުން ސިއްރު

.23

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް
އިޤްރާރުވާން ވާނެއެވެ.

ހިފެހެއްޓުން

މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް .24

ފޮސްޓަރ

ޕެނަލުގައި

ހިމެނޭ

ކޮންމެ

މެންބަރަކަށް

ވެސް

ހާޒިރުވާ

ކޮންމެ

ބައްދަލުވުމަކަށް

( 500/ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެގިނަވެގެން އެލަވަންސަށް ލިބޭނީ ( 3000/-ތިން ހާސް) ރުފިޔާއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ
ކުދިން ބެލެހެއްޓުން
ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

.25

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމާއި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ،އާންމުކޮށް މައިންބަފައިންގެ
މައްޗަށް ދަރިން ބެލެހެއްޓުމާއި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޒިންމާތައް ،ކުއްޖާ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި :މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ
ކުއްޖާގެ ރައްކައުތެ ިރކަން .26

ނ
ރކުރު ް
ކަށަވަ ު

ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލުން

ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވާ

ޙައްޤެކެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ،މި ޒިންމާ އުފުލާ އެންމެ
އިސްފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީއެވެ.

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ
އެއްބަސްވުން
އެކުލަވައިލުން

.27

(ހ)

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާ ކުދިން ހަވާލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީއާއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ
ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .މި އެއްބަސްވުމަކީ ،ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާއަށް ރައްކައުތެރިކަން ދިނުމާއި ،އަސާސީ ބޭނުންތައް
ފުއްދައިދިނުމާއި ،ކުއްޖާ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަން މަތީ ބެލެހެއްޓުމާއި،
ކުއްޖާއަށް

ތަރުބިއްޔަތު

ދިނުމުގައި

އެއްބަސްވުމެކެވެ.

13

ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހައި

ކަންތައްތައް

ކުރުމަށް

ވެވޭ

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :
(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަކާއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ކުއްޖާޔަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކޮށްފިނަމަ،
ނުވަތަ އިހުމާލެއް ވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ބަލަހައްޓާ ކުއްޖާ ،އެ
ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތާ

.28

(ހ)

ކުއްޖަކު ބެލުމަށް އެދޭ ފަރާތާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު ،ކުއްޖާ ހުރި ހާލަތާއި ،ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާއި،
ތަޢުލީމާއި ،ކުއްޖާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު

ހަވާލުކުރުން

މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ކުއްޖާ ބެލުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ކުއްޖާއަށާއި،
އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކުއްޖާ ބެލުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު ،ކުއްޖާގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ތަކެތި (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ،ވެކްސިން ކާޑު ،އަންނައުނު ،ރިޕޯޓު ކާޑު ،ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް ،ފޮޓޯ ،ކުއްޖާ މަރުކަޒަށް
ގެނައިއިރު ހުރި ތަކެތި) ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރިކަން ލިޔުމުން އެނގެން
އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކުއްޖަކު ބެލުމާ ހަވާލުވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،ކުއްޖާ ބެލުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ކުއްޖާއާއެކު
ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހުއެވެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ކުއްޖާ ހުންނާނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ

.29

(ހ)

ޤާނޫނީ

ތެރެއިން ބެލުމާ ހަވާލުވާ

ނ
ބަދަލުކުރު ް

ބެލެނިވެރިކަން

ދައުލަތަށް

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުދިންގެ ޤާނޫނީ
ބެލެނިވެރިކަން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބެލޭނެ ކުދިން ފާހަގަކޮށް ،އެ ކުދިންގެ

(ށ)

ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމަށް ފަރާތަކާ
ހަވާލުކުރާނަމަ ،ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ( 1އެކެއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުން ،ލަސްވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދުމަށް
ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ބެލުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް
ބަދަލުކުރަން އެފަރާތުން އެދޭނަމަ ،އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
ބެލުމާ ހަވާލުވާ ކުދިން
ބެލެހެއްޓުމުގައި

އަދަދު1030 :
.30

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ބެލުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު ،ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ކުއްޖާއާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

އެކުލަވައިލައި ،ކުއްޖާ ބެލުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ އެ ޕްލޭން ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

އެހީތެރިކަން
ކށްދިނުމާއި އެކަން
ފޯރު ޮ

މި ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މޮނީޓަރކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކުރުން

އެ ގޮތުން ،ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ
ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .1ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން (މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް) ކުއްޖާގެ
ހާލަތު ބަލަމުން ގެންދިއުން.
 .2ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ
ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .3ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން
ބޭނުންވާ ނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން
އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .4ކުއްޖާ ބެލުމަށް އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،ބަލަހައްޓައިފައިވާ ކުއްޖާގެ ކޭސް މޮނިޓަރކޮށްފައިވާ
ގޮތާއި ،ކުއްޖާގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައި ،ފޮސްޓަރ ޕެނަލަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޖަކު ބެލުމަށްޓަކައި ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ
ފަރާތެއް ނަމަ ،ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ،މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުއްޖާ ހުރި ޤައުމަކަށް މިނިސްޓްރީން
ދަތުރުކުރަން

ޖެހިއްޖެ

ހާލަތެއްގައި،

ދަތުރުފަތުރުގެ

އެންމެހައި

ޚަރަދުތަކެއް

ބަލަހައްޓާނީ

އެ ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

ހަވަނަ ބައި :އާންމު މާއްދާތައް
ކުއްޖާ ބެލުމާ ހަވާލުވި
ފަރާތުން އުސޫލާ

.31

(ހ)

މި އުސޫލުގައި ،ކުއްޖަކު ބެލުމަށް ހަވާލުވި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއަކާ ޚިލާފުވާ
ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޢަމަލަކީ ،ޖިނާއީ ކުށެއްނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނެއްގެ

ޚިލާފުވުން

ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
(ށ)

ޒިންމާއަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޢަމަލަކީ ،ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ ނަމަ ،އެ ޢަމަލެއް ހިންގި
ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ،ބަލަން ހަވާލުކުރި ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
އަލުން ގެނައުމަށްފަހު ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެ ކުއްޖާ ބަލާނެ ފުރުޞަތު ދެން ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

15

އަދަދު1030 :

ވޮލި ުއމް48 :
މާނަކުރުން

.32

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

.33

ދަރުމަޔަށް ކުދިން

.34

(ހ)

"މިނިސްޓްރީ"

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،

އެވަގުތަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ކުދިންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
(ށ)

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއާ
ހަވާލުވެ ހުންނަ ވަޒީރަށެވެ.

(ނ)

"ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އދ .ގެ
ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑަށެވެ.

(ރ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން "ބެލުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި
ވަގުތީގޮތުން

ކުދިން

ބެލެހެއްޓުމަށް

ހަވާލުކުރުމާއި،

ދާއިމީގޮތެއްގައި

ކުދިން

ބެލެހެއްޓުމަށް

ހަވާލުކުރުން ވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
(ބ)

"ވަގުތީ ގޮތުން" ގެންނަ ކުދިން ކަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވަނީ ،ވަގުތީ ރައްކައުތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އާއިލާތަކުން ވަކިކުރެވި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަދުވެގެން ( 6ހައެއް)
މަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކުދިންނެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ބެލެހެއްޓުމަށް
ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު
ބާޠިލުވުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން،

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތަފާތު

ސަބަބުތަކާހުރެ އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރެވެން ނެތް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް
ހަވާލުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންއައި "ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު" އާއި،
"ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން" އަދި
 1އޮގަސްޓު  2018އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންއައި "ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން
ފޮސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ އުސޫލު" ބާޠިލުވީއެވެ.
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