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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު  އުސޫލުތައް ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ކުޑަކުދިންނާ 

 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

މާއި، އެފަދަ އް ބެލުގޮތުްނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ މިއީ، ކުޑަކުދިންާނ ގުޅޭ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެުޅމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް އެކަށައަޅައި،  މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ
ުކރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

    ެއ މާއްދާގެ )ދ( އާއި، ،ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އާއި 67ޤާނޫނު( ގެ 
       ،ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އާއި 108ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އާއި،  96

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  131ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  110
 ގަވާއިދެކެވެ. އެކުލަވައިލައިފައިވާބާރު ލިބިގެން 

 އުޫސލުތައްގުޅޭ މައްސަލަ ބެުލމުގެ  މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ކުޑަކުދިންނާ )ށ(  
 ކަނޑައެޅުމުެގ ގަވާއިދު" އެވެ.

 ކުރުމެވެ.ހާސިުލ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންަކން   .2 ޞަދު މަޤް

ކުރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ކުދިންނަށް  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ުކޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އެ 

ުކއްޖާގެ  ކުރަންވާނީ ންކަން ލިބިދިނުމުގައި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަ
ވަނަ ާމއްދާގެ  34އެ ޤާނޫނުގެ  މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށްކަމަށް

ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، ކުޑަކުދިންނާ
ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކުރާ ަމސައްކަތްތަކަކީ، އެ

     ށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ކަށަވަރުުކރުމާއި، ފައިދާވާ ގޮތަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-72/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             171 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

2 

 

މަސައްކަތްތަކަކީ ުކޑަކުދިންނާ އަހުލުވެިރ އަދި ޗައިލްްޑ ސެްނޓަރޑް  އެ
 މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން؛

ކުރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
)ދ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ،އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 67ޤާނޫނު( ގެ 
ރައްކައުތެރި ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެ  ކުޑަކުދިންނާ

ކުރުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާިއ، މިފަދަ މަްއސަލަތަކުގައި ަކމާބެހޭ 
ޢަމަލުުކރާކަން  ކުން އުސޫލަހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އެއްގޮތް 

 ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ަކމާބެހޭ ވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާކަށަ
 އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ކަނޑައެޅުން؛

ކުރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ގުޭޅ  ނާވަަނ  މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުޑަކުދިން 108ޤާނޫނު( ގެ 

ކުރުން ރައްކައުތެރި ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  މައްސަލަތަކުގައި އެ 
ކުދިންގެ ޢާއިާލތަކަށް  ކުދިންނަށާއި އެ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ

 އުޫސލުތައް އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ 
 ންކައުްނސިލު ރައްކައުތެރި ކުރުމާބެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑަެއުޅން އުސޫލުތަކާ އެކުލަވައިލައިފައިވާ

މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމުގައި 
 ހިމެނޭ ބައިތައް

 ބައެވެ.)ދޭއް(  2ޒާމުގައި ިހމެނެީނ އަންނަނިވި މައްސަލަ ބެުލމުގެ ނި   .3

 އެއްގޮތްވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޭސް މެނޭޖްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތާ )ހ(  
ކުދިންނަށް  އެ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، މަތިން، ކުޑަކުދިންނާ ގޮތުގެ

ޓަކައި، ައަޅންޖެހޭ  ކުރުމަށް ކަށަވަރު ރައްކައުތެރިކަންބޭނުންވާ އަޅައިލުމާއި 
 އިންޓަރވެންޝަން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛ އަދި

 ދިނުން.އެހީތެރިކަން  ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭ ޖިނާއީ ކުށުގެ ކުޑަކުދިންނާ )ށ(  

މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ 
 މަޤްޞަދު 

ހާސިުލ މައްސަލަ  ބެުލމުގެ ނިާޒމުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން  )ހ(  .4
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

 ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުން؛  ކުޑަކުދިންނާ (1)   

ޅޭ ގޮތުްނ ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތަްއ ބަލައި ފިޔަވަުޅ ގު ކުޑަކުދިންނާ (2)   
 ޢަަމލުކުރުން؛   އުސޫލަުކންއެޅުމުގައި އެއްގޮތް 
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ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތްތަކާއި  ކުޑަކުދިންނާ (3)   
 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން.  އެ

ޅޭ މައްސަލަތައް ަކމާބެޭހ ގުޅޭ ގޮތުްނ ހުށަހެ ކުޑަކުދިންނާ (4)   
 އިންތިާޒމެއް އިދާރާތަކުން ވިލަރެސްކޮށްގެން މައްަސލަ ބެލޭެނ 

 ހަމަޖެއްސުްނ؛ އަދި 

ގުޭޅ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންާވ މުއްދަތެއްެގ  ކުޑަކުދިންނާ (5)   
ގުޅޭ ގޮތުްނ އަޅަންެޖޭހ  މައްސަލަތަކާ ތެރޭގައި ބަލައި، އެ
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން މަްއސަލަތައް ބަަލންވާނީ،  މި )ށ(  
 ޮގތެއްގެ  ހާސިލުވާނޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް 

 އިދާރާއެއްގެ ޒިްނމާއެކެވެ. ކުރުމަކީ، އެ މަތިންކަން ކަށަވަރު

     މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމު 
 މައްޗަށް އަސާސްތަކެއްގެ  އެ

 ޚާއްޞަ އަސާސްތައް  ބިނާވެފައިވާ 

ުކރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .5
ނިޒާމުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކުލަވައިލައިފައިވާޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

މައިގަނުޑ އަސާސްތަކުެގ އިތުރުން، މައްސަަލ ބެލުމުެގ ނިޒާުމ 
 ކުގެ މައްޗަށެވެ.ނިވި ޚާއްޞަ އަސާސްތަބިނާވެފައިވަނީ އަންނަ

މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު  ގޮތެއްގައިއެކަށީގެންވާ އަވަސް  (1)   
 އެޅުން. 

މިނިވަންކަމާއެކު، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތެއްެގ  (2)   
ނުފޫޒެއް ނެތި، ާހމަކަމާިއ ހަމަަހމަކަމާއެކު، ތަޢައްޞުބުން 

 ރެ، މަސައްކަތްކުރުން؛އެއްކިބާވެހު

މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށް މައްސަަލ  (3)   
ހިނގާނުހިނގާ ގޮތުގެ  މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން އޮތް އެްނެމ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. ކޮށްފުޅާ

ނިޒާމުގައި  ބަލާމައްސަލަ 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޖެހޭ ޝަރުޠު ކިބައިގައި ހުންނަން

އާއި މޯލްިޑވްސް ޕޮިލްސ ޑް ެފމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްޗައިލްޑް އެން  .6
ތްކުރާ ުމވައްޒަފުންނަީކ ސަރވިސްގެ މަްއސަލަ ބަާލ ނިާޒމުގައި މަސައްކަ

ގޮތުން ޤާބިލު އަދި ނަޒާހަތްތެރި މުވައްޒަފުންކަން އެ އިދާރާތަކުން ފަންނީ
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
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މުގެ ނިޒާމުގައި މައްސަލަ ބެލު
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

 ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް

މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިާޒމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަބާވާންެޖހޭ ަމސައްކަުތ   .7
 ކަނޑަައޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.  އަޚްލާޤާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ކަުރންނަކީ، ވާރޭކސް ޝަން ސަރވިސްގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކް )ހ(  .8 ކަރުން ވާރކޭސް  
ވެ. ކެފަރާތެ ހަވާލުވެުހންނަ އިރެއްގައި  މައްސަލައެްއ ބެލުމުެގ ޒިްނމާާއ އެ 

 ަވނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވާރކޭސް 

 ކުރުން؛މުޢާމަލާތު ކުއްޖާއާ ވެްސ  ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި (1)   

އްޖާއަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދިުނމަްށ ކު (2)    
 މަގުފަހިކޮށް ދިނުން؛

އިރެއްގައި ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭެނ  ކުއްޖާއަށް އެ (3)   
 އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން.

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގައި މޯލްޑިވްސް 
 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރު 

އި، ކޭސް މެނޭޖްމަްނޓުގައި ކޭސް މެޭނޖްމަންޓުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަ )ހ(  .9
 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރަކީ އަންނަނިިވ ކަންކަން ުކރުމެވެ.

ޗައިލްޑް އެންްޑ ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިްނ  (1)   
އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެހީތެރިކަން އެންމެ ފުރިަހަމ 

 ގޮތުގައި ދިނުން؛

   ،ެފމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްާއ ގުޅިގެންޗައިލްޑް އެްނޑް  (2)   
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުީތ 

 އެސެސްމަންޓުގެ ައމުރު ތަންފީޛުކުރުން؛ 

ނުވަތަ ިޖސްމާނީ  އަނިާޔ އަނިޔާ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ  (3)   
މޯލްޑިވްްސ  ،ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓު

މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް  ސަރވިސްއަށް ލިުބމުން، އެ ޕޮލިސް
ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ރައްކައުތެރި ބޭނުންވާ ހެކި 

    ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށް ދޭންީވ އިރުޝާދު ވީ ެއންެމ އަވަހަކަްށ 
މަޢުލޫމާުތ  ކަރަށް ދީ، އެވާރފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކޭސް  އެ

 ޢާއިލާއަށް ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ 

ކުއްޖަކަށް ލިޭބ އަނިޔާގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ކުއްޖާއަްށ ޞިއްޙީ ަފރުވާ އަވަހަްށ   .10 ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގެ ޒިންމާ 
 ދޭ ތަންތަނުގެ ޒިްނމާއެކެވެ. ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެްއސުމަކީ، ޞިއްޙީ ފަރުވާ
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 ޖިންސީނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާ، 
ގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް 
ކުރިމަތިވެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ 
ފަހަރަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭއިރު 
 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ނުވަތަ ޖިންީސ  ،ޖިންީސ ގޯނާނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިްނސީ އަނިޔާ،  )ހ(  .11
 ޢަމަލެއް ކުރިމަތިވެގެްނ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭއިރު، އަންނަނިިވ ަކންކަން

 އެގްަޒމިންކުރާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކުކުްއޖަ ކުރުމަކީ، އެ

މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހަދަންޖެހޭ މެޑިކަްލ  (1)   
ހަދާނެ ޓެސްޓްތަކާއި،  ،އެގްޒަމިނޭޝަނެއްގައި ބަާލ ކަންކަމާއި
ށާިއ ކުއްޖާއަްށ ކުއްޖާއަ ،ނަގާނެ ާސމްޕަލްތަކަކީ ކޮބައިކަން

ދިނުމުގެ އެްނމެ އިސް ދައުރެްއ  ކައުތެރިކަންރައްއަޅައިލުމާއި 
 ކަރރކުއްޖާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ ކޭސް ވާއަދާކުރާ ފަރާތަށާއި، 

ރަށް ފަހުމްވާނޭ ފަދައިން ކަވާރސް ކޭ ވާނަމަ،  ކަމުގައި
 ފިލުވައިދިނުން؛ އޮޅުން

ހިނދަށް ހަދަންޖެޭހ ޓެސްޓްތަކާއި ާސމްޕަލްތަްއ  ހިނދުން އެ  އެ (2)   
 ކަންކަން ކުުރމަށް ރިފަރކުރުން؛ ދެނެގަނެ، އެ

ކުއްޖާއަށް ދިމާވި ހާދިސާކަމަށް ކުއްޖާ ބަޔާންކުރާ ވާހަކައާއި،  (3)   
ކުއްޖާގެ އެގްެޒމިނޭޝަން ހެދުމަށްފަހު، ޑޮކްޓަރުެގ 

ޑައިގްނޯސިސްއާއި، ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތަކާއި،  ،އޮޕީނިއަންއާއި
ކުާރ  ރައިބްސާމްޕަލްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުްއޖާއަށް ޕްރިސްކް

ބޭހާއި، އެހެން ތިންވަނަ އިދާރާއަކަށް އެއްވެްސ  ވާނަމަ، އެ  ބޭހެއް
 ނުވަތަ ޓެސްޓެއް ހަދަން ރިފަރ ،ާސމްޕަލެއްނުވަތަ ތަޙުލީލެއް، 

ކުރާނަމަ، އެކަން ސާފުކޮށް ލިޔެ، ކުްއޖާ ގޮވައިގެން ގޮްސ ހުިރ 
ގޭޭނ ހުރި ގުޅުން އެނ ފަރާތްތަކާ ކުއްޖާއާ އެ ،ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި

 ގޮތަށް ރަސްމީ ލިޔުމެްއ ތައްޔާރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުެގ މަތިްނ ޑޮކްޓަރ ޭދ ޕްރެސްކްރިްޕޝަން  )ށ(  
ސްލިޕްގައި ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓްތަކާއި، 
ސާމްޕަލްތަކާއި، ތަޙުލީލުތައް ފުރިހަމަކުރާކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަީކ ކޭްސ 

 ންމާއެކެވެ.ކަރުގެ ޒިވާރ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ޑޮކްޓަރ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދޭ  )ނ(  
ރިފަރަލްއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެއް، ނުވަތަ ާސމްޕަލެއް، ނުވަތަ 
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ރިފަރަލްއެއް ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ވީ އެންމެ އަވަސް  ތަޙުލީލެއް، އެ
 ވެ.ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަދަންވާނެއެ

މައްަސލައެއް  މި މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމެްއ ހޯދުމަކީ، އެ )ރ(  
  ޒިންމާއެކެވެ.ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާގެ 

ަޗއިލްޑް  ،ދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމި މާއް )ބ(  
 އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 ންކޮށްދިނުހިއްސާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް  )ޅ(  
ދިނުމުގެ އެންމެ  ރައްކައުތެރިކަންއެދި ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުްއޖާއަށް އަޅައިުލމާއި 

ވަކީލު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ 
     ލިޔުމެއް  އެ ރޭގައިދުވަހުގެ ތެ)ހަތެއް(  7 އެދިއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެން 

 ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ

ނަމަވެސް، އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ކ)  
ނުވަތަ ޖިންީސ  ،ޖިްނސީ ގޯނާނުވަަތ ކުޑަކުއްޖަކަށް ިޖންސީ ައނިޔާ، 

 ކަމަްށ ބެލެޭވ މައްސަލަތަކުގައި، ޯމލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ކޮށްފައިވާޢަމަލެއް 
ސަރވިސްއިން ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން 
    ސަރވިސްއިން މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަން އަންގަިއފިނަމަ، 

ދޭ ތަނަކުން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް  އެންގުމެއް ރައްދުވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އެ
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިޯކ ލީގަްލ ރިޕޯޓުގެ ޮކޕީއެއް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމި މާއްދާ (އ)  
އެދި ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އަޅައިލުމާއި  ންކޮށްދިނުހިއްސާ

ދިނުމުގެ އެްނމެ ިއސް ދައުރެއް އަދާކުާރ ފަރާތް ނުވަތަ  ރައްކައުތެރިކަން
 ދުވަހުގެ)ހަތެއް(  7ނަމަ، ގިނަވެގެްނ  ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ވަކީުލ އެދިއްޖެ

 ތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާ ލިޔުމެއް އެ ތެރޭގައި އެ

 ޙަލާތައް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަރު 

ޗައިލްޑް ެއންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޭޅ މަްއސަލައެއް  )ހ( . 12 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ގުޅޭ ގޮތުން  މައްސަލައަކާ ސަރވިސްގެ ސަާމލުކަމަށް އަންނަ ިހސާބުން، އެ

ކީ އަލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ކުްއޖާހިނދަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢު އެ
ހުރި ކުއްޖެއް ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ ފަދަ  ރައްކައުތެރިކަންއަޅައިލުމާއި 
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ދިއުމުގެ ރިސްކު އޮތް ުކއްޖެއް  ހާލަތަކަށްކަމަށް ބެލެވޭނަަމ، ނުވަތަ އެފަދަ 
 ސަރިވސްއިން ައންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ. ކަމަށް ބެލެވޭނަަމ، އެ 

" ފޯމުގައިވާ "ޭކސް ަރޖިސްޓްރޭޝަން  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (1)   
 ފުރިހަމަކޮށް، މައްސަަލ ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛

 ކޭްސ ރެފަރަންސް ނަންބަރެއް ދިނުން؛ ،މައްސަލައަކަށް އެ (2)   

 މައްސަލައަށް ކޭްސ ފައިލެއް ހެދުން؛ (3)   

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް  ،މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމާއި (4)   
ވަގުތުން ރިފަރަލް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެކަން "ޭކްސ 

 " ގަިއ ފާހަގަކުރުން.ފޯމުރަޖިސްޓްރޭޝަން 

މައްސަލައެއްގެ ކޭސް މެޭންޖމަންޓް  ރީކޮށް ިނމުމުްނ، އެ ޓަމައްސަލަ ރަޖިސް (ށ)  
. ާވނެއެވެ ކުރަން ހަވާލު މައްސަލައެއް  ކަރަކާ އެވާރހެދުމަށްޓަކައި ކޭސް 

 އާއިކުރެޭވ ތާރީޚާއި ަގޑިހަވާލުކަރަކާ މައްސަލައެްއ ވާރމިގޮތަށް ކޭްސ 
ިލޔުމުން  ފައިލުގައިކޭސް  ،ތަފުސީލުތައްށްދާގޮތުގެ ޔަމައްސަަލ ކުރި

 ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ރކަރާވާ މަތިން މަްއސަލައެއް ޭކސް ގޮތުގެ ( ގައިވާ ށމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
" ގައި ވަގުތުން ިރފަރަލް ފޯމުޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުން، "ޭކސް ރަހަވާލު

ރިފަރަލްއެއް ފޯނުން  ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ވަގުތުން އެ
)ސައުީވސް( ގަިޑއިރުގެ  24ގުޅައިގެން އެންުގމަށްފަހު، ގިނަވެެގން 

" މެދުެވރިކޮށް ފޯމުގައިވާ "ރިފަރަލް  2ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ލްއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ރިފަރަ އެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
 އަންގަންޖެހޭ މައްސަލަތައްވަގުތުން 

ކުރުމުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .13
ޓަކައި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ މަޤްޞަދަށް 77ޤާނޫނު( ގެ 

       ނަމަ، އޮްތ ށް ބެލެވޭ ޢަމަލެއް މައްސަލައެއްގައި ިޖނާއީ ކުށެއްކަމަ
)ސަުއވީސް(  24މައްސަލައެްއ ރަިޖސްޓަރީ ކުރާތާ ގިނަވެގެްނ  އެ

 ،ޗައިްލޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސްއިން ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
 މައްސަލައެއް ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ. އެ ،މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްއަށް އަންަގންޖެޭހ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މައްސަލަތައް
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)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ޖިނާީއ  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
 މައްސަލަތައް؛ ކަނޑައަޅައިފައިވާކުށެއް ކަމުގައި 

ދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުާރ )ކުޑަކު 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   
މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ 

 ަކމެއް ިހމެނޭ މައްސަލަތައް؛ ކަނޑައަޅައިފައިވާކުށެއް ކަމުގައި 

   )ގެވެށި އަނިާޔ ހުއްޓުވުމުގެ  2012/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   
ވޭެނ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޖިނާީއ ކުށެއް ަކމުގަިއ ބެލެ

 މައްސަލަތައް؛

ކުރުްނ  )މީހުްނ ޓްރެފިކް 2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   
ކުރެވޭ ކުޑަކުދިންެގ މައްޗަްށ  ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ޓްރެފިކް

 ހިނގާ ނިސްބަތަށް، އެފަދަ މައްސަލަތައް؛

)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ކުޑަކުދިްނ  2013/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)   
ނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހިނގާ ބަލަހައްޓާ އޯލްޓަ

 ނިސްބަތަށް، އެފަދަ މައްސަލަތައް؛

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)   
މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންެގ މައްޗަްށ ހިނާގ ނިސްބަތަށް، 

 އެފަދަ މައްސަލަތައް؛

  އުމުރުން )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު(  2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7)   
ދެމެދުގެ ކުދިންެގ  )އަށާރަ( އަހަރާ  18)ސޯޅަ( އަހަރާއި  16

ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނ  މައްޗަށް ހިނގާނެކަމަްށ އެ
ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮތުމަށް ބަލައި، އެ

 މައްސަލަތައް؛

  ކުރުމުެގ  )ޓެރަރިޒަްމ މަނާ  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8)   
ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާޤާނޫނު( ގައި 

 އެފަދަ މައްސަލަތައް؛  ހާލަތުގައިކުޑަކުދިންވާ 

 )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  (9)   
ަކމެްއ  ކަނޑައަޅައިފައިވާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކުށެއް ކަމުގައި 

 ހިމެނޭ މައްސަލަތައް؛ އަދި 
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ކަމެއްެގ  ކަނޑައަޅައިފައިވާޤާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމަށް  އެއްވެސް (10)   
 އެފަދަ މައްސަލަތައް. ހާލަތުގައި،ޝިކާރައަކަށް ކުޑަކުދިންވާ 

މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްށމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
            މަތިން،  ބުމުން، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސަރވިސްއަށް ލި

 މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އެ

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ 
 އެސެސްމަންޓް 

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްަމންޓުގެ މައިގަނޑު ައމާޒަކީ، ުކއްޖާގެ  )ހ( .14
އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ދެނެގަތުމާއި، ކުއްޖާ ރައްކައުތެރިކަން
 ދެނެގަތުމެވެ.

އަްނނަނިވި  ،ބޭނުންކުރާނީ ޓްއިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ ެއސެްސމަން )ށ(  
 ކަންކަން ދެނެގަތުމަށެވެ.

         ބަލައި،  ހާލަތަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ކުއްޖާ ހުރި (1)   
އްކަލާއި، ވަގުތެއްގައި ކުއްޖާއަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ނުރަ އެ

 ދެނެގަތުން؛  ބޮޑުކަްނ އޮތް މިންވަރުގެއްލުމުގެ 

ދިނުމުގެ އެންމެ އިްސ ރައްކައުތެރިކަން ކުއްޖާއަށް އަޅައިލުމާއި  (2)   
ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތަށް ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ކުރުމުެގ ރައްކައުތެރި ނުރައްކާތަކުން ކުއްޖާ ިޙމާޔަތްކޮށް 
 މިންވަރު ދެނެގަތުން؛ ހުރި  ޤާބިލުކަން

ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ކުޑަކުުރމަށްޓަކައި ނުވަަތ  (3)   
ނެތިކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އިންޓަރވެންޝަންތަކަކީ ކޮބައިކަން 

 ދެނެގަތުން.

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެްސމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ުކއްޖާގެ  )ނ(  
ހުރި އިންޓަރވެްނޝަން   މިންވަރާއި އެޅެންހުރި ރައްކައުތެރިކަން

ބެހޭ ނިްނމުްނތަކަށް  ކަމާރައްކައުތެރިފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލައި، ކުއްޖާގެ 
 ވާސިލުވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ 
 އެސެސްމެންޓް ހެދުން 

ކުއްޖަކާ އެންެމ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާއިރު އިނީޝިއަލް ސްކްީރނިންގ  )ހ( .15
 ންޓު ހަދަންވާނެއެވެ.އެސެސްމަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ  )ށ(  
ބައްދަލުކޮށް އިނީޝިއަލް  ޔާގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ)ސައުވީސް(  24

 ސްކްރީނިންގ އެސެްސމަންޓު ހަދަންވާނެއެވެ.

 ާވރކަރށް ކޭސް ކުއްޖާ ހުރި ރަށަކަ ކުއްޖަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ )ނ(  
ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ،ހާލަތުގައިދަތުރުކުރަންޖެހޭ 

މައްަސލައެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނުކުޅެދޭނަމަ، އެ
)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި  72ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ ގިނަވެގެްނ 

  ހަދަންވާނެއެވެ.އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެެސސްމަންޓު

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެެސސްމަންުޓ ހަދަންވާނީ ިމ  ގަާވއިދުގެ  )ރ(  
" ފޯމުގައިާވ "އިނީޝިއަްލ ސްކްރީނިންގ އެެސސްމަންުޓ  3ޖަދުވަލު 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ހާލަތުކުއްޖާ ހުރި 
 ބެލުން  ރައްކައުތެރިކަމަށް 

ތު ނުރައްކަލެއް ކުރިަމތިވެދާނެ ކަމުެގ ވަގު ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ކުއްޖާއަށް އެ .16
ބިރެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ނެތް ނަމަ، ނުވަތަ ކުްއޖާއަށް އަޅައިލުާމިއ 

ކިބައިގަިއ ދިނުމުގެ އެންެމ އިްސ ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތުގެ  ރައްކައުތެރިކަން
ރިނަަމ، ދިނުމުގެ ޤާބިުލކަން ހުލިބި ރައްކައުތެރިކަން ތެރި ކަމަކުންއެފަދަ ނުރައްކާ
 ބެލިދާނެއެވެ. ހާލަތު ރައްކައުތެރިކަމަށްކުއްޖާ ހުރި 

ނުރައްކާތެރި  ހާލަތުކުއްޖާ ހުރި 
 ކަމަށް ބެލުން 

ވަގުތު ނުރައްކަލެއް ކުރިަމތިވެދާނެ ކަމުެގ  ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ކުއްޖާއަށް އެ .17
ޅައިލުމާިއ ނުވަަތ ނުރައްކަލެއް އޮތްަނމަ، ނުވަތަ ކުއްޖާއަްށ އައޮތްނަމަ، ބިރު 

ދިނުމުގެ އެންެމ އިްސ ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގަިއ  ރައްކައުތެރިކަން
ނެތްކަމަްށ  ވަސީލަތްތައްކުއްޖާ ނުރައްކަލުން ސަާލމަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި 

ކުރުމަްށ ތިންވަަނ ފަރާތެއްގެ ރައްކައުތެރި ކުއްާޖ ބެލެވޭނަމަ، އަިދ 
ނޫން ކަމުގަިއ ރައްކައުތެރި  ހާލަތު، ކުއްާޖ ހުރި އިންޓަރވެންޝަން ބޭނުންވާނަމަ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅާނެ 
 ގޮތް 

   ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެްސ ފިޔަވަޅު އަަޅންޖެޭހ މިންަގނޑުތަްއ ކަނޑައަާޅީނ  .18
ތުްނ މައްސަލައެއްގަިއ ލިބިފައިވާ މަޢުޫލމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮެށވެ. މިގޮ އެ

 އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަްނޖެހޭކަމަށް ކަނަޑއެޅިދާނެއެވެ. ހާލަތްތަކުގައިއަންނަނިވި 

ޞިްއޙަތަށް ކުްއޖާގެ ނުވަތަ  ،ކުއްޖާެގ ފުރާނައަށް ނުވަތަ، ކުއްޖާއަށް )ހ(  
 ނުރައްކަލެއް އޮތް ބިރެއް ނަމަ؛ 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-72/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             171 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

11 

 

  ؛ރުންކު އަވަހަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ކުްއޖާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު )ށ(  

އޮތް  ނުރައްކަެލއްއިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްަމންޓުން ކުއްޖާއަށް  (ނ)  
ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އަދި ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގައި އުޅޭ އެހެން 

ކުދިން  ނުރައްކާ އޮތް ަކމަށް ބެލެވޭަނމަ، އެ  ކުޑަކުދިންނަށްވެސް އެ
ެފމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން  ޓަކައި، ޗައިލްޑް ެއންޑް ކުރުމަށް ތެރިކައުރައް

      ކުދިންނާ ގުޭޅ ގޮުތންވެސް  ސަރވިސްގެ އިްސނެގުމުެގ މަތިން، އެ 
 ،ހަދައި ޓްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސެްސމަން

 އިންޓަރވެންޝަން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޓް ކޮމްޕްރިހެންސިވް އެސެސްމަން
 ހެދުން 

މްޕްރިހެންސިވް އެެސސްމަންޓަކީ، ކުއްޖާއަށާއި ކުްއޖާގެ ޢާއިލާއަށް ކޮން )ހ( .19
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އިންޓަރވެންޝަންތައް 
ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެ، ކޭްސ ޕްލޭްނ ކުރަްނ މަގުފަހިކުރުމަްށ ހަދާ 

 އެސެސްމަންޓެކެވެ. 

)ހަތެއް(  7 ހަދާތާ ގިނަވެގެން އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެްސމަންޓް )ށ(  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމްޕްރިހެންސިވް އެެސސްމަންޓް ހަދައި، 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮމްޕްރިހެންސިވް ެއސެސްަމންޓު ހެދުމަށްޓަކައި، ކުްއޖާގެ ޢާއިލާއާިއ ކަމާ  )ނ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ވިއުގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އިންޓަ

 ،ހަދާނީ ޓްޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމްޕްރިހެްނސިވް އެސެްސމަންމި މާއްދާގައި ބަ )ރ(  
" ފޯމުގައިވާ "ކޮމްޕްރިހެންސިވް އެސެްސމަންޓު  4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވާލުކޮށްފައިނަމަ، ހަކުއްޖާ ހުރީ ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓަން ޢާއިލާގެ ފަރާތަކާ  (ބ)  
ފަާރތެއްގެ  ޓުމަށް ފެންނަނަމަ، ކުްއޖާ އެފަރާތާއެކު ބެހެއް އަދި ކުއްޖާ އެ

ގާތުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ރުހުން ހޯދައި، ކުްއޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިކަން 
 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  އެ

ކޭސް ޕްލޭނެއްގައި އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެްސމަންުޓންނާއި  )ހ( . 20 ކޭސް ޕްލޭން ރޭވުން 
ރިހެންސިްވ އެސެްސމަންޓުން ފާހަގަކުރެޭވ ކޮންެމ މަްއސަަލއަކަށް ކޮންމްޕް

ގައި ނުޙައްލު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޭސް ޕްލޭ
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ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކާއި، ހުށަެހޅުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ކަންަކމާއި، އެ 
  ޮއންނަންވާނެެއވެ.އެނގެންމާ އަދާކުރާނެ ފަރަތެއް ން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޒި

)ސާދަ( ުދވަހުގެ  14ކުރެވޭާތ ގިނަވެގެްނ  މައްސަލައެއް ަރޖިސްޓަރީ (ށ)  
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިތެރޭގައި ކޭސް ޕްލޭން އެކުލަ

އަންނަނިިވ ަކންކަން  ވާރކަރލުމަށްޓަކައި، ޭކސް ވައިކޭސް ޕްލޭްނ އެކުލަ (ނ)  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

މުަކމަްށ ންއިލާެގ ބައިވެރިވުން ހޯދަްނ ުމހިކުްއޖާގެ ޢާ ކުއްޖާއާއި (1)   
 ފެންނަ ނަމަ، ފެމިލީ ކޮންފަރަންްސ ބޭއްވުން؛

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ކޭސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުން؛ (2)   

މުިޅ މައްަސލައިގެ މައިގަނުޑ ލަނޑުދަނޑިއަީކ ކޮބައިކަްނ  (3)   
    ާޖ ހުީރ ކުއް  .ސާލަކަށް: ޢާއިލާ ހަރުދަނާކުރުންނިންމުްނ )މި

    މި މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ނަަމ، ކުްއާޖ 
ކުރާނެ ފަރާތެއް  ކުރުން، ނުވަތަ ކުއްޖާ ފޮސްޓަރ އިންޓެގްރޭޓް-ރީ

 ހޯދުން(؛ 

     ކަންކަްނ ކަނޑައަޅަިއ،  ތަފުސީލީކުރަން ބޭނުންާވ ހާސިލު (4)   
       އެޅުން. ކުރާެނ މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑަހާސިލުކަންކަން  އެ

ފަަދ  އެ ކަންަކން ަވޒަންކުރެވޭމި ކަންކަްނ ކަނޑައަޅާއިރު، 
 ކަންކަން ބައްޓަންކުރުން؛ ގޮތަކަށް އެ

ޓަކައި ހަދަންޖެޭހ  ކުރުމަށްހާސިލު ލަނޑުދަނޑިތައް  (5)   
 އިންޓަރވެންޝަންތަކަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކުރުން؛

މަށްޓަކައި ޢާއިލާއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުހާސިލު (6)   
އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން 

 )މިސާލަކަށް: ކޮމިއުނިޓީ ސަޕޯޓް، ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް(؛

ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާއާ ދެމެދު އޮންނަ ުގޅުން ީހނަރުވާ ހިނދެއްގަިއ  (7)   
ގައި، އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުދާ ހިނދެއް ޕްލޭނާނުވަތަ ކޭސް 

ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ ުގޅަންޖެހޭެނ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  އާއިކުއްޖާ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-72/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             171 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

13 

 

ދެނެގަތުމާއި، އެކަމަށްޓަކައި ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް ހެދުން؛ 
 އަދި 

     ްއސާކުރެވެން އޮްތ ނަަމ، ހިޭކސް ޕްޭލން  ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާ (8)   
 ކުރުން.  ހިއްސާއެ ޕްލޭން 

ގައިވާ "ކޭސް ޕްލޭން  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ވާނީކޭސް ޕްލޭން ހަދަން (ރ)  
 " މެދުވެރިކޮށެވެ.ފޯމު

ކޭސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމަކީ، ކޭސް މެނޭޖްަމންޓުގެ ހަތަރުވަނަ  )ހ( .21 ކޭސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުން 
 މަރުޙަލާއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ޕްލޭނުގައި  މަތިން، އަދި އެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ޕްލޭނާ ކޭސް  )ށ(   
މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކޭސް ޕްލޭން 

 ކަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ވާރތަންފީޛުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކޭސް 

ގައިވާ  6ކޭސް މެނޭްޖމަންޓުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ނ)  
ކޭސް  ،ނޯޓު ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑު ކުރުމަކީ ޓްގޮތަށް ކޭސް މެނޭްޖމަން

 ކަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ވާރ

ކޮންމެ ޭކސް ކޮންފަރެްނސެއްގެ  ބާއްވާމައްސަލައަކާ ގުޭޅ ގޮތުން  (ރ)  
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެލެހެްއޓުމަކީ  7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މަޢުލޫމާތު
 ކަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ވާރކޭސް 

 ފޮލޯއަޕް ހެދުމަކީ، ކޭސް މެނޭްޖމަންޓުގެ ފަސްވަނަ މަރުޙަލާއެވެ. ހ() .22 ފޮލޯއަޕް ހެދުން 

ކޮންމެ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެންެވސް އެންެމ މަދުވެގެން ކޮްނމެ )ތިނެއް(  )ށ(  
 ކެވެ.ކަރުގެ ިޒންމާއެވާރމަހަކު އެއްފަހަރު ފޮލޯއަޕް ހެދުމަކީ ކޭްސ 

ލާއާއެކު، ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމާއި، ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގައި ކުއްޖާއާއި، ކުްއޖާގެ ޢާއި (ނ)  
ތެރިކަން ދިުނމުގައި ރައްކައުއްޙަތާއި، ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އަޅައިލުމާއި ޞި

ބައިވެރިވާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ފަރާތްތައް ވީ ވަރަކުްނ ޝާމިލުުކރެވޭތޯ 
 ބަލަންވާނެއެވެ.

ދުގެ ަޖދުވަލު މައްސަލައެއްގައި ފޮލޯއަޕް  ހަދާ ކޮްނމެ ފަހަރަކު، މި  ގަވާއި (ރ)  
ިދއުމަކީ ގެން ގުޭޅ މަޢުލޫމާުތ ރިކޯޑުކުރަމުން  ކަމާ  ގައިާވ ގޮތަށް އެ  6

 ކަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ. މިފަދައިން މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓަމުންވާރކޭސް 
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 ގުޭޅ އިންޑިކޭޓަރުތައް ފާހަގަުކރަމުން ލަތާ ހާގެންދާއިރު ކުއްޖާގެ 
 ގެންދަންވާނެއެވެ.

ކަރުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަމުގެ ެތރޭގައި ވާރްސ މި މަރުޙަލާގައި ކޭ (ބ)  
 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ކޭސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް،  (1)   
 ރިވިއުކުރުން؛

 ލަތު މޮނިޓަރކުރުން؛ހާކުއްޖާ ހުރި  (2)   

ތެރިކަމާިއ ކުއްާޖ މޮނިޓަރކުރުމުެގ ކައުކުއްޖާގެ ރައް (3)   
 ށްޓަކައި ކުއްޖާއާއެކު ގަވާއިދުން ގުޅުން ބޭއްވުން؛ އަދި މަޤްޞަދަ

ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމެއް އޮތް ނަމަ،  (4)   
 ކަމެއް ކޮށްދިނުން. އެ

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާއި ދުރުކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

 ލުތައްސޫއު

  ކުރުމުެގ  ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި)ކުޑަ 2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  .23
ތުތަކާއި އަލަންޖެހޭ އިޖުރާވައިވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކުލަ 110ޤާނޫނު( ގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢު ންމިނިސްޓްރީ ،ލުތައްސޫއު

ރުޙަލާއެވެ. ކޭސް ކްލޯޒްކުރުމަކީ، ކޭްސ މެޭނޖްމަންޓުގެ އެްނމެ ފަހުގެ މަ )ހ( .24 ކޭސް ކްލޯޒްކުރުން 
އެއްވެސް މައްސަލައެއްެގ ކޭސް ްކލޯޒްކުރެވޭނީ، ޗައިލްޑް އެްނޑް ފެމިލީ 

އިރަކު އެްނމެ ިއސްކޮށް  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކޭސް ެމނޭޖްަމންޓާ އެ 
 ވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.ހަ

ށް ފެނިއްެޖނަމަ، ކަރަވާރަކމަށް ކޭްސ  ކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކްޯލޒް (ށ)  
     މަްއސަލައެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު،  އެކަމާމެދު އެ

 ވި ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންާވނެއެވެ. ލުނިންުމމަކަށް ވާސި އެ

 ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، ކޭސް ކްލޯޒްހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާއަންނަނިވި  (ނ)  
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންޓެގްރޭޓްކޮށްގެން ކަމުގައި -އެއީ، ފޮސްޓަރކޮށްގެން ނުވަތަ ރީ (1)   
ވިޔަސް، ކުއްޖާއަށް ރައްކައުތެރި ދާއިމީ މާޙައުލަކަށް ކުްއާޖ 

 ބަދަލުކުރެވުން.
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( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ ހމި މާއްދާެގ ) (2)   
މަްށ ކުރުމަްށ ފެންނަކަ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ކޭސް ކްޯލޒް

 ނިންމުން؛

 ލުވުން؛ ނުވަތަާހސިމައިގަނޑު ަލނޑުދަނޑި  (3)   

ގުުޅންހުރި އެންެމހައި ކަމެްއ  ކުއްޖާ މަރުވުން އަދި ކުއްޖާގެ މަރާ (4)   
 ނިމިފައިވުން.

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބުމުން، ކޭސް ކްލޯޒް (ރ)  
ުކރުމުގެ  ގައިވާ "ކޭސް ކްލޯޒް 8 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ކުރަންވާނީ

 " މެދުވެރިކޮށެވެ.މުފޯ

       ކުރުމަށްފަހު، އެފަދަ މައްސަލައެްއ އަލުން ުހޅުވޭީނ   ކޭސް ކްލޯޒް  (ބ)  
އެ ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު،  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ 
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކޭްސ މެނޭްޖމަންޓް ސަރވިސްެގ އެންމެ

 އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިުބމުންނެވެ. 

ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ިމ ގަވާއިުދ  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ .25 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިެގްނ  .26 މާނަކުރުން 
އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަްނނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް 

 އެވާ މާނަކުރުމެވެ.ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައި 

ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ  މަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ"ޢާއިލާ" ކަ )ހ(  
 2000/4މަންމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގަވާއިދުގައި  ހަދައިފައިވާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި
އްޤުވާ ޙަ ޙަޟާނަތުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނަށް ނުވަތަ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޅޭ ގު "އިންޓަރވެންޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންނާ  )ށ(  
 ންސް ފިޔަވަޅަށެވެ. މައްސަލަތަކުގައި އަާޅ ރެސްޕޮ
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 " ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،ޓް"އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ ެއސެސްަމން )ނ(  
ތުމުގެ ގޮތުން ލަތު ދެނެގަހާ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުވުމުން އެްނމެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާގެ 

 ށެވެ.އެސެސްމަންޓަ ހަދާ

ވަތަ ނު ްށ  ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުއްޖަކު "ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް" ކަމަ )ރ(  
       ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ  އް އުުޅމަށްޓަކައި، އެމެދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅު މީހަކު

ްނތަކަށް މީހެއްެގ ސައިކޮލޮޖިކަްލ އަދި އިޖުިތމާޢީ ބޭނުންތަކަށާއި ގުޅު އެ
 މީހަކަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަމަށެވެ. ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ  ބަލައި، އެ

"މިނިސްޓްރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ުކޑަކުދިންގެ ޙަްއޤުތައް  )ބ(  
ފައިވާ ކޮށް ވާލުހައިރަުކ  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ  ތެރިކައުރައް

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

` 
 
 

 
 

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

 

 މު ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯ 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 

 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 
  ވަގުތު:/ޚުތާރީ

 ރިޕޯޓުކުރި ފަާރތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނަން:

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ހިދިވެ

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  މަޤާމު:

  ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ 

 އަވަށްޓެރިއެއް  ☐ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ☐ ރިޕޯޓުކުރި ފަާރތާ ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުން:

 ޖަމްޢިއްޔާ  ☐ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން  ☐

 އެހެނިހެން:  ☐ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއް  ☐

  ރިޕޯޓުކުރި ގޮތް:

 
 ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2

 
  ކުއްޖާގެ ނަން:

  ންމުކޮށް ކިޔާ ނަން:އާކުއްޖާއަށް 

 މުރު:އު  :ޚުއުފަން ތާރީ
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 ☐ފިރިހެން  ☐އަންހެން  ޖިންސު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

މާއި، ދާ ފަާރތުގެ ނަދިރިއުޅެމުން މިހާރު އެކުއާކުއްޖާ
 :ގުޅުން އެ ފަރާތާ އޮތް 

 

 1ޓޭޓަސް:ސް : ޚުއުފަން ތާރީ  ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ނަން:

  ކުއްޖާގެ މަންމަ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޓޭޓަސް:ސް : ޚުއުފަން ތާރީ  ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން:

  ޑްރެސް:ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެ

 ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަން:
 (ލަތްތަކުގައިހާ)މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ކަމުގައި ނުވާ 

 ޓޭޓަސް:ސް : ޚުއުފަން ތާރީ 

  ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޢާއިލާގައި ތިބޭ އެހެން ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު:
 މުރު(އު)ނަމާއި، ޖިންސާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، 

 
 
 
 
 

 

 
 ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް )ކަމާބެހޭ ގޮޅިތަކުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް( ތެރިކަމާ ކައު ކުއްޖާގެ ރައް  .3

 
 ޔަތީމު ކުއްޖަކަށްވުން  ☐ އިހުމާލުވުން  ☐ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ  ☐

 ކުއްޖާގެ ޚަރަދު ނުދިނުން  ☐ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ☐ ޖިންސީ އަނިޔާ  ☐

 އެހެނިހެން: ☐ ފައި ދިޔުން ލައިޖާ ދޫކޮށްކުއް ☐ ތު ނަޟާޙަ ☐

 
 ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާކައުކުއްޖާގެ ރައް

 
 
 
 
 

 
 ފޮލޯއަޕް އެކްޝަންގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  .4

 
 މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ  ☐

                                                
 ނިޔޭގައި ހުރި ނަމަ، އެކަން، ނުވަތަ އެކަން ނޭނގޭނަމަ އެކަން.ދު   1



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-72/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             171 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

19 

 

 ރިފަރަލް ހަދަންޖެހޭ ފަާރތްތައް:  ☐
 
 ހެނިހެން: އެ ☐
 

 ތަފުސީލު:ރިފަރަލް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގެ 
 
 
 
 
 
 

 
 ޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގު  މައްސަލައާ  .5

 
 
 
 
 
 
 
 

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމަތު 
 

 ނަން: 

 ސޮއި:                                   މަޤާމު: 
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 2ޖަދުވަލު 

` 

 
 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 ، މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މު ރިފަރަލް ފޯ 
 
  :ޚު ތާރީ 
 

 ރިފަރަލް ފޮނުވާ ތަން 
 

  އިދާރާގެ ނަން:
  ކަރުގެ ނަން:ވާރކޭސް 
  މަޤާމު:
  ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ 

  މެއިލް:-އީ
 

 ންވީ ތަން ރިފަރަލް ލިބެ 
 

  އިދާރާ/މުއައްސަސާގެ ނަން:
  އެޑްރެސް:

 
 ލް ހަދާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމަތު ރިފަރަ 
  ންޓުގެ ނަން:ޔަކްލަ

 ރިފަރ ކުރާ ޚިދުމަތްތައް:
 

 
 
 

 ގަނޑު:ތައް ކަރުގެ ސޮއި:ވާރކޭސް 
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 3ދުވަލު ޖަ 

` 
 
 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މު އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްމަންޓު ފޯ 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 

 
 ލު:ސީ ފު އެސެސްމަންޓުގެ ތަ  .1
 

  :ޚުއެސެސްމަންޓު ފެށި ާތރީ

  :ޚުއެސެސްމަންޓު ނިމުނު ތާރ

  ކުއްޖާގެ ނަން:

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ދިވެހި
 ނަންބަރު:

 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ކަރުގެ މަޢުލޫމާތުވާރއެސެސްމަންޓު ހެދި ކޭސް 

  ނަން:

  މަޤާމު:

 ތަން:
ލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން )މާލޭގައި ނަމަ، ޗައި

އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރޭގައި ނަމަ ފެމިލީ އެންޑް 
 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުރި ތަން(

 

  ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ 

  ރިޕޯޓުކުރި ގޮތް:

 
 ތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައު ކުއްޖާގެ ރައް  .2
 

 މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުން:
(Primary Protection Concerns) 
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 އެހެނިހެން ކަންކަން:
(Secondary Protection Concerns) 

 

 
)މި ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކޮބާ؟  ހެކިތަކަކީތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންޮބޑުވުންތަކަށް ބުރަދަން ދޭ ކައުކުއްޖާގެ ރައް

 ފަރާތްތަކާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.(އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި  ،ބަފައިންނާއިކަންކަމާއި، ކުއްޖާއާއި، ކުއްޖާގެ މައިން
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ޓް ކުއްޖާގެ ސޭފްޓީ އެސެސްމަން  .3
 

 

 ތެރިކަން ކައުަލތުގެ ރައްހާއިރަކު ހުިރ  އެސެސްކުރަންޖެޭހ މައިގަނުޑ ކަންތައް: ކުއްާޖ އެ
މިސާލަކަށް: މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުއްޖާއަށް ބޮޑު ) ތަކަކީ ކޮބާ؟ކައު ށް ހުރި ނުރައް ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުއްޖާއަ 

އްޖާ ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކު ،ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދޭނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ކުއްޖާގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށާއި
ކަންކަން ކުރުމަށް ޤާބިލުނުވުން؛ ކުއްޖާއަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ފަރުވާ ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމްެއ  ނުވަތަ އެ ،ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ބޭނުންނުވުން

 (ހުރުން.
  
 : ޓުނޯ

 ޭފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން  އެސާލަކަށް: ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މި ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތުންކަމުގައި ބެލެވ
 އެވެ.ނެހިމެނޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބު ނުވަތަ މަސްތުވާ

  ެކިކުރަންޖެހޭފަދަ ވަ  މާޙައުލުން  ހުރި ކުއްޖާ ،ނުކުޅެދުމަކީ މައިންބަފައިން ފުއްދައިދިނުމަށް ބޭނުމެއް މާއްދީ  ކުއްޖާގެ  ސަބަބުން ލަތުގެ ހާފަޤީރުކަމުގ 
 ބޭނުންވާކަން  އެހީތެރިކަން ޢާއިލާއަށް ކުއްޖާގެ  ދިނުމަށް  އަޅައިލުން ދޭންޖެހޭ ކުއްޖާއަށް  ،ކަމަކީ އެ ،ބަދަލުގައި ބެލުމުގެ ކަމުގައި  ކަމެއް  ނުރައްކައުތެރި

  .ބެލުން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދައްކައިދޭ
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ކަން ތެރިކަން ދެވޭނޭ މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެންގުޅުމުގެ ޤާބިލު އްކައު ކުއްޖާއަށް ރަ  ންނާއި ޢާއިލާގެ ކިބައިގައި ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައި 
ގެ ކުއްޖާ  ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ބޭނުންވުމާއި، އެ މިސާލަކަށް: ކުއްޖާއާ) ހުރި މިންވަރު:

ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުރުން؛  ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ކޮގްނިޓިވް ޤާބިލުކަން އެ  ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ބޭނުންވުމާއި، އެ
 (ކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަންކަން ދެމެދު ދުޅަހެޔޮ ގުޅުމެއް އޮތްކުއްޖާއާއި މައިންބަފައިންނާ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ގުޅޭ ގޮތުން  ތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާސިލުވެވޭ ސޭފްޓީ ޑިޒިޝަނާ ކައުތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ގޮޅިއެއްގައި، ކުއްޖާގެ ރައް
ހާ ތަކަކާއި، ުހރިކައުތެރިކަމަށް ހުރި ހުރިާހ ނުރައްކައުވާންާވނީ، ކުއްޖާގެ ރައްލުފާހަގަޖަހާށެވެ. ސޭފްޓީ ޑިޒިޝަާނ ހަމައަްށ ވާސި

ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އިންޓަރވެންޝަންތަކާއި،  ކުރުމަށް ތެރިކައުއާއި، ކުއްޖާ ރައްއި ހުރި ޕްރޮޓެކްޓިވް ކެޕޭސިޓީފަރާތްތަކެއްގެ ކިބައިގަ
 މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.އެހެނިހެްނ ުގޅޭ  މައްސަލައާ

 

މި ވަގުތު ކުއްޖާގެ ތެރި: ކައު ރައް  ☐
 ނުރައްކަލެއް އެއްވެސް ތެރިކަމަށް ހުރި ކައުރައް

 ނެތް  ފައެއްފާހަގަކުރެވި
 

ވަުގތު ހުރީ  މި ިހނދަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ އަލީގައި، ކުއްާޖ އެ 
 ލަތެއްގައެއް ނޫން.ހާކުރިމަތިވެދާނެ  ނުރައްކަލެއް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

 މި ނިންމުމަށް ވާސިލުވެއްޖެނަމަ، ކޭސް ކްލޯޒްކުރެވިދާނެ.
 

ފުރުސަތު  ތެރި ވުމުގެރައްކާ ނުތެރި: ކައު ރައް  ☐
ކުްއޖާއަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ  ،ނަމަވެސް އޮތް

ނުވޭ،  ތެރިކަމެއް ބޭނުމެއްކައުކިބައިން ރައް
ތެރިކަން ބޭނުންވި ކައުނުވަތަ ކުއްޖާއަށް ރައް

ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިން/ޢާއިލާގެ  ،ނަމަވެސް
ތެރިކަން އު ކަ އް ކުއްޖާއަށް ރަ ކިބައިގައި 
ކުއްޖާ ގެންގުޅުމުގެ  ބިލްކަމާއިލިބިދިނުމުގެ ޤާ 

 .ހުރުންކަން ޤާބިލު 
 

ތެރިކަމަށް ނުރައްކާވާނެ އެްއ ކަމަށްވުރެ ގިަނ ކަންކަން ކައުކުއްޖާގެ ރައް
ކުއްޖާއަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން  ،ވުޖޫދުގައި ހުރި ނަމަވެސް

 ތެރިކަންކައުތެރިކަމެއް ބޭނުމެއްނުވޭ، ނުވަތަ ކުްއޖާއަށް ރައްކައުރައް
ކުއްޖާއަށް ކުްއޖާގެ މައިންބަފައިން/ޢާއިލާގެ ކިބައިގައި  ،ބޭނުންވި ނަމަވެސް

 ކަން ކުއްޖާ ގެންގުޅުމުގެ ޤާބިލު  ތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި،އްކައު ރަ 
ތެރިކުރުމަށް އިންޓަރވެންޝަންތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައި ކައުއެބަހުރި؛ ކުއްޖާ ރައް

ކުޑަކުރުަމށްޓަކައި  ތެރިކަންކާނުވަތަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުރައް
 ހެދިފައި؛ އިންޓަރވެންޝަންތަކުގެވަގުތުްނ އިންޓަރވެންޝަންތަކެއް ވަނީ 

އިންޓަރވެންޝަންތަކުން ކުއްޖާއަށް ހުރި ނުރައްކާ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ
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ކުޑަކުރަމުންދާ ހިނދެއްގައި، ކުއްާޖ ހުންނާީނ ކުއްާޖ ދިރިުއޅެމުންދާ 
  .މާޙައުލުގައި

 
ޕްލޭނެއް  ހުރި މާޙައުލުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާއަށް ސޭފްޓީ ކުއްޖާ

 .ތައްޔާރުކުރުން 
 

 ވަގުތުން  ކުއްޖާއަށް ަމ ތެރިކަމަށް ނުރައްކާވާނަކައުކުއްޖާގެ ރައް ތެރިއެއް ނޫން:ކައު ރައް  ☐
ކުްއޖާގެ މައިންބަފައިން/ޢާއިލާގެ ކިބައިގައި  ؛ޖެހޭނެ ދޭން ތެރިކަންކައުރަތް

ޓިވް ކެޕޭސިޓީސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ނެތް؛ ކުއްޖާއާމެދު ޕްރޮޓެކް
ުކއްޖަކަށް  އެ ،ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ؛ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިަނމަ

 .އޮތް ވަގުތެއްގައި ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ލިބުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އެ
 

 

 ލު:ފުސީ ކުގެ ތަ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބުތަ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ސޭފްޓީ އިންޓަރވެންޝަން  .4
 

 

ކުއްޖަކަށް ހުރި ނުރައްކާތައް  ވަގުތު އެ ވަގުތެއްގައި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ތެރިކަން އެކައުކުއްޖެއްގެ ރައް ނަކީ،ސޭފްޓީ އިންޓަރވެންޝަ
ފްީޓ އިންޓަރވެންޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ، ދުރު ރާސްތާއަކަށް އަމާޒުކޮށްެގން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ެއޅޭ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. މި މަރުޙަލާގައި، ސޭ

ތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙައްލު ހޯދައިދިނުމެވެ. ކައު ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުއްޖާގެ ރައް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ 
  ފިޔަވަޅުވުރެ ގިނަގެ އެއް ފިޔަވަޅަށް އިންޓަރވެންޝަންށްޓަކައި، ރި ނުރައްކާތައް ުކަޑކުރުމަވަގުތެއްގައި ހު ތެރިކަމަށް އެކައުކުއްޖެއްގެ ރައް

  އަޅަންޖެހިދާނެއެވެ.
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 ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ އިންޓަރވެންޝަން ފިޔަވަޅުތައް: ތެރިކަމަށް އެ ކައު ކުއްޖާގެ ރައް 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ސޭފްޓީ ޕްލޭން  .5
 

 

ކުއްޖާއަށް  ނެކެވެ.ޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭ ކުރުމަށް އި ފާހަގަކުރި ކޮްނމެ ސޭފްޓީ އިންޓަރވެްނޝަނެއް ތަންފީޛުމަތީގަ ނަކީ،ސޭފްޓީ ޕްލޭ
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. އެކަންގައި ނުބޭނުންވާނަމަ، ސޭފްޓީ ޕްލޭވަގުތުން ވަގުތަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމެއް  އެއްބޭސް ފަރުވާ

ންޓަރވެންޝަން އި ސޭފްޓީ އިންޓަރވެންޝަން 
ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ކުރަން 
 ޒިްނމާދާރު ފަރާތް ހަވާލުވާ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

    

    

    

 
 

 ސޭފްޓީ އިންޓަރވެންޝަނާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ޕްލޭނާއިސޭފްޓީ 
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 :ޚުތާރީ : ކަރުގެ ނަމާިއ ސޮއިވާރކޭސް 
 

 ޚު ތާރީ      :ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާިއ ސޮއި
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 4ޖަދުވަލު 

` 
 
 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މު ކޮމްޕްރިހެންސިވް އެސެސްމަންޓު ފޯ 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 

 
 ލު ފުސީ އެސެސްމަންޓުގެ ތަ  .1
 

  :ޚުރީއެސެސްމަންޓު ފެށި ތާ 

  :ޚުއެސެސްމަންޓު ނިމުނު ތާރީ

  ކުއްޖާގެ ނަން:

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ދިވެހި
 ނަންބަރު:

 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ކަރުގެ މަޢުލޫމާތުވާރއެސެސްމަންޓު ހެދި ކޭސް 

  ނަން:

  މަޤާމު:

 ތަން:
ޝަން )މާލޭގައި ނަމަ، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކް

އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރޭގައި ނަމަ ފެމިލީ އެންޑް 
 ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުރި ތަން(

 

  ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ 

އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިން ނުވަތަ 
 އެހެން ފަރާތްތައް: ވި އެހީތެރި

)ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް، ޓީޗަރު، ކުއްޖާގެ ޕްރައިމަރީ 
ސައިކޮލިސްޖިސްޓު، ޑޮކްޓަރު، ކުއްޖާގެ  ރ،ކަވާރއަރ ކެ

 ފަރާތްތައް(އެހެން މު ންދިރިއުޅުމުގައި މުހި

 )ނަމާއި، ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުމާއި، މަޤާމާއި، މުއައްސަސާ ބަޔާންކުރުން(
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 ޓް ލަތުގެ އެސެސްމަން ހާ  ގެ ޢާއިލާ  ،ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި  .2
 

  ހެދިބޮޑުވުން ޖިސްމާނީ ހާލަތާއި، )ހ( ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ 
 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ،  6މުރުން އު

 ؟ތަކުއްޖާގެ އިމުއިނައިޒޭޝަން ފުރިހަމަވެފައިވޭ
 ☐ނޫން  ☐އާނ 

 ލު:ފުސީތަ
 

 ފައިމުރުގެ ކުއްޖަކަށް ބަލައިއު ނިސްބަތްވާ ކުއްޖާ
 ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ހެދިބޮޑުވުން ހުރި މިންވަރު 

 

 
 
 

ބައްޔެއް ހުރިނަމަ،  ކުއްޖާގެ އެއްވެސް ކްރޯނިކް
ފަރުވާއަކީ  ދޭބައްޔަށް  އެ ބައްޔަކީ ކޮބާ؟ އެ
ބައްޔާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ކޮބާ؟ ކުއްޖާއަށް އެ

 ލިބިފައިވޭތަ؟
 

 

ކުއްޖާގެ އެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރޭތަ؟ 
ހުރިނަމަ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތަކީ ކޮބާ؟ 

ލިބޭ ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް 
 އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

 

 

ކުއްޖާއަށް ދުވާލަކު ކިތައް ފަހަރު ނާސްތާ 
ލިބޭތަ؟ ކުއްޖާއަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

 ކާބޯތަކެތި ލިބޭކަމާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

 

ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް 
ލިބިފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއްވޭތަ؟ ނުވަތަ 

ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް 
 އިންޑިކޭޓަރެއް އޮބްޒާވްކުރެވޭތަ؟

 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
 
 

 
 ޓް )ށ( ކުއްޖާގެ ސައިކޯސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަން 

 
ންމުގޮތެއްގައި ހުންނަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ އާކުއްޖާ 

ކޮބާ؟ )މިސާލަކަށް: ޓަކީ ޓޭއިމޯޝަނަލް ސް
ޕޮޒިޓިވް، ނެގަޓިވް، އުފާވެފައި، ބިރުން( 

ކުއްޖާއަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް ގޮތުން އުނދަގޫތަކެއް 
ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަމަށް ކުއްޖާ  ވާކަން

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ރެސްޕޮންޑުކޮށްފައިވަނީ 
 ކިހިނެއް؟
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ނިދުމުގައި ކުއްޖާއަށް އުނދަގޫތަކެއް 
ވޭތަ؟ )މިސާލަކަށް: ބިރުވެރި ހުވަފެން ކުރިމަތި

ފެނުން ނުވަތަ ބެޑްވެޓްކުރުން( މިފަދަ ކަންކަމަށް 
 ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ރެސްޕޮންޑު

 ކޮށްފައިވަނީ ކިހިނެއް؟
 

 

ބައްޔަކަށް ކުއްޖާ ފަރުވާ އެއްވެސް ނަފްސާނީ 
ހޯދަމުންދޭތަ؟ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާނަމަ، ކުއްޖާ 

 ންކުރޭތަ؟އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭނު 
 

 

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނުން  ކުއްޖާއަށް އެ
)އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއް 

ތެރިކަން އިޙްސާސްވޭތަ؟ ކައުނަމަވެސް( ރައް
ކުއްޖާ އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި  ލުގައްޔާއިސްކޫ

ތެރިކަން އިޙްސާސްނުވާ ތަނެއް ކައުކުއްޖާއަށް ރައް
ކީ ނުވަތަ ތަނަ ހުރޭތަ؟ އެނުވަތަ ތަންތަން 
 ތަންތަނަކީ ކޮބާ؟

 

 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
 
 

 
 )ނ( ތަޢުލީމާއި ލައިފް ސްކިލްސް ކުރިއެރުވުން 

 
 ☐ނޫން  ☐އާނ  ނަމަ، އެކަން އި ފަދައިކުއްޖާ ހުރީ ސްކޫލަށް ވައް

 ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު: ސްކޫލުގެ ނަން:
 
 

 ރުވޭތަ؟ހާޒި ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ކުއްޖާ
 !ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރޭހާޒިރު ނުވާ

 ☐ނޫން  ☐އާނ 
 ތަފުސީލު:

 
 
 

ކުއްޖާގެ ޕްރޮގްރެސް ހުރި މިންވަރަކީ ކޮބާ؟ 
ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސްއަކީ ކޮބާ؟ ކުއްޖާއަށް 

ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބާ؟ މި ކަންކަމަށް 
ކުރަނީ  ން ރެސްޕޮންޑް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުކުއްޖާ

 ކިހިނެއް؟
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ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭ ހުވަފެނަކީ 
ލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ހާސިނުވަތަ 

ދެކޭ  ކޮބާ؟ ކުއްޖާގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ކުއްޖާ
 ލުހާސި ހުވަފެންތަކަކީ ކޮބާ؟ މި ކަންކަން 

 ޓަކައި ވާންޖެހޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟ ކުރުމަށް
 

 

ކުއްޖާ  ތެރޭގެ މަސައްކަތުގައިގޭ
އެހީތެރިވާންޖެހޭތަ؟ މިގޮތުން ކުއްޖާއާ  

ވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާ؟ މިއީ ކުއްޖާގެ ހަ
މުރަށާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް ބަލައި، އެކަށީގެންވާ އު

 މަސައްކަތްތަކެއްތަ؟
 

 

ކުއްޖާގެ ކިބައިން ގޭގެ ޚަރަދުތައް 
ތަ ގެއަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ނުވަ

މީދުކުރޭތަ؟ މިއީ ންބޭނުންވާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އު
މުރަށާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް ބަލައި، ކުރަން އުކުއްޖާގެ 

 އެކަށީގެންވާވަރުގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަނެއްތަ؟
  

 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
 
 

 
 ންނަ ގުޅުން )ރ( ކުއްޖާއާ ޢާއިލާއާދެމެދު އޮ 

 
ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި ޢާއިލާއާ އެކީގައި 

ގޮތަކީ ކޮބާ؟ )މީގެ  ކޭދިރިއުޅުމާމެދު ކުއްޖާ ދެ
ތެރޭގައި، އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ 

 ބަހައްޓައިފައިވަގުތު  މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ އެ
ކުއްޖާ  މަރުކަޒުގައި ހުރުމާމެދު އެ ހުރިނަމަ، އެ
ނޭ( ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގައި ދެކޭ ގޮތް ހިމެ

ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް 
 ފައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކޮށްތަޖުރިބާ

ފައިވާ ކޮށް މާޙައުލުގައި ކުއްޖާ ތަޖުރިބާ
 އުނދަގޫތަކަކީ ކޮބާ؟

 

 

ކުއްޖާއާ މެދު ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ދެކޭ 
ފަރާތަކަށް  އެ އިންކިބަ  ގެގޮތަކީ ކޮބާ؟ ކުއްޖާ

ތަޖުރިބާ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަންކަމާއި 
 އުނދަގޫތަކަކީ ކޮބާ؟
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ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ބިހޭވިއަރަލް ޑިފިކަލްޓީޒް 
ހުރޭތަ؟ އެފަދަ ކަމެއް ހުންނަނަމަ، ކުއްޖާ 

ކަންކަމަށް  ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އެ
 ރެސްޕޮންޑުކުރަނީ ކިހިނެއް؟

 

 

ނޫޅޭ  ކުއްޖާ އުޅޭ ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 
ގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރޭތަ؟ އަދި މި ކަން 

 ކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށްތަ؟
 

 

ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމާއި، 
ވަގުތާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން އަޅައިލުމާއި، ހިތްވަރު 
ލިބެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް؟ ކުއްޖާއާއެކު ދުޅަހެޔޮ 

 ވޭތަ؟ގުޅުމެއް އޮތް ކަމުގައި ބެލެ
 

 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
 
 
 

 ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން  )ބ( ކުއްޖާއާ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢާ 
 

ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ 
ކުއްޖާގެ ރަޙްމަތްތެރިންނާއެކު ކުރަނީ ކޮން ކަހަލަ 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުއްޖާގެ ކަންކަމެއް؟ ކުއްޖާ 
 ރަޙްމަތްތެރިންނާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

 

 

ރަކާތްތަކުގައި ހައިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ 
 ނުވަތަ އިވެންޓުތަކުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިވޭތަ؟

 

 ☐ނޫން  ☐އާނ 

 ތަފުސީލު:
 
 
 

ކުއްޖާއަކީ، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގެ 
 ޖާ ދެކޭތަ؟ އެއްސާއެއް ކަމަށް ކުއްހި

ކުއްޖާއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށް  ޢަށް މުޖުތަމަ
 ޤަބޫލުކުރެވޭތަ؟

 

 ☐ނޫން  ☐އާނ 

 ތަފުސީލު:
 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
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 ލަތު ހާ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތާއި، އިޖުތިމާޢީ  ،ލަތާއި ހާ )ޅ( ދިރިއުޅުމުގެ 
 

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ
ހޯދާ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ ޢާއިލާގެ ބޭނުންތައް ފުދޭ 

 މިންވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭތަ؟
 

 

 ލަތަކީ ކޮބާ؟ އެހާކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެ ހުރި 
ގެއަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަކެއް 

 އެބަ ހުރިތަ؟
 

 

 ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް ފުދޭ
 މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އޮވޭތަ؟

 ☐ނޫން  ☐އާނ 

 ތަފުސީލު:
 

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ނަރުދަމާއާއި ސާފު 
 ބޯފެން ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވޭތަ؟

 

 ☐ނޫން  ☐އާނ 

 ތަފުސީލު:
 

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކު 
ކްރޯނިކް ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރޭތަ؟ ނުވަތަ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރޭތަ؟ މި ކަންކަމުގެ 

ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރަނީ 
 ކިހިނެއް؟

 

 

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
އިޖުތިމާޢީ މައްސަލައެއް ހުރޭތަ؟ )މިސާލަކަށް: 

ތަކެތި ބޭނުންކުރުން،  ގެވެށި އަނިޔާ، މަސްތުވާ
ކަމުން ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ބަލި( މި ކަން

 ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
 
 

 

 ކުއްޖާއަށް ހުރި ބޮޑެތި ރިސްކުތަކާއި ކުއްޖާގެ ސްޓްރެންތްސް ބަޔާންކުރޭ:
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 ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް  ތެރިކަމާ ކައު ކުއްޖާގެ ރައް  .3
 

ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުމެއް  ތެރިކަމާކައުކުއްޖާގެ ރައް
 ވާނަމަ، އެކަން:

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭތަ؟  ☐ނޫން  ☐އާނ 
 ☐ނޫން      ☐އާނ 

ރިކަމަށް ނުރައްކާވާ ކަންކަން ތެކައުކުއްޖާގެ ރައް
 ކަންކަން ބަޔާންކުރޭ: ނަމަ، އެހުރި

 
 
 
 
 
 
 
 

އިނީޝިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްމަންޓުގެ 
ފައިވާ ސޭފްޓީ ދައިދަށުން ހަ

 ތަކަކީ ކޮބާ؟ންއިންޓަރވެންޝަ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 :ޚުތާރީ :ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި
         :މަޤާމު

 :ޚުތާރީ :ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާިއ ސޮއި
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މު ކޭސް ޕްލޭން ފޯ 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 
 
 ކުއްޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1
 

  ކުއްޖާގެ ނަން:

  ންމު ނަން:އާ ކުއްޖާގެ 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ދިވެހި
 ނަންބަރު:

 

 ފިރިހެން ☐ އަންހެން  ☐ ކުއްޖާގެ ޖިންސު: 

 މުރު:އު  :ޚުކުއްޖާގެ އުފަން ތާރީ

 
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް  ،ޚާއި ކޭސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ތާރީ  .2
 

ރިވިއުކުރުމަށް   :ޚުކޭސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ތާރީ
 :ޚުކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީ

 

 

ކޭސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ 
 ފައިވާނެތަ؟ދައިބައިވެރިވުން ހޯ

  ☐ނޫން  ☐އާނ 
 ނޫން ނަމަ، ސަބަބު:

އަށް ޕްލޭން ފަހުމްވެ، ކުއްޖާ
 ކުއްޖާ ޕްލޭނަށް އެއްބަސްވޭ 

  ☐ނޫން  ☐އާނ 
 ނޫން ނަމަ، ސަބަބު:

 
ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި  ކޭސް ޕްލޭން ތައްޔާރު

 ފަރާތްތައް:
 ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުން  ނަން 
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 ކޭސް ޕްލޭން  .3
 

 

 ގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑި: ނު ކޭސް ޕްލޭ 

ކުރުން ނުވަތަ ޢާއިލާއްަށ  އިންޓެގްރޭޓް -ލަނޑުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ އެއް ކަމެއް؛ މިސާލަކަށް: ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށް ކުއްޖާ ރީމައިގަނޑު   :ނޯޓު
 ކުރުން  އިންޓެގްރޭޓް -ލަތުގައި ކުއްޖާ ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ދަށުން ރީ ހާ ކުރެވެން ނެތް  އިންޓެގްރޭޓް-ރީ
 
 
 
 
 
 
 

 

 ސިލުވުމަށްޓަކައި ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަންކަން: ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު: ލު ހާސި ލަނޑުދަނޑި 

 
 
 

 

 ބަޔާންކުރުމަށް( ތަފުސީލު )ނަންބަރު ތަރުތީބުން ލިސްޓުކޮށް ތަކަކީ ކޮބާ؟ ން ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އިންޓަރވެންޝަ  ކުރުމަށް  ލު ހާސި ލަނޑުދަނޑި 

 ރީނިންގ އެސެސްމަންޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިންޓަރވެންޝަންތައް ހެދިފައި ހުރެދާނެ އިނީޝިއަލް ސްކް   :ނޯޓު
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 ކުރާނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން  ކޭސް ޕްލޭން ތަންފީޛު  .4
 
 

އިންޓަރވެންޝަން  ކޭސް އިންޓަރވެންޝަން
ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ކުރަން 
 ްނމާދާރު ފަރާތްޒި ހަވާލުވާ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

    

    

    

     
 :ޚުތާރީ :ކަރުގެ ނަމާިއ ސޮއިރކޭސް ވާ

     
 :ޚުތާރީ :ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާިއ ސޮއި
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
  މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ކޭސް މެނޭޖްމަންޓު ނޯޓްސް ޓެމްޕްލޭޓް 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 

 
 ތަފުސީލު މަސައްކަތުގެ  ޚު ތާރީ 

 ތު(ތަކާއި، ފްލޯއަޕްއާބެހޭ މަޢުލޫމާރިފަރަލް، އިކޯލުތަކާ )މިސާލަކަށް: ފޯނު 

ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތުގެ 
 ނަން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މު ކޭސް ކޮންފަރެންސް ފޯ 
 

 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 
 
 ކުއްޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1
 

  ކުއްޖާގެ ނަން:

  ނަން: ންމުއާ ކުއްޖާގެ 

  ނަންބަރު: އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެރަ ދިވެހި

 ފިރިހެން ☐ އަންހެން  ☐ ކުއްޖާގެ ޖިންސު: 

 މުރު:އު  :ޚުކުއްޖާގެ އުފަން ތާރީ

 
 ކޭސް ކޮންފަރެންސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2
 

  :ޚުތާރީ ބޭއްވިކޭސް ކޮންފަރެންސް 

 ރާ/މަޤާމުއިދާ ނަން  ކޭސް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިން:
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 ކޭސް ކޮންފަރެންސްގެ މަޤްޞަދު  .3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ނިންމުންތައް  ވާ ފައި މައި ކޭސް ކޮންފަރެންސްގައި ނިން  .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ލޯއަޕް ފޮ  .5
 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޒިންމާވާ  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
 ފަރާތް 

ހޭ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންޖެ
 ޚުތާރީ

   
   
   
   

 
 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރީ:

  :ނަން
  :މަޤާމު
 : އިދާރާ 
 :ޚުތާރީ
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 ސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަ 
 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މު ކޭސް ކްލޯޒްކުރުމުގެ ފޯ 
 ކޭސް ރިފަރަންސް ނަންބަރު: 

 
 ކުއްޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1
 

  ކުއްޖާގެ ނަން:

  ންމު ނަން:އާ ކުއްޖާގެ 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ދިވެހި
 ނަންބަރު:

 

 ފިރިހެން ☐ އަންހެން  ☐ ކުއްޖާގެ ޖިންސު: 

 މުރު:އު )ދ/މ/އ( :ޚުކުއްޖާގެ އުފަން ތާރީ

 
 ލަނޑުދަނޑި ހިމެނޭގޮތުން( ކޭހުގެ )ޚުލާޞާ  ކޭހުގެ  .2
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 ކޭސް ކްލޯޒްކުރަން ނިންމި ސަބަބު  .3
 
 
 ލުވުން ހާސި ގެ ލަނޑުދަނޑި ހު ކޭ   ☐

 ކުއްޖާ މަރުވުން    ☐

 އެހެނިހެން    ☐

 ލު:ސީ ސަބަބުގެ ތަފު

 

 

 

 

 ކުރެވުނު ފަރާތްތައް   ނިންމުމަށް މަޝްވަރާކޭސް ކްލޯޒްކުރަން  .4
 
 

 މަޤާމު/ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުން  ނަން 

  

  

  

  

  

 

  ☐ނޫން  ☐އާނ  ބެހޭ ގޮތުން ކުއްޖާއާ މަޝްވަރާކުރެވުނުތަ؟ ކުރުމާ ކޭސް ކްލޯޒް 
 ނޫން ނަމަ، ސަބަބު:

 

  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރީ:
 :ނަން 

 :މަޤާމު
   :އިދާރާ
 :ޚުތާރީ
 :ސޮއި
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  ހުއްދަދިނީ:
 :ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަން

  :އިދާރާ

 ތާރީޚު:
 ސޮއި:

 
_________________________ 
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