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  ،ގަާވއިދުތަކިާއ، ސަުރކާރުެގ ގެެޒޓުަގއި ާޝޢިއުުކަރނީ، ާޤނޫުނތަކާިއ

އޮީފްސތަކުން ނެުރްއވާ އިުޢލާްނތަާކއި، ދެްނނެުވންތަާކއި، ޫނސްަބާޔންތައް ަފަދ 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  

  ލު ސޫ މުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު ގެނައު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހުންނާއި ކުދިން 
 
 

 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ   91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   ލަކީ،ސޫމިއު

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި 11

) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ  22ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

) ގެ 2012/3ދަށުންނާއި،  ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ  (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

މުގައި ގެނައުމީހުން  ،މުގެ ދަށަށްހުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ބެލުފަރާތްތަކާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އު ނޑުތައް ކަ  ލެވެ.ސޫބަލާނެ މިންގަ

)1(  ފްތަޢާރަ

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަކީ، ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ  ލަތުގެދައު

މިފަދަ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ  ،ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ބައެއްކަމަށްވާތީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިއު ތަކެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ލުސޫބެލުމުގެދަށަށް ގެނައުމުގައި ކަ

. އެހެންކަމުން، ކުޑަކުދިންނާއި، ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑެވެ

ދުވަސްވީ މީހުންނާއި،  މުރުންޢުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދު ކާއި،ފަރާތްތަ

ތަންތަނާއި  ލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އުޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން، ދަޚާއް

ލުތަކެއް އޮތުން ސޫމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ވަކި އުނައު ގެއެތަންތަނަށް މީހުން 

 މުހިންމުވެގެންވެއެވެ.

(ހ) )2(  މަޤްޞަދު

ލަތުން ބެލެހެއްޓުމަށް އުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ދާއިމީކޮށް ަދލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހުއުދަ

. އެފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ  ގެނެވޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫނެވެ

 ފަރާތްތައް ހަވާލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ  ،ބަލަދުވެރިޔަކު

ގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފަރާތެއް ބަލަދުވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް 

/މީހުން ހަވާލުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  އެހެން ފަރާތަކުން ހޯދައިފިނަމަ، އެފަރާތަކަށް އެ ކުދިން

(ށ)   
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ކުމް ޤާނޫނީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން، ޙު

 ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ އޭނާގެ  ،އެނބުރި އައުމުން އިތަންފީޒުކޮށް ނިންމަ

 ވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ހަ އް ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަ ށްއަތަ އޭނާކުދިން ނުވަ 

)3( ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. ދަށަށް ބެލުމުގެ ލަތުގެދައު  ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި

 ބޭނުންވާ އަޅާލުން

ރައްކާތެރި  ،ތިބެ ދުނިޔޭގައި ބަލަދުވެރިން ޝަރުޢީ  ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން މައިންބަފައިން، ފަރާތްތައް 

މައިންބަފައިންނާއި،  ފަރާތްތަކާއި،ލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާ އުލެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ޙަމާ

ޢީ އިހުމާލުވެގެން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން، ސަރުކާރުން އިޖްތިމާ ބެލެނިވެރިން

 ޖެހޭ ފަރާތްތައް.ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން

(ހ)  

މަށްޓަކައި މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރު ސަބަބުން ކުށެއްގެ ޤާނޫީނ

އެފަދަ މީހުންގެ ކުދިންނާއި، ޢުމުރުން  ،ކުމް ތަންފީޒުކުރަން ދާންޖެހުމުގެ ސަބަބުންޙުޖަލު

އަޅާލުމާއި ވި، އެފަރާތަކަށް ބަލަދުވެރިންގެ ލައިގެން ނޫޅެޙާދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ 

 ފަރާތްތައް. އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ

(ށ)  

ލަދުވެރިން ދުނިޔޭގައި ތިބެމެ ނުބަލާ ބަ ޝަރުޢީ ތެރެއިން  ކުދިންގެ  މިސްކީނު ނުވަތަ ޔަތީމު

ޝަރުޢީ އެއްވެސް ބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޔޭގައި ނެތި އަޅާލާނެ މީހަކު ، ދޫކޮށްލާ ކުދިންނާއި

 ނެތް ކުދިން.

(ނ)  

ނޑީގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެމީހާގެ ބަލީގެ ސަބަބުން  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ސިކު

ތެރޭގައި ނުގެންގުޅެވޭވަރަށް ބަލިޙާލަތު ގޯސްވެ އޭނާގެ  ގެތެރޭގައި އަދި މުޖުތަމަޢު ގެޢާއިލާ

ފަރާތުން ބަޔަކަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުރައްކާވެދާނެ 

 ތައްކުރާ ފަރާތްތައް.ޢަމަލު

(ރ)  

މިއްލަ ޙާލައިގެން އުޅެވޭ ފަރާތްތަކާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވެ އަ ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަްށ

  ވުރެ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާ ޝަރުޢީ ބަލަދު ވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތައް.ވަރަށް

   (ބ)

   (ޅ)  ފަރާތްތައް.ކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ރައް ވަގުތީ މައްސަލަތަކުގައި ގެވެށިއަނިޔާގެ

އެބަލަދުވެރިއަކީ އެހެން ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔަކު ހުރި ނަމަވެސް

ޒިންމާ އުފުލުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ނުވަތަ ނުކުޅެދިފައިވާ މީެހއްކަމަށް އެސެސްމަންޓަކުން 

  އެމީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނާއި މީހުން. ،ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ

   (ކ)
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 :މަރުކަޒުތަކަކީ  ތިއްބޭނެ ބޭ މީހުން ކުދިންނާއި ދަށުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތުގެދައުލަ ދަށުން މިއުސޫލުގެ

  މަރުކަޒު  މީހުންގެ ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ -

  ހިޔާ ކުޑަކުދިންގެ -

  ހިޔާ އަމާން -

  މަރުކަޒު  ކުޑަކުދިންގެ އުނގަންނައިދޭ މަސައްކަތް ތަޢުލީމާއި -

)4( މީހުން ކުދިންނާއި 

 ބޭތިއްބޭނެ މަރުކަޒުތައް

)5(  ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުސޫލު، ކުރަން ފަށާނީލަށް ޢަމަލުސޫމި އު  ޢަމަލުކުރުން 

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


	Beyrugandu
	Layout
	islaahu 5 back

