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 ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު 

ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތައް ބެުލމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތުގެ އެންމެހަިއ  ،މި ގަވާއިދަކީ .1 ތަޢާރަފު
 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.  "ުކޑަކުދިންގެ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ . 2 ނަން 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މި ގަވާއިދުގެ މަުގސަދުތައް .3 މަގުސަދު 

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކުން  )ހ(  
 2019/19ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ާޤނޫނު ނަންބަުރ  ،ންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި)ކުޑަކުދި
 ،)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ މަފްހޫމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 2019/18

 ،ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބުނާ ކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމާއި
ންނާ ރައްޓެހި އަދި އެ ކުދިންނަށް ފަހުމްވާެނ ވެސް ކުޑަކުދި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި

ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ޝަރީޢަތް  ،ގޮތްތަކަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި
ހިންގުމުގައި މުއަްއސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެއް ުއސޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަްށ 

ށް އުފުލޭ އި ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަގަގޮތެއްމާއި، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މަގުފަހިކުރު
ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކުގެ ތަޙުޤީޤާއި، ދަޢުވާކުރުމާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ކުޑަކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ،  )ށ(  
ކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް  ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ހުރިާހ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެްސ އެ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ 
 ؛މަތިން ޢަމަލުކުރުން
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ުމޖުަތމަޢަށް އަނބުރާ   ،ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ިނޒާމަކީ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް )ނ(  
ޒާމަކަށްވާތީ، އެ ކުދިންގެ އިޞްލާީޙ ގެނައުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮންނަންެޖހޭ ނި

ިމ މަސައްކަތުގަިއ  ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެއް ތަޞައްވުރެއް އޮތުމާއި، މުައއްސަސާތަކުެގ 

 މެދުގައި ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ތަޙުޤީޤުކޮށް، ، ުކޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ .4 ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާ 
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ދާއިރާެގ   ،އިންސާފުވެރި އަދަބުދީ، އިޞްލާޙުކޮށް

 ތެރޭގައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް 
 އަވަސްކުރުން 

     މައްސަަލ  ، ނިންމުން އަވަސްކުރުމަށްކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް .5
      ކުރާ ފަރާތުންނާއި އަދި ޝަރީޢަތް ކުރާ ފަރާތުން ޤީޤު ކުރާ ފަރާތުންނާއި، ދަޢުވާތަޙު

 ދޭންވާނެއެވެ.  އިސްކަން

 ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާުތ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ނުަވތަ ދަޢުވާކުރާ )ހ( .6 މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުން 
މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި އެއްވެްސ  ،މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި

 ފަރާތަކުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުއްޖާެގ  )ށ(  
އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ބޭނުންވެއްެޖ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ކުއްޖާ

 ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދިުނމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުަރހެއް ނާޅައެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  ،ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި )ނ(  
ރާފަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ރިޕޯޓަރުންނާއި ފޮޓޯގް ،އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި

 އާންމުން ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމުެގ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި )ރ(  
ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ޝަރީޢަތް އަޑުއެުހމަށް ވަްނނަ ފަރާތްތަކެއް  ،ބޭނުމުގައި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާއިްނ  ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ  )ބ(  
)ކުޑަކުދިންގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 15ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގައި ނުަވތަ ދަޢުވާކުރާ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ،ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު )ޅ(  
މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި އެއްވެްސ  ،މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި

ފަރާތަކުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް 
ކުޑަކުދިންގެ ޮއމްބަޑްސްޕާރސަންއަްށ ނުވަތަ ދެންވެްސ އެ ކުްއޖެއްެގ  ،ނަމަވެސް

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަަކށް ިމ ގަވާއިުދ މަޞް
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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 ،)އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކުރާ ކުށުގެ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 18 އުމުރުން .7 ރެކޯޑު ހާމަނުކުރުން 
ނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ތިންވަ ،އެ ކުދިންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު  ،އެއްވެސް މުއަްއސަސާއަކުން

 ނުވާނެއެވެ.

)އަށާރަ( އަހަރު  18ީމލާދީގޮތުން އުމުރުން  ،"ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ( .8 އުމުރު ކަނޑައެޅުން 
 ފުރިހަމަނުވާ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށެވެ. 

ީމ ރަްސމީ ލިޔުމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ރަސް ،ކުޑަކުދިންގެ އުމުރު ބަލާނީ )ށ(  
ޑަކްޓަރެއްެގ ލަފާގެ މަތިްނ  ،ލިޔުމެއް ނެްތ ހާލަތްތަކުގައި އުމުުރ ކަނޑައަޅާނީ

 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިޔާރެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގަިއ  )ނ(  
   ތެްއ ކަނަޑއަޅައިފި ނަމަ، ުއމުރާމެދު ގޮ، ކުއްޖާގެ ުއމުރާމެދު ޝައްކު އުފެދި

  ޯކޓުގައި އެކަން  ،ކޮށްފައިއުމުރު ކަނޑައެުޅމުގައި ބެލި މިންގަނޑުތައް ބަޔާން
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ރެކޯޑު

  ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ  )ރ(  
    މުގަިއ ބެލެވޭ ނަމަ، ނުވަަތ އެ މީހަީކ ފެންނަ ފެނުމަްށ ކުޑަކުއްޖެްއ ކަ

ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާެތއް އެ ފަރާތަށް  ،ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ނަމަ ކުޑަކުއްޖެއް
 ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް ސާފު ހެކި )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ލިބިއްޖެ ނަމަ

ކާކުކަން  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ފަދަ އެ މީހަކީ ،ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް( ނުލިބޭހައި ހިނދަކު، އެ ފަރާތުން އޭނާއާމެުދ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެއީ ކުޑަކުްއޖެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

ަކމަށް ބަލައިގެްނ  އެ މީހެއްގެ ުއމުރާމެދު ސުވާުލ އުފެދިފައިވާ މީހަކީ ކުޑަކުއްޖެއް )ބ(  
ފަހުން ލިބޭ  ،ސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވަނިކޮށްރަސްމީ އިދާރާއަކުން އެއްވެ

ހެއްކެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކީ ކުޑަކުްއޖެއް ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، ކުރީގަިއ 
ފަދަ  އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެ

އޭނާެގ  ،ސަދަށް ޓަކައި ބެލެވޭނީކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ މަގު މީހެއްގެ ޙަޤީޤީ އުމުރެއް 
 އުމުރުކަމަށް ކޯޓުގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ުއމުރެވެ.  

ކުށުގެ ޖިނާއީ 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އުފުލަންޖެހޭ އުމުރު 

)ފަނަރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމަޔަށް ކުަޑކުދިން ކުރާ ކުށްކުށުގެ  15ކުއްޖާގެ އުމުރުން  .9
ފުލާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. މި މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުކު އެ ކުއްޖަޔަތު ޖިނާއީ ަމސްއޫލިއް

އުމުރަށް ވުރެ ހަގު އުމުރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިންނާއި، ކުށަށް 
އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެޭހ 

 އި، ެއ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިަކމާއި ރީހެބިލިޓޭޝަނާއިއަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަ
ފަރުވާގެ އެނޫން ޕްރޮގްރާމްތައް ވެްސ ފޯރުވައިދެވޭނެ އިްނތިޒާމްތައް ދައުލަތުން 

 ހަމަޖައްސައިދޭން ާވނެއެވެ. 
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ކުށުގެ މަދަނީ 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އުފުލަންޖެހޭ މިންގަނޑު 

ހަމަުވާމ ހަމަޔަށް ެއ ކުްއޖަުކ ކުރާ ކުށުެގ )އަށާރަ( އަހަރު ފުރި 18އުމުރުން  )ހ( .10
އެ ކުްއޖެއްގެ ބަލަދުެވރިޔާ ނުވަތަ  ،މަދަނީ މަސްޫއލިއްޔަތު އުފުލާނީ

 ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

)އަށާރަ( އަހަރު  18މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކީ އުމުރުން  )ށ(  
އްގައި އުޅޭ ުނވަތަ އާމްދަީނ ވަޒީފާއެ ،ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވިޔަސް

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖެއް ަނމަ، އެ ކުއްޖަުކ ކުރާ ކުށުގެ މަދަނީ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނީ އެ ކުްއޖެކެވެ.

ޙުކުްމ ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް )ނ(  
އެ ކުށުެގ  ،( އަހަުރ ފުރިފައިވާ ަނމަ)އަށާރަ 18ކުރާއިރު ކުއްޖާެގ އުމުރުްނ 

މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ކުްއޖަކު އުފުލުމަށް ައމުރުކުރުމުގެ ބާުރ ފަނޑިޔާރަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
 އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުން 

އިވެްސ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގަ )ހ( .11
އެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖިނާއީ ހުރިާހ މައްސަލަތަކުގައިވެްސ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއަީކ ާޤނޫނީ ވަކީލެއްެގ  )ށ(  
އްޖަކަްށ އެ ކު، އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ކުްއޖެއް ަނމަ

 ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއސަލައެއްގައި ާޤނުނީ ވަކީލަުކ  )ނ(  
ހަމަޖައްސަންާވނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. ބަލަދުވެރިޔާ 

އްގައި، ޤާނުީނ ވަކީލަުކ ހަަމޖައްސަންވާނީ، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނެްތ ހާލަތެ
 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިންނެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ  114 ގެ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
އަށް ވަކީލެްއ )މ( ގެ ދަށުން، ކޯޓުެގ އިސްނެުގމުގެ މަތިން، ތުުހމަތުކުރެވޭ ކުްއޖާ

ހަމަޖެއްުސމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ިއންތިޒާމުތަކެްއ 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް، ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އިދާރާއަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެއެވެ.  

 ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ކުދިންނަށް، އެ މުއްދަތުގެ )ހ( .12 ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
 ދޭން ޖެހިއްެޖ ނަމަ، އެ ކުްއޖަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ކުދިންނަށް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ  )ށ(  
އްޖާެގ ދޭން ޖެހިއްޖެ ަނމަ، އެ ފަރުވާއެއް ދޭންވާނީ، ފަރުވާދޭކަން އެ ކުއްާޖއަށާއި ކު

ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި  އަށްބަލަދުވެރިޔާ
 މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.    
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ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ކުދިންނަށް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުއްޖަުކ  )ނ(  
އި ބަހައްޓައިގެން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަަމ، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަނެއްގަ

ބަލީގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކުއްޖަކަށް ފަރުާވ ދެވޭކަން ކުއްޖާެގ 
ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. ބަލަދުވެރިޔާ  އަށްބަލަދުވެރިޔާ

ޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނެްތ ހާލަތެއްގައި، ކުއްޖާެގ މަޞްލަ
 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ކުޑަކުއްޖަކު، ޞިއްޙީ ފަރުވާއަކަށް ޓަކައި،  )ރ(  
ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދާ ަނމަ، އެ ކުއްޖެއްެގ 

އަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. ބަލަދުވެރިޔާ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ
ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނެްތ ހާލަތެއްގައި، ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ 
މައްސަލަތައް ބަލައި 

 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

އެކަމަްށ  ،ށުގެ މައްަސލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރާނީކުޑަކުދިން ކުރާ ކު )ހ( .13
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް  ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އަދި އެކަމަްށ ޚާއްޞަ ތަމްރީުނ ލިބިފައިވާ ދެ ޖިންސުެގ 
 ފުލުހުންނެވެ.

، ތަޙުޤީޤު ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި )ށ(  
ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެްސ، ުކޑަ ކުްއޖެއްގެ މައްޗަްށ 
 ،ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މަްއސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ވެސް ހިންގަންވާނީ

  ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ުކޑަކުދިންގެ މައްަސަލތައް ބެލުމަށްމޯލްޑިވްސް 
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެންނެވެ.    

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ހުރިހާ ަމރުޙަލާތަކެއްގައި  )ނ(  
 މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޔުނިފޯުމ ނާާޅ ފުލުހުންނެވެ. 

އްޖާެގ ކު ،ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނީ ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ކުޑަކުދިން  )ރ(  
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ 

 އިދާރާގެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މަްއސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަުރ  )ބ(  
ފައިާވ އުސޫލުތަކަށް )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅައި 2019/18

 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި 
ކުއްޖާއާ މެދު އެޅިދާނެ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތު  ،ކުރެވުނު ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮުޑ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ  ތުހުމަތު .14
ނުވާ ނަމަ، އަދި އެ ކުށަކީ  ކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަްށ 
ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުެގ ކުޑަބޮުޑ މިނަށް ބެުލމަށްފަހު، ތިރީގައިާވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު
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ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަުތ ކުރެވިފައިވާ ކުށާ ގުޅިެގން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެޭވ  ()ހ  
 ،ފުރަތަމަ ފަހަރު، ކުށުގެ ޢަމަލުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ

ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ 
އިދާރާގެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި،  ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުއްޖާއަްށ  ދައުލަތުގެ

ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނެއެވެ. ނުރަްސމީ ިއންޒާރު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާީނ 
 މަތިންނެވެ. ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ

ކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެ ނަމަ، ދެން ކަންތައް  (1)   
 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ، އެީއ ކުއްޖާއަްށ ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަްނ ހިނގާނެ

 ބުނެދިނުން.

 )އެކެއް( ފަހަރު ދިނުން. 1ނުރަސްމީ އިްނޒާރު އަނގަބަހުްނ  (2)   

ޑުކުާރ ދުގައި ރިކޯސަގު ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރީ ނުރަސްމީ އިްނޒާރަކީ އިދާ (3)   
ށް ދެވޭ އިންޒާރެއް ކަމަްށ ސް، އެއީ ރަސްމީކޮއެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަ

 ނުބެލުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނުރަސްީމ އިންާޒރެއް ދީފައިވާ  )ށ(  
   ކުށަކާ ގުޅިގެްނ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހާޒިުރ  ،ކުއްޖަކު

ކުއްޖާެގ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ކުއްޖާެގ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި 
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި، ެއ ކުއްޖާއަްށ 
ރަސްީމ އިންޒާރެްއ ދޭންވާނެއެވެ. ރަސްީމ އިްނޒާރު ދިުނމުގަިއ ޢަމަލުކުރާީނ 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ން ކަންތައް ދެ ،ނަމަ ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެ ،ތްތެރިވެސޭހަކުއްޖާއަށް ނަ (1)   
ހިނގާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ، އެއީ ކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަްނ 

 ބުނެދިނުން.

 )އެކެއް( ފަހަރު ދިނުން. 1ރަސްމީ އިްނޒާރު ލިޔުމުްނ  (2)   

ކުއްޖާގެ ބަލަުދވެރިޔާ  ރަސްމީ އިްނޒާރުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރި ފަރާތާއި، އެ (3)   
 ސޮއިކުރުވުން. ގެޖާކުއް އެ އާއިނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނީ އަދި  )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ފަދަ ރަސްީމ އިންޒާރެްއ ދޭންވާނީ، ާޤނޫނު ނަންބަުރ 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ  2019/18
 ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އުސޫލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނުރަްސމީ އިންޒާރެއް ައދި މި މާއްދާެގ  )ރ(  
ކުށެއްގެ ތުުހމަތަކާ ގުޅިގެްނ   ،)ށ( ގައިވާ ފަދަ ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދިނުމަށްފަހު
އެ ކުއްެޖއްގެ މައްސަަލ ، ނަމަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ކުއްޖަކު ހާޒިރު ކުރެވިއްޖެ
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ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާ ކުރުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއާ މެދު 

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިާވ  ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ނޫން ނަމަ، އަދި ކުށުގެ  .15
ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ނުވާ ަނމަ، އަދި އެ ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް 
ހުށަހަޅަންޖެޭހ ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ަކމުގައި ނުާވ ަނމަ، އެ ކުްއެޖއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަުތ 

 ، ޢަަމލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުކުރެވުނު ކުށުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބެލުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ  100)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
 ދަށުން ދަޢުވާ ކުރުމެއް ނެތި، ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުން.

ޑައިވަރޝަންެގ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްާޖ ހިެމނޭގޮތަށް )ށ(  
 ތެރެއިން މައްސަލަ ިނންމުން. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ ފަދަ ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމެއްގެ ަދށުން މައްސަަލ  )ނ(  
މައްސަލަ ފައިލުގައި ރެކޯޑު ކުރަްނ  ،ނިމިފައިވާ ނަމަ، ެއ މައްސަަލ ނިމުނުގޮތް

 ވާނެއެވެ.

އި ބުނާ ފަދަ ޑައިވަރޝަންގެ އުސޫލުން މައްސަލައިގަިއ މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ )ރ(  
  ނިންިމ ނިންުމމާއެކު، ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުއްޖާެގ މައްޗަްށ ުކރުން ލާިޒުމ 

ކަންކަްނ ކުރަުމންދޭތޯ، ނުވަަތ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްާޖ އެ  ކަންތައްތަކެއް ވާ ަނމަ،
ބަލައި ޮމނީޓަރ ކުރަްނ  ކޮށް ނިންމައިފައިވޭތޯ ޕްރިސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

 ވާނެއެވެ.  

ޤާނޫުނ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅުތައް އަަޅންވާނީ )ބ(  
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019/18ނަންބަރު 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ކުރިން
ކުއްޖާއާމެދު ކޯޓު 

މެދުވެރިކޮށް އެޅިދާނެ 
 ފިޔަވަޅުތައް 

 2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ، ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި )ހ( .16
( ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 36)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކައުންސެލިންގ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިސްލާމިކް 
ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް، އިސްލާމިކް ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކަށް 
ހާޒިރުވަމުން ގެންދިއުމަށް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދައިން  

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.    ،އަމުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ،ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރުވާނެަކމުގެ އިޤްރާރުގައިއިސްލާމިކް ކައުންެސލިންގ  (1)   
ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއާއި

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ސޮއިކުރުން. 
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 ،ސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވަމުން ގެންދިއުމުގެ ުމހިްނމުކަން (2)   
 އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ުކއްޖާެގ ކުއްޖާއާއި

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން. 

ނުވުމަކީ ކޯޓު އަމުާރ  މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރު (3)   
ްނ ފިޔަވަޅު އެޭޅނެކަ ޚިލާފުވުންކަމާއި، ކޯޓު ައމުރާ ޚިލާފުވާ ނަމަ، ޤާނޫނީ 

 އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.   

         ،ަނމަ، ތުހުމަތުުކރެވޭ ކުއްޖާ ނޫން އްޖިނާއީ ބޮުޑ ކުށެ ކުރެވުނީ ތުހުމަތު )ށ(  
ގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމެއް

 ެނވެ.އަމުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާީނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމިފަދައިން 

ކުރެވޭ ކުްއޖާއާއި،  ތުހުމަތު ،ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް (1)   
ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާެގ ަމޞްލަޙަތު 

 ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުން. 

ރިހަމަކުރުމުެގ ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމް ފު (2)   
ކުއްޖާއާިއ އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ  ،މުހިންމުކަން 

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން. 

 ،ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް (3)   
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ނަަމ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ޢަމަލުކޮށް، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ  ،ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު
 އޮފީހާއި، ކަމާ ގުުޅންހުރި މުއަްއސަސާތަކާ ހިއްސާކުރުން.  

     ،ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް (4)   
ާޖ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ަނމަ، ކުްއޖާއަށް ލިބިދީފައިވާ ކުރެވޭ ކުއް ތުހުމަތު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހާއި  ،ފުރުޞަތު ބާޠިލުކޮށް، އެ މަޢުޫލމާތު
 ކަމާ ގުޅުންހުިރ މުއައްަސސާތަކާ ހިއްސާކުރުން.

ކުރެވުުނ ކުށަކީ ޖިނާީއ ބޮުޑ ކުށެއް ނޫްނ ަނމަ، އަދި ކުށުގެ ތުހުމަުތ  ތުހުމަތު )ނ(   
ވިފައިވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ަކމުގައި ުނވާ ނަމަ، އަިދ ކުރެ

    އެ ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ ބޮުޑ ކުށެއް ކަމުގަިއ ނުވާ ނަމަ، 
 ،އެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުުނ ކުށުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބެލުމަށްފަހު

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ،ފީހުންޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ
އުފުލުމުގެ ކުރިން، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްއޖާ ިހމެނޭގޮތަށް ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުެގ 

ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ  ،ދަށުން މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅުއަޅައި
 ން މަސައްކަތް ކުަރން ވާނެއެވެ. ކޯޓާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހު
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ޤާނޫުނ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަްނވާނީ )ރ(  
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019/18ނަންބަރު 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނާ ފަދަ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން  މައްަސަލ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބު )ބ(  
މަްއސަލަ ފައިލުގައި ރެކޯޑު ކުރަްނ  ،ނިމިފައިވާ ނަމަ، އެ މައްސަލަ ިނމުނު ގޮތް

 ވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބުާނ ފަދަ ޑައިވަރޝަްނ ޕްރޮގްރާމަކުން ނިންިމ  )ޅ(  
  ށް ކުރުން ލާޒިމުާވ ކަންތައްތަކެއް ނިންމުމާއެކު، ތުުހމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ މައްޗަ

ކަންކަން ކުަރމުންދޭތޯ، ނުވަތަ ކޮށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ އެ ހުރި ނަމަ،
 ނިންމައިފައިވޭތޯ ކޯޓުން ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރަްނ ވާނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއާމެދު 

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

 ކުށަކީ ޖިނާީއ ބޮުޑ ކުށެއް ނޫްނ ަނމަ، އަދި ކުށުގެ ތުހުމަުތ ކުރެވުނު  ތުހުމަތު )ހ( 17
ކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ަކމުގައި ުނވާ ނަމަ، އަިދ 
    އެ ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަދަ ބޮުޑ ކުށެއް ކަމުގަިއ ނުވާ ނަމަ، 

 ، ކުށުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބެލުމަށްފަހުކުރެވުނު  އެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

އުފުލުމުގެ ކުރިން، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްއޖާ ިހމެނޭގޮތަށް ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުެގ 
 ޙައްލުކުރުމަްށ ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި މައްސަލަ  ،ދަށުން މައްސަލައިގެ ފިޔަވަޅުއަޅައި

 މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނީ  )ށ(  
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ންނެވެ.އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ނިންމި ނިންުމާމ  )ނ(  
 ލިބޭ ކުއްޖާ ޢަމަލުކުުރމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އެއްގޮތަށް ދަޢުވާ

   ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން،  ،ދަޢުވާ ލިބޭ ކުއްޖާ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އަންގާނީ )ރ(  
ވާ ލިބޭ ކުއްޖާއާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ދަޢު

ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތުން އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ 
 ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ކުިރ އަމުރާ އެްއގޮތަށް ކުއްާޖ  )ބ(  
ކޯޓާއި ކަމާ ގުުޅންހުރި މުއަްއސަސާތައް ުގޅިގެން ބަލަިއ  ،މުންދޭތޯޢަމަލުކުރަ

 މޮނިޓަރ ކުރަމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ.
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        ދަޢުވާ ލިބޭ ކުއްާޖ  ،ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެއްގޮތަށް ،މި މަރުޙަލާގައި )ޅ(  
އް ރާއަތުތަކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުގެ އިތުރު އިޖު ޢަމަލު

 ހިންގުމެއްނެތި، މައްސަލަ ިނންުމމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ ފަދަ ނިންުމމެއް ކޯޓުން ނިްނމުމަށްފަހު، އެ މަްއސަަލ  )ކ(  
ެއ މައްސަލައިެގ ފައިލުގައި ރެކޯޑުކޮށް، މަްއސަަލއިގައި ހިމެޭނ  ،ނިމުނު ގޮތް

 ންގަންާވނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަ

މި މަރުޙަލާގައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެއްގޮތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ކުއްޖާ ޢަމަލުކޮށްފައި  )އ(  
 ނުވާ ނަމަ، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބަލައި، ޙުކުމް ކުރަްނ ވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުދިން 
ހައްޔަރުކުރުމާއި 

 ބަންދުކުރުން 

އްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަން ކޮންެމހެން ޖެހިްއެޖ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހަ )ހ( .18
ހާލަތެއްގައި މެނުީވ ކުޑަކުްއޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ. އެގޮތުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަން  ،ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން
 ވާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅެްއ  ،ޅިފައިވޭތޯ ބެލުމާއިކުއްޖާއާމެދު އެއްވެްސ ފިޔަވަޅެއް އެ  (1)   
 ؛އެޅިފައިވާ ނަމަ، ެއޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން

ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ މުއްދަތަކީ އެ ހާލަތެްއ ލާިޒމްކުާރ  (2)   
 އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވުން.

ހައްޔަރުކުރާ ހިނދު، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  44)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12

 އެ ކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ އިްނޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.     

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ނ(  
ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ  43)ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12

       ގޮތުގެ މަތިން، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އަދި ގިނަވެގެން
ހައްޔަރު ކުރި ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ  ،)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 4

އި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގަ
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.    

)ސައުވީސް( ގަޑިއިުރ  24ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު،  )ރ(  
ހަމަވުމުެގ ކުރިން ދޫކޮށްލި ކަމުގަިއ ވިޔަސް، ެއ ކުއްާޖ ހައްޔަރުކުރި މައްސަަލ 

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ނަަމ،  ކުޑަކުދިންެގ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސިކިއު
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިުޔމުން އެކަްނ 
އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެިރޔާއަށް ނުވަތަ 

 ބަލަދުވެރިޔާއަށް ވެސް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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އްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ ނުވަަތ މި މާ )ބ(  
 ،އެފަދަ ކުއްޖަކު، ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ ،ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ

 ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖަކާއެކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވަަތ ވާ ގޮތަށް ހައްޔަރުކުާރ ކުއްޖާ ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި )ޅ(  
ބަންދުކުރާ ކުއްޖާ ބަންދުގަިއ ބަހައްޓަންވާނީ، ޙުުކްމ ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ އެހެްނ 
ކުދިންގެ އަޑު ނީޭވނެ ފަދަ ގޮތަކަށް، ެއ ކުދިންނާއެކު އެއްެވްސ މުޢާމަލާތެްއ 

 ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. 

      އެ މީހުންގެ އަޑުއިވޭ އަދި ، ތި މީހުންނާ އެއްތަނެއްގައިބަންދުގައި ތިބޭ ބޮޑެ )ކ(  
އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގަިއ ، އެ މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
 ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 އަސާީސ ކުދިން ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު، އެ ކުދިންގެ )އ(  
ބޭނުންތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ބަންދުގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިުމ 
ކަމެކެވެ. އަދި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ކުދިން ބަންދުގައި ަބއިތިއްބަންވާނީ، 
އަދި އެ ކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާީނ، އެ ކުދިންގެ ުއމުރާ އެަކށީގެންވާ ގޮތަށް 

 ނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ގޮތަށެވެ.  އެ ކުދިން

    ނުރަސްީމ  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަންދެއްގައި ކުއްޖަކު ބަހައްޓައިފި ނަމަ )ވ(  
ކުްއޖާގެ ތަޢުލީމު ހުއްުޓެމއްނެތި ކުއްޖާެގ  ،ތަޢުލީމު ދޭ ިނޒާމެއްގެ ދަށުން ަނމަވެސް

އުމުރުފުރަޔާ އެއްވަރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު 
 ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާިޒމު ކަމެކެވެ.

ޖިންސާއި،  އެ ކުދީންގެ އުމުރާއި، ،ކުޑަކުދިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭއިރު )މ(  
ޝަޚްޞިއްޔަތާ ގުޅޭ އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބިނާކުރަނިވި އަދި މުޖުތަމަުޢގައި ހަރުދަނާ 
ފައިދާހުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރަނިވި އިޖުތިމާޢީ، ތަޢުލީމީ، 

ޖިްސމާނީ މުހިްނމު ހުރިހާ އަޅައިުލމާއި، ރަްއކައުތެރިކަމާއި،  ،ނަފްސާނީ، ޞިއްޙީ
 މަރުަކޒުގެ މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ފޯރުވައިދޭން ވާނެއެވެ.  އެ ،އެހީތެރިކަމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުކުރެވޭނީ )ފ(  
ކުރެ ސަބަބެްއ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުން 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އޮތްކަމުގައިވާ ނަމައެވެ.

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެންގުމުން މި )ދ(  
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ކުއްޖާއާ ުގޅޭ އެންމެހަިއ 

ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާގެ ހައްޔަރު ކުިރ  ،ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު
ކުއްޖާެގ  ،ންދާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުެގ ަމޖިލީހަށް ާހިޒރުވެކުރުމާމެދު ނުވަތަ ބަ
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މަޞްލަޙަތުގައްޔާއި ކުއްޖާ ބަހައްޓާނެ ތަނެްއ ކަނޑައެުޅމުގައި އެ އިދާރާއިްނ 
 ދެކޭގޮތް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު، ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެްއ  )ތ(  
ނުވަތަ ބެލެނިެވރިޔާއަށް ނުވަތަ  އަށްރިން، އެ ކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާނިންމުމުގެ ކު

އެއިން ފަރާތެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ 
އެ ކުއްޖެއްގެ ހާލަތާއި،  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަށް

ބެހެއްޓުމުން އެ ކުއްޖަކަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ  ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި
 ޮގތް ޝަރީޢަތުގެ އަސަރުތަކާއި، އެ ކަމުގައި އެ ފަރާތަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު 

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.މަޖިލީހުގަިއ 

ުމ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު އިމްތިޙާނެއްގައި ނުވަތަ ޢާއިލީ މުހިން )ލ(  
ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް، ނުވަތަ ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހަކު މަުރވެގެން، ނުވަަތ 
ބެލެނިވެރިޔަކު ބޮޑު ބައްޔެއްވެގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ުކއްލި ހާލަތެްއ 
މެދުވެރިވެގެން ކުއްޖާ ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުއްޖާ ބަލަހަްއޓާނެ މީހެއްެގ 

ވީއްލުމުެގ ކުއްޖާ )ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް  7 ،ބެލުމުގެ ދަށުން
އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ިމ މުއްދަތުގައި ދަތުރުމަތީ ހޭދަާވ 

 ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ވަނިކޮށް، ކުއްާޖ ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ބާޠިލުކޮށްފައި )ގ(  
      ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަންގައިފައިވާ މަރުކަޒަްށ އެނބުރި ދިއުމަްށ 
އިންކާރު ކޮށްފި ނަމަ، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެ ަމރުކަޒަށް އޭާނ 

 ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިއުމަށް ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ 
ކަޒުތަކުގެ މަރު

 މުވައްޒަފުން 

    ކުޑަކުދިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މަރުކަޒުތަކުގައި އެ ކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަްށ  .19
ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ވާންޖެޭހނީ މަޤާމުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި އަދި 

މަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަންނުވެިރ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިާޒމާ ގުޅޭ ތަމްރީނާއި ޢަ
 މީހަކަށެވެ. 

ހައްޔަރުކުރުމަކަށް 
ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ 

 ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން 

)އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުންެގ  18ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް  )ހ( . 20
        ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.                

)އަށާރަ( އަހަރުްނ  18މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  )ށ(  
އަންނަނިިވ  ،ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ ހާލަތުގައި

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

 )ދޭއް( 2ވަގުތުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްޖާ ގެންދެވޭ  (1)   
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ުކއްޖާެގ 

 މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެކަން އެންގުން؛
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ަނ ވަ 50)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   
 ،ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ އިްނޒާރު ދިުނމާއެކު)ށ( ގައިވާ  މާއްދާގެ

ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ކުއްޖާެގ މަޞްލަަޙތުގައި 
 މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެކަން އެންގުން؛

)އަށާރަ(  18މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ  (3)   
ކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮްސ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަ

ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަތަ  ،ސުވާލުކުރާ ނަަމ، ކުްއޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްަކތްކުރާ  ،އެއިން ފަރާތެއް ނެތް ނަމަ

 ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައި ސުވާލުކުރުްނ؛

ހައްޔަރުކޮށްފައި 
އްޓައިގެން ބަހަ

 ސުވާލުކުރުން 

އެ ކުްއޖެއްގެ ބެެލނިވެރިޔާ ނުވަަތ  ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރަންާވނީ )ހ( .21
ބަލަދުވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ހާޒިރުވެވެްނ 

ލަތުގެ އިދާރާގެ ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައު
 މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  )ށ(  
މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ ކުއްޖާއާ ސުވާލުކުުރމުގެ ކުރިން ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުާމ 

ވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ގުޅޭ ގޮތުން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދު
ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖ 

ކުްއޖާއާ ސުވާލުކުރަންާވނީ ވަކީލެއްެގ  ،ވަކީލަކާއެކު ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ ަނމަ
 ހާޒިރުގައެވެ.  

      ތަނުން  އެއް
 ތަނަށް އުފުލުން  އަނެއް

، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމުގައި ،އްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކުދިންކުށެ )ހ( .22
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ބޮޑެތި މީހުންާނ އެކުގައި ަމސްހުނިކޮށްގެން، އެއް ތަނުްނ 

 އަނެއް ތަނަށް އުފުލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމުގައި އެއް ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކުދިން )ށ(  
ދެ ޖިންސުގެ ކުދިން އެކުގައި މަސްުހނިކޮށްގެން، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

 އުފުލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކު )ނ(  
 ްނސެއްގެ މުވަްއޒަފަކާ އެކުގައެވެ.  އެ ކުއްޖާާއ އެއްޖި ،ގެންދަންވާނީ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ 
 ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ ޝަކުވާ 

ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ކުއްޖާއާމެދު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތާ  )ހ( .23
ޤާނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ  ،ޚިލާފު ޢަމަލެއް

        އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކޮށްފި ނަމަ، ލަސްނުކޮށް 
 ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،އެ މައްސަލައެްއ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޝަކުވާއާމެދު ހިންގޭ ތަޙުޤީޤެއްގެ ނަތީޖާއަކީ )ށ(  
ފައިވަނީ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ފިޔަވަޅެްއ އެޅިފައިވަީނ ކުއްޖާއާމެދު ދަޢުވާ އުފުލި
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ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފު ޢަމަލެއްެގ ަސބަބުން ކަމުގަިއ 
 ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަށީގެންާވ ިމންވަރަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ

 އެ ފިޔަވަޅެއް ވަގުތުްނ ކުއްޖާއާމެދު ކޮށްފައިވާ އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އަޅައިފައިވާ
 ބާޠިލު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި 
ހާޒިރުވާ ފަރާތަށް އަންގާ 

 އެންގުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް،  .24
ނުވަތަ  އަށްލަދުވެރިޔާކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރުމަށް ހާޒިރުވާ އެ ކުްއޖެއްގެ ބަ 

ބެލެނިވެރިޔާއަށް، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކުއްޖާެގ 
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ  205)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ  2016/12
ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އޭނާ ހާޒިރުކުރެވުުނ މަުގސަދު އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުްނ ބަޔާ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު 
އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުކުރުން 

މައްސަލައިގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށާއި، ކުްއޖާގެ ކުށުގެ ރެޯކޑަށް ބަލައި، ކުށެއްެގ  )ހ( .25
ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރާ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުއްޖާގެ ިއޖުތިމާޢީ ހާލަުތ  ތުހުމަތުގައި

ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްުކރާ ދައުލަތުގެ  ،އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު
 ވާނެއެވެ. ކުރަން އިދާރާތަކުން ތައްޔާރު

ޢުވާކުރުމުގެ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައްޔާއި، ދަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު )ށ(  
        މަރުޙަލާގައްޔާއި، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދަުކ 

 އެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

     ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  )ނ(  
އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެްއ ތަޙުޤީޤު ކުރި ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

           ފޮނުވަންވާނީ، ކުއްޖާެގ ިއޖުތިމާޢީ ހާލަުތ ވަޒަންކުާރ ރިޕޯޓާއި، 
 ރިސްކް އެސެްސމަންޓް ރިޕޯޓާ އެކުގައެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ 
މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް 

 ހުށަހެޅުން 

 ހަޅާނީ ދައުަލތުންނެވެ. ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަ )ހ( .26

ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ބޮޑެތި ީމހުން ކުާރ ކުށުގެ މައްސަލަަތކުގައި ކުއްޖާެގ  )ށ(  
 ބައި ހުށަހަޅާނީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަަލ ބަލާ ކޯޓަކަށެވެ.   

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ 
 މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓު 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ކުޑަކުދިން ކުރާ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން .27
މާލޭގައި ނަމަ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ނަމަ،  ،ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނީ

      މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ 
 ހާޒިރީން 

ލަ ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު، އަންނަނިިވ ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކާ ގުޅޭ މައްސަ )ހ( .28
 ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.
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 ؛ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ (1)   

 ؛ފަރާތް ދަޢުވާ ލިބޭ (2)   

 ؛ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ (3)   

 ކުއްޖާގެ ދިފާޢީ ވަކީލަކު ހުރި ނަަމ، ދިފާޢީ ވަކީލު؛ (4)   

 ފަރާތެއް.ޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ކުއް (5)   

އަންނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  )ށ(  
 ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ. 

  ؛ފަރާތް ލިބުނު ގެއްލުން (1)   

 ޤާޟީ ފަރާތެއް ކަމުގައި  ޙިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ މަޞްލަޙަތު ކުއްޖާގެ (2)   
 ؛ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ

 ؛ފަރާތްތައް އެްނމެހައި ހާޒިރުކުރާ ޝަރީޢަތުން ުގޅިގެން މައްސަލައާ (3)   

 ގުުޅންހުރި  ނިޒާމާ ޢަދުލުގެ ކުޑަކުދިންގެ ކޮލެޖްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، (4)   
 ހޯދުމަށް ޓަކައި ތަމްރީނު ކޯޓަށް މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް

 ފަރާތްތައް. ހުއްދަ ދޭ ކޯޓުން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ އަންނަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ މައްސަލައިގަިއ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގަިއ ހާޒިރުކުރެޭވ  )ނ(  
ަކށް ކިޔަވަންދާ ފަރާތަކީ ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިޭދ  މަރުކަޒަ

ކުއްޖެއް ަނމަ، މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތް ތާވަލު ކުރަންވާނީ، ްސކޫލަށް ނުވަަތ 
ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒަްށ ހާޒިރުވާްނޖެޭހ ގަޑިތަކަށް ަދތިނުވާނޭ ފަދަ 

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ހަށް ކުއްޖާެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ )ރ(  
ބަލަދުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވުމުން، މަޤްބޫުލ 

ެއ ޝަރީޢަތުގެ ، ސަބަބެއްނެތި އެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ާހޒިރު ނުވެްއެޖ ނަމަ
މަޖިލީހެއްގަިއ ބެލެނިވެރިޔެއްގެ ގޮތުްނ ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތު ބަލަަހއްޓާނީ ކުއްޖާެގ 

 ގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  ހާިޒރުވާ މީހެކެވެ.މަޞްލަޙަތު

ކުޑަކުއްޖަކު ކުާރ ކުށަކާ ގުޭޅ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ެމޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓެއްގައި  )ބ(  
    ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ަމިޖލީހަށް ހާޒިުރ ، ހިންގާއިރު

ނުވެވޭ ހާލަތެއްގައި ހުރި ަނމަ، އެ ކުއްޖެއްެގ  ރުނުވެއްޖެ ނަަމ، ނުވަތަ ހާޒި
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ  ،ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހާޒިރުވާނީ

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކެވެ. ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ 
ތްތަކުގައި، އޯޑިއޯ ނުވަަތ ނުވެވޭ ހާލަ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު
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ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ކުއްޖާގެ 
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަށް، އޯޑިއޯ ނުވަތަ 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ހާލަތުގައި، 

 ،އްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެއްކު
 ކުއްޖާގެ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ކުާރ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ިލބިފައިވާ ނަމަ،  )ޅ(  
ޑި އަިދ މަްއސަލައިެގ މައްސަލައިެގ ފުރަތަމަ އަޑުއެުހން ބާއްާވ ދުވަހާއި ގަ 

ޙުކުމްކުރާ ދުވަހާއި ގަޑި، ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
 ނަމަވެސް ެއ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުުވމަކީ ލާިޒމު ަކމެއް ނޫނެވެ.

މަ، ކުޑަކުއްޖަކު ކުާރ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ިލބިފައިވާ ނަ )ކ(  
ެގއްލުން ލިބުުނ  ،އެ މައްސަލައެއްެގ ޙުކުްމ ކުރުމާއެކު، މައްސަަލ ިނމުނު ގޮތް

 ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކުށްކުާރ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން )އ(  
     ،ޖެއް ނަމަކުޑަކުއްޖާއަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުއް

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މީހަކު 
ނުވަތަ އެފަދަ ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ 

 ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް 
ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް 

 ކަނޑައެޅުން 

ކިގޮތަކަށް ޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަނޑައަޅަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ހާލަތްތަކުގައި ވަ )ހ( .29
 ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ަނމަ، ޤާނޫނުގައިާވ  )ށ(  
ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަްށ  ވަތަށާއިޖާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާގޮތަށް ޙުކުމްކޮށް، ކުއް

ކުށްކުރާ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރެކްޝަނަލް ، ރިޢާޔަތްކޮށް
ސެންޓަރެއްގައި ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި ޙުކުމުގެ ުމއްދަތަށް ކުއްޖާ 

ވާ ފައިށް މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮވަނަ  31ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ކުއްޖަުކ 

 ގޭގައި ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ،ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން އެ ކުދިން ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ުޙކުމް ކުރެވޭނީ )ނ(  
          މިނަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް،ކުށުގެ ުކޑަބޮޑު ކުށުެގ ބާވަތަށާއިޖާ ކޮށްފައިވާ ކުއް

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމެްއ  31މި ގަވާއިދުެގ 
 ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށެވެ.  
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އަދަބު  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ާޤނޫނުން މި )ރ(  
ނަނިިވ އަން ،ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ 

 ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ.

    ކުޑަކުއްޖަކު ކުާރ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ އެ ކުްއޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނަޑއަޅާީނ  (1)   
އެ ކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެްނމެ ުކޑަ ައދަބެއްގެ 

 އިކުޅަ ދެބައެވެ.ތިންބަ

)އަށާރަ(  18)އަށާރަ( އަހަރު ވުމަށްފަހުގައި ވެސް، އުމުރުން  18އުމުރުން  (2)   
ކުްއޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަާކ  ،އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން

 ގުޅިގެން މަރުެގ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަ (3)   
ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި އެ ކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް 

 އެްނެމ ބޮުޑ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް، އެ ކުށަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ދެން އޮތް
ބައިކުޅަ ތިންބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް ބަދަލު ކުރަްނ އަދަބެއްގެ ހަތަރު

 ވާނެއެވެ. 

ނަަމ،  ށް ދެވޭ އެންމެ ުކޑަ އަދަބު ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑަެއޅިފައި ނުވާ ކުށަކަ (4)   
ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ ުކއްޖާެގ 

( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 1ހާލަތަށާއި، މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )
 ވެ.ޙުކުމް ކަނޑައެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެ

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދަބު ަކނޑައެޅުމުގައި )ބ(  
ވަަނ  1005)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ ދަށުން، ''ތަފާތު އަދަބު އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު'' އާ އެއްގޮތަށް އަދަބު 
 ރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާ

ކުށްކުރި ކުއްޖަކީ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިޭދ މަރުކަޒެއްގަިއ  )ޅ(  
، ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ނަމަ، ކުށުގެ ބާވަތަށާއި، ކުއްޖާގެ ުއމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ެބލެނިވެރިއެއްގެ ކިޔަވަންދާ ގަޑިތަކުގައި ބަލަދުވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ
ބެލުމުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ކިޔަވަން ގޮސްއަިއސްވެ ުއޅުމަށް ައމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    އެ ކުއްޖާގެ ުކށުގެ ރިކޯޑާއި،  ،ކުޑަކުއްޖަކު ތަކުރާރުކޮށް ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ )ކ(  
ެއ ުކއްޖާގެ ހާލަުތ  ،ޮބމިނަށާއިކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށުގެ ކުޑަ

އަންގައިދޭ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޤާޟީއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި 
 ބައިވެރިކުރުވުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުްމ ކުރާއިރު، ދަޢުވާ ިލބޭ ކުއްޖާގެ ުއމުރުްނ  .30
)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވިޔަސް، ކުްއޖާ ިއޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގަިއ  18ދީގޮތުން މީލާ

 ބައިވެރިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް  
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ 
ގެނައުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރުން 

އްޗަށް ކޮށްފައިވާ ުޙކުމް ތަންފީޛު ެއ ކުއްޖެއްެގ މަ ،ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ  )ހ( .31
އިޞްލާޙު ކުުރމަށް އެހީތެރިވުމުެގ ގޮތުން، ެއ ކުއްާޖ  ،ކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި  ،ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއެކު

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛މްތައްމަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާ (1)   

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތަކުން  ހިންާގ  (2)   
 ؛ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްާރމްތައް

   (3) ނުވަތަ އަވަށު ފެންަވރުގައި  ،ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި ،ސިޓީ ފެންވަރުގައި 
 ؛ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

 ؛ނުވަތަ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ުއނގެނުންސްކޫލަކުން  (4)   

ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  (5)   
 ޕްރޮގްރާމްތައް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން،  )ށ(  
 ،އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިްނގާ ފަރާތަކުން ،ޕޯޓެއްޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ރި

ކުްއޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި  ،ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ޙުުކމް ކުރި ކޯޓަށާއި ،މަހަކު އެއްފަހަރު
މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ކުްއޖާ ޕްރޮގްރާްމ 

އެ ުކއްޖާގެ މައްޗަްށ  ،ކޮށްލަސްނު ،ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވާ ނަމަ
ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށާއި ކުްއޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްުކރާ ދައުލަތުގެ 

 އިދާރާއާއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ  )ނ(  
    ، ބަންދާ ގުޭޅ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއިންކުއްޖާގެ ،އަޚުލާޤީ ރިޕޯޓެއް
ކުްއޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި  ،ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ޙުުކމް ކުރި ކޯޓަށާއި ،މަހަކު އެއްފަހަރު

 މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ކުއްާޖ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި )ރ(  
ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމައި، ކޯޓުން ައމުރުނެރޭ ވަގުތު، އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމާ ގުޭޅ 

 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލަކުރުމަށް ކުއްާޖ އިޤުރާރު ވާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުއްާޖ  )ބ(  
 ،ން ައމުރުނެރޭ ވަގުތު، ކުއްޖާެގ ބަލަދުވެރިޔާކޯޓު، ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމައި



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި             R-101/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             227އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

19 

 

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތުން، އެ ޒިންާމ  ،ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ
 ހެޔޮގޮތުގައި އަދާކުރާނޭކަމަށް އިޤުރާރު ވާންވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގެ 
 މުއްދަތު

       ޖެއްގެ އުމުރުން މީލާދީގޮތުން އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިހުރި ކުއް .32
)އަށާރަ( އަހަރު ފުރުމަކުްނ، ކުްއޖާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުުރމަށް ނެރެފައިވާ ައމުުރ  18

 ނިމުމަކަށް ނާްނނާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި 
ބައިވެރިކުރާ ކުދިން 

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ކުރާ ކުދިން އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި .33
ކުއްާޖ  ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުންނާއި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުން ،މުއްދަތުގައި

 ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ގްރާމެއްަގއި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކަރެކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަަތ އިޞްލާޙީ ޕްރޮ .34 ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުން 
ކުްއޖާއަށް ޕްރޮގްރާމް ހިްނގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ކުއްޖަކު އިޞްލާޙުވެއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ކުއްޖާާއ ގުޅޭގޮތުްނ ކޯޓުގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށްގެންދާ ރިވިުއ  ފަރާތުން ރިޕޯޓް ފޮނުވުމާއެކު،
ށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ަނމަ، ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ބައްދަލުވުންތަކުން ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވެއްޖެކަމަ

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ބާކީބައި ތަންފީޛު ނުކުރުމަްށ އަމުރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ 
 ނުކުރުން 

އްޗަށް ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ކުއްޖެއްެގ މަ 30މި ގަވާއިދުެގ  .35
ޓަކައި ދެވެންހުިރ  ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ެއ ކުއްޖަުކ  ުމޖުތަމަޢަށް އަނބުާރ ގެނައުަމށް

ނުވަތަ އެ ކުްއޖެއްެގ  ،ެވސް އެ ކުއްޖަކު އިޞްލާޙުވަމުން ނުދާ ނަމަ  ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުން
        ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 
     އެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން 

 އަމުރު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ 
ގުޅިގެން ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުން

 )ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސް( ނުވަތަ  ްނ "ުމޖުތަމަޢުގެ ބައްދަލުވުން"މި ގަވާއިދުގެ ދަށު .36
"ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން" )ފެމެީލ ކޮންފަރެންސް( ނުވަަތ "މައްސަަލއާ ގުޭޅ ބައްދަލުވުން" 
)ކޭސް ކޮންފަރެންސް( ނުވަތަ ''ުރޖޫޢީ އިންސާާފ ގުޅޭ ބައްދަުލވުން'' )ރެސްޓޯރޭޓިވް 

 އެ އޮނިގަނޑު ހިންގިދާނެއެވެ. ، ކޮންފަރެންސް( ބޭއްވުމުގެ އޮނިގަނުޑ ތަޢާރަފުކޮށް

ންމާދާރު ބެލެނިވެރިން ޒި
 ކުރުވުން 

ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙު ކުުރމަށް ޓަކައި ެއންމެ ުމހިންމު ަދއުރެއް އަދާކުރާ  )ހ( . 37
ފަރާތަކީ އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިން ކަމުގައި ވާތީ، އެ ކުދިންެގ 

 ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިން ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން  )ށ(  
ނުދޭކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ަނމަ، އެ ފަރާތުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލު 
އިންސާފު ޤާއިމް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ަކމަށް ޤާޟީއަށް 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ހާލަތެއްގައިޤަބޫލުކުރެވޭ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ  47ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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އިސްތިއުނާފު ކުރުމުެގ  ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާ ައމުރު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ބަންދާމެދު .38 އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ 
މަރުޙަލާގައްޔާއި، ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު 
މަރުޙަލާގައި، ކުއްޖާެގ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގަިއ 

 ތުން ބައިވެރިވުން ލާޒިމްާވނެއެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ފަރާ

މި ގަވާއިދުގަިއ ވަކި އިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފުޒެްއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިެގްނ  .39 މާނަކުރުން 
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ. އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް އެ

ޖުވެނައިްލ ކޯޓާއި، ކުޑަކުދިްނ ކުރާ ކުށުެގ  ،''ކޯޓު'' ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ހ(  
 މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކަށެވެ. 

ފްސާީނ ނަ ،ިޖސްމާީނ ފަރުވާއާއި ،"ޞިއްޙީ ފަރުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
 ޞިއްޙީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޭސް ނުވަތަ ފަރުވާއަށެވެ. ،ފަރުވާއާއި

ސާފު ބޯފެނާއި، އެކަށީެގންވާ ކާނާއާއި،  ،''އަސާސީ ބޭނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
 ފާޚާނާކުރުމާއި ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމަށެވެ. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާ'' ަކމަށް ބުނެފަިއ ''ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ  )ރ(  
ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިނާީއ  ،އެވަނީ

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށް ަކނޑައެޅިފައިާވ 
 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށެވެ.  

      ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުއްޖާއާިއ  ، ބުނެފައި އެވަނީ"ފެމިލީ ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް )ބ(  
 އެ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާއެކު ކަމާ ގުުޅންހުރި މުއައްަސސާތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ޙުކުމަށްފަހު،  އިޞްލާޙީ  ،"ކޭސް ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
ކަމާ ގުުޅންހުިރ  ،ތެއް ނިްނމުމާމެދުޕްރޮގްރާމުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ގޮ

މުއައްސަސާތަކާއި، ކުްއޖާ އިޞްލާޙުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދެވިދާނެ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

އިޞްލާޙީ  ޙުކުމަށްފަހު، ،"ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
އި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ގޮތެއް ނިްނމުމާމެދު ކަމާ ގުޅުންހުިރ ޕްރޮގްރާމްގަ

މުއައްސަސާތަކާއި، ކުްއޖާ އިޞްލާޙުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދެވިދާނެ 
 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިންނަ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޑައިވަރޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް" )އ(  
ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަްއ އިތުތައް ހޯދަޞަޝަރުޢީ ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރު

ެއ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެހީގަިއ ކުދިްނ ބައިވެރިކޮށް އަނބުާރ  ،ލައިއިއެކުލަވަ
ކުށުެގ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ިހންގޭ ބަދަލު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ 
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ކުރެވޭ ހިސާބުްނ ފެށިގެން )ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް( ަޝރީޢަތުގެ ކުރިން  ތުހުމަތު
 ކުއްޖާއާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުގެ ކުރިންެވސް ދެވިދާނެ ފުރުޞަތެކެވެ. 

ގަިއ މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .40 ދަށް ޢަމަލުކުރުން އިވާގަ
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

 ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށެވެ.

______________________ 
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