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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 39/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91 )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
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 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  0މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުެގ  4102
 ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ) 10/1ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 41

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 14ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0އަށް  (ޤާނޫނު
ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ރައީ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ިވ 0236 ޞަފަރު 01) 4102 ޑިސެންބަރު 00

 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 3 

 4103/44 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު( ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ) 19/1ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  9

 .ބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ) 40/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 5ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ  )ހ( .5 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 
 ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ށާ ތަޢުލީމާއި މެދުަމދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ތަުރބިއްޔަތާބެޭހ ކުޑަކުދިންގެ ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ )ށ(  
ކަންތައްތައް އުނގަްނނައިދިނުަމކީ އެ ކުދިންގެ މައިންަބފައިންނަށާއި ދައުަލތުގެ މައްޗަްށ 

ފަށާ ަތޢުީލމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ލާޒިމުކަމެކެވެ. އަދި 
 ކުއްޖަކަށްވެސް ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ިއސްލާމްދީނަށް ބޯަލނބައި ކިޔަމަންގަތުމަށާއި، އިސްލާމްދީަންށ  )ނ(  
ވާ މިންވަރު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް މުއެނގުން ލާޒިދީނީގޮތުން ލޯބިޖެއްސުމަށް ބާރުއަޅައި، 

 އުނގެނެވޭގޮތް ދައުލަުތން ހަމަަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ން އެވަގުތަކަްށ އުޅެވޭނެ ތަންތަ ނުކުމެކުޑަކުދިން ކުޅިވަރުކުޅެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް  )ރ(  
  ތައްޔާރުކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މަލުކުރަން ަފށާނީ، މިޢަނޫނަށް މި ޤާ .4
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