
` 

 

 

 

   

 

 R-94/2021:  ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ.   legalaffairs@po.gov.mv  ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު:  
 7242885:  މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް:  

 

 ވޮލިއުްމ: 50 އަދަދު:  221 ތާރީޚު:  1442 ޙިއްާޖޛުލް 2  – 2021 ލައިުޖ 12   ހޯަމ

 

ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ަވޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ   ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުެގ ތުހުމަތުަގއިާވ
 ަގާވއިދު 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-94/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           221 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

` 

 
 
 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު   ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 
 ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

. 1 ނަން  ތަޢާރަފާިއ ނަންބަރު   )ހ(   ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ   2019/18ިމއީ،     )ކުޑަކުދިންގެ 
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ހިންގިކަުމގެ   ،ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓު  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުޑަކުދިންގެ  ތުހުަމތުގައިވާ 
 ހެދުުމގެ ިމންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ ގަވާއިދެވެ. 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،މި ގަވާއިދަކީ )ށ(   
އެ ޤާނޫނުގެ   ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  45ޤާނޫނު( ގެ  

114  ( ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދަށުން 7ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )
 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

ކިޔާނީ )ނ(    ގަވާއިދަށް  ހިންގިކަުމގެ   ، މި  ޢަަމލެއް  ޚިލާފު  "ޤާނޫނާ 
ހާލަތު  ތުހުަމތުގައިވާ އިުޖތިާމޢީ  ރިޕޯޓު  ކުޑަކުދިންގެ  ވަޒަންކުރާ 

 ހެދުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

. 2 މަގުސަދު   މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ. 

ކޯޓުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކުއްާޖ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް   )ހ(   
 ހުރި ހާލަތަށާއި، ކުއްާޖއަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށް ރިޢާޔަތް

ކަށަވަރު ފިޔަވަޅެއްކަން  އެޅޭ  ކުއްާޖ   ،ޓަކައި  ކުރުަމށް  ކުރެވިގެން 
އެކުލަވައިލާ ތަފުސީލީ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ   ގޮތުން ހުރި ހާލަތާ ގުޅޭ  

 ހުންނަންެޖހޭ ިމންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. ރިޕޯޓުގައި 
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 ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަކީ )ށ(   
ސަބަބުތަކާއި ެމދުވެރިވި  އަރައިގަތުަމށް  ކުށަށް  ކުއްާޖގެ   ،ކުއްޖާ 
މިންވަރާއި އޮތް  ނުފޫޒު  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން  ކުއްާޖ   ، ަމއްޗަށް 

ކުށްކުރުުމން ދުރުހެލިވުަމށް ބޭނުންވާ ިމންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ރިޕޯޓެއް 
 ކަުމގައި ހެދުން.

 ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަކީ )ނ(   
ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ގުޅޭގޮތުން  އުފުލުމާ  ދަޢުވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ަމޢުލޫާމތު  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާނޭ  ެޖނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ހުރި ރިޕޯޓެއް ކަުމގައި ހެދުން.  

 ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަކީ )ރ(   
ރިޢާޔަތް ކޯޓުތަކުން  އެޅުަމށް ނިންުމުމގައި  ފިޔަވަޅު  ެމދު   ކުއްާޖއާ 
ކުރަންެޖހޭ އެންެމހައި ކަންކަން ހިެމނޭ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް ކަުމގައި 

  ހެދުން.

 ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަކީ )ބ(   
ތައްޔާރު ރިޕޯޓެއް  ގެންގުޅެންެޖހޭ   ކުރުަމށް  އެފަދަ  ޓަކައި 

ތައްޔާރުކުރެވޭ  އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ކަށަވަރު ިމންގަނޑުތައް   ،ޓަކައި  ކުރުަމށް  ރިޕޯޓެއްކަން  އެ 

  ބަޔާންކުރުން.

ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު   )ޅ(  
 ގުޅިގެން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

 ރިޕޯޓު ހަދާ ފަރާތް 

 

3 . ހަދާނީ  ރިޕޯޓު  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  ުޖވެނައިލް    ،އިުޖތިާމޢީ  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.

. 4 ރިޕޯޓު ހަދަންޖެހޭ މުްއދަތު  )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   20ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  ރިޕޯޓަށް އެދި   )ހ(  
 ރިޕޯޓު ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(    އިުޖރާއަތުތައް  ގުޅޭ  އެކުލަވައިލުމާ  ރިޕޯޓު 
)ވިހި( ދުވަހުގެ   20ިމ ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ    ، ިމންގަނޑެއް

ޖަސްޓިސްއިން   ،ތެރޭގައި ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
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ތެރޭގައި  )ނ(    ުމއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ         މި 
ަމގުފަހިކުރުަމށް ހެދުަމށް  ރިޕޯޓު  ކަާމބެހޭ   ،ޓަކައި  އެ  ދައުލަތުގެ 

ގަވާއިދުގައި ، އިދާރާތަކުންނާއި މި  ކައުންސިލުތަކުންނާއި، 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުއްާޖގެ ަމޢުލޫާމތު ހޯދަންެޖހޭ އެންެމހައި 

ޖަސްޓިސްއަށް   ،ފަރާތްތަކުން ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

ރިޕޯޓު ހެދުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  
 މިންގަނޑުގަިއ ހުންނަންވާނެ ކަންކަން  

 

5 . އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުުމގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާ  
ފަށާތާ  ، ގުޅޭގޮތުން ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ދުވަހުގެ   30މި  )ތިރީސް( 
ިމންގަނޑެއް    ،ތެރޭގައި ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 

އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. އެ ިމންގަނޑުގައި، މި ގަވާއިދުގެ އެހެން ާމއްދާތަކުގައި  
އިތުރުން ކަންކަުމގެ  ފުރިހަމަ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ވާންވާނެއެވެ. 

، ފުރިހަމަވާންެޖހޭ އެންެމހައި ކަންކަން ހިމެނޭނެ ފަދައިންރިޕޯޓުގައި   )ހ(   
 ؛ އަންނަނިވި ބައިތައް ހިެމނޭ ގޮތުން ރިޕޯޓު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ފޯެމޓް

 ؛ރިޕޯޓުގެ ބޭރުގަނޑުގައި ހުންނަންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު (1)     

 ؛ރިޕޯޓަށް އެދުނު ފަރާތް (2)   

 ؛ވަގުތުރިޕޯޓަށް އެދުނު ތާރީޚާއި  (3)   

 ؛ރިޕޯޓަށް އެދުނު ސަބަބު (4)   

 ؛ރިފަރެންސް ނަންބަރު (5)   

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ    ސުޕަވައިޒަރު (6)      ސޮއިކުރަން  ޗެކުކޮށް 
 ؛ތަން

ލިޔެކިޔުންތައް   ،ރިޕޯޓާއެކު ހިމަނަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި (7)     
 ؛ހިަމނައިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް

 ؛ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލި ަމގުސަދު (8)     

މަސައްކަތްތަކާއި (9)      ކުރި  ހޯދުަމށް  ަމޢުލޫާމތު    ، ަމޢުލޫާމތު 
ފަރާތްތަކާއި ަމޢުލޫާމތު    ،ހޯދި  ދިން  ފަރާތްތަކުން  އެ 

 ؛ހިމަނާނެ ގޮތް
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 ރިކޮެމންޑޭޝަނާއި، ނިންމި ގޮތް. (10)    

 ކުރާނެ ގޮތް. ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށްޓަކައި ކުއްާޖއާ ުމޢާަމލާތު )ށ(   

 ކުރަންވާނީ ކޮންކަހަލަ ާމޙައުލެއްގައިކަން. ކުއްާޖއާ ުމޢާަމލާތު )ނ(   

ގަވާއިދުގެ   )ރ(    ަމޢުލޫާމތު ވަނަ    8މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
 ހޯދުަމށްޓަކައި ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ަމޢުލޫާމތު ނުދީފިނަމަ ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް. )ބ(   

 ރިޕޯޓު ހެދުަމށް އެއްކުރާ ަމޢުލޫާމތާއި ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް.  )ޅ(  

 ރިޕޯޓުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް. )ކ(   

ރިޕޯޓު ހެދުުމގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ުމވައްޒަފުން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކާ  )އ(   
ކޮންމެހެން ހިއްސާކުރަންެޖހޭ ހާލަތުގައި މެނުވީ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާ 

 ނުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.

ރިޕޯޓު   )ވ(    ަމޢުލޫާމތުގެ ސުޕަވައިޒަރު  ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  ޗެކްކުރުާމއި، 
 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ރިޕޯޓު ނިންުމަމށްޓަކައި ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  )މ(  
 އުސޫލުތައް. 

ބެލުުމގައި  )ފ(    ހާލަތު  ޒިޔާރަތްކޮށްގެން  ާމޙައުލަށް  ދިރިއުޅޭ  ކުއްޖާ 
 ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ އުސޫލުތައް.

ބެލެހެއްޓުާމއި )ދ(    ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ބޭނުންކުރެވޭނެ   ،ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓު 
 ުމއްދަތާއި، ރިޕޯޓު ބާއްވަންޖެހޭނެ ުމއްދަތު.

ރިޕޯޓު  )ތ(    އިތުރުންވެސް  ކަންކަުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
ރިޕޯޓު   އޮފް އެކުލަވައިލައި  ޑިޕާޓްަމންޓް  ގުޅޭގޮތުން  ހިއްސާކުރުމާ 

 ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ކަންކަން. 

. 6 ރިޕޯޓު ހަދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަްއ  އަންނަނިވި ކަންކަަމށް    ،ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލާ ފަރާތުން ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުުމގައި 
 ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. 
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ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ރިޕޯޓު   5ގަވާއިދުގެ  މި   )ހ(   
އެއްގޮތަށް  އިުޖރާއަތުތަކާ  ކަންކަާމއި  ިމންގަނޑުގައިވާ  ހެދުުމގެ 

 ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުުމގެ އެންެމހައި ަމސައްކަތެއް ކުރުން.

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ހޯދާ ަމޢުލޫާމތުގެ  )ށ(   
 ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުން. 

ކުއްާޖގެ  )ނ(    ަމރުޙަލާއެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  އެކުލަވައިލުުމގެ  ރިޕޯޓު 
ަމގުސަދުކަަމށް  އަސާސީ  އެންމެ  ރައްކައުތެރިކުރުަމކީ  ޙައްޤުތައް 

 ބަލައިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

ލިބޭ ަމޢުލޫާމތުގެ  މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން   )ރ(   
ކުއްެޖއްގެ  ނުވަތަ  ކުއްަޖކާެމދު  އެއްވެސް  ބަރޯސާނުވެ،  ަމއްޗަށް 

 އަިމއްލަ ނިންުމެމއް ނުނިންުމން.   ،ޢާއިލާއާެމދު ވަކި ގޮތަކަށް ދެކި

އޮޅުެމއް  )ބ(    ނުވަތަ  ފުށުއެރުެމއް  ަމޢުލޫާމތުތަކުގައި  ހިަމނާ  ރިޕޯޓުގައި 
ސާފުވާނޭ  އަދި  ވީހާވެސް   ނޯންނާނޭހެން  ަމޢުލޫާމތުތައް  ފަދައިން 

 ތަފުސީލުކޮށް ހިމެނުން.

. 7 ސުޕަވަިއޒަރުގެ ޒިންމާ  ދަށުން    ގަވާއިދުގެ  ރިޕޯޓެއްމި  ކޮންެމ  ގަވާއިދާއި،   ،އެކުލަވައިލާ  ިމ 
ިމންގަނޑުގައި   އެކުލަވައިލާ  ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
ހިެމނޭ ކަންކަން އެ ރިޕޯޓުގައި ފުރިހަަމވެފައިވާކަން ޔަގީންކުރުުމގެގޮތުން ރިޕޯޓު 

 ވެ. ރިޕޯޓު ބަލައި އޭގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެ  ހަދާ ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު

. 8 ރިޕޯޓުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު   ރިޕޯޓުގައި އެންމެ ަމދުވެގެން ވެސް އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިމެނެންވާނެއެވެ. 

 ކުއްާޖގެ ވަނަވަރު. )ހ(   

 ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިންގެ ަމޢުލޫާމތު. )ށ(   

 ކުއްާޖގެ ޢާއިލާއާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު. )ނ(   

 ޢާއިލާގެ ހާލަތު.ކުއްާޖގެ  )ރ(   

 ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ާމޙައުލު.  )ބ(   

 ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ފެންވަރު. )ޅ(  

 ކުއްޖާ ދިރިއުޅެނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކާ އެކުގައިކަން.  )ކ(   
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 ކުއްާޖގެ ިޖސްާމނީ ހާލަތު. )އ(   

 ކުއްާޖގެ ނަފްސާނީ ހާލަތު. )ވ(   

 ކުއްާޖގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު. )މ(  

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަުމންދާ ގޮތް.  ،ކުއްާޖގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި )ފ(   

ސުލޫކީ  )ދ(    ަމއްސަލަތަކާއި،  އަޚުލާޤީ  ދިާމވެފައިވާ  ރެކޯޑާއި،  ކުށުގެ 
 ަމއްސަލަތައް.

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަުމންދާ ތަނާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު. )ތ(   

ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުށާއި، ކުށް ކުރީ ތުހުަމތު ކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތާއި،   )ލ(   
ބަޔަކާ ގުޅިގެންކަާމއި ނުވަތަ  ެމދުވެރިވި   ،އެކަނިކަން  ކުށްކުރުަމށް 

 ސަބަބުތައް. 

 އެކަާމ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު. ،ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާނަަމ )ގ(   

ކުރި ކުށުގެ ޢަަމލާެމދު ކުއްޖާ ދެކޭ ގޮތާއި، ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވުަމށް  )ޏ(   
 އަިމއްލައަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރު.

ކުއްާޖއަކީ ކުށުގެ ޢަަމލު ހިންގުުމގައި، ރޭވުންތެރި ނުފޫޒެއްގެ ނުވަތަ  )ސ(  
ޝިކާރައަކަށް  ޢަަމލެއްގެ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  އެނޫންވެސް 

 ވެފައިވާ ކުއްެޖއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. 

ޢަަމލެއްކަާމއި،  އެ ކަަމކީ ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުށަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނޭދެވޭ   )ޑ(  
ަމނާކޮށްފައިވާ  ކުރުން  ޝަރުޢީގޮތުން  ނުވަތަ  ޤާނޫނީގޮތުން 

 ޢަމަލެއްކަން ކުއްާޖއަށް އެނގޭ ިމންވަރު. 

. 9 މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ފަރާތްތަްއ   އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށް   ،ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުުމގެ ބޭނުަމށް 
 ވެ.    މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެ

 ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން.  ،ކުއްާޖއާއި )ހ(   

 ކުއްާޖގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ/އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ފަރާތްތައް.  )ށ(   

 ކުއްާޖގެ ޓީޗަރުން. ،ކުއްޖާ ކިޔަވާ ަމރުކަޒުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި )ނ(   

 އަވަށްޓެރިން.  )ރ(   
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 ކުއްާޖގެ ރަޙުަމތްތެރިން.  ، ގާތްތިާމގެ ީމހުންނާއި )ބ(   

 ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ އިދާރާތައް.  )ޅ(  

ހޯދަންެޖހޭކަަމށް  )ކ(    ަމޢުލޫާމތު  ބަލައި  ހާލަތަށް  ކުއްާޖގެ  ިމނޫންވެސް 
އެންެމހައި  ފެންނަ  ަޖސްޓިސްއަށް  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 

 ފަރާތްތައް. 

ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާ  ރިޕޯޓުގަިއ 
 ގުޅޭ ާއންމު ުއސޫލުތަްއ 

 

ގަވާއިދުގެ   . 10 ަމތީން ކުއްާޖގެ    5މި  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ަޖސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ގުޅޭގޮތުން  ހޯދުާމ  ަމޢުލޫާމތު 

ކުރަންޖެހޭނެ    ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުުމގައި ރިޢާޔަތް  ،އެކުލަވައިލާ ިމންގަނޑުގައި
 ކަންކަުމގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިަމނަންވާނެއެވެ. 

 ކުއްޖާ ހުރި ހާލަތަކީ ކުއްާޖއަށް ރައްކައުތެރި ާމޙައުލެއްކަަމށް ފެނޭތޯ.  )ހ(   

އުފަލުގައި، ކުއްާޖއަށް ކުއްޖާ ހުރި ާމޙައުލުގައި ކުއްޖާ އުޅެުމންދަނީ   )ށ(   
 ލިބެންެޖހޭ އަޅައިލުާމއި އޯގާތެރިކަން ލިބިގެންތޯ.

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ަމޢުލޫާމތު ހޯދާ އެންެމހައި   9މި ގަވާއިދުގެ   )ނ(   
ނުވަތަ  ރަނގަޅުކަން  ގުޅުން  އޮތް  ދެެމދު  ކުއްާޖއާ  ފަރާތްތަކާއި 

 ނޫންކަން.

ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ކުއްާޖ ބަލަހައްޓަުމންދާ ކުއްާޖގެ   )ރ(   
 ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުއްާޖއަށް ކުރާނެކަަމށް ބެލެވޭ އަސަރު.

އެކުގައި  )ބ(    ވަރިނުވިޔަސް  ނުވަތަ  ވަރިވެފައިވާނަމަ،  ަމއިންބަފައިން 
އުޅެުމން ނުދާނަމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް 
އުޅެުމން  ރަށެއްގައި  އެއް  ނުވަތަ  ގެއެއްގައި  އެއް  ސަބަބަކާހެދި 

 ނުދާނަމަ، އެކަުމގެ ސަބަބުން ކުއްާޖއަށް ކުރާ އަސަރު.

މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަކިން އުޅެުމންދާ  )ޅ(  
ރޯލާއި އަދާކުރާ  ބެލެހެއްޓުުމގައި  ކުއްޖާ            ، ަމއިންބަފައިން 

 އެ ދެ ފަރާތުގެ ދެެމދުގައި އޮންނަ ގުޅުން.

ކުއްާޖއާ ގުޅޭ ކަންކަން ނިންުމުމގައި ކުއްާޖގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ  )ކ(   
 ިމންވަރު.

އަނިޔާއެއް )އ(    ނަފްސާނީ  އަނިޔާއެއް  ،ކުއްާޖއަށް  ޖިސްާމނީ   ، ނުވަތަ 
ނުވަތަ ިޖންސީ އަނިޔާއެއް ލިބެުމންދޭތޯ ނުވަތަ ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ 
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ހީވާފަދަ  ބިރު  ލިބިދާނެކަުމގެ  އަނިޔާއެއް  އެފަދަ  ހުރީ  ކުއްޖާ 
 ހާލަތެއްގައިތޯ. 

ކުއްޖާ އުޅޭ އެއްވެސް ާމޙަލެއްގައި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި އުޅޭ  )ވ(   
ކުށަށް   ފަރާތަކީ  އެއްވެސް  ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ އެހެން  އަރަގަންނަ 
ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ޖިސްާމނީ އަނިޔާ، އެއިން ފަރާތަކީ ނަފްސާނީ އަނިޔާ

 ިޖންސީ އަނިޔާ ލިބެުމންދާ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން.

ާމލީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން   ،ަމއިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާގެ ާމލީ ހާލަތާއި )މ(  
 އެއްވެސް ަމއްސަލައެއް ދިމާވާނަަމ އެކަން.

ުމުޖތަަމޢަށް ނުރައްކަލެއް  )ފ(    ކުއްާޖގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ނުވަތަ 
 އޮތްތޯއާއި، އެފަދަ ނުރައްކަލެއް އޮތްނަމަ ނުރައްކަލުގެ ިމންވަރު. 

 އޮތްކަަމށް ފެންނަ ިމންވަރު. އިތުރު ކުށަކަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްކާ   )ދ(   

ކުއްެޖއްކަން  )ތ(    ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ  ކުރިން ކުއްާޖއަކީ ކުށެއްގެ  ީމގެ 
 ނުވަތަ ނޫންކަން.

 ޢާއިލާއާ ވަކިން ދިރިއުޅެންެޖހިފައިވޭތޯ. )ލ(   

ރިޕޯޓު ހަދާ ފަރާތަކީ ެއކަމަށް ޤާބިލު  
 ފަރާތެްއކަން ކަށަވަރުކުރުން 

 

ހާލަތުކުއްާޖގެ   )ހ(  . 11 ހަދަންވާނީ އިުޖތިާމޢީ  ރިޕޯޓު       އަދި   ،ވަޒަންކުރާ 
ފައިނަލްކުރަންވާނީ ސުޕަވައިޒްކޮށް  ރިޕޯޓު  އޮފް   ، އެ  ޑިޕާޓްަމންޓް 

ތަޢުލީާމއި  ފެންވަރެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް 
 ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.  

ކުއްާޖގެ  )ށ(    ަމތީން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދާ ފަރާތުގައި ފުރިހަމަވާންެޖހޭ 

ުޖވެނައިލް   ،ތައްޝަރުޠު ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް  ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި 
 ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައިލާ ިމންގަނޑުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. 

ހިއްސާކުރަންވާނީ  )ހ(  . 12 ހިްއސާކުރުން ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓު  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ 
 ހަަމއެކަނި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 ؛ކުއްާޖ (1)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިން (2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްސަލަ ބަލާ ކޯޓު (3)   
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 ؛ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީސް (4)   

 ؛ޕޮލިސް ސަރވިސްޯމލްޑިވްސް  (5)   

 ؛ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮިމޝަން އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް (6)   

 ޗިލްޑްރަންސް އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް.  (7)   

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ރިޕޯޓު،  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ             ދަށުން، 
އެ ކުއްާޖއަށާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ހިއްސާކުރުުމގައި، އެ ރިޕޯޓު 
ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ބަދަލުގައި،  ހިއްސާކުރުުމގެ           އެއްކޮށް 

މިންވަރަކަށް ކޯޓަށް  ވަކި  އިޚްތިޔާރު  ހިއްސާކުރުުމގެ  ރިޕޯޓު  އެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހެްއޓުމަށްޓަކަިއ  ރިޕޯޓުގެ ސިްއރު ހިފެ 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަްއ  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު   12މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 13
ހިއްސާ   ރިޕޯޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންގައިދޭ  ކުރެވިދާނެކަުމގައި 

ހިއްސާ  ރިޕޯޓު  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި   ފަރާތްތައް 
ގޮތުންނާއި ގޮތުން   ،ނުކުރުުމގެ  ހިފެހެއްޓުުމގެ  ސިއްރު  ރިޕޯޓުގެ 

ފިޔަވަޅުތައް ުޖވެނައިލް   ،އަޅަންެޖހޭ  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ންވާނެއެވެ.   ޖަސްޓިސްއިން އެކުލަވައިލާ ިމންގަނޑުގައި ހިަމނަ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ިމންގަނޑުގައި، ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ރިޕޯޓު   12 ފަރާތްތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ހިއްސާ  ރިޕޯޓު  ފަރާތްތަކާ  އެ  ހާލަތްތަކާއި،  ހިއްސާކުރެވޭނެ 
ޢަަމލުކުރާނެ ކުރުުމގައި ރިޕޯޓުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުުމގެ ގޮތުން  

 ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ސިއްރުކަން  )ނ(    ރިޕޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ 
ޓަކައި، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ އުސޫލުން ަމޢުލޫާމތު   ދެެމހެއްޓުަމށް

ގޮތް އޮފް   ،ރެކޯޑުކުރެވޭނެ  ޑިޕާޓްަމންޓް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ިމންގަނޑުގައި  އެކުލަވައިލާ  ޖަސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ހާލަތު  )ހ(  . 14 ރިޕޯޓު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަްއ   އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ  އެކުލަވައިލާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ   މި 
އެންމެ   ރިޕޯޓު  ުމއްދަތު ވަޒަންކުރާ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގިނަވެގެން 

 ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ނިުމުމން ކުއްާޖގެ  )ށ(   
އެކުލަވައިލަންވާނީ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ  ހާލަތެއް  ބަލަންެޖހޭ  ހާލަތު 

 އައު ރިޕޯޓެކެވެ.  

އެހެން  )ނ(    ކުއްާޖގެ  އެ  ކުރިން  ަމއްސަލައެއްގައި  ގުޅޭ  ކުއްަޖކާ 
ބޭނުެމއް  ރިޕޯޓު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައަކާ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ގޮތުން  . 15 މާނަކުރުން    ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  އިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގައި  މި 
ާމނައެއް   އެހެން  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅިގެން  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި 

އެ އިބާރާތްތަކާއި އެ ލަފުޒުތަކަށް   ،އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ
 ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.

ަމއިންބަފައިންނާއި،  )ހ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ބެލެނިވެރިޔާ" 
ޤާނޫނީ   ،ލިބިފައިވާ ފަރާތާއިޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާނަތު  

ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ތިބޭ   ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެ  ،ބެލެނިވެރިންނާއި
ލިބިފައިވާ  ޙަޟާނަތު  ބަލަދުވެރިންނަށާއި،  ޝަރުޢީ  ީމހުންނަށެވެ. 

ނަންބަރު   ،ފަރާތާއި ޤާނޫނު  ާމނަކުރާނީ،  ބެލެނިވެރިން  ޤާނޫނީ 
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   ، )އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި  2000/4

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

ަމންަމއާއި  )ށ(    ކުއްާޖގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ަމއިންބަފައިން" 
 ބައްޕައަށެވެ. 

ސިޔާސަތުތައް  )ނ(    ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓްރީ" 
ސަރުކާރުގެ   ތަންފީޛު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކުރުުމގެ 

 ވުޒާރާއަށެވެ. 

ސިޔާސަތުތައް  )ރ(    ދާޚިލީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓަރު" 
މަސްއޫލިއްޔަތު    ތަންފީޛު ސަރުކާރުގެ ކުރުުމގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު   . 16 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 
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