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   ޖުވެނައިލް ކޯޓް 

 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
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1 

 

ބައި  އެއްވަނަ   
ބާބު  އެއްވަނަ   

 ތަޢާރުފާއި މަގުސަދު 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
 ، ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ5ްވަނަ ނަންބަރާއި )(  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  114

ކޯޓުން   ުޖވެނައިލް  ަމއްސަލަތަކުގައި  ިޖނާއީ  ހުށަހެޅޭ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ 
 ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތްތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.      

ުޖވެނައިލް   )ށ(    ބެލުުމގައި  ަމއްސަލަތައް  ިޖނާއީ  ކިޔާނީ، ''ކުޑަކުދިންގެ  ގަވާއިދަށް  މި 
 ކޯޓުން ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު'' އެވެ.         

 މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ.       . 2 މަގުސަދު 

ަމއްސަލަތަ )ހ(   ކުޑަކުދިންގެ  ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ    އްކުށްކުރާ  ހުށަހެޅުުމގައި  ޝަރީޢަތަށް 
 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.            

ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްަމތްތެރި ާމޙައުލެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރުަމށް ަމގުފަހިކުރުަމށް ޓަކައި  )ށ(  
 . ޤާއިުމކުރަންެޖހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ   )ނ(   ގެންގުޅެންެޖހޭ  ކުށްކުރާ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް 
 ހަަމތައް ބަޔާންކުރުން.

ތަބާވާންެޖހޭ   )ރ(   ކަނޑައެޅުުމގައި  އަދަބު  ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 އުސޫލުތަކާއި ިމންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.    

ުމުޖތަަމޢަށް   )ބ(   އަނބުރާ  ދައުރާއި  ކުއްޖާ  އަދާކުރަންެޖހޭ  ކޯޓުން  ގެނައުުމގައި 
 ގޮތް ބަޔާންކުރުން. ޢަަމލުކުރާނެ

ޢަަމލުކުރަން   2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ޅ(  ޤާނޫނު( އަށް  ޢަދުލުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ 
ކޯޓުގެ   ުޖވެނައިލް  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ތަންފީޛުކުރަުމންދާ  އަދަބު  ފަށާއިރު، 

 ކުދިންނާެމދު ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.          އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ

ނިޒާމުގެ ައސާސްތަކާިއ  
 ކުޑަކުދިންގެ ަޙްއޤުތަްއ 

ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގައި ުޖވެނައިލް ކޯޓުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 3
ގެ    2019/18 ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    2)ކުޑަކުދިންގެ  ބާބުގައި  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   އެ  އަސާސްތަކާއި،  ނިޒާުމގެ  ޢަދުލުގެ  ބާބުގައި    6ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ 
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 ކުރަންވާނެއެވެ. އްާޖގެ ޙައްޤުތަކަށް، ފުރިހަަމއަށް ޢަަމލުބަޔާންކޮށްފައިވާ ކު

 ދެވަނަ ބާބު 
 އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުން 

އަތޮޅުތެރެިއން ހުށަހެޅޭ  
 މަްއސަލަތަްއ ހިންގުން 

ޝަރީޢަތްތައް  )ހ(  . 4 ަމއްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ  އަތޮޅުތެރެއިން 
ގޮތުގެ އިޚްތިޔާރު  އަންނަނިވި  ގެންދިއުުމގެ  ކުރިޔަށް  ކޯޓަށް   ،ަމތިން  ޖުވެނައިލް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފަނޑިޔާރުންނާއި (1)    ކޯޓުގެ  ުމވައްޒަފުން   ، ުޖވެނައިލް  ގުޅުންހުރި  ކަާމ 
 ؛އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން

ނަންބަރު   (2)    ގެ       2016/12ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  )ިޖނާއީ 
ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ރަށެއްގެ ެމޖިސްޓްރޭޓް   163-1

ަމޖިލީހާކޯޓާއި   ޝަރީޢަތުގެ  ކޯޓުގެ  އޯޑިއޯ    ، ުޖވެނައިލް 
ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި 

 ؛ގުޅުވައިލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގުން

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކަކީ، ުޖވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ   )ށ(   
 ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ.       

 ގެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް 
 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ުޖވެނައިލް  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  4މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 5
 ގެންފަނޑިޔާރުންނާއި ކަާމ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފުން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް  ކޯޓުގެ

 ންނެވެ. ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންވާނީ މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމއްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް   )ށ(   
ހިންގުަމށްޓަކައި އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރުުމގެ ކުރިން އެ ަމއްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ 

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  4އަޑުއެހުން، ިމ ގަވާއިދުގެ   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 2ވަނަ 
ދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަޑުއެހުުމގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ  ގޮތުގެ ަމތިން ކުރިޔަށް ގެން

 ދަޢުވާއަށް ަޖވާބުދާރީވާގޮތެއް ބަލަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ބާއްވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުުމގައި ދަޢުވާލިބޭ  )ނ(   
އިވާ ގޮތުގެ ަމތިން  ކުއްޖާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުަމށް ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން  
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާެމދު ކޯޓުން  
ކޯޓުން  ގެންދިއުަމށް  ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލައިގެ  ނިންުމަމށްފަހު    ގޮތެއް 
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ޝަރީޢަތަށް   ަމއްސަލައިގެ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ދައުލަތަށާއި  ނިންަމއިފިނަމަ، 
ަމއްސަލައިގެ   ދިނުާމއެކު،  ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ތައްޔާރުވުަމށް  ފުރިހަަމއަށް 
 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށް ދެފަރާތަށް ވެސް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   

ާމއްދާގެ )ނ(   )ރ(    ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއްގެ  މި 
ދަތުރުކޮށް އަތޮޅުތެރެއަށް  ކޯޓުން   ގެންޝަރީޢަތް،  ުޖވެނައިލް  ހިންގުަމށްޓަކައި 

ލިބޭތާ   ކޯޓަށް  ދަޢުވާ  ަމއްސަލައިގެ  ނިންުމެމއް،  އެ  ނިންާމނަަމ،  ނިންުމެމއް 
    ން ނިންަމންވާނެއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު 60ގެން ގިނަވެ

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް  )ބ(   
ދަތުރުކޮށްގެން ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތައް، ޚާއްޞަ  ތާވަލުކުރުަމށްފަހު، އަތޮޅުތެރެއަށް 

ކުރިޔަ ަމތިން  ގޮތުގެ  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  މެނުވީ،  ެމދުވެރިގެން  ށް  ހާލަތެއް 
ދިފާޢުން   ދައުލަތުންނާއި  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކޯޓުން  ގެންދިއުަމށް 
ހާޒިރުކުރާ ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުކުރުަމށް ކުރަންެޖހޭ  

 އެންެމހައި އިންތިޒާުމތައް އެ ފަރާތްތަކުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.      

ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް  މި ާމއްދާގެ ދަށުން  )ޅ(   
އަދަބު ކަނޑައަޅައި އަދަބު ތަންފީޛުކުރުަމށް އަުމރުކުރާނަމަ، އަދަބު ތަންފީޛުކުރުަމށް 
ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ އިުޖރާއަތްތައް ފުރިހަަމކުރުަމށް ޓަކައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

 ރުވާންވާނެއެވެ. ަމތިން ދުރާލައި ކޯޓުން ތައްޔާ

ަމއްސަލައިގައި ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު، ކުއްާޖއަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށް، ނުވަތަ   )ކ(   
ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފަސްކޮށް،  ތަންފީޛުކުރުން  އަދަބު 

ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން    16އަޅާނަމަ، އެ ކަންކަން ކުރުުމގައި މި ގަވާއިދުގެ  
 ވާނެއެވެ. ކޯޓުން ޢަަމލުކުރަން

ވާންެޖހޭ   )އ(    ހިންގުަމށްޓަކައި  ޝަރީޢަތްތައް  ހިންގާ  ދަތުރުކޮށްގެން  އަތޮޅުތެރެއަށް 
ޓަކައި، ަމއްސަލަ ބަލާ ކޯޓުން، ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓާ   ތައްޔާރީތައް ވުަމށް  އިއެންެމހަ

އިންތިޒާުމކޮށް    ލައިދުރާ ކަންތައްތައް  އަންނަނިވި  ަމޝްވަރާކޮށް، 
 .   ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ

ަމއްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށް  (1)   
ބަލައި ހުރިތޯ  ތަނެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުރުަމށް    ، ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަރީޢަތް 

 ؛ހަަމެޖއްސުން އެކަން
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ހާޒިރުކުރަން ( 2)    ހެކިން  ސިއްރުވެރިކަން    ސިއްރު  ހެކިންގެ  ޖެހޭނަމަ، 
އިންތިޒާުމތައް  ނެގޭނެ  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ގޮތަކަށް  ނުގެއްލޭނެ 

 ؛ަމެޖއްސުން ހަ  ، އެކަންހަަމެޖހިފައި ހުރިތޯ ބަލައި

ބޮޑެތި  ( 3)    ކުރިޔަށްދާ  ކޯޓުގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ތާވަލުކުރުުމގައި  ޝަރީޢަތް 
ދިާމ ނުވާނޭ   ގަޑިތަކާ  ދުވަސްތަކާއި  ގޮތެއްގެ ީމހުންގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ 

 ؛ަމތިން ޝަރީޢަތް ތާވަލުކުރުން

ފަރާތްތަކަށް  ( 4)    ބައިވެރިވާ  ަމޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ވީޑިއޯކޮށް  އޯޑިއޯ 
ހުރިތޯ  ހަަމެޖހިފައި  އިންތިޒާުމ  އެ  ބައިވެރިވުަމށްޓަކައި  ޝަރީޢަތުގައި 

 ؛ހަަމެޖއްސުންއެކަން  ބަލައި

ފަނޑިޔާރާއި   ( 5)    ބަލާ  ކޯޓަށް ަމއްސަލަ  ަމއްސަލައިގައި  ުމވައްޒަފުންނާއި 
  ، ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރާުމއި

އިންތިޒާުމ   އެ  ބޭނުންވާނަމަ،  އެހީތެރިކަން  ފުލުހުންގެ  އެކަަމށްޓަކައި 
 ؛ހަަމެޖއްސުން 

ކުއްާޖ   ( 6)    ދަޢުވާލިބޭ  އަުމރުކުރާނަމަ،  ަމއްސަލައިގައި  ބަންދުކުރުަމށް 
ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ކުއްާޖއާ ހަވާލުވުަމށް  

ސަ؛ އެންގުން ކަރެކްޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް  ރަށަކީ  އެ  ގެ  ރވިސްނުވަތަ 
 12/20216ނޫންނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    ޤާއިުމވެފައިވާ ރަށެއް  ޚިދުަމތް

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،  183 )ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ
 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ ހަވާލުވުަމށް އެންގުން

 ީމގެ އިތުރުން، ކޯޓަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް. ( 7)   

ރަށުގައި   )ވ(    ހުރި  ކުއްޖާ  ދަޢުވާލިބޭ  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ   ޤާއިްމވެފައިވާމި 
ވަސީލަތްތައް   އެކަށީގެންވާ  ހިންގުަމށްޓަކައި  ޝަރީޢަތް  ކޯޓުގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް 
ނެތުުމގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެ ރަށުގައި ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމކީ ކުއްާޖގެ  

ަމޞްލަޙަ ނުވާނަމަ،  ރައްކައުތެރިކަާމއި  ކަުމގައި  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ         ތަށް 
އެ އަތޮޅުގެ ނުވަތަ އެހެން އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގެ ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް  

އިޚްތިޔާރު ނިންުމުމގެ  ގެންދިއުަމށް  ލިބިގެންވެއެވެ.   ،ކުރިޔަށް  ކޯޓަށް  ުޖވެނައިލް 
)އ ާމއްދާގެ  މި  ވެސް،  ހާލަތުގައި  ނިންމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެފަދައިން  ގައި   )

 ކަންކަން ުޖވެނައިލް ކޯޓުން އިންތިޒާުމކޮށް ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.  
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އެންެމހައި   )މ(   ހިނގާ  ގުޅިގެން  ޝަރީޢަތްތަކާ  ހިންގާ  ދަތުރުކޮށްގެން  އަތޮޅުތެރެއަށް 
އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ޚަރަދުތައް، 

 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.     

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަްއ  
މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ  

 ޝަރީޢަތްތަްއ  

ަމއްޗަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ   )ހ(  . 6
ހިންގަންވާނީ، ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ަމއްސަލަތަކުގައި ހާޒިރުކުރެވޭ    ގެންެމދުވެރިކޮށް

ަމތިން،   ހާޒިރުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ދިާމނުވާނޭ ގޮތެއްގެ  ީމހުންނާއި، ކޯޓަށް  ބޮޑެތި 
 ތާވަލުކޮށްގެންނެވެ. ަމއްސަލަ ބާއްވާ ދުވަހާއި ގަޑި

ފަށާތާ،   )ށ(    ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ތެރޭގައި،    6މި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 
ކަނޑައަޅައި،  ދާއިރާތައް  ހުށަހެޅޭ  ަމއްސަލަތައް  ގިނައިން  އެންމެ     އަތޮޅުތެރެއިން 

ކޯޓަށް ެމޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާތަކުގެ  އެއް،   އެ  އޮފިސަރ''  ޖަސްޓިސް  ''ުޖވެނައިލް 
 ަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.     ޑިޕާޓް

އޮފިސަރގެ   )ނ(    ޖަސްޓިސް  ުޖވެނައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ. 

ުޖވެނައިލް ކޯޓުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީހުގެ   (1)   
ގެންދިއުާމއި،   ކުރިޔަށް  އިންތިޒާުމކޮށް  ކަންތައްތައް  އެންެމހައި 

އިދާރީ   ބޭނުންވާ  ކޯޓަށް  ހިންގުުމގައި    އެހެނިހެންޝަރީޢަތްތައް 
 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުއްާޖގެ   ( 2)    ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  ފުރުޞަތުދޭ  ކުއްާޖއަށް  ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް 
ުޖވެނައިލް   ހާލަތުގައި،  އަޅާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް 
ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިން ކޯޓު އަުމރާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ޢަަމލުކުރޭތޯ 

ތައްޔާރު ގުޅޭގޮތުން  އެކަާމ  ކުރުާމއި،  ޮމނިޓަރ  ކުރަންެޖހޭ  ބަލައި 
 ރިޕޯޓެއްވާނަމަ، ުޖވެނައިލް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިން އެކަން ކުރުން.     

ސަރަ )ރ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  އެހެން ޙަމި  ފިޔަވައި  އްދުތައް 
ކުޑަކުއްެޖއްގެ ިޖނާއީ    ގެންސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ެމދިވެރިކޮށް

ހިންގުުމގައި   ަމއްސަލައެއް  އެ  ެޖހިއްެޖނަމަ،  ކުރިޔަށްގެންދަން  ަމއްސަލައެއް 
އެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެ ކޯޓެއްގެ   ،ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނީ

 ލީގަލް ުމވައްޒަފަކު ނުވަތަ އިދާރީ ުމވައްޒަފެކެވެ.  

އާއި   )ބ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ޖަސްޓިސް  މި  ުޖވެނައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ( 
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ގަވާ ިމ  ލިސްޓެއް،  ފަށާތާ  އޮފިސަރުންގެ  ޢަަމލުކުރަން  )ހައެއް(   6އިދަށް 
އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.      

ާޚްއޞަ ތަމްރީނު  
 ލިބިދިނުން 

ނަންބަރު   )ހ(  . 7 ޤާނޫނު  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  ކޯޓުގައި    2019/18ުޖވެނައިލް 
ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ފަދަ    22)ކުޑަކުދިންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 ޚާއްޞަ ތަްމރީނު ލިބިފައިވާ ދެިޖންސުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.  

ފަނޑިޔާރުންނަށް )ށ(    ަމތިން،  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޚާއްޞަ މި  ބޭނުންވާ   
ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ތަްމރީނު، 

ޖުޑީޝަލް  ، އިންތިޒާުމ އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ކޮިމޝަނާއި  ސަރވިސް  ުޖޑީޝަލް 
ފަނޑިޔާރުންނަށް   ިމފަދައިން  ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން 

ޕްރޮގްރާ ތަްމރީން  ގުޅުންހުރި  ހިންގޭ  ކަމާ  ދާއިރާގެ  ދެވޭ  ތަްމރީން  ުމތައް، 
އެހީތެރިކަާމއެކު ފަންނީ  އެކެޑެީމން    ،ުމއައްސަސާތަކުގެ  ޖުޑީޝަލް  ޯމލްޑިވްސް 

ފަނޑިޔާރުންގެ  އެ  އަދި  ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް  ާމއްދާ  މި  ގެންދިއުަމކަށް  ކުރިޔަށް 
އިންތިޒާ  ވަޒަންކުރެވޭނެ  ުމރާަޖޢާކޮށް  ގަވާއިދުން  ުޖޑީޝަލް  ޤާބިލިއްޔަތު  މު، 

 ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.  

ތަްމރީނު   )ނ(    ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ  ުމވައްޒަފުންނަށް  ކޯޓުގެ ކަާމ ގުޅުންހުރި  ުޖވެނައިލް 
ުމރާަޖޢާކޮށް، ވަޒަންކުރެވޭނެ   ގަވާއިދުން  ޤާބިލިއްޔަތު  ުމވައްޒަފުންގެ  ދިނުާމއެކު، 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ގެ   18/2019އިންތިޒާމު،  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ      )ކުޑަކުދިންގެ 
ޖުޑީޝަލް   26 އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.       

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، އަންނަނިވި ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫާމތާއި   )ރ(   
ތަްމރީނު ދާއިީމގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ފަނޑިޔާރުންނަށް   

 ތަްމރީނު ދޭންވާނެއެވެ.   

އުުމރުފުރަޔާ  (1)    ހެދިބޮޑުވުާމއި،  އިުޖތިާމޢީ  އަދި  ނަފްސާނީ  ކުޑަކުދިންގެ 
 ؛އެއްވަރަށް އެ ކުދިންގެ ބޭނުންތައް ބަދަލުވަުމން އަންނަ ގޮތް

ކުދިންގެ  ޚާއްޞަ   (2)    އެ  ޙައްޤުތަކާއި  ކުދިންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން 
 ؛ބޭނުންތައް

 ؛ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެ ކުދިންގެ ބޭނުންތައް (3)   
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އަންހެން ކުދިންގެ ޚާއްޞަ ހާލަތާއި، އެ ކުދިންގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  (4)   
ކުދިންގެ   ނިޒާުމގެ  އެ  ރައްކައުތެރިކަން  ކުދިންގެ  އެ  ބޭނުންތަކާއި، 

 ؛ތެރޭގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް

ތަޙައަްމލު   (5)    އިހުާމލު  އަނިޔާއާއި  ބާވަތުގެ  އެކި  ތެރެއިން  ކުޑަކުދިންގެ 
ނޭދެވޭ  އިުޖތިާމޢީ  އަދި  ނަފްސާނީ  ކުރާ  ކުދިންނަށް  ކޮށްފައިވާ 

ސަބަބުން އެ ކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުަމށާއި ސިކުނޑިއާއި އަސަރުތަކާއި، އޭގެ  
ކުއްާޖގެ   ހުރަސްތަކާއި  ކުރިަމތިވާ  ތަރައްޤީވުަމށް  ނަފްސާނީގޮތުން 

 ؛މުސްތަޤުބަލަށް އެ ކަންކަމުންން ކުރާ އަސަރުތައް

ޢަދުލުގެ   (6)    ިޖނާއީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ޙައްޤުތަކާއި  ކުޑަކުދިންގެ 
ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާ  ނިޒާުމގެ   ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ތެރޭގައި 

ގަވާއިދުތަކާއި،   ޤާނޫނުތަކާއި،  ހެދިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ގުޅޭގޮތުން 
އުސޫލުތަކާއި  ޢަަމލުކުރެވެުމންދާ  ުމޢާހަދާތަކާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ؛ިމންގަނޑުތައް

ަމޞްލަޙަތުގައި   (7)    ނިންުމަމށްޓަކައި ކުދިންގެ  ކަންކަން  ޝަރީޢަތުން 
 ؛ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންެޖހޭ ކަންކަާމއި ބަލަންެޖހޭ ބެލުންތައް

ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓުގައި ހިެމނިފައިވާ ަމޢުލޫާމތު   (8)   
 ؛ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި ފަނޑިޔާރު ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް

ކަނޑައަޅާ   (9)    ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ  ފިޔަވައި  ބަންދުކުރުން 
ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފުރިހަަމއަށް ތަންފީޛު ކުރުާމއި ޮމނިޓަރ ކުރުުމގައި 
ކުރުަމށް   ުމރާަޖޢާ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  ިމންގަނޑުތަކާއި،  ހިފަހައްޓަންެޖހޭ 

 ؛ޓަކައި ހުށަހެޅުުމން ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ ގޮތްތައް

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުުމގައި ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ    (10)   
ކެއަރގެ -އުސޫލުތަކާއި، އެ ކުދިންނަށް ދޭންެޖހޭ އެހީތެރިކަާމއި، އާފްޓަރ

 ؛ޚިދުަމތްތަކާއި ިމންގަނޑުތައް

 ؛ކުރާނެ ހުނަރުތައްކުޑަކުދިންނާ ުމޢާަމލާތު (11)   

ޤާއިުމކޮ (12)    ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ނިޒާމު  ޢަދުލުގެ  ފައިވާ ށްކުޑަކުދިންގެ 
ޢަަމލީ   ހިނގާގޮތުގެ  ަމސައްކަތް  ކޯޓުތަކުގައި  ުޖވެނައިލް  ޤައުުމތަކުގެ 
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 ؛ތަުޖރިބާ ލިބިދިނުން

ީމގެ އިތުރުންވެސް، ނިޒާުމ ހަރުދަނާ ކުރުަމށް ޓަކައި ފަނޑިޔާރުންނަށް  (13)   
 ބޭނުންތެރި އިތުރު ަމޢުލޫާމތާއި ތަްމރީނު.   

( ވަނަ ނަންބަރުން  1މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ިމ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ) )ބ(   
( ވަނަ 9)  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި،   ނިޔަލަށް( ވަނަ ނަންބަރުގ6ެފެށިގެން )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ  13ނަންބަރުން ފެށިގެން )
ުމވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ތަްމރީނު  ، ބެހޭގޮތުން ކޯޓުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި 

 ޑިޕާޓްަމންޓް  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  
 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.             

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 

ކުޑަކުދިންނާ ރަްޙމަތްތެރި  
 ނިޒާމެްއ ޤާިއމުކުރުން 

ނަންބަރު   . 8 ޤާނޫނު  ހިންގަންވާނީ،  ޝަރީޢަތްތައް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ިޖނާއީ  ކުޑަކުދިންގެ 
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ    ވަނަ ާމއްދާއާއި މި   23)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    18/2019

 ގޮތުގެ ަމތިން، ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްަމތްތެރި ާމޙާއުލެއްގައެވެ. 

ކުރުަމށް ޓަކައި   )ހ(  . 9 ކޯޓުގެ ވަސީލަތްތަްއ  ާމޙައުލެއް ޤާއިމު  ުޖވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްަމތްތެރި 
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، ިމ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ޑިޕާޓްަމންޓް  

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޤާއިުމ

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(     18/2019ށްފައިވާ ފަދައިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި 
ފަށާތާ   ޢަަމލުކުރަން  އަށް  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )އަށާރަ(   18)ކުޑަކުދިންގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިވި ވަސީލަތްތައް ޤާއިުމ

ޤާނޫނާއި   ( 1)    ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ަމތިން ކޯޓަށް  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 
ގެންދިއުަމށް ކުރިޔަށް  ާޖގައެއް   އަވަސްގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ޓަކައި، 

 ؛ހުރި ކޯޓު ރޫްމތައް

ދެ ( 2)    ތިބޭ  ހާޒިރުކޮށް  ބަންދުކޮށްފައި  ކޯޓަށް  ވަކިން    ފައިިޖންސުގެ ކުދިން 
ވެއިޓި ހުރި  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  ންގ  ބައިތިއްބަން 

 ؛ރޫްމތައް

ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކުދިން ފިޔަވައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ދެިޖންސުގެ ކުދިން  ( 3)   
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ވަކިން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ވެއިޓިންގ  
 ؛އޭރިއާތައް

 ؛ތިއްބޭނެ ތަންތަންއިސިއްރު ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ވަކިން ބަ ( 4)   

 ؛ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ސިއްރު ހެކިބަސް ނަގަން ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ( 5)   

އެކިއެކި  ( 6)    ކުރިޔަށްގެންދާ  ކޯޓުން  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
 ؛ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް

ޓަކައި   ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުަމށްކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ   ( 7)   
އަދަދެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާ  ަމސައްކަތްތަކަށް  ކުރާ  ކޯޓުން 

 ؛ުމވައްޒަފުން

 ؛  ޓަކައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް  ކުރުަމށް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ( 8)   

 ީމގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް.     ( 9)   

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ހަލުވިކަާމއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި އަންނަނިވި   )ނ(   
ފަށާތާ   ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި  މަސްދުވަހުގެ    6ވަސީލަތްތައް،  )ހައެއް( 

ުޖވެނައިލް ކޯޓުގައި، ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން   ،ތެރޭގައި
 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   ޤާއިުމ

ކޭސް ެމނޭްޖަމންޓް  ،ޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ެމނޭްޖކުރުަމށް ( 1)   
 ؛ސިސްޓަްމ

ގޮތެއް   ( 2)    ބަންދާެމދު  ކުދިންގެ  ހާޒިރުކުރާ  ބަންދަށް    ނިންުމަމށް ތަޙުޤީޤު 
 ؛ޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕޯޓަލް

 ޯމލްޑިވްސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް. ( 3)   

ާއންމުކޮށް ހުޅުވަިއނުލައި  
ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް  

 ގެންދިުއން 

އާންުމކޮށް   )ހ(  . 10 ޝަރީޢަތްތައް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ިޖނާއީ  ހުށަހެޅޭ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ 
 ހުޅުވައިލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ ތާވަލު އާންުމކުރާއިރު، ކުއްާޖގެ   )ށ(   
 ތާވަލުގައި އާންުމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ޒާތީ ަމޢުލޫާމތެއް 
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އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް  . 11 މަްއސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު 
އެހެންނަަމވެސް،  ހިންގާނީ، އެއް ފަނޑިޔާރަކު ހުރެގެން ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ ަމޖލީހެއްގައެވެ.  

ބެންޗަކުން   ފަނޑިޔާރުންގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ބާވަތަށް  ޒާތާއި  ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، ަމއްސަލަ ބެލުަމށް ނިންުމުމގެ ބާރު

ައވަސް މަްއސަލަތަކެްއގެ  
 ގޮތުގައި ހިންގުން  

ަމއްޗަށް   )ހ(  . 12 ކުރިޔަށް ކުޑަކުދިންގެ  ޝަރީޢަތްތައް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ިޖނާއީ  ހުށަހެޅޭ 
 ވީ އެންެމ އަވަސްގޮތެއްގައެވެ.      ،ލަސްކުރުަމކާ ނުލައި ،ގެންދަންވާނީ

ނަންބަރު      )ށ(    ޤާނޫނު  ޢަަމލުކުރުުމގައި،  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ވަނަ   163ވަނަ ާމއްދާއާއި،  142)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2016

ަމތިން، ޝަރީޢަތް ފެށުަމށްފަހު، ެމދުކެނޑުެމއް ނެތި   ާމއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
ަމ އިންތިޒާމު،  ހިންގޭނެ  ޝަރީޢަތް  ފަނޑިޔާރު އެ  ބަލާ  އްސަލަ 

 ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.                          

 ޝަރީޢަތް ތާވަލުކުރުން 

 

ނުވަތަ   )ހ(  . 13 ކުއްޖާ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ކުއްާޖ  ހާޒިރުކުރާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
ތަޢުލީމު  ަމއްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރާ ކުއްާޖއަކީ، ސްކޫލަށް ނުވަތަ  
ނަަމ،    އުނގަންނައިދޭ ަމރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރަކަށް ދާ ކުއްެޖއް

ތަޢުލީމު  ނުވަތަ  ސްކޫލަށް  ތާވަލުކުރަންވާނީ،  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލައިގެ 
ގޮތެއްގެ   ދަތިނުވާނޭ  ގަޑިތަކަށް  ހާޒިރުވާންެޖހޭ  ަމރުކަޒަށް  އުނގަންނައިދޭ 

 ންނެވެ. ަމތީ

ކުރިން،  މި   )ށ(    ތާވަލުކުރުުމގެ  ަމއްސަލަތައް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ 
ނުވަތަ ތަޢުލީމު  ށްކަކޫލަނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ ސް  ކުއްާޖއަކީ  ތުހުަމތުގައިވާ

ގަޑިއަކަށް  ވަކި  ސެންޓަރަކަށް  ވޮކޭޝަނަލް  ނުވަތަ  ަމރުކަޒަކަށް  އުނގަންނައިދޭ 
ކުއްެޖއްތޯ ބެލުަމށް  ކިބައިން ނުވަތަ ޓަ  ދާންެޖހޭ  ކުއްާޖގެ  އެ ަމޢުލޫާމތު އެ        ކައި 

ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ނުވަތަ  ކިބައިން  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްާޖގެ  އެ 
ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ހެއްކެއްގެ   ،ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ކިބައިން

ަމޢުލޫާމ ިމފަދަ  ކުއްާޖއާބެހޭ  ހާޒިރުކުރާ  ފަރާތުގެ   ،ތުގޮތުގައި  ހާޒިރުކުރާ  ހެކި 
 ކިބައިން ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.     

ނުވަތަ ތަޢުލީުމ    ށްކަކޫލަަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށް ކުއްާޖ ސް )ނ(   
ަމރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރަކަށް އިތުރު ގަޑިއަކަށް   އުނގަންނައިދޭ 

ޝަރީޢަތުގެ    ހާޒިރުވާން ދުވަހުގެ  އެ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ،  ހާލަތެއް  ެޖހިއްޖެ 
ކުރުަމށްފަހު،   ރިޢާޔަތް  ކަންކަަމށް  ގެންދަން ހަަމެޖހިފައިވާ  ަމޖިލީހުގައި ކުރިޔަށް 
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ހެން ދުވަހަކަށް ތާވަލުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު، ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް  ޝަރީޢަތް އެ
 ލިބިގެންވެއެވެ.    

މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންެޖހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި، ކުއްާޖއަށާއި   )ރ(   
 އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދުރާލައި ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ކޯޓަށް  ކުޑަކުދިން 
 ހާޒިރުކުރުން     

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   ކުއްާޖކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ   )ހ(  . 14
ހާޒިރުކުރާނީ  ކޯޓަށް  ކުއްާޖ  ހާޒިރުކުރާ  "ކޯޓަށް  ިޖނާއީ  ،  ޝަރީޢަތްކުރާުމބެހޭ 

 ަމތީންނެވެ.     ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ"  އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

އީެމއިލްގެ   )ށ(     ނުވަތަ  ރައްދުކޮށްގެން،  އަުމރު  ސީދާ  އަުމރު،  ހާޒިރުވުުމގެ  ކޯޓަށް 
ެމދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް  އެހެން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ    ،ޒަރީޢާއިން، 

 ރައްދުކުރުަމކަށް މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.      

ޝަރީޢަތަށް   )ނ(    އަންގަންވާނީކުޑަކުއްަޖކު  ބެލެނިވެރިޔާއާ   ،ހާޒިރުވާން  ކުއްާޖގެ  އެ 
 އެކުގައެވެ. 

ބެލެނިވެރިޔަކަށް  )ރ(    ކުއްާޖގެ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  ާމއްދާގެ  މި 
ނުވަތަ  ތުހުަމތުގައިވާ  ކުއްާޖއަކީ  އެ  އަދި  ނެތްނަމަ،  ހާޒިރުވެވެން  ޝަރީޢަތަށް 

ގެ ަމޖިލީހުގައި ކުއްާޖއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ދަޢުވާލިބޭ ކުއްެޖއްނަމަ، ޝަރީޢަތު
ދޭނީ ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ކަާމބެހޭ 

 ުމވައްޒަފެކެވެ. 

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ   ކުއްާޖއަކީ ތުހުަމތުގައިވާ   )ބ(   
ެޖއް ކަުމގައި ވާނަމަ، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ަމޞްލަޙަތު ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުއް

ަމިޖލީހަށް   ޝަރީޢަތުގެ  ުމވައްޒަފަކު  ކަާމބެހޭ  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 
ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ހުރި ކުއްެޖއް ޝަރީޢަތަށް    ،ހާޒިރުވާން

  ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.      އެ އިދާރާއަށް ދުރާލައި ،ހާޒިރުކުރެވޭކަން

ބެލެނިވެރިއަކަށް  )ޅ(   ކުއްެޖއްގެ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ކުއްާޖއަށް ބޭނުންވާ  

ދޭނީ ދައުލަތުގެ    ،އެހީތެރިކަން  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  އިދާރާގެ ކުޑަކުދިންގެ 
ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  އެ އިދާރާގެ ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފެކެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި 

ހާޒިރުކުރެވޭކަން ޝަރީޢަތަށް  ކުއްަޖކު  ކޯޓުން   ،ހުރި  ދުރާލައި  އިދާރާއަށް  އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.            
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ތިބޭ ކުދިން   ކޮށްފަިއބަންދު
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން 

ހާޒިރުކުރާނަަމ )ހ(  . 15 ކޯޓަށް  ކުޑަކުއްަޖކު  ހުރި  ބަންދެއްގައި  ބާވަތެއްގެ        ، އެއްވެސް 
އަުމރު ފޮނުވާނީ،  ކުއްާޖ ހާޒިރުކުރުަމށް ކޯޓު  ިޖނާއީ  "ޝަ   އެ  ރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.   "އިުޖރާއަތުގެ ގަވައިދު

ކުއްާޖއަކީ   )ށ(    ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ              މި 
ހާޒިރުކުރަންވާނީ،   ކޯޓަށް  ކުއްޖާ  އެ  ކުއްެޖއްނަމަ،  ހުރި  ބަންދެއްގައި  ަޖލު 

ނެފައިވާ ަޖލު ޔުނިފޯްމ  ގައި ބު  "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"
 ނޫން އާދައިގެ ހެދުެމއްގައެވެ.     

ބަންދުގަިއ ބަހަްއޓަިއގެން  
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން    

ގޮތެއް   )ހ(  . 16 އެހެން  އެނޫން  ބަންދުކުރަންވާނީ  ނުވަތަ  ހައްޔަރުކުރަންވާނީ  ކުޑަކުއްަޖކު 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ގޮތުންކަަމށް  ފިޔަވަޅެއްގެ  ފަހު  އެންެމ  ހާލަތެއްގައި  ނެތިއްޖެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ބަންދުގައި   18/2019 ޤާނޫނު( ގައި  ޢަދުލުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ 
ކުޑަކުއްަޖކު   ހާލަތެއްގައި،  ބަހައްޓައިގެން  ެޖހިއްެޖ  ހާޒިރުކުރަން  ކޯޓަށް 

ގަވާއިދު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ގައި 
ަމއްސަލައިގެ    ،އުސޫލަށާއި ަމޞްލަޙަތަށާއި،  ކުއްާޖގެ  ހާލަތަށާއި،  ކުއްާޖގެ 

އްޓައިގެން  ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބަހަ، ވަށައިގެންވާ އެންެމހައި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ހާޒިރުކުރަން އަުމރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ެޖހިއްެޖނަަމ   )ށ(    ަމތިން ކުއްޖާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން  ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  މި 
ގަވާއިދު" ހާޒިރުކުރަންވާނީ، އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ގައި  "  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ބުނެފައިވާ ަޖލު ޔުނިފޯމް ނޫން އާދައިގެ ހެދުެމއްގައެވެ.        

ހާޒިރުކުރެވޭ ކުދިން  
 ކޯޓުގައި ބައިތިއްބުން  

ކޯޓަށް  )ހ(  . 17 ކުދިން  ތިބޭ  ބަންދުކޮށްފައި  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް 
ން ހާޒިރުކޮށްފައި ހާޒިރުކޮށްފައި އެ ކުދިން ބައިތިއްބަންވާނީ، ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކުދި
 ބައިތިއްބަން ކަނޑައަޅައިފައި ހުންނަ ވެއިޓިންގ ރޫެމއްގައެވެ. 

ތެރެއިން  )ށ(    ކުދިންގެ  ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ        މި 
ޤާއިުމކޮށްފައި  ކޯޓުގައި  އިންތިޒާމު  ބައިތިއްބޭނެ  ވަކިން  ކުދިން  ިޖންސުގެ  ދެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ކުއްާޖއަކީ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްަޖކަށް ނުވާނަމަ، އެ ކުއްާޖއަށް   )ނ(   
ތިޒާުމ  ކޯޓުގެ ވެއިޓިންގ އޭރިއާގައި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު މަޑުކުރުުމގެ އިން

ހޯދަން  ޚިދުަމތް  ކޯޓަށް  މަޑުކުރާއިރު،  ިމގޮތަށް  ހުންނަންވާނެއެވެ.   ހަަމެޖހިފައި 
ކޯޓުން  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ބައްދަލުނުވާނޭ  ކުއްާޖއާ  ީމހުންނާ  އެހެނިހެން        އަންނަ 
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 މި އިންތިޒާުމތައް ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.   

ންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްެޖއް ކަަމށް ވާނަމަ،  ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުއްާޖއަކީ ަޖލުގައި ބަ )ރ(   
ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި ކުއްާޖއާ ބައްދަލުކުރަން  ބެލެނިވެރިޔާ އެ  ކުއްާޖގެ  ، އެ 

ކޯޓުންނާއި،    ،ވެއިޓިންގ ރޫުމގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްާޖއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 
ނުވަތަ ކަރެކްޝަންސްގެ   ކުދިން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެގެން ތިބި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

 އޮފިސަރުން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

އެއްގަޑިއަކަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތަކަށް ހާޒިރުކުރާ ކުދިންނަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ   )ބ(   
ަމއްސަލައިގެ ބާވަތުންނާއި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ކުދިންގެ ެމދުގައި ހަަމނުެޖހުެމއް  

ތިބި ހިނގައިފާނެ   ހަވާލުވެގެން  ކުދިންނާ  އެ  ނުވަތަ  ކޯޓަށް  ކަަމށް  ކުދިންތަކެއް 
އޮފިސަރުންނަށް  ކަރެކްޝަންސްގެ  ނުވަތަ  އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓޯޑިއަލް  ޕޮލިސް 

ކޯޓުން  ، ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ ދުރާލައި  އިންތިޒާުމ  ބައިތިއްބޭނެ  ވަކިން  ކުދިން  އެ 
 ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ. 

އެނޫންވެސް   )ޅ(   ހާލަތްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  އާއި  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
ރައްކައުތެރިކަން  ކުދިންގެ  އެންެމހައި  ތިބޭ  ހާޒިރުކޮށްފައި  ކޯޓަށް  ހާލަތްތަކުގައި 
ޢަަމލެއް   އެއްވެސް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ތެރޭގައި  ކޯޓުގެ  ކަށަވަރުކުރުާމއި، 

ބެލެހެއްޓުަމކީ ކޯޓުގެ ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފުންނާއި،    ހިނގިޔަނުދީ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ
ނުވަތަ   އޮފިސަރުންގެ  ކަސްޓޯޑިއަލް  ޕޮލިސް  ތިބި  ހަވާލުވެގެން  ކުދިންނާ 

 ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުންގެ ޒިންާމއެކެވެ.   

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ކުއްާޖއަކީ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްެޖއް ކަަމށް ވާނަމަ، އެ ކުއްާޖ   )ކ(   
ނަންބަރު  ކޯޓަށް ޤާނޫނު  ހުރުުމގައި،  ހުންނަ  ހާޒިރުކޮށްފައި   18/2019 

ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ފަދަ    48)ކުޑަކުދިންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ބިޑިއަޅުވައިފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.     

ކުދިން ބައިތިއްބާ 
ވެިއޓިންގ ރޫމާިއ  

ވެިއޓިންގ ޭއރިއާގެ  
 ިއންތިޒާމުތަްއ

ރޫާމއި   )ހ(  . 18 ވެއިޓިންގ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބައިތިއްބަން  ކުދިން  ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް 
އަންނަނިވި އިންތިޒާުމތައް    ،އެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން، ވެއިޓިންގ އޭރިއާގައި

 ކޯޓުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.      

ފަރުާމކޮށްފައިވާ  ( 1)    ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  އިންނަން  އިށީނދެގެން  ގިނަވަގުތު 
 ؛ގޮނޑި ބަހައްޓައިފައި ހުރުން
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 ؛އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މޭޒެއް ބަހައްޓައިފައި ހުރުން ގައިރޫުމވެއިޓިންގ  ( 2)   

 ؛ސާފު ބޯފެން ބޮވޭނެ އިންތިޒާުމ ( 3)   

 ؛އިންތިޒާުމފާޚާނާ ކުރެވޭނެ  ( 4)   

 ؛ނަާމދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ ( 5)   

ަމއިގަނޑު   ( 6)    ޢަަމލުކުރާ  ނިޒާުމގައި  ޢަދުލުގެ  ިޖނާއީ  ކުޑަކުދިންގެ 
 ؛ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލުއިފޮތްތައް 

ނިޒާުމގައި   ( 7)    ޢަދުލުގެ  ިޖނާއީ  ަމއިގަނޑު  ކުޑަކުދިންގެ  ޢަަމލުކުރާ 
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރު އޯޑިއޯ ކްލިޕް 

    ؛ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކްލިޕް އަޑުއެހޭނެ ނުވަތަ ފެންނާނެ އިންތިޒާމު 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އުުމރުފުރާގެ ކުދިން ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ޢިލްީމ ފޮތާއި  ( 8)   
 ؛ެމގަޒިން ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް

ތަުޖރިބާތަކާއި  ( 9)    ކުދިންގެ  އުޅޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާުމގެ  ޢަދުލުގެ          ިޖނާއީ 
އާދެވިފައިވާ  ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  އިޞްލާޙުވެ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  އެ 
ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރު އޯޑިއޯ ކްލިޕް ނުވަތަ ވީޑިއޯ  

    ؛ޑުއެހޭނެ ނުވަތަ ފެންނާނެ އިންތިޒާމު ކްލިޕް އަ

ގޮތާ ( 10)    ބަހައްޓަންެޖހޭ  ޢަަމލުތައް  ަމޖިލީހުގައި  ބެހޭގޮތުން   ޝަރީޢަތުގެ 
 އިރުޝާދު ދިނުަމށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ އިއްވުން.

ޢަަމލުކުރަން  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޒާުމތައް، ިމ ގަވާއިދަށް   )ށ(   
ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް   ،ުޖވެނައިލް ކޯޓުގައި  ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ފަށާތާ  

 ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޤާއިުމކޮށްދޭންވާނެއެވެ.      

ައންހެން ކުދިންނަށް  
ާޚްއޞަ ެއހީތެރިކަމާިއ  

 ިޙމާޔަތް ލިބިދިނުން 

ސަލައެއްގައި ާމބަނޑު ކުއްަޖކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއް )ހ(  . 19
ޝަރީޢަތް، ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ          ެޖހިއްެޖނަމަ، 

އެ ކުއްޖާ ވިހައި ގަދަވަންދެން ވަކި ުމއްދަތަކަށް ފަސްކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު، ަމއްސަލަ  
 ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ށް ހާޒިރުކުރާ އަންހެން ކުއްަޖކު، އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިއަކާއެކު ހާޒިރުވެއްެޖނަަމ،  ކޯޓަ )ށ(   
އެހެންވެސް   ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔަކު  އެހިތެރިވާނެ  ކުއްާޖއަށް  އަންހެން  އެ  އަދި 
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އަޑުއެހުން   ޝަރީޢަތުގެ  ނުވާނަމަ،  ހާޒިރުވެފައި  ކޯޓަށް  އޭނާއާއެކު  ފަރާތެއް 
 ހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ކޯޓުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.      ނިެމންދެން، އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ބެލެ

ކުއްާޖއާއެކު   )ނ(    އެ  ހާޒިރުކުރާނަމަ،  ކޯޓަށް  ކުއްަޖކު  އަންހެން  ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި 
 ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ކަރެކްޝަންގެ އަންހެން އޮފިސަރަކު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 

ކުދިންނަށް  )ރ(    އަންހެން  ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް  ަމތިން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ާމއްދާއާ  މި 
ޙި އެހީތެރިކަާމއި  ކޯޓުގެ ޚާއްޞަ  އަދި  ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ާމޔަތް 

ުމވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުންވިޔަސް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ނުވަތަ ހާޒިރުވާ އެހެން  
އެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ނުވަތަ    ،ފަރާތެއްގެ ފުށުން ވިޔަސް

ކުރިަމތިވިޔަ ޢަމަލުން  ނުވަތަ  ބަހުން  އަދި ފުރައްސާރައެއް  ނުވާނެއެވެ.        ދީގެން 
އެކަން  ފަރާތަށް  ކަާމބެހޭ  ހިނގައިފިނަމަ،  ތެރޭގައި  ކޯޓުގެ  ކަެމއް  ބާވަތުގެ  އެ 
އެންގުާމއެކު، އެ ހިނދުން އެ ހިނދަށް އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުުމގެ ބާރު  

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.       

ކުޑަކު )ހ(  . 20 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  ޝަރީޢަތުގެ  ކޯޓަށް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ހުށަހެޅޭ  ަމއްސަލައެއް  އްެޖއްގެ 
ށް، އަދި ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ  ޔައެންެމހައި ަމރުޙަލާތަކެއް ފުރިހަަމވުމާ ހަަމ

ުމުޖތަަމޢަށް ނެރުުމގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގެ ދައުރާއި ކުއްާޖއަށް ލިބިގެންވާ  
ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް،    އަށްއްާޖތުގައިވާ ކުފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ތުހުަމ

އެ ކުއްާޖގެ އުުމރާއި ވިސްނުުމގެ ޤާބިލިއްޔަތާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް، މި ގަވާއިދުގައި  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ޒިންާމއަކީ،  

އި ަމޢުލޫާމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކޯޓުން  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖއަށް  ކުއްާޖގެ  ތުރުން، 
 ކޯޓުން އަދާކޮށްދޭންެޖހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  

ަމއްސަލައިގެ   )ށ(    ހުށަހެޅިފައިވާ  ބެލެނިވެރިޔާ،  ކުއްާޖގެ  އެ  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްަޖކު 
ޝަރީޢަތާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ަމއްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑިއާ ގުޅޭގޮތުން،  
ނުވަތަ ކޯޓުން ކުދިންނަށް ދޭ ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ކަަމކާ  

ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އެ ކުއްާޖއަށް އަދި އެ ކުއްާޖގެ    ގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫާމތު
 ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެ ަމޢުލޫާމތު ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.    

ަމޢުލޫާމތު   )ނ(    ހިއްސާކުރާއިރު،  ަމޢުލޫާމތު  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބެލެނިވެރިޔާއަށްކަން ކޯޓުން ހިއްސާ ކުރެވެނީ، އެ ކުއްާޖއަށް ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ  

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
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މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ބޭނުންވާ އާންމު ަމޢުލޫާމތުތައް ކުއްާޖއަށް  )ރ(   
ުމވައްޒަފަކު   އިންނަ  ރިސެޕްޝަނުގައި  ކޯޓުގެ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް،  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ 

ަމޢުލޫާމތަ ކީ ރިސެޕްޝަނުގައި އިންނަ ުމވައްޒަފަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
ކަމާ    ،ދޭން އެނގޭ ަމޢުލޫާމތަކަށް ނުވާނަމަ، ކޯޓުން އެ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

 ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފަކު އެ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ވަކި ކަަމކަށް  މި ާމއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމޢުލޫާމތެއް ސާފުކުރަން   )ބ(   
ކޯޓަށް  ވަކީލު  ދިފާޢީ  ކުއްާޖގެ  ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  ކުއްާޖގެ  ކުއްޖާ ނުވަތަ  އެދި 
ަޖވާބު،   ސިޓީގެ  އެ  މެނުވީ،  ހާލަތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ސިޓީއެއް 

ބަންދުނޫން  ގިނަވެ ރަސްީމ  ފަރާތަކަށް   3ގެން  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
ވާނެއެވެ. އަދި މި ާމއްދާއަށް ޢަަމލުކުރުުމގައި ލިޔުުމން ނުވަތަ ފޯނުން  ފޯރުކޮށްދޭން

ަޖވާބުދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ފޯނުން ަޖވާބުދޭ 
 ހާލަތުގައި އެކަން ލިޔެ ރައްކައުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.       

ވާ ގޮތުގެ އިތުރުން، ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްާޖގެ  މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ޅ(  
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ދިފާޢީ ވަކީލު ކޯޓަށް ފޯނުން ގުޅައިފައި ަމޢުލޫާމތެއް ސާފުކުރަން  
އަވަހަށް   ހާލަތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ަމޢުލޫާމތަކީ  އެ  ހިނދެއްގައި،  އެދިއްޖެ 

ވީ އެންެމ    ،ޢުލޫާމތެއްފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތެއްކަަމށް ކޯޓަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެ ަމ
 އަވަހަކަށް އެ ފަރާތަކަށް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ  
 ހާޒިރީން 

 18/2019ންކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރީހާޒި  ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގެ . 21
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   67)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
 ފަރާތްތަކަށެވެ.            

ބެލެނިވެރިން ކޯޓަށް  
 ބަލަިއގަތުން  

ގެންދަންވާނީ،  )ހ(  . 22 ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ގޮތުން،  އުސޫލެއްގެ         އާންމު 
 އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައެވެ.     

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުެމއް ތާވަލުކުރާނަމަ،   )ށ(   
  2016/12ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުަމށް އަންގާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ިޖނާއީ  "ވަނަ ބާބާއި    25)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ   ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.  ގައި    "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަކީ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާކަން  )ނ(   
ކޯޓުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓުން ޢަަމލު 
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 ކުރަންވާނެއެވެ.  

ނަންބަރު   ( 1)    ގެ  18/2019ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ        )ކުޑަކުދިންގެ 
ބެލެނިވެރިޔާ   118 ކުއްާޖގެ  ފަރާތްތައް،  ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 ؛ކަުމގައި ބަލައިގަތުން

އެދި   ( 2)    ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދުކުރުާމެމދު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތަޙުޤީޤަށް 
ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯުމގައި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކަުމގައިވާ ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި  

 ؛ފަރާތް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،  1މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) ( 3)   
އެހެން   ވަގުތީގޮތުން  ބަލަދުވެރިކަމާ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިކަމާ  ކުއްާޖގެ 

ހަވާލުވެފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުއްާޖއާ  ފަރާތަކުން  
ފަރާތް  އެ  ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު،  ކޯޓުން  ފަރާތްތޯ  ހުރި  ހަވާލުވެގެން 

 ؛ބަލައިގަންނަން ނިންުމން

ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތައް ( 4)    ކަުމގައި  ބެލެނިވެރިޔާ  ގަވާއިދުގެ   ،ކުއްާޖގެ  މި 
 ރިންގެ އިޤުރާރު'' ފުރިހަަމކުރުން.    ގައިވާ ''ބެލެނިވެ 1ަޖދުވަލު 

ަމޞްލަޙަތަށް  )ރ(    ކުއްާޖގެ  ހާޒިރުވުަމކީ  ކުއްާޖގެ ޝަރީޢަތަށް  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ 
އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަުމގައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި، ބެލެނިވެރިޔާ ބައިވެރިކުރުވުެމއް  

 ނެތި ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.   

އަންނަނިވި   )ބ(    ކުރިން،  ޢަަމލުކުރުުމގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ކަންތައްތަކަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.    

ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތް ނުކުރެވޭނެ ކަަމށް   ( 1)   
 ؛ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް

ކުއްާޖގެ   ( 2)    ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ފަރާތްތަކުން  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ 
ހުށަހަޅާ   ފަރާތްތަކުން  އެ  ދެކޭގޮތާއި،  ބައިވެރިވުާމެމދު  ޝަރީޢަތުގައި 

 ؛ކަންތައްތައް

ަމޞްލަޙަތަށް   ( 3)    ކުއްާޖގެ  ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ،  ޝަރީޢަތުގައި  ބެލެނިވެރިޔާ 
 ؛   އެކަުމން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު
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 ބެލެނިވެރިޔާ ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިކުރުާމެމދު ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް.  ( 4)   

  ށްފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ2ޮ( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ޅ(  
 ފަދަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.

ކުށުގެ  ( 1)    އަދި/ނުވަތަ  އޮންނަ  ރެކޯޑު  ކުށުގެ  ބެލެނިވެރިޔާއަކީ  ކުއްާޖގެ 
 ؛ވެށީގައި އުޅެުމން އަންނަ ފަރާތެއްކަަމށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުން

އަދި/ނުވަތަ  ( 2)    ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ބެލެނިވެރިޔާއަކީ  ކުއްާޖގެ 
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިފައިވާ ީމހަކަށްވުުމގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ 
ޤާބިލުކަން   ދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ދޭންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް  ަމރުޙަލާގައި 

 ؛    ބެލެނިވެރިޔާގެ ކިބައިގައި ނެތުން

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގައި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ  ( 3)   
 ؛ބައިވެރިވުެމއް އޮތްކަަމށް ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވުން

ނުވަތަ   ( 4)    ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ  ަމއްޗަށް،  )އަށާރަ(   18ބެލެނިވެރިޔާގެ 
އަ ގުޅޭގޮތުން،  ކުއްަޖކާ  ދަށުގެ  އިހުާމލުގެ  އަހަރުން  ނުވަތަ  ނިޔާގެ 

 ؛ަމއްސަލައެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިފައިވުން

ޤާނޫނު ހިންގުަމށް ހުރަސްއެޅުުމގެ ޢަަމލުތަކެއް ބެލެނިވެރިޔާގެ ކިބައިން   ( 5)   
ޢަަމލުތަކެއް   ،ފާހަގަކުރެވުން ކެނޑޭފަދަ  ޙުރުަމތް  ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުން. 

ފަދަ ަމއްސަލައެއް  ށްފައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ4ޮމި ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ) )ކ(   
ކޯޓުން،  ޓަކައި،  ބެލުަމށް  ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ  އިދާރާއަކަށް  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ 

ަމޢުލޫާމތު  ޯމލްޑިވް ސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސްއަށް އެކްސެސްވެގެން އެ 
 ހޯދުަމކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.   

ބަލައިނުގަތުަމށް  )އ(    ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
ނިންަމއިފިނަމަ،  ަޖދުވަލު   ކޯޓުން  ގަވާއިދުގެ  ''ބެލެނިވެރިޔާ  ގައިވާ    2މި 

ލިޔުުމން މި  ނިންމުން''  އެކަން ، ބަލައިނުގަތުަމށް  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ 
ސަބަބުތަކާއެކު އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ލިޔުުމގެ ކޮޕީއެއް ަމއްސަލަ ފައިލުގައި  
ކޯޓުން   އިދާރީގޮތުން  އެންގިފައިވާކަން  އެންގުން  ިމ  ރައްކައުކުރުާމއެކު، 

 ދާ ރެކޯޑުތަކުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.   ބަލަހައްޓަުމން ގެން
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) )ވ(    ގެ  )ޅ(  ާމއްދާގެ  ފަދައިން، 5މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )
ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ކޯޓުގެ ޙުރުަމތް ކެނޑޭފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ  

އެ ޢަަމލެއް  ޚިލާފު  ިމންގަނޑުތަކާ  ހިފަހައްޓަންެޖހޭ  ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި   
ިމ ގަވާއިދުގެ   ަމއްޗަށް    23ހިންގައިފިނަމަ،  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ދަށުން  ވަނަ ބާބުގެ 

ކޯޓުން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ބެލެނިވެރިޔާ 
ބައިވެރިކުރުުމގެ  އަލުން  ފަރާތެއް  އެ  ޝަރީޢަތުގައި  ކުއްާޖގެ  ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ، 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.         އިޚްތިޔާރު 

ައހަރު   18ުއމުރުން 
ފުރިފަިއވާ ކުދިންގެ  

 ބެލެނިވެރިން ހާޒިރުކުރުން 

)އަށާރަ(    18)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަަމވެފައިވާ ކުއްަޖކު، އުުމރުން    18އުުމރުން   )ހ(  . 23
ކޯޓަށް   ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ  ކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ފުރުުމގެ   ހާޒިރުކުރާއަހަރު 

އުފުލާ ދަޢުވާ  ނުވަތަ  އަހަރު   18އުުމރުން    ،އިރުހާލަތުގައި،  )އަށާރަ( 
ފުރިހަަމވެފައިވާނަމަ، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ބެލެނިވެރިޔަކާ ނުލައި، ޝަރީޢަތުގެ 

 ަމިޖލިސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.  

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރުނުފަހުން    18ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް، އުުމރުން   ( 1)   
ދަޢުވާއެއް ކުށެއްގެ  ިޖނާއީ  ކޯޓަކަށް   ،ކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް 

 ؛ހުށަހެޅިފައިވުން

ަމޖިލީހަށް  ( 2)    ބެލެނިވެރިޔާ ޝަރީޢަތުގެ  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން، އެ  ދަޢުވާލިބޭ 
 ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންނުވާކަަމށް ބުނުން.

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ފުލުހުންގެ  1މި  ދިވެހި  ަމޢުލޫާމތު  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ   )
 ޚިދުަމތުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން، ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް،  1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
 ބެލެނިވެރިޔާ ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ބައިވެރިކުރަން ދަޢުވާލިބޭ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ

 ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެ އިންތިޒާުމ ކޯޓުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.   

އުުމރުން  )ރ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ            މި 
ކޮ  18 ކުއްަޖކު  ކުރިން  ފުރުުމގެ  ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި )އަށާރަ( އަހަރު   ށްފައިވާ 

އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ބައިވެރިކުރުވުަމކީ އެދެވިގެންވާ ކަެމކެވެ. އަދި ކުއްާޖއާއި 
 ވާނެއެވެ.            ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވެސް ކޯޓުން ިމކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން

ކުްއޖާގެ މަޞްލަޙަތު  
 ިޙމާޔަތްކުރާ ފަރާތް  

ިޖނާއީ ަމއްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް  )ހ(  . 24 ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ކުދިންގެ  އެ  ރައްކައުތެރިކޮށްދީ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ގެންދަންވާނީ، 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

20 

 

 ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.   

ބަންދުކުރުާމ  ކުކުއްަޖ )ށ(    އަޑުއެހުާމއި    ބަންދުކޮށްފައިވާ  ނިންާމ  ގޮތެއް  ެމދުގައި 
ކުޑަކުދިންގެ   ކުށްކުރާ  ތާވަލުކުރާއިރު،  އަޑުއެހުންތައް  އެންެމހައި  ޝަރީޢަތުގެ 
އަންގާނީ،   ހާޒިރުވުަމށް  ކޯޓަށް  އިދާރާއަށް  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު 

ވަނަ ބާބާއި    25އަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ިޖނާއީ އިުޖރާ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ގަވާއިދު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ގައި 

 ންނެވެ.   އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ދަށުން  22މި  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖގެ  ވާ  ތުހުަމތުގައި  ،ވަނަ 
ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުަމށް ނިންާމ  ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ    ބެލެނިވެރިޔާ

ނެތް   ލަތުގައިހާ ހާޒިރުވެވެން  ޝަރީޢަތަށް  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ 
ަމޞްލަޙަތު   ކުއްާޖގެ  އެ  ރައްކައުތެރިކޮށްދީ،  ޙައްޤުތައް  ކުއްާޖގެ  ހާލަތުގައި، 

ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ބަލަހައްޓާނީ، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތް
 ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާ ުމވައްޒަފެވެ.               

ކަާމބެހޭ   )ރ(    އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
ުމވައްޒަފަށް  ސީދާ ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި، އޯޑިއޯ  
ަމޖިލީހުގައި   ޝަރީޢަތުގެ  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  ކޮންފަރެންސްއާއި 

ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ިމފަދައިން  ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު އެ  
ޙައްޤުތައް  ކުއްާޖގެ  ތުހުަމތުގައިވާ  ބައިވެރިވުުމގައި  ަމޖލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ 
ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން، ކޯޓުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ 

ުމވައް އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ފުރިހަަމއަށް ަމޞްލަޙަތު  ޒަފު 
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.     

ަމިޖލިސް   )ބ(    ކުއްާޖގެ ޝަރީޢަތުގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ކުއްާޖގެ ނުވަތަ  ތުހުަމތުގައިވާ  ކުށުގެ 
ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ފަރާތުން ކުއްާޖއާ    ،ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގެ ކުރިން

ކުއްާޖ  ުމޢާަމލާތު ނުވަތަ  ބޭނުންވާނަމަ،  ކުރަން    ކުރަން  ުމޢާަމލާތު  ފަރާތާ  އެ 
 ބޭނުންވާނަމަ، ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަތު ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެ ކަންތައް ހަަމަޖއްސައިދިނުުމގައި، އޯޑިއޯ   )ޅ(  
ޢަތުގެ ކޮންފަރެންސްއާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ެމދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޝަރީ

ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ފަރާތް ހުރީ ކުއްޖާ ހުރި ތަނުގައި   ،ަމިޖލީހެއްގައި
އޯޑިއޯ   އިންތިޒާމު،  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު  ފަރާތުން  ދެ  މި  ވާނަަމ،  ނޫންކަުމގައި 
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ަމިޖލިސް   ޝަރީޢަތުގެ  ެމދުވެރިކޮށް،  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  ކޮންފަރެންސްއާއި 
 ން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.    ފެށުުމގެ ކުރިން ކޯޓު

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން، ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު  )ކ(   
 18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ޙިާމޔަތް ކުރެވޭނެކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޏ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    118)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
ަމޞްލަޙަތު   ކުއްާޖގެ  އެ  ބައިވެރިވެ،  ޝަރީޢަތުގައި  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ފަރާތްތަކަށް، 
ފަނޑިޔާރަށް   ބަލާ  ަމއްސަލަ  އިޚްތިޔާރު،  ދިނުުމގެ  ހުއްދަ  ޙިާމޔަތްކުރުުމގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އުޔު  ކުްއޖާގެ ރަ
ހާމަކުރުމުގެ ަޙްއޤާިއ  
 ބަިއވެރިވުމުގެ ަޙްއޤު

ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް  )ހ(  . 25
ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ  ެމދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ހާލަތުގައި،  އުފުލޭ 

ކުޑަކުދި ކުށްކުރާ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ ެމދުވެރިކޮށް،  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ންގެ 
އިދާރާ ެމދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެ ކުއްާޖ އަިމއްލައަށް އެ ަމއްސަލައާެމދު އެ ކުއްާޖ  

ޙައްޤު،  ދެކޭގޮތް ޙައްޤު   ހާަމކުރުުމގެ  އެއްޗެއް ބުނުުމގެ  ބޭނުންވާ  ބުނަން  ނުވަތަ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.     

ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙައްޤު ކުއްާޖއަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުުމގައި، ޝަރީޢަތުގައި  )ށ(    މި 
ކުއްާޖގެ ރައުޔު ހާަމކުރުާމއި، ކުއްާޖއާެމދު ޝަރީޢަތުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގައި  

އްާޖއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ކު
ތަރައްޤީވެފައިވާ   ވިސްނުން  އުުމރާއި  ކުއްާޖގެ  ދިނުުމގައި،  ބުރަދަން  އެއްޗަކަށް 

 ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ިމންވަރަށް

ރައުޔަށް   )ނ(    ކުއްާޖގެ  ނިންުމުމގައި،  ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުން  ފަދަ  ިމންވަރު، އެ ކުއްާޖއަށް ދޭހަވާނެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ 

 ސާފުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.           

ކޮންސިުއލަރ ެއހީތެރިކަން  
 ލިބިދިނުން 

ހާޒި )ހ(  . 26 ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުއްާޖއަކީ    ރުކުރާކުށެއްގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ކުއްާޖއަކީ ނުވަތަ 
ކުއްާޖގެ   ަމރުޙަލާގައި  ވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ  ކަުމގައި  ރައްޔިތެއް  ޤައުެމއްގެ  ބޭރު 
ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތް ކޮށްދެވެުމންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުަމށް ޓަކައި، އޭނާ ނިސްބަތްވާ  

ކަނޑައަޅައިފަ ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ފަރާތުން  ޑިޕްލޮެމޓިކްޤައުެމއްގެ  ިމޝަންއިވާ  ގެ   
ޝަރީޢަތުގައި    ފަރާތުން ފަރާތުން  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ  ކޮންސިއުލަރ  ނުވަތަ 

 ބައިވެރިވާން އެދޭނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.    
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ހާޒިރުކުރާ )ށ(    ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުއްާޖއަކީ    ކުށެއްގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ކުއްޖާ 
ކަުމގަ ކުއްެޖއް  ރެފިއުީޖއެއް  ނިސްބަތްނުވާ  ޤައުަމކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ވާނަމަ،  އި 

ޑިޕްލޮެމޓިކް   ތަމްސީލުކުރާ  ޤައުމު  ނިސްބަތްވާ  އޭނާ  ނުވަތަ  ވާނަަމ،  ކަުމގައި 
ނެތް    އްނެިމޝަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް  ކޮންސިއުލަރ  ނުވަތަ 

ޙިާމޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ޤައުެމއްގެ ކުއްެޖއް ކަުމގައި ވާނަމަ، އޭނާގެ ަމޞްލަޙަތު  
ނުވަތަ  ަޖާމޢަތެއް  ނުވަތަ  ަޖްމޢިއްޔާއެއް  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ނުވަތަ  ޤައުެމއްގެ 
ފަރާތަކުން  ތަމްސީލުކުރާ  ަޖާމޢަތެއް  ނުވަތަ  ަޖްމޢިއްޔާއެއް  އެނޫންވެސް 

 ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. 

ތަރުޖަމާނެްއގެ ެއހީތެރިކަން  
 ލިބިދިނުން  

ހާޒިރުކުރާ )ހ(  . 27 ތުހުަމތުގައި  ދިވެހިބަހުން   ކުށެއްގެ  ކުއްާޖއަކީ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ 
ނުވަތަ    ،ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކައި، ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ކުއްޖެއްނަަމ

ނުވަތަ   ކުއްެޖއްނަމަ،  އެނގޭ  ވާހަކަދައްކަން  ބަހުން  ރަށެއްގެ  ވަކި  ހަަމއެކަނި 
ފަރާތެއްގެ  އެ  ފަރާތެއްނަމަ،  ަމޙްރޫްމވެފައިވާ  އަޑުއިވުުމން  ވާހަކަދެއްކުމުންނާއި 
ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، އެ ކުއްާޖއަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އެނގޭ  

 ރުވައިން ވާހަކަދައްކަން ދަންނަ ތަރުަޖާމނެއްގެ އެހީގައެވެ.     ނުވަތަ ބަހު ހުންބަ

ދަޢުވާލިބޭ  )ށ(    ތުހުަމތުގައިވާ ނުވަތަ  ކުށުގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  )ހ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  މި 
ބޭނުންވާ   ހަަމަޖއްސަން  ތަރުަޖާމނަކު  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އެ  ނުވަތަ  ކުއްޖާ 

ހަަމެޖއްސުުމ ތަރުަޖާމނަކު  ތުހުަމތުގައިވާ ހާލަތުގައި،  ކުށުގެ  އިޚްތިޔާރު،  ގެ 
އެދޭނީ އެކަަމށް  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ    ، ކުއްާޖއަށް 

ގަވާއިދު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ''ތަރުަޖާމނު  "  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ގައިވާ 
 ހަަމެޖއްސުަމށް އެދޭ ފޯުމ'' އިންނެވެ.   

ފިޔަވައި   )ނ(    ހާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ނުވަތަ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި، އެ ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން ތަރުަޖާމނަކު ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ރަނގަޅަށް   )ރ(    ދިވެހިބަހުން  ކުއްާޖއަކީ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 
ވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ކުއްެޖއްނަމަ، ނުވަތަ ހަަމއެކަނި  ވާހަކަދައްކައި، ދި

ނުވަތަ   ކުއްެޖއްނަމަ،  އެނގޭ  ވާހަކަދައްކަން  ބަހުން  ރަށެއްގެ  ވަކި 
ވާހަކަދެއްކުމުންނާއި އަޑުއިވުުމން ަމޙްރޫްމވެފައިވާ ކުއްެޖއްނަމަ، ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް  

ވާހަކަ ރަނގަޅަށް  ކުއްާޖއަށް  އެ  އެނގޭގެންދަންވާނީ،  ބަދައްކަން  ނުވަތަ    ހުން 
އެވެ. އަދި އެފަދައިން  ގަބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކަން ދަންނަ ތަރުަޖާމނެއްގެ އެހީއާއެކު

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓުން ތަރުަޖާމނަކު    ،ހާޒިރުކުރެވޭ ކުއްަޖކަށް
އްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ  ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ކުއްޖާ ނުވަތަ ކު
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''ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  އެދޭނީ  އެކަަމށް  ބޭނުންވާނަަމ،  ހަަމަޖއްސަން  ތަރުަޖާމނަކު 
ފޯުމ''   އެދޭ  ހަަމެޖއްސުަމށް  ''ތަރުަޖާމނު  ގައިވާ  ގަވާއިދު''  އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ 

 އިންނެވެ.   

އަހަރުން ަމތީގެ  )އަށާރަ(    18އުުމރުން    ، ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ )ބ(   
ީމހާއަކީ ދިވެހިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކައި ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ  

އެނގޭ    ، މީހެއްނަަމ ވާހަކަދައްކަން  ބަހުން  ރަށެއްގެ  ވަކި  ހަަމއެކަނި  ނުވަތަ 
މީހެއްނަމަ، ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުންނާއި އަޑުއިވުުމން ަމޙްރޫްމވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، 

ހަަމަޖއްސާނީ  އޭ ތަރުަޖާމނެއް  އިުޖރާއަތުގެ "ނާއަށް  ިޖނާއީ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ންނެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ގަވާއިދު

ކޮށްދިނުަމށް   ކުޑަކުއްެޖއްގެ ވާހަކަ ތަރުަޖމާ ކުރުަމށް ނުވަތަ ކުޑަކުއްަޖކަށް ތަރުަޖާމ )ޅ(  
ހުނަރުތައް  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު  ކުޑަކުދިންނާ  ހަަމެޖއްސުުމގައި،  ތަރުަޖާމނެއް 

ކަމާ  ފަރާތަކަށް   ދަންނަ،  ލިބިފައިވާ  ތަްމރީނު  ޚާއްޞަ  ގުޅުންހުރި 
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ  "ތަރުަޖމާނުގެ ގޮތުގައި ހަަމަޖއްސާ ފަރާތަކީ   )ކ(   
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ޑިޕާޓްަމންޓް    "ގަވާއިދު

ދަފުތަރުގައި  ތަރުަޖމާނުންގެ  ބަލަހައްޓާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް 
 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  

އޮ  )އ(    ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ކ(  އާއި  )ޅ(  ާމއްދާގެ  ނަަމވެސް،  މި  ތް 
ނުވަތަ ީމހާގެ ހާލަތަށް ބަލައި، އެ ފަރާތަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް   ގެާޖތަރުަޖާމކޮށްދެވޭ ކުއް

ފަރާތަކަށްކަަމށް،  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ީމހަކަށް  ޢާއިލާގެ  ތަރުަޖާމކޮށްދެވޭނީ 
ޝަރީޢަތަށް   ފަރާތުން  ީމހާގެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  ތަރުަޖާމކޮށްދެވޭ 

ގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   )ކ(  އާއި  )ޅ(  ާމއްދާގެ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އެކަަމށް 
އިޚްތިޔާރު ދިނުުމގެ  އިސްތިސްނާއެއް  އުސޫލުން  ފަނޑިޔާރަށް    ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.    

ގައި   )ވ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ކުއްާޖއަކީ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ކުއްެޖއް ކަަމށް ވާނަމަ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

)ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން، ލިޔުުމން ކޯޓަށް    2ޚިދުަމތުން އެ ަމޢުލޫާމތު، ަމދުވެގެން  
    އަންގަންވާނެއެވެ.  
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ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ   )މ(  
މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ނުވަތަ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި 
ަމޢުލޫާމތު   އެ  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވާނަމަ،  ކަުމގައި  ފަރާތެއް 

 ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.      އިރާލަލިޔުުމން ދު

)ބ( ގައި   )ފ(    ާމއްދާގެ  މި  ފަރާތަކީ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ދިފާޢީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަުމގައި ވާނަމަ، ދިފާޢީ ވަކީލު، 

 ވެ.      ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެ އިއެ ަމޢުލޫާމތު، ލިޔުުމން ދުރާލަ

މި ާމއްދާގެ ދަށުން ތަރުަޖާމނަކު ހަަމަޖއްސާ ހާލަތުގައި، ޝަރީޢަތް ފެށުުމގެ ކުރިން   )ދ(   
ކޯޓުން   ފުރުޞަތު  ވާހަކަދެއްކުުމގެ  ތަރުަޖާމނާ  ީމހާ،  ނުވަތަ  ކުއްޖާ  އެ 
ވާހަކަތައް  ދެކެވޭ  ދެެމދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ިމއީ  ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 ވަރު ކުރުަމށް ޓަކައެވެ.       ދެފަރާތަށްވެސް ދޭހަވެ ފަހުުމވާކަން ކަށަ

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ތަރުަޖާމނު ހުންނަންވާނީ، ތަރުަޖާމކޮށްދެވޭ ފަރާތާ އެއް   )ތ(   
ހާޒިރެއްގައެވެ. އަދި ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ެމދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި 

ދެފަރާތް   ގެންދިއުުމގެ    ގައިތަނެއްއެއްމި  ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް  ބައިތިއްބައިގެން 
ހަަމަޖ އެހެންނަަމވެސް  އިންތިޒާުމތައް  އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  އްސަން 

ފަރާތް   ތަރުަޖާމކޮށްދެވޭ  ނެތްނަމަ،    ވޭތަންވެއެއްތަރުަޖާމނާއި  ހާލަތެއް         ފަދަ 
މި ާމއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ދެކެވޭ ވާހަކަ ދެފަރާތަށްވެސް ފަހުުމވާކަން  

ކު ފެށުުމގެ  ޝަރީޢަތް  ޓަކައި،  ކުރުަމށް  ކޮންފަރެންސާއި   ،ރިންކަށަވަރު  އޯޑިއޯ 
ކޯޓުން  ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރުުމގެ  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ 

 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.               

ާޚްއޞަ ެއހީތެރިކަން  
 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަްއ 

ހާޒިރުކުރާ )ހ(  . 28 ހިނގާ  ކޯޓަށް  ީމހާއަކީ  ނުވަތަ  ދަތިވާފަދަ ގާނބިކުއްާޖ  އުޅުަމށް   ވެ 
ނުވަތަ މީހެއްނަަމ، އެ ފަރާތެއް    ނަަމއްޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހުރި ކުއްެޖ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުަމށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ 
 ގޮތެއްގެ ަމތިން ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.   

ހާޒިރުކުރާ )ށ(    ބޭނުންވާ    ކޯޓަށް  އެހީތެރިކެަމއް  ޚާއްޞަ  ބެލެނިވެރިޔަކީ  ކުއްެޖއްގެ 
ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުަމށްޓަކައި އެ ހާލަތެއް 
 ލާޒިުމކުރާ ގޮތެއްގެ ަމތިން، ކޯޓަށް ދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަެމއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްޖާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް  )ނ(   
ނަފްސާނީ   ނުވަތަ  ބައްޔެއް  ސިކުނޑީގެ  ީމހާއަކީ  ނުވަތަ  ކުއްާޖއަކީ  ހާޒިރުކުރެވޭ 
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ގެންދިއުަމށް   ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތުގައި  ވާނަމަ،  ކަުމގައި  ފަރާތެއް  ހުރި  ބައްޔެއް 
ަމޢުލޫާމތު، އެ ފަރާތަށް ދޭހާވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  ހަަމެޖހިފައިވާ ކަންތައްތަ ކާ ގުޅޭ 

 ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.       

ކޯޓަށް  )ރ(    ކުއްަޖކު  ހުރި  ހާލަތެއްގައި  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ހާޒިރުކުރާނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ  

ދައުލަތުގެ އޮފީ ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ނުވަތަ  ހުން 
  ކަމާ  ،އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ިމކަުމގައި އިއިދާރާއިން އެ ަމޢުލޫާމތު ކޯޓަށް ދުރާލަ

ނުވަތަ    ގެގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގެ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ޗައިލްޑް ސައިކޮލޮިޖސްޓެއް
ހެލް ބޭނުންވާނަަމސްޕެޝަލިސް  ތްެމންޓަލް  ކޯޓަށް  އެހީތެރިކަން  އެފަދަ ، ޓެއްގެ 

 ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަަމށް އެދުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      

ައނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ  
ގެްއލުން ލިބުނު ފަރާތަށް  
 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރުން 

ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުެމއް  ކުޑަކުއްަޖކު ކުރާ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް   )ހ(  . 29
ގަޑިއާއި   ދުވަހާއި  ބާއްވާ  އަޑުއެހުން  ފުރަތަމަ  ަމއްސަލައިގެ  ލިބިފައިވާނަމަ، 

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ނުވަތަ ގެއްލުން   ،ަމއްސަލައިގެ ޙުކުްމ ކުރާ ދުވަހާއި ގަޑި
ތުން ޝަރީޢަތުގެ ލިބުނު ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ފަރާ

ަމޖިލީހަށް ހާޒިރުވުަމކީ ލާޒިމު ކަެމއް ނޫނެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު  ނުވަތަ ގެއްލުން  
ސާފުކުރަން  ަމޢުލޫާމތު  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  ކުރިޔަށްދާ  ަމއްސަލަ  ފަރާތުން  ލިބުނު 
އެދޭނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތަކީ އެ ފަރާތަށް ހާަމކުރެވިދާނެ ފަދަ ަމޢުލޫާމތަކަށް ވާނަމަ،  

ހިއްސާކުރުަމކަށް ކޯ އެފަރާތާ  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ަމތިން،  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ        ޓުން 
 މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.      

ލިބުނީ   )ށ(    ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނީ  އަނިޔާ  އަހަރުން   18ަމއްސަލައިގައި  )އަށާރަ( 
ކަަމށް ކުޑަކުއްަޖކަށް  ގެއްލުން  ދަށުގެ  ނުވަތަ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ލިބުނު  ވާނަމަ،   

ގޮތުގެ  )ހ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  އެދޭނަމަ، މި  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްާޖއާއި 
 ަމތިން އެ ަމޢުލޫާމތު ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.       

ކުއްާޖގެ   )ނ(    ފަރާތުން  ލިބުނު  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ަމއްސަލައިގައި 
ަމއްސަލައިގައި   ފަރާތަކީ  އެ  އަދި  އެދޭނަމަ،  ހާޒިރުވާން  ަމޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ 
ފަރާތަށް  ފަރާތެއް ނޫންނަމަ، އެ  ހާޒިރުކުރެވޭނެ  ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް     ހެއްކެއްގެ 

 އެ ފުރުޞަތު ދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.    

ަމއްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަކީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   )ރ(   
ފަރާތުން   އެ  ހާލަތުގައި،  ބެލެވޭ  ފަރާތެއްކަަމށް  ހާޒިރުކުރެވޭނެ  ޝަރީޢަތަށް 
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 އެދުުމން، އެ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުުމގެ  ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސްތަކަށް ހާޒިރުވުަމށް
އެ ފަރާތެއް     ކުރިން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި އެހެން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުުމގެ ކުރިން  

ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުަމކީ، ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ  
ނުވަތަ ގެއްލުނު ލިބުނު    ކަެމއްކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަނިޔާ ލިބުނު

ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިެމންދެން އަދި/ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ހެކިންގެ ހެކިބަސް  
ފަ ލިބުނު  އަނިޔާ  ނިެމންދެން،  ފަރާތަށް    ށްރާތަނަގައި  ލިބުނު  ގެއްލުން  ނުވަތަ 

 ،ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ފަސްކުރުަމށް ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު
ގެއްލުން  ފަނޑި ލިބުނު ނުވަތަ  ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް،  އަނިޔާ  ޔާރަށް 

ސާފުކުރަން  ަމޢުލޫާމތު  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  ކުރިޔަށްދާ  ަމއްސަލަ  ފަރާތުން  ލިބުނު 
އެދޭނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތަކީ އެ ފަރާތަށް ހާަމކުރެވިދާނެ ފަދަ ަމޢުލޫާމތަކަށް ވާނަމަ،  

ަމތިން ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އެ ކޯޓުން  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ހިއްސާކުރުަމކަށް   ،      ފަރާތާ 
 މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.               

 ،މި ާމއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށްފަހު )ބ(   
  ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި   ފަރާތުން  އަނިޔާ ލިބުނު

ކޯޓުން  މަތިން  ގޮތުގެ  އަންނަނިވި  ހާލަތުގައި  އެދޭ  ބައިވެރިވުަމށް 
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ލިބުނީ   ( 1)    ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނީ  އަނިޔާ  )އަށާރަ(   18ަމއްސަލައިގައި 
ކަަމށް ކުޑަކުއްަޖކަށް  ދަށުގެ  ޝަރީޢަތުގެ   އަހަރުން  ކުއްޖާ  އެ  ވެފައި، 

ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހަށް   ބެލެނިވެރިޔަކާއެކު  އެދޭނަމަ،  ހާޒިރުވާން 
ަމޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު އެ ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ގެއްލުން    ކުއްާޖނު  އަދި ިމގޮތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި، އަނިޔާ ލިބު
ގައި،  ލިބުނު ކުއްޖާ، ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހަށް ސީދާ ހާޒިރުކުރުުމގެ ބަދަލު 

އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ެމދުވެރިކޮށް  ކޯޓުގައި
ކޯޓުން  އިންތިޒާމު  ބެލުުމގެ  އަޑުއަހައި  ަމިޖލިސް  ޝަރީޢަތުގެ  އެ 

 ؛    ހަަމަޖއްސައިދިނުން

ލިބުނު   ( 2)    ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން  ދަށުގެ   18އަނިޔާ  )އަށާރަ( އަހަރުން 
ނެތް ކުއްާޖގެ   ހާޒިރުވެވެން  ކޯޓަށް  ކުއްާޖއާއެކު  ބެލެނިވެރިޔާއަށް 

ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ލިބޭ  އަނިޔާ  ހާލަތެއްގައި، 
 ؛  ކުއްާޖއާއެކު ހާޒިރުވެ ހުރުަމށް އެންގުން  ކުޒަފަދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ުމވައް
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ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހަށް އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުން   ( 3)   
ހިފަހައްޓަންެޖހޭ   ަމިޖލިހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ކުރިން  ހާޒިރުވުުމގެ 
ދިނުާމއި،   ަމޢުލޫާމތު  ކޯޓުން  ފަރާތަށް  އެ  ބެހޭގޮތުން  ިމންގަނޑުތަކާ 
ފަރާތުން  އެ  ޢަަމލެއް  އެއްވެސް  ކެނޑޭފަދަ  ޙުރުަމތް  ޝަރީޢަތުގެ 

އެޅުުމގެ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަކާެމދު  އެ  ކޯޓަށް ހިންގައިފިނަމަ،  ބާރު   
 ؛ލިބިގެންވާކަން އެ ފަރާތަށް އެންގުން

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ޒާތާއި ބާވަތުން، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ނުވަތަ  ( 4)   
އަޑުއެހުަމށް   ޢާއިލާއިން ޝަރީޢަތް  ފަރާތެއްގެ  ނިޔާވި  ކުށުގެ ސަބަބުން 

ވީޑިއޯ ކޮން ނުވަތަ  ކޮންފަރެންސް  އޯޑިއޯ  ފަރެންސް  އެދޭނަމަ، ކޯޓުގައި 
އިންތިޒާުމ   ބެލުުމގެ  އަޑުއަހައި  ަމިޖލިސް  ޝަރީޢަތުގެ  އެ  ެމދުވެރިކޮށް 

 ކޯޓުން ހަަމަޖއްސައިދިނުން.   

ފަރާތަށް  )ޅ(   ލިބުނު  ގެއްލުން  ލިބުނު ނުވަތަ  އަނިޔާ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
ވީޑިއޯ   އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ  ހާޒިރުވުުމގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތް  ޝަރީޢަތަށް 
ދޭންވާނީ،   ކޯޓުން  ފުރުޞަތު  އަޑުއެހުުމގެ  ކޯޓުގައި  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް 

އެކަާމެމ ދިފާޢުން  ބެލުަމށްފަހު،  ދައުލަތުންނާއި  އިއުތިރާޒުކުރޭތޯ  ދު 
އަނިޔާ   އަޑުއެހުަމށްފަހު،  ސަބަބުތައް  ހުށަހަޅާ  އެކަަމށްޓަކައި  އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ 
ފަނޑިޔާރު ނިންާމ   ފަރާތަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭން  ލިބުނު  ގެއްލުން  ލިބުނު ނުވަތަ 

 ހާލަތުގައެވެ. 

ަމއްސަލައިގައި ޙުކުްމކުރުާމއެކު އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް،   )ކ(   
ަމއްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުން ކުރި ޙުކުމް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުން 
ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ނިންަމއިފިނަމަ، އަދަބު ކަނޑައަޅާ ދުވަހު، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ  

ކަނޑައެޅު ފަރާތަށް ަމއްޗަށް  ލިބުނު  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނު  އަނިޔާ  އަދަބު،  ނު 
ަމއްޗަށް   ކުއްާޖގެ  ފަސްކޮށް،  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު  އަންގަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން 
ަޖލަށްލުން ފިޔަވައި އެޅިދާނެ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ، އަނިޔާ ލިބުނު  

 ން އަންގަންވާނެއެވެ.       ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ކޯޓުން އެކަ

މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު   )އ(   
ފުރުޞަތު  ހާޒިރުވުުމގެ  ކޯޓަށް  ނުވަތަ  ދޭނީ  ަމޢުލޫާމތު  މި  ކޯޓުން          ފަރާތަށް 

އެސް.އެްމ.އެސް އަންގާނީ  އޮތްކަން  ފަރާތަށް  އި.  އެ  ނުވަތަ  ލެކްޓްރޯނިކް  އަކުން 
ފޮނުވުަމކީ   އަުމރު  ފަރާތަށް  އެ  ހާޒިރުވުަމށް  ކޯޓަށް  ެމދުވެރިކޮށެވެ.  ވަސީލަތެއް 
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 ލާޒިުމކަެމއް ނޫނެވެ.  

އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުން ަމއްސަލަ ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުަމށް   )ވ(   
ބޭނުންނުވާކަަމށް ނުވަތަ ަމއްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޙުކުްމ އެނގެން ބޭނުންނުވާކަަމށް  
ބުނެފައިވާނަމަ، މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތައް ކޯޓުން އެ ފަރާތަށް 

ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް   ފޯރުކޮށްދޭކަށެއް
ފަރާތަށް  އެ  ބަލައި،  ކުޑަބޮޑުިމނަށް  އަސަރުގެ  ކޮށްފައިވާ  ސަބަބުން          ކުށުގެ 
ފަރާތުގެ  އެ  ގެންދިއުަމކީ  ފޯރުކޮށްދެުމން  ަމޢުލޫާމތު  ާމއްދާގައިވާ  މި 

ވޭނަމަ، ނުވަތަ އެކަުމގެ ސަބަބުން  ަމޞްލަޙަތުގައިވާ ކަެމއް ނޫންކަަމށް ފާހަގަކުރެ
ގެއްލުެމއް އެ ފަރާތަށް ކުރިަމތިވެދާނެކަަމށް ކަާމބެހޭ ފަރާތަކުން އިތުރު  ނަފްސާނީ  

ފަރާތަށް   ަމޢުލޫާމތު އެ  ާމއްދާގައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް، މި  ލަފާދީފައިވާނަމަ، އެކަަމށް 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯރުކޮށް ނުދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ާމއްދާ

ހާލަތު  ފަރާތުގެ  ލިބުނު  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނު  އަނިޔާ         ފަދައިން، 
ކޯޓުން  އޮފީހާ  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޓަކައި،  ދެނެގަތުަމށް 

                      ަމޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.  

މި ާމއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އަނިޔާ ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުން  )މ(  
ނުވަތަ   ބޭނުންނުވާކަަމށް  ބެލުަމށް  ކުރިޔަށްދާގޮތް  ަމއްސަލަ  ފަރާތުން  ލިބުނު 
ަމއްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޙުކުމް އެނގެން ބޭނުންނުވާކަަމށް ބުނެފައިވާނަމަ، ލިޔުުމން  

ފަރާތަށް ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެއެކަން   ލިބުނު  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ވެ. 
ކަެމއް   ަމޞްލަޙަތުގައިވާ  ފަރާތުގެ  އެ  ގެންދިއުަމކީ  ފޯރުކޮށްދެުމން  ަމޢުލޫާމތު 

 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.          އެކަން  ނޫންކަަމށް ކޯޓުން ނިންމާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ލިޔުުމން  

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ނު ކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަ

ޤާނޫނީ ެއހީތެރިކަން  
ލިބުމުގެ ަޙްއޤާިއ ދިފާޢީ  
 ވަކީލުން ޢައްޔަނު ކުރުން 

ކު )ހ(  . 30 އެންެމހައި    ގެއްާޖތުހުަމތުގައިވާ  ޝަރީޢަތުގެ  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ 
ަމރުޙަލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، އެ ކުއްާޖގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތުކުރާނެ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިދިނުމާ އެކުގައެވެ.   

ަމތިން،   )ށ(    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގޮތެއް މި  ބަންދާެމދު 
ނަންބަރު    ،ނިންުމަމށް ޤާނޫނު)  18/2019ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ      ގެ  (ކުޑަކުދިންގެ 

ކުރިަމއްޗަށް    1-58 ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކުއްޖާ  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  ވަނަ 
ހާޒިރުކުރެވޭ އެންެމ ފުރަތަމަ ވަގުތުން ފެށިގެން ކޯޓުގެ އެންެމހައި ަމރުޙަލާތަކެއް  
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 ނިެމންދެން ކުއްާޖއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންެޖހޭނެއެވެ.  

)ހ( ގައިވާ )ނ(    ާމއްދާގެ  ވަކީލެއް މި  ދިފާޢީ  ބޭނުންކުރުުމގައި، އަިމއްލައަށް   ޙައްޤު 
ކުއްާޖއަށާއި ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި   ،ޢައްޔަނު ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "ިމގޮތުގެ ަމތިން ޢައްޔަނުކުރާ ދިފާޢީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރާނީ،  
 'ވަކާލާތުކުރުަމށް އެދޭ ފޯުމ'' އިންނެވެ.     ގައިވާ ' " ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ކުރުަމށް ކުއްާޖ ނުވަތަ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ   ދައުލަތުން ދިފާޢީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު )ރ(   
ކުއްާޖއަށާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް   ،ބޭނުންވާނަމަ، އެކަަމށް އެދުުމގެ ފުރުޞަތު
ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުަމށް އެދޭނަމަ،   ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ިމގޮތުގެ ަމތިން ދިފާޢީ

ނަންބަރު   އެހީތެރިކަން   R-4/2021ގަވާއިދު  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  )ދައުލަތުން 
ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  ދައުލަތުން  ''ކުޑަކުދިން،  ގައިވާ  ގަވާއިދު(  ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭ 

ފޯުމ'' ބެލެނިވެރިޔާ ފުރުަމށްފަހު އެދޭ  ފޯމު ،  އެހީއަށް  ހަވާލު  އެ  ކުރުުމން،  ކޯޓަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   އެ ފޯުމކޯޓުން  ، އޮފީހަށްއެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ ބެލެނިވެރިއެއްގެ އަޅައިލުން    ކުއްާޖއަކީ   ތުހުަމތުގައިވާ )ބ(   
ފޯުމގައި   ސަބަބެއްނެތި  ަމޤުބޫލު  ނުވާނަމަ، ނުވަތަ  ކަުމގައި  ކުއްެޖއް  ލިބެުމންދާ 
ނަންބަރު  ގަވާއިދު  ހާލަތުގައި،  އިއުތިރާޒުކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާ  ސޮއިކުރުަމށް 

2021/R-4 ) ްއެހީތެރިކަނ ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭ   ދައުލަތުން 
ގަވާއިދު( ގައިވާ ''ކުޑަކުދިން، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯުމ'' 

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ، ެމދުވެރިކޮށް، އެ ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ވަކީލަކަށް އެދޭނީ
ފުރުަމށް ފޯމު  އިދާރާއިންނެވެ. އަދި އެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ      ފަހު،ަމޞްލަޙަތު 

 އެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ކޯޓުން، އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯމު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.    

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުަމތާ ގުޅޭ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން   )ޅ(  
  ދަޢުވާކޯޓަށް ފޮނުވާއިރު ކުއްާޖއަށް ދިފާޢީ ވަކީލަކު ހަަމެޖހިފައި ނުވާނަަމ، ކޯޓަށް  

ދައުލަތުގެ  ދުވަހު،  ހަވާލުކުރާ  ކުއްާޖއާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ަމއްސަލައިގެ  ބަލައިގަނެ، 
ވަކީލެއް ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންވާކަަމށް ކުއްޖާ ބުނާނަމަ، ގަވާއިދު   ފަރާތުން ދިފާޢީ
އެހީތެރިކަން    R-4/2021ނަންބަރު   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  )ދައުލަތުން 

ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  ދައުލަތުން  ''ކުޑަކުދިން،  ގައިވާ  ގަވާއިދު(  ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭ 
ސޮއިކުރުވުަމށްފަހު،   އިޔާ ލައްވަބެލެނިވެރި  އެ ފޯުމގައި،  އެހީއަށް އެދޭ ފޯުމ'' ފުރައި

އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ  
ގިނަވެގެން ލިބޭތާ  ފޯމު  ނޫން    ،އޮފީހަށް  ބަންދު  ދުވަހުގެ   5ރަސްމީ  )ފަހެއް( 
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 ތެރޭގައި ކުއްާޖއަށް ވަކީލަކު ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.   

ާމއްދާގެ )ޅ )ކ(    ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ މި 
ބުނެފައިވާނަމަ،  ބޭނުންވާކަަމށް  ކުރަން  ޢައްޔަނު  ވަކީލަކު  ދިފާޢީ        އަިމއްލައަށް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކުރާ  81މި ގަވާއިދުގެ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި     7މީ ބަންދުނޫން  ދުވަހުން ފެށިގެން، ގިނަވެގެން ރަސް

ދިފާޢީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 
ލިޔުުމން   ޝީޓުގައި  ފައިލުގައިވާ  ަމއްސަލަ  ފުރުޞަތުތައް،  ދެވޭ  ިމފަދައިން 

 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތުން   )އ(    ކުއްާޖގެ  ހަަމވާއިރު  ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ކ(  ާމއްދާގެ  މި 
އަދި  ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.  ބަލައި  ކޯޓުން  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވޭތޯ  ވަކީލަކު  ދިފާޢީ 
އިތުރު   ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ސަބަބެއް  ަމޤުބޫލު  ފަދަ  ގަބޫލުކުރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް 

ދާގެ ދަށުން އިތުރު ުމއްދަތެއް ދޭން ނިންާމނަމަ،  ުމއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. މި ާމއް
ބަންދުނޫން   ރަސްީމ  ުމއްދަތު،  ދެވޭ  ދުވަހަށްވުރެ   5އެފަދައިން  )ފަހެއް( 

އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަިމއްލައަށް ދިފާޢީ ވަކީލަކު 
ތަ ޢައްޔަނުކުރަން  ވަކީލަކު  ދިފާޢީ  ނުވާނަމަ،  ނަވަސްކަެމއް  ޢައްޔަނުކޮށްފައި 

ނެތީކަަމށް ނުވަތަ އަިމއްލައަށް ވަކީލަކު ހަަމަޖއްސަން ބޭނުންނުވަނީކަަމށް ކޯޓުން  
)ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ    R-4/2021އިފްތިރާޟުކޮށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު  

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭ ގަވާއިދު( ގައިވާ ''ކުޑަކުދިން، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ  
ފުރައި،  ވަކީލެއްގެ ފޯުމ''  އެދޭ  އެހީއަށް  ފޯުމގައި  ލައްވަ  އެ    އި ބެލެނިވެރިޔާ 

ފޯުމ އެ  ކޯޓުން   ، ސޮއިކުރުވުަމށްފަހު،  އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 
ގިނަވެގެން،   ލިބޭތާ  ފޯމު  އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ނޫން   ބަންދު  ކުއް  5ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ވަކީލަކު )ފަހެއް(  ާޖއަށް 
 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.    

ތުހުަމތެއް   )ވ(    ކުށުގެ  ިޖންސީ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ަމއްޗަށް  ނުވަތަ    ނަަމކުއްާޖގެ 
ވަކީލެއް  ދިފާޢީ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ަމއްސަލައިގައި  އެ  އަދި  ދަޢުވާއެއްނަމަ، 

ކުއްާޖގެ ަމއްސަލައިގައި  އެ  އެދޭނަމަ،  ކުއްާޖ  ފަރާތުން  ޢައްޔަނުކުރަން   
ފުރުޞަތު  އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ  ވަކީލެއް  ިޖންސެއްގެ  އެދޭ  ކުއްޖާ  ވަކާލާތުކުރަން 
ވަކީލެއް،   ިޖންސެއްގެ  އެދޭ  ކުއްޖާ  އެހެންނަަމވެސް،  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކުއްާޖއަށް 
ވަގުތަކު  އެ  ތެރޭގައި  ޚިދުަމތުގެ  އެއިޑް  ލީގަލް  އޮފީހުގެ  ެޖނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 

، ދައުލަތުން ހަަމަޖއްސައިދޭ ވަކީލާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް  ހަަމެޖއްސެން ނެތްނަަމ
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 ގެންދަންވާނެއެވެ.    

ޤާނޫނާ  )މ(   ހުރީ  ބަހައްޓައިފައި  ބަންދުގައި  ނުވަތަ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  ކުޑަކުއްަޖކު 
ހުށަހަޅާއިރު،   ކޯޓަށް  އެދި  އަުމރަކަށް  ކޯޕަސް  ހޭބިއަސް  ބުނެ،  ކަަމށް  ޚިލާފަށް 

ފަރާތުން ނުވާނަމަ،ކުއްާޖގެ  ޢައްޔަނުކޮށްފައި  ވަކީލަކު  ވަކާލާތުކުރާނެ  ގަވާއިދު    
އެހީތެރިކަން    R-4/2021ނަންބަރު   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  )ދައުލަތުން 

ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  ދައުލަތުން  ''ކުޑަކުދިން،  ގައިވާ  ގަވާއިދު(  ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭ 
ފޯުމ''   އެދޭ  ފޯުމގައި،  ފައިފުރައިއެހީއަށް  ލައްވަބެލެނިވެރި  އެ   އިޔާ 

އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެ ފޯުމ ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   ،ސޮއިކުރުވުަމށްފަހު
އަދި އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯމު ލިބުުމން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުއްާޖއަށް 

                                  ވަކީލަކު ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
ފަށާިއރު ހިނގަމުންދާ  

 މަްއސަލަތަްއ  

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާއިރު   18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 31
ޢައްޔަނު  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ކުއްާޖއަށް  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހިނގަުމންދާ  ކޯޓުގައި  ުޖވެނައިލް 
ަމތިން ކުއްާޖއަށް ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުުމގެ  ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިންނާއި  ކުށްކުރާ    ،އިންތިޒާުމތައް
 ކޯޓުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.        

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް  
ާޚްއޞަ ތަމްރީނު  

 ލިބިދިނުން 

ނިޒާަމށާއި   )ހ(  . 32 ޢަދުލުގެ  ިޖނާއީ  ކުޑަކުދިންގެ  ވަކީލުންނަކީ،  ޤާނޫނީ  ހާޒިރުވާ  ކޯޓަށް 
ކުޑަ ގަވާއިދުތަކަށާއި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޤާނޫނުތަކާއި  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުދިންގެ 

ކުދިންނަށް  އެ  އަހުލުވެރި،  ިމންގަނޑުތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އެކި  ހުނަރުތަކާއި،  ކުރުުމގެ  ުމޢާަމލާތު  ކުޑަކުދިންނާ  ކަންތައްތަކާއި،  ކުރިަމތިވާ 

ހާޒިރު ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ކުޑަކުދިންނާ  ބާވަތުގެ  ކުރެވޭ 
ލިބިފައިވާ  ތަްމރީނު  ގުޅޭގޮތުން  ހުނަރުތަކާ  ސުވާލުކުރުުމގެ  ޝަރީޢަތުގައި 
ތަްމރީނުތަކަކީ ހިންގޭ  ިމފަދައިން  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ކަުމގައި          ،ފަރާތްތަކެއް 

މި ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 
 ސައްކަތުގެ ާމޙައުލުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަްމރީނުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.    ަމ

ތަްމރީނު )ށ(    ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގުޅުންހުރި  ، މި  ކަމާ 
ކުރިޔަށް  އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  އިދާރާތަކާއެކު، 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.  

ތަްމރީނު )ނ(    ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގަވާއިދަށް ، މި  މި 
ފަށާތާ   ތެރޭގައި  6ޢަަމލުކުރަން  މަސްދުވަހުގެ  ތެރޭގަ  ،)ހައެއް(  އި  ިމ ނިޒާުމގެ 
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ަމޢުލޫާމތު   ވަކީލުންގެ  ކުރުުމން، އެ  ފުރިހަމަ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ކުރާ  މަސައްކަތް 
ވަކީލުންގެ   ލިބިފައިވާ  ތަްމރީން  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ހިއްސާ  ކޯޓަށް  ުޖވެނައިލް 
ދިފާޢުގައި  ކުއްާޖގެ  ވަކީލުންނާއި،  އޮފީހުގެ  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިސްޓު، 

ކޯޓަށް އަހަރަކު   ވަކާލާތުކުރުަމށް  ކޮންމެ  ހިމެނޭގޮތުން،  ވަކީލުން              ހާޒިރުވާ 
 )އެކެއް( ފަހަރު، ކަމާ ގުޅޭ ުމއައްސަސާއިން ހޯދަންވާނެއެވެ.   1

ވަކާލާތުކުރުމަށް ެއދި  
 ހުށަހެޅުމާއި ބަލަިއގަތުން 

ދަޢުވާއެއްގައި،  )ހ(  . 33 ނުވަތަ  ތުހުަމތެއްގައި  ިޖނާއީ  ކުރެވޭ  ަމއްޗަށް         ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
އެ ކުއްާޖއަށް ދިފާޢީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަންވާނީ، އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. 

ކުރުަމށް ބެލެނިވެރިޔާގެ    އަދި ބެލެނިވެރިއެއް ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކީލު ޢައްޔަނު
އެ ކުރާނީފަރާތުން  އެކަން  ހާލަތުގައި  ނުލިބޭ  ކުޑަކުދިންގެ    ، އްބާރުލުން  ކުށްކުރާ 

ގޮތަކަށް   ނޫން  ިމ  އިދާރާއިންނެވެ.  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު 
ކޯޓަށް    ،ޢައްޔަނުވެގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ދިފާޢީ ވަކީލުން ބަލައިނުގަތުުމގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.          

ތުގެ ފަރާތުން ހަަމަޖއްސައިދޭ ވަކީލުން ފިޔަވައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ހާޒިރުވާ ދައުލަ )ށ(   
ަމތިން،   ގޮތުގެ  )ހ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  ހާޒިރުވާންވާނީ، މި  ވަކީލުން ޝަރީޢަތަށް 

ޢައްޔަނުވެގެންނެވެ. އަދި   ކަުމގައި  ވަކީލެއް  ދިފާޢީ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "ކުއްާޖގެ 
އިުޖރާއަތުގެ ފޯުމ'' "  ގަވާއިދު ިޖނާއީ  އެދޭ  ''ވަކާލާތުކުރުަމށް  ގައިވާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.             އެ ފޯުމކޯޓަށް ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު، 

ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާކަން  )ނ(    ވަކީލު  ދިފާޢީ  ހަަމަޖއްސައިދޭ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 
ބަޔާންކޮށް، އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ލިޔުން ލިބުުމން، އެ ފަރާތަކީ ކުއްާޖގެ  
ކޯޓުން  ކަުމގައި  ފަރާތް  ކުރެވިފައިވާ  ޢައްޔަނު  ވަކީލުކަުމގައި  ދިފާޢީ 

ިމފަދައި އަދި  އެއްވެސް  ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  ވަކީލު  ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ން 
ލިޔުަމކުން   އެކަން  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ބަދަލުވެއްެޖނަމަ، އެޓަރނީ  ސަބަބަކާހުރެ 

 ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުގެ   )ރ(    ދަޢުވާކުރާ  ފަރާތްތަކާއި  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ަމއްސަލަތައް  ިޖނާއީ 
ހައިސިއްޔަތުން، އެ ީމހަކު އެ ަމއްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 
ަމއްސަލަތަކުގައްޔާއި،   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ      ނުވަތަ 

ފު ަމޞްލަޙަތު  ީމހެއްގެ  ގޮތުގައި އެ  ވަކީލެއްގެ  ދިފާޢީ  ަމއްސަލަތަކުގައި،     ށުއަރާ 
 އެ ީމހަކު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  
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ލާތު  ދިފާޢީ ވަކީލާ މުޢާމަ
 ކުރުން 

ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުޑަކުއްެޖއްގެ ދިފާޢީ ވަކީލު، ޝަރީޢަތުގެ  )ހ(  . 34
ކުރުަމށް އެދިއްެޖނަަމ، ކޯޓުން އެކަން  ަމިޖލިސް ފެށުުމގެ ކުރިން ކުއްާޖއާ ބައްދަލު

 ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.  

ކުއްޖާ ހުރީ ދިފާޢީ ވަކީލު ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ކަަމށްވާނަމަ، އަދި   )ށ(   
ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީހަކީ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  
ަމިޖލީހެއްނަމަ،   ޝަރީޢަތުގެ  ގެންދެވޭ  ކުރިޔަށް  ޒަރީޢާއިން       ކޮންފަރެންސިންގެ 

ބަޔާ )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ދިފާޢީ  މި  އޭނާގެ  ކުއްާޖއަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ންކޮށްފައިވާ 
ުމޢާަމލާތު  އަދި   ވަކީލާ  ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  އިންތިޒާުމ  ކުރެވޭނެ 

ކުއްާޖއާއި އޭނާގެ ދިފާޢީ ވަކީލާ ދެެމދު ކުރެވޭ ުމޢާަމލާތަކީ އެހެން އިތުރު ފަރާތަކަށް 
ަމލާތެއްކަން   ޙިާމޔަތް ލިބިގެންވާ ުމޢާއަދި  ކުރެވިފައިވާއްރުހެން، ސިއިވިގެން ނުވާނޭ

 ކަށަވަރުކުރުަމށް އަޅަންެޖހޭ އެންެމހައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޯޓުން އަޅަންވާނެއެވެ.          

ައޑުެއހުމަށް ދިފާޢީ  
 ވަކީލުން ހާޒިރު ނުވުން 

ށް، ަމއްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އޮންނަ ތާރީޚާއި ގަޑި ދިފާޢީ ވަކީލަށް އަންގައިފައިވަނިކޮ )ހ(  . 35
އުޒުރެއް މަޤްބޫލު  ލިބިފައިވަނިކޮށް،  ވަކީލަށް  ދިފާޢީ  ަމޢުލޫާމތު  އެކަުމގެ   ނުވަތަ 
 ނެތި އެ އަޑުއެހުަމށް ހާޒިރު ނުވެވޭނެ ގޮތަކަށް ވަކީލު ޢަަމލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

ރަށުން ބޭރަށް ދާންެޖހުުމގެ ސަބަބުން ަމއްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުަމށް ދިފާޢީ ވަކީލަށް   )ށ(   
ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ހާޒިރު ހާލަތެއް  ިޖނާއީ  " ނުވެވޭފަދަ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

ގަވާއިދު ހުށަހަޅާ   "އިުޖރާއަތުގެ  އެދި  ހުއްދައަށް  ދިއުުމގެ  ''ފުރައިގެން      ގައިވާ 
ފޯުމ'' އިން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަލިވުުމގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތަށް  

،  އެ ގަވާއިދުގައިވާ ''ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ެމޑިކަލް  ހާޒިރުވުަމށް އުޒުރުވެރިވާނަަމ
ފޯުމ'' އިން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެހެން ކޯޓެއްގައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ 
ހާޒިރުވުަމށް   ޝަރީޢަތަށް  ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް  ހާޒިރުވުަމށްޓަކައި  ޝަރީޢަތަކަށް 

 ންވާނެއެވެ.     އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އެކަން ލިޔުުމން ކޯޓަށް އަންގަ

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ދައުލަތުން ޢައްޔަނު  )ނ(   
ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް  ދާންެޖހިގެން  ބޭރަށް  ރަށުން  ވަކީލަކު،  ދިފާޢީ  ކޮށްފައިވާ 
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުަމށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކަން  

ކޯޓަށް ލި ލިޔުެމއް  އިުޖރާއަތު  ބަޔާންކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި  ބުުމން، 
 ފުރިހަަމވީ ކަުމގައި ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. 

ވަކީލު  )ރ(    ޚިލާފަށް  ގޮތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ގަވާއިދު"  ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ، އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ގައި    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
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)ތިނެއް( ަމސްދުވަހާއި    3އިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޫޖރިަމނާ ކުރުަމށް ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފަ
)ހައެއް( މަސްދުވަހާ ދެެމދުގެ ުމއްދަތަކަށް އެ ވަކީލަކު ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުަމށް   6

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      ،ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު

ވަކާލާތުކުރަމުންދާ  
މަްއސަލަައކުން  

ކީލު  ތަނާޒުލުވުން ނުވަތަ ވަ 
 ބަދަލުވުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ވަކާލާތު ކުރަުމންދާ ވަކީލަކު ަމއްސަލައިން   )ހ(  . 36
ތަނާޒުލުވާނަމަ، ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނެތް ހާލަތުގައި، 
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެންގުާމއެކު،  

ގަވާއިދުޝަރީޢަތްކުރު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ''ަމއްސަލައިން    "ާމބެހޭ  ގައިވާ 
ފޯުމ''   ހުށަހަޅާ  ވަކީލު  އެދި  ކޯޓަށް    ފައިފުރިހަަމކޮށްތަނާޒުލުވުަމށް 

ވަކީލެއް  ދިފާޢީ  ހަަމަޖއްސައިފައިވާ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ކަނޑައެޅި ތަނާޒުލުވާކަން  ވަކީލު  އެދޭނަމަ،  އުސޫލުގެ  ތަނާޒުލުވާން  އޮންނަ  ފައި 

ތެރެއިން އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ  
 އޮފީހުން އެކަން ލިޔުުމން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.    

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވަކީލު ތަނާޒުލުވާ ހާލަތުގައި، ަމއްސަލައާ   )ށ(   
ގައިވާ ''ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   3ޔެކިޔުންތައް، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  ގުޅޭ އެންެމހައި ލި

ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެ  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ކޯޓަށް  ޗެކްލިސްޓް'' އާއެކު 
ޗެކްލިސްޓުގައިވާ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހަަމތޯ ބެލުަމށްފަހު، ަމއްސަލައަށް    ،ލިބުުމން

އެ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުަމށްޓަކައި ކޯޓުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަަމެޖހުުމން    ކުލައިތުރު ވަކީ
 ސީލްކޮށް ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ.       

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ދިފާޢީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ވަކާލާތުކުރަުމންދާ  )ނ(   
ވަކާލާތުކުރު އިތުރަށް  ަމއްސަލައިގައި  އެ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ަމށް ފަރާތެއް 

އަންގަންެޖހޭ   އެކަން  ވަކީލު  ަމތިން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  ިމ  ނުކުޅެދިއްެޖނަމަ، 
އުސޫލުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ިމ  އެންގުަމށްފަހު،  ފަރާތްތަކަށް 
 ތެރެއިން ަމއްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.          

ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ  ވަކީލުން 
 މިންގަނޑުތަްއ 

ނަންބަރު   )ހ(  . 37 ޤާނޫނު  ވަކީލަކު،  ހާޒިރުވާ  ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ގެ    2019/5 ޤާނޫނު(  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ބާބުގައި   5)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވަނަ 

ޤާނޫނީ   ނުވަތަ  ިމންގަނޑުތަކާ  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، ނުވަތަ  ވަކީލުންނާ ގުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޑަކްޓު

ޢަަމލުކުރަންވާނީ   ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަެމއް  އެފަދަ  ފަރާތުން  ވަކީލެއްގެ 
 ންނެވެ.     މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

35 

 

ވަ )ށ(    ކަެމއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކިބައިން މި  ކީލެއްގެ 
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ    5/2019ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން، އެ ވަކީލަކާ ގުޅޭގޮތުން    54ޤާނޫނު( ގެ  
ަމއްސަލަ   އެ  ހުށަހެޅުާމއެކު،  ޝަކުވާ  ސުލޫކީ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގެ ބާ ކައުންސިލުން ބަލައި ވަކިގޮތެއް ނިެމންދެން، އެ ވަކީލު ކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޭޖ
 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ،ބަލައިނުގަތުަމށް ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު

ަމއްސަލައެއް   )ނ(    ގުޅޭގޮތުން  ވަކީލާ  ދިފާޢީ  ހަަމަޖއްސައިދޭ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 
އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ    ، ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެ ޝަކުވާ ކޯޓުން ހުށަހަޅާނީޝަރީޢަތަށް  

 އޮފީހަށް ލިޔުުމންނެވެ. 

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިން   ، ވަކީލާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނީ )ރ(   
 ކަެމއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭނަަމއެވެ. 

 ؛އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތައްޔާރުނުވުން ޝަރީޢަތަށް (1)   

ކު (2)    ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތުންއްާޖވަކީލާ  ބެލެނިވެރިޔާގެ   ގެ  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ 
 ؛ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުން

ޝަރީޢަތަށް   (3)    ނުކުރާކަަމށް  މަސައްކަތް  ަމޞްލަޙަތުގައި  ކުއްާޖގެ 
 ؛ފާހަގަކުރެވުން

ވަކީލު  (4)    ގޮތަކަށް  ފަދަ  އަތުވެދާނެ  އުނިކަެމއް  ޙައްޤަކަށް  ކުއްާޖގެ 
 ؛  ޢަަމލުކުރުން

ނޫންވެސް (5)    ނުވަތަ   ، މި  ކަެމއް  އިތުރު  ފާހަގަކުރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް 
               ކަންތައްތަކެއް.  

ފަރާތަކަށް ކުއްާޖއާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތެއް ނުވަތަ  ކުއްާޖގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން، ކަާމނުބެހޭ   )ބ(   
ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހާަމކޮށްފިނަމަ،  ަމޢުލޫާމތެއް  ގުޅޭ               ަމއްސަލައާ 

)ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، އެ ވަކީލަކާެމދު ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް    5/2019
 ފޮނުވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ދެވަނަ ބައި 
 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ކޯޓު އަމުރު 

ތަުޙޤީޤު މަރުަޙލާގައި ކޯޓު  
ައމުރު ދޫކުރާނެ  

 ފަނޑިޔާރުން ކަނޑަެއޅުން 

ހިނދަކު،   )ހ(  . 38 ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
ދޫކުރާނީ   އަުމރު  ކޯޓު  ަމއްސަލައެއްގައި  ތުހުަމތުކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 

 ުޖވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.            

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަުމރު ދޫކުރުަމށް ފަނޑިޔާރުން ޚާއްޞަވާ ދުވަސްތަކުގެ   )ށ(   
 ތާވަލެއް ހެދުަމށްފަހު، ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.    

ކޯޓު ައމުރު ދޫކުރުމަށް  
ާޚްއޞަވާންޖެހޭ ދުވަސްތައް  

 ކަނޑަެއޅުން 

  ކު ނޑިޔާރައެއިން ކޮންމެ ފަ  ، ޅާއިރުކޯޓު އަުމރު ދޫކުރުަމށް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަ  )ހ(  . 39
ކޯޓު އަުމރު ދޫކުރުަމށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަވާންެޖހޭ ދުވަސްތައް ކޯޓުން  

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާނީ، ފަނޑިޔާރުން   )ށ(   
އަުމރު   ކޯޓު  ފަނޑިޔާރަކަށް  އެއް  ދުވަހު  ދެ  ވިދިވިދިގެން  އަދި  ދައުރުވާގޮތަށް، 
ދޫނުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ކޯޓު އަުމރު ދޫކުރުަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  

ނުވަ ބަލިވެގެން،  ނެރުަމށް  ފަނޑިޔާރަކު  އަުމރު  ސަބަބަކާހުރެ  އެނޫންވެސް  ތަ 
އެހެންވެސް   ދިާމވާ  ނުވަތަ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ހާލަތެއް  ފަދަ  އުޒުރުވެރިވާ 
ސަބަބަކާހުރެ ިމގޮތުގެ ަމތިން ޢަަމލުކުރުަމށް ދަތިވެއްެޖނަމަ، ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހު 

  ނާޅައެވެ. އެއް ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓު އަުމރު ދޫކުރުަމށް މި ާމއްދާ ހުރަހެއް

ދޫކުރާ ކޯޓު އަުމރު އޮންނަންވާނީ ުޖވެނައިލް ކޯޓުގެ ލިޔުެމއްގެ ގޮތުގައި، ުޖވެނައިލް   )ނ(   
ފަނޑިޔާރުގެ ނަާމއި ސޮއި   އެ އަުމރު ދޫކުރި  ކޯޓުގެ ސިއްކަ ަޖހައިފައެވެ. އަދި 

 އަުމރުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ކޯޓު ައމުރަށް ެއދި  
 ހުށަހެޅުން 

އަުމރަ )ހ(  . 40 ހުށަހަޅާނީ،  ކޯޓު  އެދި  އިުޖރާއަތުގެ  "ށް  ިޖނާއީ      ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.    "ގަވާއިދު

ފޯާމއެކު )ށ(    ހުށަހަޅާ  އެދި  އިޤުރާރު  ، އަުމރަށް  ފަރާތުގެ  އެދޭ   ، އަުމރަށް 
ގަވާއިދު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ަމތިން    " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ގޮތުގެ  ގައިވާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ަމރުޙަލާގައި   )ހ(  . 41 ައމުރު ނެރުން  ތަޙުޤީޤު  ހިނދު،  ކުރެވޭ  ތުހުަމތެއް  ިޖނާއީ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ޢަަމލުކުރާނީ،   އަުމރުނެރުުމގައި  ހުށަހެޅުާމއި  އެދި  އަުމރަށް  ކޯޓު 
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ   "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"
 ަމތިންނެވެ.

ކުޑަކުއްެޖއްގެ ިޖންސީ ގުނަވަން ބަލައި ފާސްކުރުަމށް، ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުަމށް ނުވަތަ   )ށ(   
ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ނެރޭއިރު،  އަުމރު  ނެގުަމށް  ސާްމޕަލެއް         އެތެރެހަށީގެ 

ގެ    18/2019 ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ާމއްދާގައި    56)ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  

ޖިނާީއ މަސްޫއލިއްޔަތު  
އުފުލަން ނުޖެހޭ ުއމުރުގެ  
ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓު  

 ައމުރު ނެރުން 

ކުއްެޖއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އޭނާ ބޭނުންކުރާ  ިޖނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ނުެޖހޭ އުުމރުގެ   . 42
ޤާނޫނު  އެދި  އަުމރަކަށް  ހޯދުަމށްޓަކައި  ޤަރީނާއެއް  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  ހުރި  ވަސީލަތެއްގައި 
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ އަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ 

ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރާ  ތަ  ،އޭނާ  އެފަދަ ޤާނޫނު  ހަވާލުކުރުަމށާއި  އިދާރާއަށް  ންފީޛުކުރާ 
ވަސީލަތެއް ހުޅުވުަމށް ބޭނުންވާ ޕާސްވާރޑް، ނުވަތަ ލޮކް ކޯޑް، ނުވަތަ ލޮކް ޕެޓާން ނުވަތަ  

ބާރު އަުމރުކުރުުމގެ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  ދިނުަމށް  އެއްޗެއް  ކޯޓަށް   ، އެހެންވެސް 
ަމޢުލޫާމތު    ،ޅޭގޮތުން އެހެން އިދާރާއަކުންލިބިގެންވެއެވެ. ކުއްޖާ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަކާ ގު

ބޭނުންކުރާ   ކުއްޖާ  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އެދި  އިދާރާއިން  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ހޯދުަމށް 
ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަާމބެހޭ އިދާރާއަށް  ވަސީލަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.    ،އެންގުުމގެ ބާރު

ހެކި ރަްއކައުތެރިކުރުމުގެ  
 ައމުރު

ހާަމކުރުން   . 43 ހެކި  ނުވަތަ  ހާަމކުރުަމށް  މިންވަރަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ހާަމނުކުރުަމށް  ހެކި 
ޢަަމލުކުރާނީ ނެރުުމގައި  އަުމރު  ހުށަހެޅުާމއި  އެދި  އަުމރަކަށް    ، ފަސްކުރުުމގެ 

 ންނެވެ.   ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ޢަަމލުކުރާނީ . 44 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ައމުރު  ނެރުުމގައި  އަުމރު  ހުށަހެޅުާމއި  އެދި  އަުމރަކަށް  ހާަމކުރުުމގެ    ، ހެކި 
 ންނެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ކޯޓު  . 45 ެއހެނިހެން ކޯޓު ައމުރު  ޢަަމލުކުރާނީ އެހެނިހެން  ނެރުުމގައި  އަުމރު  ހުށަހެޅުާމއި  އެދި  އަުމރަށް    ،  
 ންނެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "  ،ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތާ ގުޅިގެން ނެރޭ ކޯޓު އަުމރުތައް ދޫކުރާނީ  . 46 ކޯޓު ައމުރު ދޫކުރުން 
 ންނެވެ.    ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ " ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ނެރެދީފައިވާ ކޯޓު އަުމރުގެ ރެކޯޑު ކޯޓުން   . 47 ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުން  
 ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  
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ބަންދާމެދު ގޮތެްއ  
ނިންމުމަށް ނެރޭ ައމުރު  

 ިއސްތިސްނާވުން  

ނެރޭ   . 48 ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްެޖއްގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ 
 އަުމރުތައް، މި ބާބުގެ ދަށުން ނެރޭ އަުމރުތަކުގެ ތެރެޔަކު ނުހިެމނޭނެއެވެ.  

ބަންދުގަިއ ބަހަްއޓަިއގެން  
ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ  

 ައމުރު

ކޯޓަށް  . 49 ފަރާތްތައް  ހާޒިރުކުރަންެޖހޭ  ކޯޓަށް  ބަންދުކޮށްގެން  ގުޅިގެން  ޝަރީޢަތްތަކާ 
 ންނެވެ.   ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ  "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ހާޒިރުކުރާނީ،  

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ "މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އަުމރެއް ބާޠިލުކުރަންވާނީ،   . 50 ައމުރު ބާޠިލުކުރުން 
 ންނެވެ.    ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  
ިއދާރާިއން ހިފަހަްއޓާ މުދާ  

 ހޯދުމަށް ކޯޓުގަިއ ެއދުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން،    37ތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ިޖނާއީ އިުޖރާއަ  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 51
ޤާނޫނު   ފާސްކުރުުމގައި  ބަލައި  އުޅަނދެއް  ނުވަތަ  ފާސްކުރުުމގައި  ބަލައި  ތަނެއް  އާންމު 
ޤާނޫނާ  ހިފަހައްޓައިފައިވަނީ  ުމދަލެއް  ގެންދެވޭ  ދަށަށް  ބެލުުމގެ  އިދާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ 

 ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަަމށް ބުނެ،  ޚިލާފަށްކަަމށް ބުނެ، ނުވަތަ އެ ުމދާ ހިފެހެއްޓުުމގެ
ުމދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެ ުމދާ ހޯދުަމށް އެދި  

ޢަަމލުކުރާނީ،  ނެރުުމގައި  އަުމރު  ހުށަހެޅުާމއި  ިޖނާއީ  " ކޯޓަށް  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި  
ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް  
 ޑޮކިުއމެންޓް ހިފެހެްއޓުން  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިޖނާއީ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުެމންޓް   . 52
ގައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ހިފެހެއްޓުަމށް އަުމރު ނެރޭނީ،  

 ންނެވެ.   ގޮތުގެ ަމތީ

ކުޑަކުއްަޖކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭބިއަސް ކޯޕަސް އަުމރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުާމއި އަުމރު ނެރުުމގައި   . 53 ހޭބިައސް ކޯޕަސް ައމުރު 
ގަވާއިދު"ޢަަމލުކުރާނީ،   ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ންނެވެ.އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ

މެޑިކަލް ެއސެސްމެންޓް  
ން ހެދުމަށް ައމުރުކުރު  

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ ސިކުނޑީގެ އުނިކަެމއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން  )ހ(  . 54
ދަޢުވާ ލިބިގަތުަމށާއި ކުރެވޭ ޙުކުްމ ބަލައިގަތުަމށް ނުކުޅެދިގެންވާފަދަ ހާލަތެއްގައި 
ހުރި ކުއްެޖއްކަަމށް ކުއްާޖގެ ދިފާޢީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅާނަމަ،  

ނަންބަރު  ނު ޤާނޫނު  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް  އެފަދައިން   12/2016ވަތަ 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، އެ ކުއްާޖގެ ެމޑިކަލް    121)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި   ، އެސެސްެމންޓެއް ހެދުަމށް އަުމރުކުރުުމގެ ބާރު
އޮންނަންވާނީ،   އަުމރު  ގަވާއިދުޝަރީ"އެ  އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ    "ޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ންނެވެ.           ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ
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ހަދަންެޖހޭ   )ށ(    ދަށުން  އަުމރުގެ  ނެރޭ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެސެސްެމންޓް ހެދުުމގެ އިންތިޒާުމ ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުާމއި، ކުއްާޖއަށާއި ކުއްާޖގެ  
ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  އެހީތެރިކަން،  ބޭނުންވާ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް 

  ދޭންވާނެއެވެ.       ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން

ައމުރާމެދު ނިންމި ގޮތް  
 ލިޔުމުން ދޫކުރުން   

ެޖނެރަލްގެ   . 55 ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ދަށުން  ބާބުގެ  މި 
ދޫކުރުުމގައި   ލިޔުުމން  ނިންާމގޮތް  އަުމރާެމދު  އެ  ހުށަހެޅުުމން  އެދި  އަުމރަކަށް  ފަރާތުން 

 ންނެވެ.   ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ  " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ޢަަމލުކުރާނީ،  

 ހަވަނަ ބާބު 
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން 

ފަރާތްތައް   )ހ(  . 56 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ ައމުރު  ހާޒިރުކުރަންެޖހޭ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ  "ހާޒިރުކުރުަމށް ނެރޭ އަުމރު އޮންނަންވާނީ،  

 ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.    "ގަވާއިދު

އްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ވަކީލެއް ޢަ )ށ(   
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުަމށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ކޯޓު އަުމރުގެ ކޮޕީ، އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ  

 އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.     

 ،ައމުރު ރަްއދުކުރުމާިއ
ރަްއދުކުރެވުނުކަން  

 ކަށަވަރުކުރުން 

ކަށަވަރުކުރުުމގައި  )ހ(  . 57 ރައްދުކުރެވުނުކަން  ރައްދުކުރުާމއި  އަުމރު  ހާޒިރުވުުމގެ  ކޯޓަށް 
ގަވާއިދު"ޢަަމލުކުރާނީ،   އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ގޮތުގެ   " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ގައިވާ 
 ަމތީންނެވެ.   

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ  )ށ(    މި 
ކުޑަކުއްަޖކު  ކޯ ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ނުވަތަ  ހާޒިރުވުަމށް  ޓަށް 

ނުވަތަ   ކުއްާޖއަށް  އެ  ރައްދުކުރަންވާނީ،  އަުމރު  އަންގާ  ހާޒިރުވުަމށް          ކޯޓަށް 
އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ. އެފަދަ އަުމރެއް މި ނޫން ގޮތަކަށް ރައްދުކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.     

ނުވަތަ   )ނ(    ހާޒިރުވުަމށް  ކޯޓަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ބެލެނިވެރިއެއްގެ  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
ބެލެނިވެރިއެއްގެ  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 
ކުއްާޖގެ   ރައްދުކުރަންވާނީ  އަުމރު  އަންގާ  ހާޒިރުވުަމށް  ކޯޓަށް  ހައިސިއްޔަތުން 

 ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ.  
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މި ާމއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަުމރު ރައްދުކުރަންވާނީ، ކޯޓުގެ   )ރ(   
 ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފެކެވެ.           

ެއހެން ރަށެއްގަިއ ހުރި  
ފަރާތެްއ ކޯޓަށް  
 ހާޒިރުކުރުން  

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  "އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ،   . 58
 ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.    " ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ  
 ާއންމު މާްއދާތައް  

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުާމބެހޭ  . 59
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު   "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ގޮތުން  

 ާމއްދާތައް، މި ގަވާއިދުގެ ަމއްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.         

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުން  
 ައޅަންޖެހޭ ހެދުން 

ހާޒިރުވާންވާނީ )ހ(  . 60 ކޯޓަށް  ފަރާތްތައް  ހާޒިރުވާ  ަމޖިލީހަށް    ، ޝަރީޢަތުގެ 
ގަވާއިދު" އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ފަދަ   " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ހެދުެމއްގައެވެ.       

އޮތް )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޝަރީޢަތަށް   މި  ނަަމވެސް، 
ކުއްެޖއްނަމަ، ނުވަތަ   ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި  ކުޑަކުއްާޖއަކީ  ދަޢުވާލިބޭ  ހާޒިރުކުރެވޭ 

ހާޒިރުކުރާ   ބަހައްޓައިގެން  ހާޒިރުކުރަންވާނީ،   ،ކުއްެޖއްނަމަ ބަންދުގައި  ކުއްޖާ     އެ 
ގަވާއިދުގެ   އާއި    15މި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ގައި   16ވަނަ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.                 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިން ފަނޑިޔާރެއްގެ    

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ  
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެްއގެ  
 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 

ޤާނޫނީ  )ހ(  . 61 ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  ކުއްޖާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ 
ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްާޖގެ  އެ  އަދި  ޓަކައި،  ކަނޑައެޅުަމށް  ަމތިންތޯ  ހަަމތަކުގެ 
ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  ކުއްާޖ  އެ  އަދި  އަވަހަކަށް،  އެންމެ  ވީ  ޓަކައި،  ނިންުމަމށް 

ގަޑިއި  24ލަސްވެގެން   ކޯޓުގެ  )ސައުވީސް(  ުޖވެނައިލް  ތެރޭގައި،  ރުގެ 
ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  އަދި  ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.  އޭނާ  ކުރިަމއްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ 
ވަގުތުގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގެންދިއުަމށް  ކޯޓުން ކުރިޔަށް  ނިންުމުމގެ މަސައްކަތް 

ހުށަ  1 އެދި  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުރިން  ގަޑިއިރުގެ  ހަޅާ  )އެކެއް( 
 ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަހައްޓާނަމަ،  )ށ(    ބަންދުގައި  ކުއްަޖކުވެސް  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ދަށުން  އަުމރެއްގެ       ކޯޓު 
ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ފަނޑިޔާރެއްގެ   މި  އޭނާ  ަމތިން 

 ރުކުރަންވާނެއެވެ.  ހާޒިކުރިަމއްޗަށް 
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ހައްޔަ )ނ(    ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ  ބަންދުކުރާ  ރުކުރާއަތޮޅުތެރެއިން  ކުއްާޖގެ    ނުވަތަ 
ގަވާއިދުގެ   މި  ހާޒިރުކުރާނީ،  ކުއްޖާ  އެ  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ވަނަ   6ބަންދާެމދު 

ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެ ރަށެއްގެ ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ެމދުވެރިކޮށް، ުޖވެނައިލް  
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށެވެ.             

ބަޔާން )ރ(    އެހެން  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ރަށުގެ  މި  އެ  ނަަމވެސް،  އޮތް  ކޮށްފައި 
އެންމެ  ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  ހާޒިރުކުރުަމކީ  ކުއްޖާ  ކޯޓަށް  ެމޖިސްޓްރޭޓް 

އްދުގެ އެހެން ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް  ޙަރަނގަޅުގޮތް ކަުމގައި ނުވާނަމަ، އެ ސަރަ
 އެވެ. ކުއްޖާ ހާޒިރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށް ލިބިގެންވެ

ކުއްާޖގެ   )ބ(    ވެސް  ގޮތަކީ  ދެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  އާއި  )ނ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބަންދާެމދު   ކުއްާޖގެ  އެ  ނުވާނަމަ،  ކަުމގައި  ރަނގަޅުގޮތް  އެންމެ  ަމޞްލަޙަތަށް 

ނިންާމނީ  ހާޒިރުކޮށް،   ،ގޮތެއް  ކުއްޖާ  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  ރަށެއްގެ          އެ 
ަމޖިލީހާ  -އޯޑިއޯ ޝަރީޢަތުގެ  ކޯޓުގެ  ެމދުވެރިކޮށް،  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ 

ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ިމގޮތުގެ ަމތިން ކުރިޔަށްގެންދާ ޝަރީޢަތުގެ  
ތުހުަމތުގަ ކުށުގެ  ރައްކައުތެރި،  ކުއްާޖއަށް  ސްޓޭޝަނަށް ަމިޖލީހަކީ  ޕޮލިސް       އި 

އަޑުނީވޭނެ   އަދި  ނުފެންނާނޭ  މީހުންނަށް  އެހެން  ތިބި  ހާޒިރުކޮށްފައި  ވަގުތު  އެ 
ގެންދެވޭ  ކުރިޔަށް  ޙިާމޔަތްކޮށްގެން  ަމޞްލަޙަތު  ކުއްާޖގެ  އެ  ަމތިން،  ގޮތެއްގެ 
އެފަދައިން  އަދި  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ފަނޑިޔާރު  ަމިޖލީހެއްކަން  ޝަރީޢަތުގެ 

ޢަތުގެ ަމޖިލީހެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ެމދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ،  ޝަރީ
ހާޒިރުވެ   ސްޓޭޝަނުގައި  ޕޮލިސް  އެ  ކުއްާޖއާއެކު  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ 

 ހުރެގެންނެވެ.            

ހާޒިރުކޮށްގެން   )ޅ(   ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ބ(  ާމއްދާގެ  މި 
ގޮތެ ހާލަތެއް ބަންދާެމދު  ގެންދަންެޖހޭފަދަ  ކުރިޔަށް  ަމިޖލިސް  ނިންާމ  އް 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  އެކަން ކޯޓަށް  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް 
ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންމާ ަމިޖލިސް އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމށް ޓަކައި ކުއްޖާ  

ހާޒިރުކުރަންވާނީ ސްޓޭޝަނަށް  ހު  ،ޕޮލިސް  ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  އެ  ލިބިގެންނެވެ.  އްދަ 
ރައްކައު   ލިޔެ  ބޭނުަމށްޓަކައި  ކޯޓުގެ  ސަބަބާއެކު،  ދެވިފައިވާކަން،  އެގޮތަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަދައިން )ކ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ  ކުއްޖާ    ،މި  ތުހުަމތުގައިވާ  ކުށުގެ 
ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންާމ  ހާޒިރުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް  

ކުރާ   ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ބަޔާނެއް  ދޭ  ކުއްޖާ  ަމޖިލީހުގައި، 
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ޖެހޭނަމަ،   ސޮއިކުރަން  ލިޔުެމއްގައި  އެއްވެސް  ކުއްޖާ  ދަށުން        ޝަރުޠުތަކެއްގެ 
އެ ކަެމއް ކުރާނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ެމދުވެރިކޮށެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ހާލަތުގައި  

ލި ކަުމގައި އެ  ކޯޓުގައި  ބޭނުަމށްޓަކައި  ާމއްދާގެ  މި  ސޮއިކުރީ،  ކުއްޖާ  ޔުުމގައި 
ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ސޮއިކުރާ ލިޔުެމއް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިން  

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.         

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ  
ހުށަހެޅުން ނިންމުމަށް ެއދި    

ޢަަމލުކުރާނީ،   )ހ(  . 62 ހުށަހެޅުުމގައި  ކޯޓަށް  އެދި  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ   "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވައިދު"

 ަމތިންނެވެ. 

، އެ ކުއްާޖގެ  ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންުމަމށް އެދި ކުޑަކުއްަޖކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާއިރު )ށ(   
ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި، 
 އިދާރާއަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެކަން ދުރާލައި އަންގަންވާނެއެވެ. 

ަމތިން ކުއްާޖ ކޯޓަށް   )ނ(    ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  ހާޒިރުކުރެވޭއިރު، ޤާނޫނު  މި 
ކުއްާޖގެ   ނުވާނަމަ،  އަންގައިފައި  އެންގުން  އެ  އިދާރާއިން  ތަންފީޛުކުރާ 
ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް    ، އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަން
ަމޞްލަޙަތު  ދިނުަމ ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި  ކުއްާޖގެ  ށްފަހު، 

 ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުަމށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.   

އިޚްތިޔާރު،  )ރ(    ވާހަކަދެއްކުުމގެ  ހާޒިރުވެ،  ަމޖިލީހަށް  ނިންުމުމގެ  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު 
 ލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަ

ފަހުން  ދަޢުވާކޯޓަށް   )ބ(    ބަންދުކޮށްފައި    ،ހުށަހެޅުުމގެ  ކުއްޖާ  ތުހުަމތުކުރެވޭ 
 ބަހައްޓައިދިނުަމށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ ފަރާތުންނެވެ. 

ށްފައިވާނަމަ ކުޑަކުއްަޖކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮ )ޅ(  
ތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލަ

ާމއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ    48)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    18/2019 ވަނަ 
ގޮތުގެ ަމތިން، އެ ަމޢުލޫާމތު، ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންުމަމށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ  

ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންުމަމށް    ، ފޯުމގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ަމޢުލޫާމތަކީ
ޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުަމށް ކޯޓުން ގެންގުޅޭ  އެދި ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތަކުގެ ލި

 އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކިން ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތެކެވެ.                
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ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާ  
މަޖިލިސް ކުރިޔަށް  

 ގެންދާނެ ގޮތް 

 ،ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންުމުމގެ   )ހ(  . 63
އިދާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ުމވައްޒަފަށެވެ.  އިދާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު 
ނުވަތަ  ކުއްާޖއަށް  ތުހުަމތުކުރެވޭ  ނިުމުމން،  ހުށަހަޅައި  ަމއްސަލަ         ުމވައްޒަފު 

ވާހަކަދެއްކު ދިފާޢުގައި  ވަކީލަށް  ދިފާޢީ  ކުއްާޖގެ  ފަނޑިޔާރު އެ  ފުރުޞަތު  ުމގެ 
ކަެމއް   ބޭނުންވާ  ފާހަގަކުރަން  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އެއަށްފަހު،  ދޭންވާނެއެވެ. 
ަމއްސަލައާެމދު   ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  ފުރުޞަތު  އޮތްނަމަ، އެ ކަެމއް ފާހަގަކުރަން 

ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖ އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންވާނަަމ،    ، ގޮތެއް ނިންުމުމގެ ކުރިން
  ފުރުޞަތު އެ ކުއްާޖއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ

ކުއްާޖއާ   )ށ(    އިދާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަެމއް ފާހަގަކުރުަމށް ނުވަތަ ކުއްޖާ ބަންދުކުރާ  

އެކަށީގެންވާ  ،ހާލަތުގައި އެންެމ  ބަހައްޓަން  ކުއްޖާ  ކަނޑައެޅުުމގައި    އެ  ތަނެއް 
ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތުގައި އެ އިދާރާއިން ދެކޭގޮތް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު 

 އެ ފަރާތަށް ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ.  

ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖއަކީ ކުރިންވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި   )ނ(   
އައި   ކުއްާޖގެ  އުޅެުމން  ނުވަތަ  ދައްކާނަމަ،  ރެކޯޑުތަކުން  ކުށުގެ  ކުއްެޖއްކަަމށް 

ަމއްސަލައެއް، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް 
ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅައިފައިވާ  ކުރިން  ކުއްާޖއާެމދު  ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،          ،ކުރިން 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރާއި   ،ގުޅޭގޮތުންއެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީާޖތަކާ  
ުމވައްޒަފާ   އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 

                 ފަނޑިޔާރު ސުވާލުކޮށް، އެ ަމޢުލޫާމތު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.   

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާ  
މަޖިލީހުގައި ކުށަށް  

 އިޢުތިރާފުވުން 

ހާޒިރުކުރުުމން،   )ހ(  . 64 ކުރިަމއްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު 
ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްޖާ ދޭ ބަޔާންތަކާއި، ދައްކާ ވާހަކަތަކާެމދު  

  ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓުން ޢަަމލު ކުރަންވާނެއެވެ.  "ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ަމިޖލީހުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްަޖނަމަ، އެ ކުއްާޖ ދޭ   )ށ(    ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްޖާ އެ 
ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން   " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ބަޔާން، 

ަމޙްޟަރު ކުރާއިރު، އެ ބަޔާނަކީ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް  
އިދާރާގެ ހާލަތެއްގަ ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  އި 

ުމވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަން އެނގޭނެގޮތަށް އެ ބަޔާން ަމޙްޟަރު 
ވަކީލާއި، ދިފާޢީ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްާޖއާއި،  ތުހުަމތުގައިވާ  އަދި         ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބެލެނިވެރިޔާ   ކުއްާޖގެ  ހާލަތެއްގައިއެ  ނެތް  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުށްކުރާ    ،ނުވަތަ 
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ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ުމވައްޒަފު އެ ބަޔާނުގައި 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.             

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ  
 ކަނޑަެއޅުން 

ޤާނޫނާ   )ހ(  . 65 ބަންދުކޮށްފައިވަނީ  ކުޑަކުއްަޖކު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ 
ބާއްވާ  ޓަކައި  ކަނޑައެޅުަމށް  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ަމތިންކަން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 
ަމތިންކަން   ހަަމތަކުގެ  ަމޖިލީހުގައި، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ  ޝަރީޢަތުގެ 

ކަނޑައެޅުާމ ނޫންކަން  އަުމރެއް  ނުވަތަ  ތެރެއިން  އަުމރުތަކުގެ  އަންނަނިވި  އެކު، 
 ފަނޑިޔާރު ނެރެންވާނެއެވެ.   

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުުމގެ   ( 1)   
 ؛އަުމރެއް

 ؛ޝަރުޠުތަކާއެކު ކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުުމގެ އަުމރެއް ( 2)   

 އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި ކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުުމގެ އަުމރެއް. ( 3)   

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ޝަރީޢަތް ފެށުުމގެ 1މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ކުރިން ކުޑަކުއްަޖކު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުަމށް ނިންަމންވާނީ، އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް  

އީ ބޮޑު ކުށަކަށް ވެފައި، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށަކީ ިޖނާ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ހޯދުަމށްފަހު، ކުއްޖާ  ރައުޔެއް  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ    59)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  
( )1)ހ( ގެ  ފެށިގެން  ނަންބަރުން  ހުރި ( ވ5ަ( ވަނަ  ނިޔަލަށް  ނަންބަރުގެ  ނަ 

ފަނޑިޔާރަށް  ެމދުވެރިވެދާނެކަަމށް  ހާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުތަކުގައި 
 ގަބޫލުކުރެވޭނަަމއެވެ. 

ނިންަމންވާނީ،   )ނ(    ބަންދުކުރަން  ކުޑަކުއްަޖކު  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހެއްކަށް   އެންެމހައި  ހިެމނޭ  ބަންދުކުރުން ަމއްސަލައިގައި  ކުރުާމއެކު،  ރިޢާޔަތް 

ނެތް  ގޮތެއް  އެނޫން  ބެލުަމށްފަހު،  އޮތްތޯ  އެޅެން  ފިޔަވަޅެއް  އެނޫން  ފިޔަވައި 
ހާލަތެއްގައި  ެޖހިއްޖެ  ބަންދުކުރަން  ކުޑަކުއްަޖކު  ިމފަދައިން  އަދި         ހާލަތުގައެވެ. 

 ދަތަކަށެވެ.   އެ ކުއްޖާ ބަންދުކުރަންވާނީ އެ ހާލަތެއް ލާޒިުމކުރާ އެންމެ ކުރު ުމއް

 ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތާެމދު  ،ކޮށްފައިވާ ކުދިންއެއް ަމއްސަލައެއްގެ ތުހުަމތުގައި ބަންދު )ރ(   
ހާޒިރުކު ކޯޓަށް  ނިންުމަމށް  ގޮތާެމދު  ކުދިން  އެ  ، ރުުމންގޮތެއް   ބަންދުކޮށްފައިވާ 

، ގޮތެއް ނިންުމުމގައްޔާއި، ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނިންާމނަމަ ުމއްދަތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ކުއްެޖއްގެ   ކޮންމެ  އެއިން  ހެކިތަކަށާއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުއްަޖކާ ގުޅޭގޮތުން  ކޮންމެ 
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 ހާލަތަށް ވަކިވަކިން ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ. 

ގޮ )ބ(    ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ކުއްަޖކު  މި  ތުހުަމތުގައިވާ  ކުށެއްގެ  ަމތިން  ތުގެ 
ނުވަތަ   ކޮށްފައިބަންދު ކުއްާޖއަކީ ސްކޫލަކަށް  ކުރިން އެ  ނިންުމުމގެ  ބެހެއްޓުަމށް 

ދާ  ސެންޓަރަކަށް  ވޮކޭޝަނަލް  ނުވަތަ  ަމރުކަޒަކަށް  އުނގަންނައިދޭ  ތަޢުލީމު 
ބެލުަމށްފަހު،   ފަނޑިޔާރު    ކޮށްފައިބަންދުކުއްެޖއްތޯ      ނިންަމންވާނީ، ބެހެއްޓުަމށް 

ަމތީ ގޮތެއްގެ  ހުރަސްނޭޅޭނޭ  ޙައްޤަށް  އުނގެނުުމގެ  ތަޢުލީމު  ކުއްާޖގެ  ންނެވެ. އެ 
ބަހައްޓަން ނިންމާ ުމއްދަތަކީ ކުއްާޖގެ ސްކޫލުގެ ނުވަތަ ތަޢުލީމު    ކޮށްފައިދުއަދި ބަން

ުމއްދަތެއްނަމަ،   ހަަމެޖހިފައިވާ  ބާއްވަން  އިްމތިޙާނެއް  ަމރުކަޒުގެ  އުނގަންނައިދޭ 
 އެކަަމށްވެސް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.   

ަމތިން ޝަރީޢަތް   )ޅ(   ގޮތުގެ  )ށ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  ކުޑަކުއްަޖކު  މި  ކުރިން  ފެށުުމގެ 
 ކޮށްފައިބަންދުބަހައްޓަން ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަމަ، އެ ކުއްާޖ    ކޮށްފައިބަންދު  ގައިލުަޖ

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ   18/2019ބަހައްޓަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
ކަސްޓޯޑިއަލް    84 ކުޑަކުދިންގެ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ކުޑަކުދިންގެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ިމންގަނޑަށް  އެ  ނުވަތަ  ަމރުކަޒެއްގައެވެ. 
އަުމރުގައި   ކޯޓު  ތަން،  ބަހައްޓަންެޖހޭ  ކުއްާޖ  ަމތިން  ިމގޮތުގެ  ަމރުކަޒެއްގައެވެ. 

 ކުރަންވާނެއެވެ.     ބަޔާން

ނިންާމ   )ކ(    ބެހެއްޓުަމށް  ބަންދުކޮށްފައި  ކުއްަޖކު  ހައްޔަރުކުރާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ 
ހާލަތުގައި، އެ ަމއްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންެމހައި ކަންކަަމށާއި ކުއްާޖގެ ހާލަތަށް  

ގެ އިޚްތިޔާރު  ރިޢާޔަތް ކުރުަމށްފަހު، އެ ކުއްާޖ ގޭގައި ބަންދުކުރުަމށް އަުމރުކުރުުމ
ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ިމފަދައިން ބަންދުކުރަން ނިންމާ ހާލަތުގައި ވެސް،  
ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުުމގެ  ޝަރުޠުތަކެއް  އިތުރު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ބަންދުކުރުަމށް )އ(    ގޭގައި  ކުއްޖާ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ކ(  ާމއްދާގެ  ނިންާމ    މި 
ަމތިން ގޮތުގެ  އަުމރުގައިވާ  ކޯޓު  ބަލައި  ، ހާލަތުގައި،  ހުރިތޯ  ގޭގައި  ކުއްާޖ 

އެންގުަމކީ   ޮމނިޓަރކުރުާމއި، ކުއްާޖ އަުމރާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ، އެ ކަން ކޯޓަށް 
 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

ދަށުން )ވ(    ާމއްދާގެ  ކުޑަކުއްަޖކު  ، މި  ކުރިން  ފެށުުމގެ    ކޮށްފައި ބަންދުޝަރީޢަތް 
ނިންަމންވާނީ ގޮތެއްގެ   15  ،ބަހައްޓަން  އިތުރުނުވާނޭ  ދުވަހަށްވުރެ  )ފަނަރަ( 

 ންނެވެ.   ަމތީ
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ަމރުޙަލާގައި  )މ(   ތަޙުޤީޤު  ނިންަމއިފިނަަމ،  ފަނޑިޔާރު  ބަންދުކުރުަމށް        ކުޑަކުއްަޖކު 
 ސަބަބު ނުވަތަ ހާލަތު ދެިމއޮތްތޯ ބެލުަމށް ޓަކައި  އެ ނިންުމން ނިންަމން ެމދުވެރިވި
ރިޕޯޓުކުރުަމށް ކޯޓަށް  ފަނޑިޔާރު   ،ގަވާއިދުން  އިދާރާއަށް  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު 

 އަންގަންވާނެއެވެ.   

އެއްގޮތްވާ   )ފ(    ޤާނޫނާ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ  ކުއްޖާ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
 18/2019ގޮތުގެ ަމތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުާމއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   

ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )  59)ކުޑަކުދިންގެ  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ  1ވަނަ   )
ބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުންކުރެ  ( ވަނަ ނަނ5ް)  ފެށިގެން  ނަންބަރުން

ކުރިކަަމށް  ކުށް  ތުހުަމތުކުރެވުނު  އޭނާއާެމދު  ވިޔަސް،  ކަުމގައި  ނެތް  ހާލަތެއް 
( ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ހުރެއްެޖނަމަ،  ހެކި  ިމންވަރަށް  ވަނަ 2ތުހުަމތުކުރެވޭ   )

ތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޚް
 ލިބިގެންވެއެވެ.     

މި ާމއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްަޖކު ޝަރުޠުކޮށް ދޫކޮށްލުަމށް ނިންުމުމގައި،   )ދ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ    60)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި  15( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1)ހ( ގެ )
ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަަމކަށް ނުވަތަ އެއްކަަމށްވުރެ ގިނަ ކަންކަަމށް ޝަރުޠުކޮށްފައި  

   ދޫކޮށްލުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ުމއްދަތު،   )ތ(    ކަނޑައަޅާ  ދޫކޮށްއިރު  ބަންދުން  )އެއްސަތޭކަ(   100ޝަރުޠުކޮށްފައި 
 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުަމކީ    ފައިަމތިން ޝަރުޠުކޮށްމި ާމއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ގޮތުގެ   )ލ(   
 ދާނެ ނިންުމެމކެވެ.    ކޯޓުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ުމރާަޖޢާ ކުރެވި

ދޫކޮށްލެވޭ ކުއްާޖއާއި އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ފަރާތް   ފައިޝަރުޠުކޮށް )ގ(   
ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ހާލަތެއްގައި  ނެތް 

ގައިވާ ''ބަންދުކޮށްފައިވާ    4އިދާރާގެ ކަާމބެހޭ ުމވައްޒަފަކު، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  
ދޫކުރުުމގެ ޝަރުޠުކޮށްފައި  އިނގިލީގެ  ކުއްަޖކު  ސޮއިކޮށްފައި  ގައި  އިޤުރާރު''   

                ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.   

ބެލެހެއްޓުަމށާއި  ފައިރުޠުކޮށްޝަ )ޏ(    ރަނގަޅުގޮތުގައި  ކުއްޖާ  ކޯޓުން    ،ދޫކޮށްލެވޭ 
ކުއްާޖގެ   ހާޒިރުކޮށްދިނުަމށް،  ކޯޓަށް  ކުއްޖާ  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ 

ކޯ ަމއްޗަށް  އެއްގޮތަށް ބެލެނިވެރިޔާގެ  ޝަރުޠާ  އެ  ޝަރުޠުކުރާނަމަ،  ޓުން 
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ިމ ާމއްދާގެ )ގ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤުރާރުގައި ބެލެނިވެރިޔާ   ،ޢަަމލުކުރުަމށް
 ސޮއިކޮށްފައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.        

އެއްގޮތަށް  )ސ(   ޝަރުޠާ  ކުއްޖާ،  ދޫކޮށްލައިފައިވާ  ޝަރުޠުކޮށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ކުއްާޖ   އަދި  ޒިންާމއެކެވެ.  އިދާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ބެލުަމކީ  ޢަަމލުކުރޭތޯ 
ޝަރުޠާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، އެކަން ކޯޓަށް އެންގުަމށްފަހު ކުއްާޖ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުުމގެ  

 އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.         

ބަ )ޑ(   ތުހުަމތުގައި  އެއްގޮތްވާ  ކުށުގެ  ޤާނޫނާ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ  ކުއްޖާ  ންދުކޮށްފައިވާ 
ކުރިކަަމށް   ކުށް  އޭނާ  ކަނޑައެޅުުމގައި،  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ަމތިންކަން  ގޮތުގެ 
ނަންބަރު    ޤާނޫނު  އަދި  ނެތްނަމަ  ލިބިފައި  ހެކި  ިމންވަރަށް  ތުހުަމތުކުރެވޭ 

ގެ    18/2019 ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ާމއް   59)ކުޑަކުދިންގެ  ގެ ވަނަ  )ހ(         ދާގެ 
(1( ފެށިގެން  ނަންބަރުން  ވަނަ  ވަނަ 5(  ނަންބަރު(  ނިޔަލަށް  ހުރި    ގެ 

ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ނެތްނަމަ،  ހާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ         ނަންބަރުތަކުގައި 
ބަންދުން 3) ކުއްޖާ  ނުލައި  ޝަރުޠަކާ  އެއްވެސް  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

 ދޫކޮށްލުަމށް ފަނޑިޔާރު އަުމރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކޮށްނުލެވޭނެ ންދުން ދޫބަ
 ގޮތްތަްއ

ބެހެއްޓުަމށްފަހު . 66 ފައިސާ  ނިންާމއިރު،  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްާޖގެ  ތުހުަމތުގައިވާ   ،ކުށުގެ 
 ނުވާނެއެވެ.                 ންލައިގެދޫކޮށްކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްޖާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން 

ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ  
 ދަށުގަިއ ތިބޭ ކުދިން 

ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުއްާޖއަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި   )ހ(  . 67
ހުރި ކުއްެޖއް ކަަމށް ވާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ބަންދާެމދު ގޮތެއް ނިންާމއިރު އެ ކުއްާޖ  

 ހުރި ޚާއްޞަ ހާލަތަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.     

ނިންާމއިރު،  )ށ(    ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްެޖއްގެ  ހުރި  ދަށުގައި  ބެލުުމގެ         ދައުލަތުގެ 
ވަނަ  65ބަހައްޓަންެޖހޭ ކުއްެޖއްކަަމށް މި ގަވާއިދުގެ   ކޮށްފައިބަންދުއެ ކުއްާޖއަކީ 

ާމއްދާގެ )ށ( އިން ފަނޑިޔާރު ނިންާމ ހާލަތުގައި، އެ ކުއްާޖ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ  
ަމރު ހުރި  ފަނޑިޔާރު   ކޮށްފައިބަންދުގައި  ގޭ  ،ކަޒުގައިދަށުގައި  ބެހެއްޓުަމށް 

ކަރެކްޝަނަލް   ނުވަތަ  ކަސްޓޯޑިއަލް  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 
ގޮތެއް   އެހެން  ނޫން  އަުމރުކުރަންވާނީ، އެ  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްޖާ  ަމރުކަޒެއްގައި 

 ނެތިގެން އެޅޭ އެންމެ ފަހު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.   

ބަޔާންކޮ )ނ(    ާމއްދާގައި  ކުށުގެ  މި  ކުއްެޖއް  ހުރި  ހާލަތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ށްފައިވާފަދަ 
ތުހުަމތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން އެ ކުއްާޖއާެމދު ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު، އެ ކުއްާޖ  

ޓަކައި، އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ    ކުށަށް އަރައިގަންނަން ެމދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުަމށް
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އިދާރާއާ   ބަލަހައްޓާ  ދަށުގައި  ފަނޑިޔާރަށް ބެލުުމގެ  ބާރު  ސުވާލުކުރުުމގެ 
ހޯދަންެޖހޭ   އިތުރަށް  ޓަކައި  ދެނެގަތުަމށް  ސަބަބު  އެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. 
ފަނޑިޔާރަށް  ބާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  އެފަދައިން  ހުރިނަމަ،  ކަންތައްތަކެއް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ  މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ ޚާއްޞަ   )ރ(   
ކުދިންގެ   އެ  ފިޔަވަޅުއެޅުުމގައި  ކުދިންނާެމދު  އެފަދަ  ތެރެއިން  ނިޒާުމގެ  ޢަދުލުގެ 

ުމއައްސަސާތަކާ    ،ަމޞްލަޙަތުގައި ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ގުޅޭގޮތުން  ކުދިންނާ  އެ 
 ަމޝްވަރާކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.     

އްަޖކާ ގުޅޭގޮތުން  ކު  ހާޒިރުކުރާަމތިން ކޯޓަށް    ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި ާމއްދާގައި ބަ )ބ(   
ކުޑަކުދިންގެ ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްާޖއާެމދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ،  
އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ އިދާރާއާއި، ކުށްކުރާ 

ަމޞްލަޙަތު   ގޮތެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ  ޝާމިލުވާ  އިދާރާ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 
 ންނެވެ.      ަމތީ

ކުްއޖާއަށް ކޯޓުން ައންގާ  
 ެއންގުންތަްއ      

ކުއްާޖ  )ހ(  . 68 އެ  ނިންާމއިރު،  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްާޖގެ  ތުހުަމތުގައިވާ          ކުށެއްގެ 
ކަެމއް ނުކުރުަމށް އެންގުުމގެ  ވަކި ކަެމއް ކުރުަމށް އެންގުުމގެ ބާރު ނުވަތަ ވަކި  

ބާރު ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު  
ަމތިން އެގޮތުގެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކުރުަމށް     ،ކޯޓަށް  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 އެންގިދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެއެވެ.           

އިދާރާއަށް ( 1)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  މަސްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ   ،ކުށްކުރާ 
ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންެޖހޭ ސެޝަންތައް ނެގުަމށް ކުއްޖާ ގަވާއިދުން 

 ؛ހާޒިރުވުާމއި ސެޝަންތަކަށް އެއްބާރުލުންދިނުން

ކައުންސެލިންގ   ( 2)    އިސްލާިމކް  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން 
 ؛   ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރުވުން

ގެއިން  ( 3)    ދިރިއުޅެުމންދާ  ކުއްާޖ  ަމތިން،  ގޮތެއްގެ  އަންގާ           ކޯޓުން 
 ؛ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރަށް ނުނިކުތުން

އެއްގޮތަށް، ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ަމރުކަޒަކަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމާ   ( 4)   
ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ަމރުކަޒަކަށް ބެލެނިވެރިޔަކާއެކު 

 ؛ގޮސްއައިސްވުން
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ހާޒިރުވިކަުމގެ   ( 5)    ހާޒިރުވެ،  ކޯޓަށް  ދުވަސްތަކެއްގައި  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން 
 ؛ލުކުރުންސޮއިކުރުާމއި، ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރާ ބައްދަ

ފެންނަ    (  6)    ފަނޑިޔާރަށް  އިތުރުން،  ކަންކަުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި 
 އެހެން ކަންކަން.

ނުވަތަ  )ށ(    އެންގުންތައް  އަންގާ  ކޯޓުން  ކުއްާޖއަށް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
 ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ކޯޓު އަުމރުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

އެންގުންތަކަށް   )ނ(    އަންގާ  ކޯޓުން  ކުއްާޖއަށް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހުރި   ބަންދުގައި  ގެންދަން    ކުކުއްަޖޢަަމލުކުރުުމގައި،  ތަނަށް  އަނެއް  އެއްތަނުން 

ކުއްަޖކު   އެ  ކުރާނީ  އެކަން  ހާލަތެއްގައި،   ގެންބަންދުކޮށްެޖހިއްެޖ 
ކޯޓުން   ،ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި އެފަދައިން ކުއްާޖ ހާޒިރުކުރާނީ

 ންނެވެ.     އެކަަމށް އެދި އެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ކޯޓު އަުމރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމި  
 ައމުރު ޮއންނަންވީ ގޮތް 

ބަންދު . 69 ކުއްޖާ  ބަންދުކުރެވޭ  ތުހުަމތުގައި  ދޫކޮށްލުަމށް ކުށުގެ  ބަންދުން  ނުވަތަ  ކުރުަމށް 
އޮންނަންވާނީ،   އަުމރު  ނެރޭ  އިުޖރާއަތުގެ "ފަނޑިޔާރު  ިޖނާއީ        ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ންނެވެ.  އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ގަވާއިދު

ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމި  
 ައމުރު ދޫކުރުން 

ގޮތެއް   )ހ(  . 70 ނިންުމުމގެ  ބަންދާެމދު  ނިންމި    ، )އެކެއް( އަސްލު  1ނިންުމަމށްފަހު، އެ 
ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކޯޓުން   ،ލުސް)އެކެއް( އަ  1ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް، އަދި  

 ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.  

)އެކެއް( އަސްލު ފައިލުކުރުާމއެކު، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު    1އަުމރުގެ   )ށ(   
އީެމއިލް   ކޮޕީއެއް  ސްކޭންޑް  އަުމރުގެ  އެ  އިދާރާއަށް،  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އާއި )ނ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ކުއްެޖއްނަމަ،  ދޫކޮށްލައިފައިވާ  ޝަރުޠުކޮށް       ކުއްާޖއަކީ 
ވެސް  އަސްލެއް  އިޤުރާރުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ގައިވާ        )ށ( 

 އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.    

ކޯޓަށް   )ހ(  . 71 ރިސްކު ެއސެސްމެންޓް   ތުހުަމތުގައި  ނިންާމ    ހާޒިރުކުރާކުށެއްގެ  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްެޖއްގެ 
ގަވާއިދުގެ   މި  ކުއްޖާ   65ަމޖިލީހުގައި،  ދަށުން،  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ބެހެއްޓުަމށް ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ހާލަތުގައި، ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖގެ    ކޮށްފައިބަންދު
ހުށަހެޅުަމށް އެސެސްެމންޓެއް  ނީޑްސް  އެންޑް  ކުޑަކުދިންގެ   ، ރިސްކް    ކުށްކުރާ 

ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި   ،ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް
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ރިޕޯޓު އެސެސްެމންޓް  ނިންަމއިފައިވާ    ކޮށްފައިބަންދުކުއްޖާ  ، އެ  ބެހެއްޓުަމށް 
 ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުަމށް ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް   )ށ(    ތުހުަމތުގައި  ނިންާމ    ހާޒިރުކުރާކުށެއްގެ  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްެޖއްގެ 
ގަވާއިދުގެ   މި  ކުއްޖާ    65ަމޖިލީހުގައި،  ދަށުން،  ގެ  )ފ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލަން ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ހާލަތުގައި، ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖގެ  
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ، އްރިސްކް އެންޑް ނީޑްސް އެސެސްެމންޓެ

ހުށަހެޅުަމށް، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް  
 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.        ،އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު

ބަންދާމެދު ނިންމި  
 ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުން 

ބަންދާެމ )ހ(  . 72 ބަދަލުކުރަންެޖހޭ ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ނިންުމން  އެ  ނިންުމަމށްފަހު  ގޮތެއް  ދު 
ެމދުވެރިވެގެން އެ ނިންުމން ުމރާަޖޢާ ކުރުަމށް، ތުހުަމތުކުރެވޭ   ަމޤުބޫލު ހާލަތެއް 
ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއިން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ންުމން ުމރާަޖޢާ ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު، ެޖނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ނި
 އެ ނިންުމން ނިންިމ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ބަންދުކުރުަމށް  )ށ(    ކުއްާޖ  އެ  ަމއްސަލަތަކުގައި،  ނިންމާ  ބަންދުކުރުަމށް  ކުޑަކުއްަޖކު 
ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އެދި  ކޮށްދިނުަމށް  ުމރާަޖޢާ  ނިންުމން  ނިންމާ  ފަނޑިޔާރު 
ހުށަނޭޅި ނަަމވެސް، އެ ކުއްޖާ ބަންދުކުރުަމށް ނިންމި ނިންުމން ނިންަމން ެމދުވެރިވި  

)ފަނަރަ( ދުވަހަކުން   15ސަބަބު ނުވަތަ ހާލަތު ދެިމއޮތްތޯ ބެލުަމށްޓަކައި، ކޮންެމ 
ނިންުމން ނިންިމ  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްާޖ  އެ  ުމރާަޖޢާ    ، އެއްފަހަރު،  ފަނޑިޔާރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.    

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ބަންދުކުރުަމށް ނިންިމ ނިންުމން ުމރާަޖޢާ   )ނ(   
ބަލަހައްޓާ   ބަންދުކޮށްގެން  ކުއްާޖ  ހާޒިރުކުރުަމށް،  ކޯޓަށް  ކުއްާޖ  ޓަކައި  ކުރުަމށް 

 ފަރާތަށް އަުމރުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.     

ދަށުން،   )ރ(    ާމއްދާގެ  ގޮތެއް  މި  ުމރާަޖޢާކޮށް  ނިންުމން  ނިންމި  ބަންދުކުރުަމށް 
ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ނިންުމުމގައި، 

ގަވާއިދުގެ   މި  ހުށަހަޅައިފައިވާ   71އިދާރާއިން،  ކޯޓަށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ތަންފީ ޤާނޫނު  އެސެސްެމންޓަށާއި،  ނީޑްސް  އެންޑް  ރިސްކް  ޛުކުރާ  ކުއްާޖގެ 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  ރިޢާޔަތް    ،އިދާރާއިންނާއި  ފަނޑިޔާރު 
 ކުރަންވާނެއެވެ.     
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ުމރާަޖޢާ   )ބ(    ނިންިމ ނިންުމން  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްާޖ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ިމ ގަވާއިދުގެ   )ށ( ގައި    65ކުރާއިރު،  ާމއްދާގެ  ހާލަތު ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަނޑިޔާރު    ދެިމއޮތްނަމަ، ބަހައްޓަން  އިތުރަށް  ކުއްާޖ  ބަންދުގައި 
ނެތްނަމަ،   ގޮތުގައި  އެ  ހާލަތު  އެ  އެހެންނަަމވެސް،  އަުމރުކުރަންވާނެއެވެ. 
ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި ކުއްާޖ ބަންދުން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޚްތިޔާރު، 

 ވެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން

ަމއްޗަށް އުފުލިފައިވާ ތުހުަމތުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމި،   )ޅ(   ކޯޓަށް  ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްާޖގެ 
، ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ އަދި ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ  ދަޢުވާ

ުމރާަޖޢާކުރާނީ ނިންުމން  ނިންިމ  ބަންދުކުރަން  ބަލާ    ، ކުއްޖާ  ަމއްސަލައެއް  އެ 
އެ ނިންުމން    ، ރެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެ ނިންުމން ުމރާަޖޢާކުރާނީފަނޑިޔާ

 ނިންމި ފަނޑިޔާރެވެ.  

ފަނޑިޔާރަށް )ކ(    ނިންިމ  ނިންުމން  އެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ޅ(  ާމއްދާގެ            މި 
ނުކުރެވޭނެ ުމރާަޖޢާ  ނިންުމން  ސަބަބެއް    އެ  ކުއްާޖ  ފަދަ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، 

ކުރާނީ ުމރާަޖޢާ  ނިންުމން  ނިންމި  ފަނޑިޔާރެވެ.   ، ބަންދުކުރުަމށް  އިސް  ކޯޓުގެ 
 ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުމާ އެ ވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހުރި ފަނޑިޔާރެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   )އ(    ބަންދުކުރުަމށް   65މި  ގޭގައި  ކުއްޖާ  )ކ( ގެ ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ކުއްާޖ    65ގަވާއިދުގެ  ނުވަތަ ިމ  

އަުމރާ   ގޭބަންދުގެ  ކުރި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ހާލަތުގައި،  ނިންމާ  ދޫކޮށްލުަމށް 
ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ،    ފައިވާށް ކޮޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، ނުވަތަ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް

ގެ ބަންދާެމދު ނިންމި ގޮތް ުމރާަޖޢާ ކުރުުމގެ  އެ ކުއްާޖ  ،ކުއްޖާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކުްއޖަކު   ފަިއވާ ށްބަންދުކޮ
ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަކާ  

ނުލަިއ ބަންދުން  
 ދޫކޮށްލުން  

ކޯޓު އަުމރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްަޖކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުަމކާ ނުލައި ބަންދުން   . 73
ހާ ކުޑަކުދިންގެ ދޫކޮށްލާ  ކުށްކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި،  ކުއްާޖގެ  ކޯޓަށާއި،  ލަތުގައި، 

އެކަން  އިދާރާއިން  ތަންފީޛުކުރާ  އިދާރާއަށް، ޤާނޫނު  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު 
 ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.      

ޝަރީޢަތް ފެށުމަށްފަހު  
 ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުން 

ތަޙުޤީޤު   )ހ(  . 74 ގުޅޭ  ތުހުަމތާ  ކުރެވިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ތުހުަމތުގައިވާ  ކުށުގެ 
ދަޢުވާ   ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކޯޓުގައި  ދައުލަތުން  ނުވަތަ  ފުރިހަަމވެފައިވާނަމަ 
ހުށަހަޅާނީ އެދި  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދާެމދު  ކުއްާޖގެ  އެ    ،އުފުލައިފައިވާނަމަ، 

 ތުންނެވެ.     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ ފަރާ
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ބަހައްޓައިދިނުަމށް   ކޮށްފައިކުއްާޖ ބަންދުމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން،   )ށ(   
ތުހުަމތުކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ހުށަހެޅުުމން،  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  އެދި 

)ކުޑަކުދިންގެ    18/2019ވެފައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު    ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށް
ފެށިގެން  ންވަނަ ނަންބަރު( 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 59ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ،ޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެދާނެކަަމށްގެ ނިވަނަ ނަންބަރު(  5)
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،   ފަނޑިޔާރަށް  ކުރުާމއެކީ  ރިޢާޔަތް  ކަންކަަމށް  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ގޮތަކަށް ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ބަންދުއަންނަނިވި  ކުއްޖާ  ބެހެއްޓުަމށް   ކޮށްފައި  
      ފަނޑިޔާރަށް ނިންިމދާނެއެވެ.

ވަނަ    83)ކުޑަކުދިން ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   ( 1)   
ފަދަ ުޖވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި   ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުޑަކުދިންނަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،  މިންގަނޑަށް  އެ  ނުވަތަ 
 ؛ންޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ރިާމންޑް ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރު

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންެމހައި ކަންކަަމށާއި ކުއްާޖގެ   ( 2)   
 ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށްފަހު، އެ ކުއްޖާ ގޭގައި ބަންދުކުރުން.

ބަހައްޓަން ނިންމާ ހާލަތުގައި،    ކޮށްފައިބަންދުމި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުއްާޖ   )ނ(   
ަމއްޗަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި، ަމއްސަލައިގައި   ކުއްާޖގެ 
ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންަމން ހޭދަވާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ ުމއްދަތަށާއި، ވަށައިގެންވާ 

 ކުރު ުމއްދަތަކަށް އެންެމހައި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ހާލަތެއް ލާޒިުމކުރާ އެންމެ 
ފަނޑިޔާރަށް   ކޮށްފައިބަންދުކުއްޖާ   އިޚްތިޔާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  ބެހެއްޓުަމށް 

ބެހެއްޓުަމށް އެއްފަހަރާ   ކޮށްފައިބަންދުލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެފަދައިން 
 )ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.      6ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތު 

މި ާމއްދާގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްަޖކު ބަންދުކުރުަމށް ފަނޑިޔާރު ނިންަމއިފިނަމަ،  ކުއްާޖ   ( )ރ  
ބެލުަމށް  ކޮށްފައިންދުބަ ދެިމއޮތްތޯ  ހާލަތު  ނުވަތަ  ސަބަބު  ޓަކައި   ބަހައްޓަންެޖހޭ 

ރިޕޯޓު ކޯޓަށް  ފަނޑިޔާރު   ގަވާއިދުން  ފަރާތަށް،  ދަޢުވާކުރާ  ކުރުަމށް، 
 އަންގަންވާނެއެވެ.   

ކުއްާޖިމ )ބ(    ދަށުން  ާމއްދާގެ  ބަންދު  ހާލަތުގައި    ކޮށްފައި  ނިންމާ  ބަހައްޓަން 
ތަން   ބަހައްޓަންެޖހޭ  ބަންދުކޮށްފައި  ކުއްޖާ  އަުމރުގައި،  އަންގާ  ބަންދުކުރުަމށް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  
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ކުއްޖާ   )ޅ(   ފެށުަމށްފަހު  ނިންާމ    ކޮށްފައިބަންދުޝަރީޢަތް  ފަނޑިޔާރު  ބެހެއްޓުަމށް 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، ކުއްޖާ ބަންދުކުރަން    72މި ގަވާއިދުގެ    ،ގައި ވެސްހާލަތު

 ނިންަމއިފައިވާ ނިންުމން ުމރާަޖޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.    

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ކުއްޖާ ގޭގައި ބަންދުކުރުަމށް 2މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ކ(   
ނިންމާ ހާލަތުގައި، ކޯޓު އަުމރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކުއްޖާ ގޭގައި ހުރިތޯ ބަލައި 
އެންގުަމކީ   އެކަން  ކޯޓަށް  ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ،  އަުމރާ  ކުއްޖާ  ޮމނިޓަރކުރުާމއި، 

 ރވިސްގެ ޒިންާމއެކެވެ. ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ

އަުމރެއްގެ   )އ(    ކޯޓު  ނަަމވެސް،  އޮތް  )ކ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ާމއްދާގެ  މި 
އެކަން  ހާލަތުގައި  ޚިލާފުވާ  އަުމރާ  ކޯޓުގެ  ކުދިން،  ތިބޭ  ގޭބަންދުގައި  ދަށުން 
ދިވެހި   ކޮޕީއެއް،  އަުމރުގެ  ނެރޭ  ކޯޓުން  ޓަކައި،  ކުރުަމށް  ޮމނިޓަރ  ފަސޭހައިން 

ޚިލާފުވާކަން  ފުލު ކުއްާޖ އަުމރާ  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި  ކޯޓުން  ޚިދުަމތަށް  ހުންގެ 
ކޯޓަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ،  ޚިދުަމތަށް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ   72ިމ ގަވާއިދުގެ ، ކުއްޖާ ކޯޓު އަުމރާ ޚިލާފުވެއްެޖނަަމ )ވ(   
ނިންުމން    ،ަމތިން ނިންމި  ކޯޓުން  ބަންދުކުރުާމެމދު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ކުއްާޖ 

ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުކުރުުމގެ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނިންުމން  އެ  ުމރާަޖޢާކޮށް، 
 ލިބިގެންވެއެވެ.     

ފެށުަމށްފަހު )މ(   ގޮތެއް    ،ޝަރީޢަތް  ބަންދުކުރާުމެމދު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ 
އަުމރުކުރުުމގެ   ދޫކޮށްލުަމށް  ބަންދުން  ކުއްޖާ  ޝަރުޠުތަކަކާއެކު  ނިންާމއިރު، 
ޢަަމލުކުރާނީ،  ހާލަތުގައި  އެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަށް            އިޚްތިޔާރު 

ގަވާއިދުގެ   ގެ   65މި  )ޏ(  ފެށިގެން  އިން  )ދ(  ާމއްދާގެ  ނިޔަލަށް    ވަނަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.        

ކުށެއްގެ ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖ ކޮންެމހެން ބަންދުކުރަން   )ހ(  . 75 ބަންދުކުރެވޭ ތަން 
ެޖހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކުއްާޖގެ ގޭގައި ފިޔަވައި އެހެން 

 18/2019ންދުކުރަން އަުމރުކުރާނަމަ، އެ ތަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތަނެއްގައި ބަ
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ، ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރަން  

ތަނެއްތޯއާއި،   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ިމންގަނޑަކަށް    ކޮށްފައި ބަންދުއެކަށީގެންވާ 
ލިބިދޭންެޖހޭކަަމ ކުއްާޖއަށް  ޙައްޤުތައް ހުންނައިރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި        ށް 

 އެ ކުއްާޖއަށް ލިބެުމންދޭތޯ ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.        
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މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެކަން ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރުަމށް ޓަކައި،   )ށ(   
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ނުވަތަ ޤާނޫނު  

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެ ަމޢުލޫާމތު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތި )ނ(    ން އެކަން ކަށަވަރު ކުރުަމށް ޓަކައި ކޯޓުގެ  މި 
ފަނޑިޔާރުން އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުަމކަށް  

 މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.       

 ތިންވަނަ ބައި 
 އަށްވަނަ ބާބު 

 ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން 
ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ     ، ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެވޭ ިޖނާއީ ތުހުަމތެއްގެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ . 76 

 ންނެވެ.     ''ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު'' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ދަޢުވާ ފޯމާެއކު  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ަމޢުލޫާމތު   )ހ(  . 77 އަންނަނިވި  ފޯާމއެކު،  ދަޢުވާ  ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް 
 ފުރިހަަމކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ، ކުލަ ފޮޓޯެޖހި ރަސްމީ ލިޔުެމއްގެ   ( 1)   
 ؛ކޮޕީ

 ؛ލުސްދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގެ އަ ( 2)   

އެންެމހައި   ( 3)    ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުަމށް 
 ؛ބަޔާންތަކާއި، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެހެނިހެން ތަކެތި

 ؛ދަޢުވާ ފޯާމއެކު ހުށަހެޅެން ނެތް ާމއްދީ ހެކީގެ ތަފުސީލު ( 4)   

ޙިާމޔަތްދިނުަމށް އެދޭ ހާލަތުގައި ހެކިބަސްދޭ ީމހާއަށް ނުވަތަ ކުއްާޖއަށް   ( 5)   
 ؛މެނުވީ، އެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލު

ހެކިބަސްދޭ ީމހާއަށް ނުވަތަ ކުއްާޖއަށް ޙިާމޔަތްދޭން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި،   ( 6)   
 ؛ފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީކޮށްސިއްރު

ކުއްާޖއަކީ ( 7)    އޭނާ  ، ދަޢުވާލިބޭ  ހައްޔަރުކޮށް  ތުހުަމތުގައި  ކުށުގެ 
ފަނޑިޔާރެއްގެ  ނިންުމަމށް  ގޮތެއް  ބަންދުކުރެވުާމެމދު  ބަންދުކޮށްފައިވާ 
ބަންދުކުރެވިފައިވާ  އޭނާގެ  ފަރާތެއްނަމަ،  ހާޒިރުކުރެވުނު  ކުރިަމއްޗަށް 
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 ؛ބަންދުކުރެވުާމެމދު ފަނޑިޔާރު ނިންިމ ހުރިހާ ނިންުމންތަކުގެ ކޮޕީ

ހައްޔަރުކޮށްފައި ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުާމ ހަަމއަށް ( 8)   
 ދަޢުވާ ފޯުމގައި ހިެމނުަމށް(    ؛ )ބަހައްޓައިފައި ހުރި ުމއްދަތު

 ދަޢުވާ ފޯުމގައި ހިެމނުަމށް(؛ )ަމއްސަލައިގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު ( 9)   

ވަނަ    94)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު   ( 10)   
ކުއްާޖއަކީ ދަޢުވާލިބޭ  ބޭނުަމށްޓަކައި،  ަމއްސަލައިގައި ، ާމއްދާގެ  އެ 

ގެންދެވިފައިވާ  ކޯޓަށް  ނިންަމން  ގޮތެއް  ބެހެއްޓުާމެމދު  ބަންދުކޮށްފައި 
 ؛ކުއްެޖއްނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން

ކޯޓަކަ ( 11)    ަމއްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާ  އަނބުރާ ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުަމށްފަހު  ށް 
ަމއްސަލައެއްނަމަ،   ފޮނުވައިލައިފައިވާ  އަނބުރާ  ނުވަތަ  ގެންގޮސްފައިވާ 
އަނބުރާ ގެންދިޔަ ނުވަތަ އަނބުރާ ފޮނުވައިލި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛ކޯޓުގެ ލިޔުަމކާއި، އެ ހާލަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އެނގޭނެ ލިޔުން

ވާ ރިސްކު އެސެސްެމންޓް ފައިށްކޮދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ( 12)   
 ؛ރިޕޯޓާއި، އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު

ެޖނެރަލް  ( 13)    ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އުފުލަން  ދަޢުވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
 ؛ނިންމި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ދަޢުވާ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު.         ( 14)   

ގޮތުގައި   )ށ(    ހެކީގެ  ލިޔުެމއް  އެއްވެސް  ފޮޓޯެޖހި  ތެރޭގައި  ލިޔެކިޔުުމގެ  ދަޢުވާގެ 
ފަދައިން  ހުންނާނޭ  ފެންނަން  ގޮތުގައި  ފޮޓޯގެ  ކުލަ  ފޮޓޯތައް  އެ  ހުށަހަޅާނަމަ، 

 ޕްރިންޓްކޮށް، ނުވަތަ ސީޑީއެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ކޯޓަށް މަްއސަލަ  
ހުށަހެޅުމާއި،  
 ާއންމު  ބަލަިއގަތުމާބެހޭ 

ތަްއތުރާައިއޖު  

ަމއްސަލަ   . 78 ނުވަތަ  ބަލައިގަތުާމއި،  ަމއްސަލައެއް  އެ  ހުށަހެޅުާމއި،  ަމއްސަލައެއް  ކޯޓަށް 
ޢަަމލުކުރާނީ،   ނިންުމުމގައި  އިުޖރާއަތުގެ  "ބަލައިނުގަތުަމށް  ިޖނާއީ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ންނެވެ.       ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ގަވާއިދު

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ   )ހ(  . 79 ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރު  ބެލެހެއްޓުަމށް  ލިޔެ  ަމއްސަލަތައް  ދަޢުވާގެ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
 ދަފުތަރެއް ކޯޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.      
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 ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރުގައި، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތުތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.  )ށ(   

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ( 1)   

 ؛ތަޙުވީލު ކޮށްފައިވާނަމަ، ތަޙްވީލުކުރި ނަންބަރު ( 2)   

ކުރިޔަށް  ( 3)    ކޯޓެއްގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ކުރިން  ަމއްސަލައަކީ  ހުށަހެޅުނު 
 ؛ަމއްސަލައެއްނަމަ، އެ ކޯޓުން ދިން ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުގެންގޮސްފައިވާ  

   ؛ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް ( 4)   

 ؛ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު ( 5)   

 ؛ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6)   

 ؛ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ( 7)   

 ؛ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު ( 8)   

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު ( 9)   

 ؛ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ( 10)   

 ؛ހުށަހެޅި ފަރާތް ( 11)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ފުރިހަމަ ަމޢުލޫާމތު ( 12)   

ބަންދުކޮށްފައި  ( 13)    ކުއްެޖއްނަަމ،  ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި  ކުއްާޖއަކީ  ދަޢުވާލިބޭ 
 ؛ުމއްދަތުހުރި 

 ؛ަމއްސަލައަށް ދީފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ނަންބަރު ( 14)   

 ؛ަމއްސަލަ ހަވާލުކުރި ސެކްޝަނާއި، ފަނޑިޔާރު ( 15)   

 ؛ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު ރުކުރިަމއްސަލައިގައި ހާޒި ( 16)   

 ؛ަމއްސަލަ ނިންމި ފަނޑިޔާރު ( 17)   

 ؛ކޮށްފައިވާ ޙުކުްމަމއްސަލައިގައި  ( 18)   
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ފިޔަވަޅުތަކާެމދު  ( 19)    އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި،  އަޅައިފައިވާ  ޝަރީޢަތުން 
 ؛ޢަަމލުކޮށްފައިވާ ގޮތް

 ؛ގޮތް ަމއްސަލަ ނިުމނު ( 20)   

 ؛ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު ( 21)   

   އޮފީހަށް ފޮނުވިޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު   ( 22)   
 ؛ތާރީޚު

 ؛ފޯމު ނަންބަރު ފުކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާ ( 23)   

 ؛ޟިއްޔާ ނަންބަރުޤަ ނާފުކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއު ( 24)   

 ؛ރީޚުތާ ނާފުކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއު ( 25)   

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ަމއްސަލަ ނިުމނު ތާރީޚު ( 26)   

އައި  ( 27)    ޙުކުަމށް  ަމރުޙަލާގައި  އިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ؛ބަދަލު

 ؛ފޯމު ނަންބަރު ކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ( 28)   

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ފުކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާ ( 29)   

 ؛ރީޚުތާ ނާފުކުރިދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއު ( 30)   

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ަމއްސަލަ ނިުމނު ތާރީޚު ( 31)   

ޙުކުަމށް   ( 32)    ަމރުޙަލާގައި  އިސްތިއުނާފު  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 އައި ބަދަލު.            

ކޯޓަށް ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅުުމން، އެ ަމއްސަލައަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް  )ހ(  . 80 ޤަޟިއްޔާގެ ފަިއލު 
އެ ަމއްސަލައަކަށް ޚާއްޞަ   ، ހާޑްކޮޕީސްކޭންކޮށް، އެ ލިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި  

 ކޮށްފައިވާ ވަކި ފައިލެއްގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ނެއެވެ.ނަންވާއޮންޤަޟިއްޔާގެ ފައިލުގައި، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ޝީޓެއް  )ށ(   

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ( 1)   
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 ؛ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު ( 2)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމޢުލޫާމތު ( 3)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ަމޢުލޫާމތު ( 4)   

 ؛ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތާއި ތަފާސްހިސާބު ނަންބަރު ( 5)   

 ؛ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ( 6)   

 ؛ަމއްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުްމ ( 7)   

 ؛ފިޔަވަޅުތައްޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާ  ( 8)   

 ؛ނިުމނު ތާރީޚު ( 9)   

 ؛ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު ( 10)   

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު ( 11)   

 ؛ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުގެ ކޭސް ނަންބަރު ( 12)   

 ؛ވަކީލުގެ ނަންޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ( 13)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ވަކީލުގެ ަމޢުލޫާމތު ( 14)   

 ؛ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ( 15)   

 ؛ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު ސެކްޝަން ( 16)   

 ؛ސަފުހާގެ އަދަދު ،ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތަކާއި ( 17)   

 ؛ސަފުހާގެ އަދަދު ،ޝަރީޢަތުގެ ބަޔާންތަކާއި ( 18)   

 ؛ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވާކަން ( 19)   

 ؛ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރެވުާމެމދު ނިންަމއިފައިވާ ނިންުމން ( 20)   

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.     ( 21)   

ަމއްސަލައިގައި ކޯޓުން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ލިޔެ، ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ަޖހާގޮތަށް   )ނ(   
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އޮންނަންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ފައިލުގެ  ޤަޟިއްޔާގެ  ތައްޔާރުކޮށް،  ޝީޓެއް       ރެކޯޑު 
ެމ ަމތީގައެވެ. ަމއްސަލައިގައި އަޅާ ކޮންެމ  އެ ޝީޓު އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނީ އެން

 ފިޔަވަޅެއް އެ ޝީޓުގައި ލިޔެ ތާރީޚު ަޖހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  

ކުއްާޖއާ   )ރ(    އެ  ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ،  ަމއްސަލައެއް   ކޯޓަށް  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ޗައިލްޑް   އިދާރާއަކަށް  އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮޓެކްޝަންގެ 

ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ 
ނުވަތަ ޢާއިލާއާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ކުރަންެޖހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ކުއްާޖ  

ގެނައުަމށް ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  މަސައްކަތަ  އިޞްލާޙުކޮށް  ކުރެވޭ  ށް  ޓަކައި 
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،   އިދާރާއަކަށް  އެއްވެސް  ަމއްސަލައެއް  ފަދަ  އަސަރުކޮށްފާނެ 
ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ  
ޚުލާޞާއެއް ކުރު  ަމއްސަލަތަކުގެ  ނުވަތަ  ަމއްސަލަ  ޕްރޮޓެކްޝަން   ،ޗައިލްޑް 

ަމޢުލޫާމތަށްަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ ލީގަ ޓަކައި   ލް އޮފިސަރު، ފަނޑިޔާރުގެ 
 ތައްޔާރުކޮށް، ަމއްސަލަ ފައިލުގައި ރައްކައު ކުރަންވާނެއެވެ.          

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް  
 ލިޔުންތަްއ ހަވާލުކުރުން 

ނަންބަރު   )ހ(  . 81 ގެ    12/2016ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  ވަނަ    84)ިޖނާއީ 
، ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ބަލައިގަތް ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދު ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން

ދަޢުވާލިބޭ  ،)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތުން، ގިނަވެގެން 
ަމއްސަލައިގެ   އެ  އަންގައި،  އެކަން  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްާޖއަށާއި، 
 އެންެމހައި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް، ކޯޓުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަވާލުކުރާނީ،   )ށ(    ލިޔުންތައް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދަޢުވާލިބޭ މި 
ކުއްާޖގެ   ދަޢުވާލިބޭ  ހާޒިރުކޮށްގެންނެވެ.  ކޯޓަށް  ބެލެނިވެރިޔާ  އޭނާގެ  ކުއްާޖއާއި 

ކުށްކުރާ    ،ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާ ފޯމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރާނީ
ކުއްާޖގެ   ހާޒިރުގައި،  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ 

 ވަކީލަށެވެ.            ދިފާޢީ 

ހަވާލުކުރާނީ،  )ނ(    ކުއްާޖއަށް  ލިޔުންތައް  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ       އަތޮޅުތެރެއިން 
ބެލެނިވެރިޔާ   އޭނާގެ  ކުއްާޖއާއި  ދަޢުވާލިބޭ  ކޯޓަށް،  ެމޖިސްޓްރޭޓް  އަތޮޅެއްގެ  އެ 

ފައިވާ އިފޮނުވަ  ހާޒިރުކޮށް، ާމލޭގައިވާ ކޯޓުން ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 
ކޯޓަށް   ެމޖިސްޓްރޭޓް  ލިޔުންތައް  އެފަދައިން  ޕްރިންޓްކޮށްގެންނެވެ.  ލިޔުންތައް 
ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަށް  ުޖވެނައިލް  އެއީ  ފޮނުވަންވާނީ،  ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް 

ލިޔުންތަކެއްކަން އެނގޭނެފަދަ ުޖވެނައިލް ކޯޓުގެ    ޤަޟިއްޔާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރާ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

60 

 

 ފައިވާ ލިޔުަމކާ އެކުގައެވެ.         ސިއްކަ ަޖހައި

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރާނީ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ   )ރ(   
ފޯާމއެކުގައިވާ  ދަޢުވާ  ޓަކައި  ކުރުަމށް  ކަށަވަރު  ހަވާލުކުރެވުނުކަން  ތަކެތި  އެ 

 އެވެ. ޝީޓުގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ލައްވައި ސޮއިކުރުވުަމށްފަހުގަ

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރާއިރު، ކޯޓަށް  )ބ(   
ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ކުރިޔަށްދާނެގޮތުގެ ަމޢުލޫާމތާއި، ކޯޓު ަމރުޙަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ 
ފުރުޞަތުތަކާ   އެ  ފުރުޞަތުތަކާއި،  ލިބިދެވޭ  ޙައްޤުތަކާއި،  ލިބިގެންވާ  ކުއްާޖއަށް 

ސެކްޝަނުގެ  އެއްގޮތަށް   ބަލާ  ަމއްސަލަ  ނަތީޖާ،  ނިކުންނާނޭ  ޢަަމލުކުރުުމން 
ުމވައްޒަފަކު، ކުއްާޖއަށް ދޭހަވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކުއްާޖއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި 
ކަެމއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ސެކްޝަނާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ދަޢުވާލިބޭ  

ޔާއަށް ނުވަތަ ކުއްާޖގެ ދިފާޢީ ވަކީލަށް ކޯޓުން ކުއްާޖއަށް ނުވަތަ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރި
 ދޭންވާނެއެވެ.         

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގައި  )ޅ(  
ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރާއިރު، ިމ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުތައް  

ކޮންފަރެންސް އޯޑިއޯ  ކޯޓުގެ ދޭނީ  ެމދުވެރިކޮށް،  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ   
 ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ ކަާމ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފެކެވެ.     

އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހަޅާ ަމއްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރާ ދިފާޢީ ވަކީލު ހުރީ ާމލޭގައި   )ކ(   
ނިވެރިޔާގެ އިޒުނަޔާއެކު  ކަަމށް ވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ ބެލެ

 އެ ލިޔުންތައް ސީދާ ދިފާޢީ ވަކީލާ ހަވާލުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.        

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  
 ބަްއދަލުވުން  

ކުއްާޖގެ   )ހ(  . 82 އެ  ކުއްާޖއަށާއި،  ދަޢުވާލިބޭ  ަމއްސަލައެއްގައި  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
ަމޢުލޫާމތު   ގޮތާބެހޭގޮތުން  ކުރިޔަށްދާނެ  ަމއްސަލަ  ކޯޓުގައި  ބެލެނިވެރިޔާއަށް، 
ބާވަތުން،  ޒާތާއި  ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޙައްޤުތަކާއި  ކުއްާޖގެ  ދިނުަމށާއި، 

ކަަމށް އެ  ހުރިނަމަ  ަމޢުލޫާމތެއް  ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ  ކުއްާޖއަށް  ޓަކައި   ދަޢުވާލިބޭ 
 އްވަންވާނެއެވެ.   ބައްދަލުވުެމއް ކޯޓުން ބާ

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    ބައްދަލުވުން، މި  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގެ  ވަނަ    81މި 
ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދަޢުވާ ފޯމާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރާ ދުވަހު 

ލުވުން ބޭއްވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެނޫން ދުވަހަކަށް ބައްދަ
ބަންދުނޫން  ރަސްމީ  ގިނަވެގެން  ހަވާލުކުރާތާ  ލިޔުންތައް  ކުރާނަމަ،            ތާވަލު 

ވަކީލެއް   7 ދިފާޢީ  ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ބައްދަލުވުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
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ޢައްޔަނު ކުރުަމށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ ުމއްދަތު ހަަމވާ ދުވަހުން  
ބަ ރަސްމީ  ބައްދަލުވުން   5ންދުނޫން  ފެށިގެން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.  

އަންނަނިވި   )ނ(    ބައިވެރިވާނީ  ބައްދަލުވުުމގައި  ބޭއްވޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
 ފަރާތްތަކުންނެވެ.  

 ؛ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ ކަާމ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފު ( 1)   

 ؛ކުއްާޖދަޢުވާލިބޭ  ( 2)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ( 3)   

 ؛ދައުލަތުގެ ވަކީލު ( 4)   

 ؛ދިފާޢީ ވަކީލު ( 5)   

އިދާރާގެ  ( 6)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ      ކުށްކުރާ 
 ؛ކަމާ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފެއް

 ބައިވެރިވުަމށް ކޯޓުން އަންގާ އިތުރު ފަރާތްތައް. ބައްދަލުވުުމގައި  ( 7)   

)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު(   2016/12މި ބައްދަލުވުުމގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ރ(   
ާމއްދާއާއި،    87ގެ   ދަޢުވާލިބޭ   107ވަނަ  ދަށުން،  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ    2019/18ކުއްާޖއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ދަށުން،   ގަވާއިދުގެ  މި  އާއި،  ލިބިދެވޭ ޤާނޫނު(  ަމރުޙަލާގައި  ކޯޓު  ކުއްާޖއަށް 

 ޙައްޤުތަކާއި ފުރުޞަތުތައް ކުއްާޖއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.  

ަމއްސަލައެއްނަމަ،   )ބ(    ކުށުގެ  ިޖންސީ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
އްާޖއާ  އެފަދަ ަމއްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކު

ަޖވާބު   ހާޒިރުގައި  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްާޖގެ  ސުވާލުތަކަކީ  ކޮށްފާނެ  ޝަރީޢަތުން 
ވެދާނެކަަމށް ވާހަކަތަކަކަށް  ފަސްެޖހިދާނެފަދަ  ކުއްާޖ  އެފަދަ   ދިނުަމށް  ޓަކައި، 
އެދޭނަަމ ކުއްާޖ  ދަޢުވާލިބޭ  އަދި  ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ،  ދުވަހެއްގެ  ، ހާލަތެއް  އެ 

ަމޖިލީހުގަ ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތުގެ  ޝަރީޢަތް  ބައިވެރިނުކޮށް،  ބެލެނިވެރިޔާ  އި 
ކުއްާޖގެ   ކުއްާޖއަށާއި  ދަޢުވާލިބޭ  ލިބިގެންވާކަން،  ކޯޓަށް  ބާރު  ގެންދިއުުމގެ 

 ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.             
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ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
ފަށާިއރު މެޖިސްޓްރޭޓް  

ކޯޓުތަކުގަިއ ހުރި  
 މަްއސަލަތަްއ

ޢަަމލުކުރަން   2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 83 ޤާނޫނު( އަށް  ޢަދުލުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ 
ިޖނާއީ   ކުޑަކުދިންގެ  ހިނގަުމންދިޔަ  ކޯޓުތަކުގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ފަށާއިރު 
ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް، އެ ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހުއްޓުަމކަށް އަންނާނެއެވެ.

ނަންބަރު  މި   )ށ(    ޤާނޫނު  ަމއްސަލަތައް،  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ 
ކޯޓަށް    2019/18 ުޖވެނައިލް  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )ކުޑަކުދިންގެ 

ގަވާއިދުގެ   މި  ޢަަމލުކުރާނީ،  ގޮތުގެ   84ހުށަހެޅުުމގައި  ާމއްދާގައިވާ  ވަނަ 
 ންނެވެ. ަމތީ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގަިއ  
ސަލަތަްއ ކޯޓަށް  ހުރި މަްއ
 ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނު   )ހ(  . 84 ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށި ތާރީޚާ    2019/18ނަންބަރު  

ވެނައިލް ކޯޓުގެ  ހަަމއަށް ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖު 
 އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ަމއްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ުޖވެނައިލް ކޯޓަށެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ   )ށ(       
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    78  ،ވަނަ ާމއްދާއާއި  77، ވަނަ ާމއްދާއާއި  76

ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ. އަދި ިމގޮތަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، އައު ދަޢުވާ ފޯަމކާއެކު،  
ަމއްސަލަ ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތާއި، ަމއްސަލަ ިމހާރު  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ލިޔުެމއް،  އެނގޭނެފަދަ  ތަފުސީލުކޮށް  ހިސާބު  ެޖނެރަލްގެ    އޮތް 
 އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ހިނގަުމންދިޔަ   )ނ(    ކޯޓުތަކުގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ފަށާއިރު،  ޢަަމލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
ހުށަހަޅަން  ކޯޓަށް  ވަގުތުން  ލިޔެކިޔުންތައް  އަސްލު  ފައިލުތަކާއި  ަމއްސަލަތަކުގެ 

ދަޢުވާ ދަތިވާނަމަ،  އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  ާމއްދާގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ިމ  ފޯާމއި،           
ލިޔެކިޔުންތައް   ަމއްސަލައިގެ  ލިޔުާމއެކު،  އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ( 

ެޖނެރަލްއަށް    ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުުމގެ  ކޯޓަށް  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 
އަސްލު   ތެރޭގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އިގެ ފައިލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތުން، ަމއްސަލަ

ހިނގަުމންދިޔަ   )ރ(    ކުރިން  ކޯޓެއްގައި  ެމިޖސްޓްރޭޓް  ަމތިން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
ކުރިޔަށް   ހުށަހެޅިގެން  ކޯޓަށް  ުޖވެނައިލް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ  ަމއްސަލައެއް 

ދަޢުވާލިބޭ   ،ޢުވާ ފޯުމގެންދެވޭނަމަ، ަމއްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަ
ޢަަމލުކުރާނީ،  ހަވާލުކުރުުމގައި  ވަކީލަށް  ދިފާޢީ  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ       ކުއްާޖއަށް 
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 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.                   81މި ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އަލުން ކޯޓަށް   )ބ(   
ަމއްސަލައެއްގައި ދިފާޢީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް  
ޢަަމލުކުރާނީ،  ހަަމެޖއްސުުމގައި  ނުވަތަ  ކުރުުމގައި  ޢައްޔަނު  ވަކީލެއް          ދިފާޢީ 

 ވެ.                ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެ 4މި ގަވާއިދުގެ 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 

ކުރިން މެޖިސްޓްރޭޓް  
ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ  
މަްއސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް  

 ހިންގުން 

ކޯޓެއްގައި   . 85 ެމޖިސްޓްރޭޓް  ނުވަތަ  ަމއްސަލައެއް  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ކޯޓަށް  ެމޖިސްޓްރޭޓް 
ކުރިޔަށް   ަމއްސަލައެއް  ހުށަހެޅުުމން، އެ  ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް  ަމއްސަލައެއް  ހިނގަުމންދިޔަ 

 ގެންދިޔުުމގައި އަންނަނިވިގޮތަށް ޢަަމލުކުރަން ވާނެއެވެ.   

ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލައަކީ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގައި އިބްތިދާއީ ަމރުޙަލާގައި އޮތް  )ހ(   
އިބްތިދާއީ  ބޭއްވޭ  ހުށަހެޅުުމން  ަމއްސަލަ  ކޯޓަށް  ަމއްސަލައަކަށްވާނަމަ، 
ހިެމނޭ   ަމއްސަލައިގައި  ގޮތަކާެމދު  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ަމއްސަލަ  އަޑުއެހުުމގައި 

ކުރަންވާނެއެ ަމޝްވަރާ  މަޝްވަރާކުރާނީ، ދެފަރާތާ  ހާލަތްތަކުގައި  ނޫން  އެ  ވެ. 
 ކޯޓުން އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުުމގެ ކުރިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުެމއްގައެވެ.    

ަމތިން ކުރެވޭ ަމޝްވަރާގައި، އެ ަމއްސަލައިގެ   )ށ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  މި 
ަމއް  ކޯޓުގައި  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ނުވަތަ  ފެށުަމށް  އަލުން  ކުރިޔަށް  އަޑުއެހުން  ސަލަ 

ގެންގޮސްފައި އޮތް ހިސާބުން ަމއްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމށް ނިންާމނީ، ދަޢުވާލިބޭ 
ަމއްސަލައަކީ   ބާވަތާއި،  ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމޞްލަޙަތަށާއި،  ކުއްާޖގެ 

ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވޭތޯ  ، ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަންެޖހޭ ަމއްސަލައެއްނަަމ
ކުރިޔަށް  ބެލުާމއެ ަމއްސަލަ  އެ  ޓަކައި  ކުރުަމށް  ޤާއިމު  އިންޞާފު  ޢަދުލު  ކު، 

ގެންދިއުަމށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް 
 ފަހުގައެވެ. 

ނިންުމން،   )ނ(    ނިންމާ  ފަނޑިޔާރު  ަމއްސަލައާެމދު  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ        މި 
ކުރަން ރައްކައު  ލިޔުންލިޔެ  އެ  އަދި  ފައިލުގައި    ، ވާނެއެވެ.  ަމއްސަލަ 
      ބާއްވަންވާނެއެވެ.      

އިބްތިދާީއ ައޑުެއހުން  
 ބޭްއވުން  

ވެސް،   )ހ(  . 86 ަމއްސަލައެއްގައި  ކޮންެމ  ހުށަހެޅޭ  ިޖނާއީ  "ކޯޓަށް  ޝަރީޢަތްކުރާުމބެހޭ 
ގަވާއިދު އަޑުއެހުެމއް    "އިުޖރާއަތުގެ  އިބްތިދާއީ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ 
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 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ެމޖިސްޓްރޭޓް   )ށ(    ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ގަވާއިދުގެ މި  ތެރެއިން  ަމއްސަލަތަކުގެ  ހިންގައިފައިވާ  ކުރިން          ކޯޓުތަކުގައި 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އަލުން ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފަނޑިޔާރު ނިންާމ    85
ަމއްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން ަމއްސަލަތައް، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ލުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.     އުސޫ

އިބްތިދާީއ ައޑުެއހުން  
 ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް 

ފަށައި، މި   )ހ(  . 87 ަމިޖލިސް  އަޑުއެހުުމގެ  އިބްތިދާއީ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 
ކުއްާޖއާއި ކުރުަމށްފަހު، ދަޢުވާލިބޭ  އިޢުލާނު  ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ      ، ަމއްސަލައިގެ 

ދިފާޢީ ވަކީލާއި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު   ،އެ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި
ރާއިން ުމވައްޒަފަކު އެ ަމޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެތިބިކަާމއި، ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާ

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ    ،ދަޢުވާގެ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުުމގެ ކޮޕީ
 ދިފާޢީ ވަކީލަށް ލިބިފައިވާކަން ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.     

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ކުއްެޖއްނަމަ،    ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ ދިވެހިބަހުން ރަނގަޅަށް )ށ(   
ނުވަތަ ހަަމއެކަނި ވަކި ރަށެއްގެ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކަން އެނގޭ ކުއްެޖއްނަމަ،  
ކުއްެޖއްނަމަ،   ަމޙްރޫްމވެފައިވާ  ވާހަކަދެއްކުުމން  ނުވަތަ  އަޑުއިވުުމން         ނުވަތަ 

ހަަމެޖހިފައި ފަރާތެއް  ތަރުަޖާމކޮށްދޭނެ  ބަހުރުވަ  ކުއްާޖގެ  ފަނޑިޔާރު އެ  ވޭތޯ 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.       

ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު،  )ނ(    ފަނޑިޔާރު  ކަންކަން  ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ވަނަ ާމއްދާގެ    107)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  

)ކުޑަކުދިންގެ    2019/18)ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްާޖއަށް ކޯޓު ަމރުޙަލާގައި ލިބިދެވޭ 
ކަށަވަރު   އަންގައިފައިވާކަން  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ފުރުޞަތުތައް،  ޙައްޤުތަކާއި 

ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  ޓަކައި،  ަމޖިލީހުގައި    5ކުރުަމށް  ''ޝަރީޢަތުގެ  ގައިވާ 
ިމ ބަޔާނުގައިލިބެ ބުނެދިނުން''  ޙައްޤުތައް  އޭނާގެ    ، ގެންވާ  ކުއްާޖއާއި  ދަޢުވާލިބޭ 

ލައްވަ އަޑުއެހުަމށްފަހު    އި،ބެލެނިވެރިޔާ  އިބްތިދާއީ  ބޭއްވޭ  ފުރަތަމަ 
 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.                 

ފަނޑިޔާ )ރ(    އެންގިފައިވާކަން  ކުއްާޖއަށް  އެ  ޙައްޤުތައް  ކުއްާޖގެ  ރު  ދަޢުވާލިބޭ 
ފަނޑިޔާރު  ވަކީލަށް  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުަމށް  ދަޢުވާ  ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު، 
ަމޤާުމ   ނަާމއި  ވަކީލުގެ  ދައުލަތުގެ  ކުރިން  ހުށަހެޅުުމގެ  އަންގަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާ 
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 ބަޔާންކޮށް ތަޢާރަފެއް ދޭންވާނެއެވެ.  

ކުށަކީ  )ބ(    ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ހުށަހަޅާއިރު  ދަޢުވާ 
ދައުލަތުން  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ސަބަބުތައް،  ބިނާވެގެންވާ  ދަޢުވާ  ކޮބައިކަާމއި، 
ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ދަޢުވާ އުފުލައިފައިވާ ޤާނޫނީ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 

އުންޞުރުތަކާ ފުރިހަަމވާ  ކުށުގެ  އުންޞުރުތައް  ކުށުގެ  ވާޤިއާތަކުން،  ދަޢުވާގެ  އި 
ގޮތް ދައުލަތުން ސާފުކޮށްދިނުަމށް ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ. ިމފަދައިން ކުއްާޖގެ 
ކުއްާޖއަށް  ބަހުރުވައިން  ތިލަ  ވީހާވެސް  ސާފުކޮށްދޭއިރު،  ދަޢުވާ  ކުރެވޭ  ަމއްޗަށް 

ކުއް އިބާރާތަކުން  ފަސޭހަ  ދަޢުވާ  ވިސްނައިގަންނަން  ކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ާޖގެ 
 ސާފުކޮށްދިނުަމށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  

ކޮށްފައިވާ   )ޅ(   ސާފުކޮށްދިނުަމށް  ދައުލަތުން  ކަންކަން  ގައިވާ  )ބ(  ާމއްދާގެ  މި 
ސާފުވެފައިވާކަަމށް  ދަޢުވާ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މަސައްކަތަށް 

ނިންަމ ކުރިޔަށް ފަނޑިޔާރު  އަޑުއެހުން  އިބްތިދާއީ  ަމއްސަލައިގެ  އި، 
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުުމން، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާެމދު ޝަރީޢަތުން  )ކ(   
ބޭރުން އެހެން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައިވޭތޯ، ދައުލަތުގެ ވަކީލާ  

ވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފަނޑިޔާރު ސުވާލު ކުރަން
ސަބަބަކާހެދިތޯ ކޮން  އެއީ  ނުވާނަަމ،  ބާވަތާއި ، އަޅައިފައި  ަމއްސަލައިގެ 

 ަމއްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ފަނޑިޔާރު ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ.           

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ދަޢުވާ ސާފުވުުމން، ދަޢުވާއަށް ަޖވާބުދާރީވުަމށް، ދަޢުވާލިބޭ   )އ(   
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ަޖވާބުދާރީވާންވާނީ،  އަންގަންވާނެއެވެ.  ފަނޑިޔާރު  ކުއްާޖއަށް 

ޤާނޫނު( ގެ    2016/12 އިުޖރާއަތުގެ  ގައި    107)ިޖނާއީ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
  ގޮތަކަށެވެ.        )ދޭއް( ގޮތުންކުރެ 2ބަޔާންވެގެންވާ 

އިބްތިދާީއ ައޑުެއހުމުގަިއ  
ހިމެނޭ ާއންމު  

ތަްއތުިއޖުރާައ  

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "  ،ފުރިހަަމކުރާނީ  ތައްތުއިުޖރާއައިބްތިދާއީ އަޑުއެހުުމގައި ހިެމނޭ އާންމު   . 88
ގަވާއިދު އިުޖރާއަތުގެ  ގޮތުގެ    " ިޖނާއީ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ންނެވެ. ަމތީ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން  
 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަްއ 

ހުށަހަޅާނީ،   . 89 ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ިޖނާއީ  "ޝަރީޢަތުގެ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ންނެވެ.  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށް  
ނުކުޅެދިގެންވާކަމުގެ ދިފާޢު  

ވަނަ ާމއްދާގެ    121)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 90
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ރިޕޯޓަކީ   ދަށުން، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ މެޑިކަލް އެސެސްެމންޓް ހުށަހެޅުން 
ރިޕޯޓެއް  ހިއްސާކުރެވޭނެ  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  މެނުވީ  ހުއްދައާއެކު  ޝަރީޢަތުގެ 

 ނޫނެވެ.      

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އެސެސްެމންޓް ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ލިބުުމން،    )ށ(   
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ އެ ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ. އަދި 
ޝަރީޢަތުގެ   ބާއްވާ  ވާހަކަދެއްކުަމށްޓަކައި  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ރިޕޯޓުގައިވާ 

  ، )ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން  2ތާރީޚުގެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ފައިވާށްތާވަލުކޮއަޑުއެހުން  
ރިޕޯޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަުމގެ ކޮޕީއެއް، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ  

 ކޯޓުން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ   )ނ(   
ދެކެވިދާނެ  އަޑުއެހުުމގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ބޭއްވޭ  ވާހަކަދެއްކުަމށްޓަކައި  ގުޅޭގޮތުން 
ކޮށްފާނެފަދަ   އަސަރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  ކުއްާޖއަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  ވާހަކަތަކަކީ 

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖ ބައިވެރިނުކޮށް ، ވާހަކަތަކެއްކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ
 ންދިއުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެ

މެޑިކަލް އެސެސްެމންޓް ރިޕޯޓަކީ އޭގައި ޙައްސާސް ަމޢުލޫާމތުތަކެއް ހިެމނިފައިވާނެ   )ރ(   
ރިޕޯޓަކަށްވާތީ، އެ ރިޕޯޓުގެ ސިއްރުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުަމކީ،  ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކު 

 ކަެމކެވެ.  ގެ ަމއްޗަށް ލާޒިމު އެ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭ އެންެމހައި ފަރާތްތަކު

ިއޖުތިމާޢީ ހާލަތު  
ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު  

 ހުށަހެޅުން 

ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ިޖނާއީ ދަޢުވާއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ، އަދި އެ ަމއްސަލައާ   . 91
ކުއްާޖއާ   ހުށަހެޅިއިރު،  ކޯޓަށް  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ 
ރިޕޯޓު  އެ  ނުވާނަމަ،  ހުށަހަޅައިފައި  ރިޕޯޓެއް  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ    ގުޅޭގޮތުން 
އިދާރާއަށް  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ހުށަހެޅުަމށް، 
ޝަރީޢަތުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ބާވަތަށް 
ފަނޑިޔާރަށް   އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުުމގެ  ަމރުޙަލާ  ހުށަހެޅުުމގެ  ރިޕޯޓު  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ގެންވެއެވެ.                                         ލިބި

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 އަވަސް ނިޔާއިން ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ައވަސް ނިޔާގެ ާއންމު  
 ިއޖުރާއަތުތަްއ 

ގެންދަންވާނީ،   )ހ(  . 92 ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް  ނިޔާގެ  ިޖނާއީ  "އަވަސް  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.    "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު
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ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގައި ދެފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް   )ށ(   
ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުަމށްފަހު، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ބުނަން ބޭނުންވާ ނުވަތަ  
ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަެމއް އޮތްތޯ އެ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށް އެ ފުރުޞަތު 

 ާޖއަށް ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ.   ދަޢުވާލިބޭ ކުއް

ވާހަކަދެއްކުުމގެ  )ނ(    ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ކުށް އިޢުތިރާފުވި  ކުއްޖާ  ދަޢުވާލިބޭ  ދިނުަމށްފަހު،  ަމއްޗަށް    ،ފުރުޞަތު  އޭނާގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ސާބިތުވާކަަމށް އެ ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު ޙުކުމް 

ނަންބަރު   )ރ(    ޤާނޫނު  ކުށަކީ،  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ    2016/12ދަޢުވާލިބޭ 
ާމއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްތަކުގެ   22)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ   ވަނަ 

ތެރެއިން ކުށެއްނަމަ، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ ކުރިން  
ންސިންގ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވޭނެކަން ފަނޑިޔާރު އެ ަމިޖލީހުގައި އިޢުލާނު ސެންޓެ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ އެ ހިނދު ބަންދެއްގައި ހުރި ކުއްަޖކަށް  
ބަންދުގެ   އަދަބަކީ  ކަނޑައެޅިގެންދާނެ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  އަދި  ނުވާނަމަ، 

ަމއްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން  ، ބޮޑުނަަމ  އަދަބެއްކަަމށް ވުުމގެ އިޙްތިާމލު 
އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުަމށް ފަނޑިޔާރު އަުމރުކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ނެރޭ 

އޮންނަންވާނީ،   ގަވާއިދު"އަުމރު  އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  އާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
ަމޖި  ޝަރީޢަތުގެ  ދުވަހުގެ  އެ  އެއަށްފަހު،  ނިުމނީކަުމގައިއެއްގޮތަށެވެ.    ، ލިސް 

 ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ ިމ ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ބ(   
  2019/18ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކުށަކަށް ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )  73)ކުޑަކުދިންގެ  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ  1ވަނަ   )
ަމ ކުއްާޖގެ  ދަށުން،  ކުއްާޖގެ  ނަންބަރުގެ  ފަސްކޮށް،  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު  އްޗަށް 

ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް ޓަކައި، ކޭސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވޭނެކަން  
ގަވާއިދުގެ   މި  އިޢުލާނުކޮށް،  ަމޖިލީހުގައި  އެ  ބާބުގައި   15ފަނޑިޔާރު  ވަނަ 

ޓަ ގެންދިއުަމށް  ކުރިޔަށް  ދަށުން  އިުޖރާއަތުގެ  ދުވަހުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެ  ކައި 
 ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް ނިުމނީކަުމގައި ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައި   )ޅ(   އެހެން  ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ  ކުށުގެ    އޮތްމި  ކުއްާޖގެ  ނަަމވެސް، 
ހިންގައިފައިވާ  ކުއްޖާ  ޢަަމލު  ކުށުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ރެކޯޑަށާއި، ކުއްާޖގެ 

އި، އެ ކުށުގައި ކުއްާޖގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ިމންވަރަށް ބަލައި، އަދި ކުއްާޖއަކީ  ގޮތަށާ
ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ކުއްެޖއްނަމަ، ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްާޖއަށް  
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ފުރުޞަތުތަކާއި އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން   ފައިވާ ދީީމގެ ކުރިން އިޞްލާޙުވުަމށް
ގޮ ކޮށްފައިވާ  އަދަބު ކުއްޖާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ތަށް 

ގައި   )ރ(  ާމއްދާގެ  މި  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް  ކަނޑައަޅަންެޖހޭކަަމށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  

ފައިވާ ގޮތުގެ ނުވަތަ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށް  ގައިނުވަތަ )ބ(  ގައި  (  މި ާމއްދާގެ )ރ )ކ(   
ަމތިން އަވަސްނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް ނިންަމއިލުަމށްފަހު، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް  
ބޭއްވޭ   އެޅުަމށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅުަމށް  އަދަބު 

ަމިޖލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ   ވަނަ ބާބުގައި   16ޝަރީޢަތުގެ 
 ންނެވެ.                             ގޮތުގެ ަމތީބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމާ ގުޅޭ  
 ާއންމު ިއޖުރާއަތުތަްއ 

ޢަަމލުކުރާނީ،   . 93 ހިންގުުމގައި  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
 ންނެވެ.  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ  " ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް  
 ނެގުން   

)އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ   18އުުމރުން    ، ަމއްސަލައެއްގައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   )ހ(  . 94
މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  ، ކުޑަކުއްެޖއްގެ ހެކިބަސް ނަގަން ެޖހިއްެޖނަަމ ޢަަމލުކުރާނީ

 ަމތިންނެވެ. 

)ފަނަރަ( އަހަރު   15ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުއްާޖއަކީ އުުމރުން   )ށ(   
ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "ފުރިފައިވާ ކުއްެޖއްނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ،  

 ންނެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ " ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ހެކިބަ )ނ(    ކުއްާޖއާ ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ދޭ  ހެކިބަސް  ކުއްާޖއާއި  ދަޢުވާލިބޭ  ނަގަންވާނީ  ސް 
ަމޖިލީހާއި އޯޑިއޯ ހިނގަުމންދާ  ަމތިން ޝަރީޢަތް  ގޮތެއްގެ  ވީޑިއޯ  -ބައްދަލުނުވާނޭ 

ކޮންފަރެންސްކޮށް ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ ކުއްޖާ،  
 އެއް ހާޒިރުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެން  ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއާ ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި

 ނުވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  )ރ(    ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކުއްާޖއާއެކު  ހާޒިރުކުރެވޭ  ހެކިބަސްދޭން 
ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ 

  ހުންނަންވާނެއެވެ.  އިދާރާގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފަކު ހާޒިރުވެ
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ކުރުާމއި،  )ބ(    އެގްޒެިމން  ކުއްާޖ  އެ  ނެގޭއިރު،  ހެކިބަސް           ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
އެގްޒެިމން ކުރުުމގައި ގަސްތުގައި އެ ކުއްާޖއަށް  -އެގްޒެިމން ކުރުާމއި، ރީ-ކްރޮސް

އުނދަގުލެއް ކުރިަމތިކުރުވަން، ނުވަތަ ބިރުގަންނުވަން ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ ކަރާާމތަށް  
އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ޢަަމލުކޮށްގެން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުޑަވާގޮތަކަށް  އިޙްތިރާމު 

 ވެރިކުރުވުަމށް ކުއްާޖއާ ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ކަެމއް ެމދު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ޅ(   ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ  މި  ނެގޭއިރު،  ހެކިބަސް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ކަެމއް  އެފަދަ  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ސަމާލުކަން  ފަނޑިޔާރު  ކަންކަަމށް 

 ހިނގަުމންދާނަމަ، ފަނޑިޔާރު އެކަން ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ.   

ކުޑަކުއްާޖގެ   ކ( )   ަމއްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ގޯނާއެއްކޮށްގެން  ިޖންސީ  ކުޑަކުއްަޖކަށް 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ނަގަންވާނީ،  ިޖންސީ    2009/12ހެކިބަސް  )ކުޑަކުދިންނަށް 

އު ޚާއްޞަ  ީމހުންނާެމދު  ގެ ސޫގޯނާކުރާ  ޤާނޫނު(  ޢަަމލުކުރުުމގެ          ލުތަކަކަށް 
ބަޔާންކޮށްފައި  48 ާމއްދާގައި  ިމފަދަ ވަނަ  ދަށުންނެވެ.  އިުޖރާއަތުގެ  ވާ 

އޯޑިއޯ ނަގަންވާނީ  ހެކިބަސް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ވީޑިއޯ  -ަމއްސަލައެއްގައި 
ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހާ ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ. އަދި ހެކިބަސް ނެގޭ  

ތަށް  ހަަމއެކަނި ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ގޮ، ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށްޓަކައި ކުއްާޖގެ ވީޑިއޯ
 ބެހެއްޓުަމށް އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

ކުޑަކުއްެޖއްގެ   )އ(    ަމއްސަލައެއްގައި  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ކ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހެކިބަސް ނެގޭ ހިނދު، އެ ކުއްާޖއަށް އެހީތެރިވެދިނުަމށްޓަކައި، އަނިޔާލިބޭ ކުދިންގެ  
ނުވަތަ   ުމވައްޒަފަކު  ކަާމބެހޭ  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު 

  ހެކިބަސް ނެގޭ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ.     ކައުންސެލަރަކު، ކުއްާޖއާއެކު 

ކުޑަކުއްެޖއްގެ   )ވ(    ަމއްސަލައެއްގައި  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ކ(  ާމއްދާގެ  މި 
ހެކިބަސް ނެގޭއިރު، ދައުލަތުންނާއި ދިފާޢީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެ ކުއްާޖއާ ކުރަން  

ކުރިން،    ގެ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު  24ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް، ހެކިބަސް ނެގުުމގެ  
ސުވާލުތައް   އެ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުުމން  ސެކްޝަނަށް  ބަލާ  ަމއްސަލަ 

ިމ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ފަނޑިޔާރު    ، ކުއްާޖއާ ކުރެވޭނީ
ފަނޑިޔާރު  ސުވާލުތަކެއްކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  ކުއްާޖއާ  އެއީ  ކުރުަމށްފަހު  ރިޢާޔަތް 

 ނިންުމުމންނެވެ.          

ހިނދު، ހެކިބަސް   )މ(   ނެގޭ  ަމތިން ކުޑަކުއްެޖއްގެ ހެކިބަސް  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
ލިސް ދިގުދެމިގެންދާނަމަ، އަދި ކުއްާޖގެ އުުމރަށާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް  ނެގުުމގެ ަމިޖ
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ެމދުކަނޑައިލުަމކީ  ވަގުތުކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ަމިޖލިސް  ޝަރީޢަތުގެ         ކުރުަމށްފަހު، 
އެ ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  

 ތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   އެފަދައިން އެކަން ކުރުުމގެ އިޚް

ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުުމގައި ވަކި އިުޖރާއަތަކަށް ޢަަމލުކުރުަމށް ޤާނޫނެއްގައި  )ފ(   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ޢަަމލުކުރަންވާނީ އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.   

ޙިާމޔަތްކުރުަމށް  )ދ(    ަމޞްލަޙަތު  ކުއްާޖގެ  ނެގުުމގައި،  ހެކިބަސް         ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ އިުޖރާއަތުތަކެއް އެހެން މި ާމއްދާގައި  

ނިންުމންތަކުން   ނިންާމ  ކޯޓުތަކުން  ަމރުޙަލާގެ  ަމތީ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްގައި 
ޢަަމލުކުރަންވާނީ ހިނދެއްގައި  ނުވަތަ   ،ކަނޑައެޅިއްޖެ  ޤާނޫނުގައި              އެ 

                      ންނެވެ.އެ ނިންުމންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ޖިންސީ ކުށުގެ  
 މަްއސަލަތަްއ  

ކުށުގެ  )ހ(  . 95 ިޖންސީ  ަމއްސަލައަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
ޝަރީޢަތުން  ކުއްާޖއާ  ދަޢުވާލިބޭ  ަމއްސަލައިގައި  އެ  އަދި  ަމއްސަލައެއްނަަމ، 

ކުރަން  ސުވާލެއް  ކުއްާޖގެ   އެއްވެސް  ހާލަތެއްގައި،  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ެޖހިއްޖެ   
ބެލެވޭނަމަ،   ފަސްެޖހިދާނެކަަމށް  ކުއްޖާ  ަޖވާބުދިނުަމށް  ސުވާލަކަށް  އެ  ހާޒިރުގައި 
ކުއްާޖއަށް   ދެއްކުަމކީ  ވާހަކައެއް  އެފަދަ  ހާޒިރުގައި  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ނުވަތަ 

އި އަދި ހުލަދުވެތިކަެމއް  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ޝަރީޢަތަށް  ކަެމއްކަަމށް     ސާސްވެދާނެ 
ދައްކަން ކުއްާޖ އެދެނީ ޝަރީޢަތުގައި ބެލެނިވެރިޔާ ބައިވެރިނުކޮށް ކަުމގައި  އެ ވާހަކަ

ަމިޖލީހުން ބޭރުގައި    ،ވާނަމަ، އެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވަގުތު  ބެލެނިވެރިޔާޝަރީޢަތުގެ 
 މަޑުކުރުަމށް ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ.

އަޑުއެހުެމއް ފެށުުމގެ ކުރިން ކުއްާޖ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ބޭއްވޭ   )ށ(   
ާމއްދާގެ ިމ  ސުވާލުކުރުަމށްފަހު،  ކުއްާޖއާ  ކޯޓުން  ބެލުަމށްޓަކައި،          އެދޭގޮތް 

ގައިވާ ކުއްާޖގެ    )ހ(  އަންގާނީ،  ފަނޑިޔާރު  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  އެންގުެމއް  ފަދަ 
      ަމޞްލަޙަތަށްޓަކައި ކަަމށް ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކޯޓުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

އިސްލާްމދީނުގައި ހައްދު ނުވަތަ ޤިޞާޞް   ،ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ )ހ(  . 96 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 
 2019/18ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ    106)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
 ންނެވެ.   ަމތީ
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ފަދަ   )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ގެންދަންވާނީ،  މި  ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް  ކުށެއްގެ 
ނަންބަރު   ގެ    2019/18ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ވަނަ    107)ކުޑަކުދިންގެ 

އުނިކަެމއް   އެއްވެސް  ކަރާާމތަށް  ކުއްާޖގެ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
 ންނެވެ. ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ ަމތީ

ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު، ިމ ގަވާއިދުގެ   މި ބާބުގެ ދަށުން ިޖންސީ ކުށެއްގެ  )ނ(   
ޢަަމލު   95 ޝަރީޢަތުން  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.      

ދަޢުވާ   )ހ(  . 97 ކުށް ސާބިތުކުރުން  ކުށެއްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  ނުވަތަ  ހައްދު  އިސްލާްމދީނުގައި 
)ކުޑަކުދިންގެ   2019/18ަމއްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުއްެޖއްގެ  

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ    ،ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  105ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
 ހެކީގެ ަމއްޗަށެވެ.    

 ؛ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ ކުއްާޖގެ އިޢުތިރާފު ( 1)   

 ހެކިބަސް.ލޮލަށް ފެނުނު ީމހުންގެ  ( 2)   

އެއްވެސް   )ށ(    ސާބިތުކުރުުމގައި  ކުށް  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ހާލެއްގައި، އެއްވެސް ޝުބުހާއެއް ނުވަތަ ޝައްކެއް އޮވެއްެޖނަމަ، ކުޑަކުއްެޖއްގެ  
ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  ނުވަތަ  ހައްދު  އިސްލާްމދީނުގައި  ަމއްޗަށް 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.  ސާބިތުވީކަަމށް ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅައި

ނަންބަރު   )ނ(    ޤާނޫނު  ޢަަމލުކުރުުމގައި،  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި    106)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  

ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުުމގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ާމއްދާގެ ދަށުން   )ރ(   
ގެ    2019/18 ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ގެ   104)ކުޑަކުދިންގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

އިދާރާއިން   ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ދަށުން، 
ރި ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޕޯޓުގައި 

 އެންެމހައި ކަންކަަމށްވެސް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  
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 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 ޙުކުމްކުރުން 

ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ ކުށުގެ  
ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ެއހެން  

 ކުށެްއ ސާބިތުވުން 

ދަޢުވާގެ ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަަމވާ އެހެން ކުށެއް  ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އުފުލިފައިވާ   . 98
ނަންބަރު ޤާނޫނު  ޢަަމލުކުރާނީ  ސާބިތުކުރުުމގައި  ަމއްޗަށް        12/2016  ކުއްާޖގެ 

 ންނެވެ.    ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ  87އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ިޖނާއީ  

ުޙކުމްކުރުމުގެ މަޖިލިސް  
 ބޭްއވުން

ޝަރީޢަތް  )ހ(  . 99 ަމއްސަލައެއްގައި  ިޖނާއީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ބާއްވަންވާނީ   ަމިޖލިސް  ޙުކުްމކުރުުމގެ  ަމއްސަލައިގެ  އެ  ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު، 

 ންނެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ގިނަ   )ށ(    ކުއްަޖކަށްވުރެ  ދަޢުވާ އެއް  ަމއްސަލައެއްގައި  އެއް  ަމއްޗަށް  ކުދިންގެ 
އުފުލިފައިވާނަމަ، އެ ކުދިންގެ ަމއްޗަށް ޙުކުްމކުރުުމގެ ަމިޖލިސް، ކޮންމެ ކުއްެޖއްގެ  
ބޭއްވުުމގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު، އަންނަނިވި  ވަކިން  ަމޞްލަޙަތަށް 

 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

ދަޢުވާލިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުށް ސާބިތުވާ ކުދިންނާއި ކުށް ސާބިތުނުވާ   ( 1)   
ކުދިންގެ ޙުކުްމކުރުުމގެ ަމިޖލިސް ވަކި ދެ އަޑުއެހުެމއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް 

 ؛ގެންދިއުން

ދަޢުވާލިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ކުދިންނާއި، ބަންދުން  ( 2)   
ނު ޙުކުްމކުރުުމގެ  ދޫކޮށްލައިފައި  ކުދިންގެ  ނެތް  ބަންދުކޮށްފައި  ވަތަ 

 ަމިޖލިސް ވަކި ދެ އަޑުއެހުެމއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.         

ނަންބަރު   )ހ(  . 100 ުޙކުމްކުރުން  ގެ    12/2016ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  ވަނަ    154)ިޖނާއީ 
ަމތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުންކުރެ   3އަންނަނިވި    ، ާމއްދާގައި  )ތިނެއް( 

 ގޮތަކަށް ަމއްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ.          

 ؛ސާބިތުނުވާކަަމށް ކަނޑައެޅުންދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުށް  ( 1)   

އުފުލަން   ( 2)    މަސްއޫލިއްޔަތު  ިޖނާއީ  ަމއްސަލައިގައި  އެ  ކުއްޖާ  ދައުވާލިބޭ 
 ؛ނުެޖހޭކަަމށް ކަނޑައެޅުން

 ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ކަނޑައެޅުން. ( 3)   

ނުވަތަ   )ށ(    ހައްދު  ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޤާނޫނު   ޙުކުްމކުރަންވާނީ،  ޝަރީޢަތުން  ކުށްތަކުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް 
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ާމއްދާގައި    105)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18ނަންބަރު   ވަނަ 
     ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިމންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.

) )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  )1މި  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  ވަނަ 2(   )
  12/2016ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ޙުކުމް ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ންނެވެ. ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ 155)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަަމށް ން ދަޢުމި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ )ރ(   
އުފުލަން  މަސްއޫލިއްޔަތު  ިޖނާއީ  ަމއްސަލައިގައި  އެ  ކުއްޖާ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ 
ނުެޖހޭކަަމށް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި، އެގޮތުގެ ަމތިން ޙުކުްމކޮށް، އެ ަމއްސަލަ ބަލާ  

 ނިމުނީކަން ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.  

ހުރީ   )ބ(    ކުއްޖާ  ނިންާމއިރު،  ަމއްސަލަ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބަންދުކޮށްފައިނަމަ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަުމރު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
ކުއްާޖގެ ޕާސްޕޯޓް/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުެމންޓް ހިފެހެއްޓުަމށް ނުވަތަ ފުރުން ަމނާކުރުަމށް  

އެ އަުމރެއް ބާޠިލުކޮށް، އަުމރު ރައްދުވާ އިދާރާތަކަށް،  އަުމރެއް ނެރެފައިވާނަމަ،  
ފެށިގެން   ވަގުތުން  އެކަން   24ޙުކުްމކުރާ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 

 އަންގަންވާނެއެވެ.      

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ޙުކުްމކުރާއިރު، 3މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ޅ(  
ނަންބަރު   ގެ    12/2016ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  ވަނަ    156)ިޖނާއީ 

 ާމއްދާގައިވާ އަންނަނިވި ކަންކަން ޙުކުުމގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ރިޢާޔަތް ( 1)    ހެއްކަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ޢަަމލު  ދެ  ކުށުގެ  ކުރާއިރު، 
 ؛ހިންގައިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

ދިފާޢު   ( 2)    އެ  ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ،  ދިފާޢެއް  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
 ؛އޭނާއަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުނުކަަމށް ފަނޑިޔާރު ނިންިމ ސަބަބުތައް

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ނިންުމުމގައި ފަނޑިޔާރު  ( 3)   
 ؛ރިޢާޔަތްކުރި ކަންކަާމއި، އެ ނިންުމން އެފަދައިން ނިންިމ ސަބަބުތައް

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވާނަމަ އެކަން ( 4)   

)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ   12/2016ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ( 5)   
ގެ   އިޢުތިރާފުގެ   104ޤާނޫނު(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
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އެއްބަސްވުެމއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލާއެކު ވެފައިވާ ކުއްެޖއް ކަުމގައިވާ 
 .      ހާލަތުގައި އެ އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ބަލައިގަތްނަމަ، އެކަން

އިއްވަންވާނީ   )ހ(  . 101 ުޙކުމް ިއްއވުން  ޙުކުްމ  ކުރާ  ފަނޑިޔާރު  ަމއްސަލައިގައި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
އަކުރަށް  އިއްވާގޮތަށް، އަކުރުން  އަނގަބަހުން  ފަނޑިޔާރު  އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި 
ޙުކުމް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޙުކުމް އިއްވުަމށްފަހު ފަނޑިޔާރު އެވަގުތު 

 .  އެ ޙުކުުމގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

އަދި  )ށ(    ޙުކުްމ އިއްވަންވާނީ  ކުރާ  ަމއްސަލައާެމދު ޝަރީޢަތުން  ދަށުން  ާމއްދާގެ    މި 
އެ ޙުކުްމ ލިޔާއިރު އޮންނަންވާނީ، ކުއްާޖއަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ޢިބާރާތަކުންނެވެ.  
އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަން ެޖހިއްެޖ ހާލަތެއްގައި އެ ނޫން ޢިބާރާތެއް ނެތިގެން 

ޑެތި ީމހުންގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރެވޭއިރު ބޭނުންކުރާ ފަދަ ޢިބާރާތްތައް ބޮ  ،މެނުވީ
 ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.   

ވަގުތު )ނ(    އިއްވާ  ހުންނަންވާނީ    ،ޙުކުމް  ވަކީލު  ދިފާޢީ  އޭނާގެ  ކުއްާޖއާއި  ދަޢުވާލިބޭ 
 ކޮޅަށް ތެދުވެއެވެ.   

ނަންބަރު   )ރ(    ޤާނޫނު  ކުރަންވާނީ،  ޙުކުްމ  ފަނޑިޔާރު   12/2016ަމއްސަލައިގައި 
ވަނަ ާމއްދާއާއި،    155ވަނަ ާމއްދާއާއި،  154)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )  156
( )4ނަންބަރާއި،  ނަންބަރާއި،  ވަނަ  ވަނަ  7(   )( ވަނަ 10ނަންބަރާއި،   )

ރިޕޯޓެއް   ޚުލާޞާ  ނިުމނުގޮތުގެ  ަމއްސަލަ  ހިމެނޭގޮތަށް  ަމޢުލޫާމތު  ނަންބަރުގައިވާ 
ތައްޔާރު ކުރުަމށްފަހުގައެވެ. ަމއްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު، ަމއްސަލައިގެ  
ހަވާލު   ކޯޓުން  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ފަރާތަށާއި،  ދަޢުވާކުރާ  ދުވަހު،  ޙުކުްމކުރާ 

 ރަންވާނެއެވެ.    ކު

މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ޝަރީޢަތުން  )ބ(   
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ކުށަކީ  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އަދި  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    22)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    12/2016
މަ، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ  ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްނަ

ކުރިން، ސެންޓެންސިންގ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވޭނެކަން، އެ ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު 
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަކީ އެ ހިނދު ބަންދުކޮށްފައި ހުރި  

ަމއްޗަ ކުއްާޖގެ  އެ  އަދި  ނުވާނަމަ،  އަދަބަކީ ކުއްަޖކަށް  ކަނޑައެޅިގެންދާނެ  ށް 
އަދަބު  ަމއްސަލައިގައި  އިޙްތިާމލު ބޮޑުނަަމ،  ވުުމގެ  އަދަބެއްކަަމށް  ބަންދުކުރުުމގެ 
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އަުމރު   ފަނޑިޔާރު  ބެހެއްޓުަމށް  ބަންދުކޮށްފައި  އޭނާ  ކަނޑައަޅަންދެން 
  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ "ކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ނެރޭ އަުމރު އޮންނަންވާނީ،  

ގަވާއިދު ަމތީ  "އިުޖރާއަތުގެ  ގޮތުގެ  ދުވަހުގެ  ގައިވާ  އެ  އެއަށްފަހު،  ންނެވެ. 
 ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް ނިުމނީކަުމގައި ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ޅ(  
  2019/18މެނިގެންވާ ކުށަކަށް ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހި

ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )  73)ކުޑަކުދިންގެ  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ  1ވަނަ   )
ކުއްާޖގެ   ފަސްކޮށް،  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 

އް ބޭއްވޭނެކަން  ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށްޓަކައި، ކޭސް ކޮންފަރެންސެ 
ގަވާއިދުގެ   މި  އިޢުލާނުކޮށް،  ފަނޑިޔާރު  ަމޖިލީހުގައި  ބާބުގައި   14އެ  ވަނަ 

ދުވަހުގެ   އެ  ގެންދިއުަމށްޓަކައި  ކުރިޔަށް  ދަށުން  އިުޖރާއާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް ނިުމނީކަުމގައި ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ )ކ(    ާމއްދާގެ  ކުށުގެ  މި  ކުއްާޖގެ  ނަަމވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި   )
ހިންގައިފައިވާ  ކުއްޖާ  ޢަަމލު  ކުށުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ރެކޯޑަށާއި، ކުއްާޖގެ 
ގޮތަށާއި، އެ ކުށުގައި ކުއްާޖގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ިމންވަރަށް ބަލައި، އަދި ކުއްާޖއަކީ  

މަ، ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްާޖއަށް  ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ކުއްެޖއްނަ
ީމގެ ކުރިން އިޞްލާޙުވުަމށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާއި، އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން 
އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ 

ާމއްދާގެ ިމ  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް  ގައި    ކަނޑައަޅަންެޖހޭކަަމށް  )ބ( 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތާ އެއްގޮތަށް ަމއްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  

މި ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ނުވަތަ )ޅ( ގައި ނުވަތަ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )އ(   
ޝަރީ ަމިޖލިޢަަމތިން  ނިންަމއިލުަމށްފަހުތުގެ  އަދަބު   ،ސް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 

ކަނޑައެޅުަމށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުަމށް ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ  
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    15ަމިޖލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  

 ންނެވެ.               ގޮތުގެ ަމތީ

ކުްއޖާގެ މިހާރުގެ  
ިއޖުތިމާޢީ ހާލަތު  

ންކުރާ ރިޕޯޓު ވަޒަ  

 

ާމއްދާގެ ދަށުން، ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ    91މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 102 ވަނަ 
އަންގައިފައި  ފަނޑިޔާރު  ހުށަހަޅަން  ކުރިން  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ރިޕޯޓެއް 
ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް 

ންގަން ވޭތުވެފައިވާ ުމއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްާޖގެ ިމހާރުގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު  ހި
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،   ފަނޑިޔާރަށް  ކަުމގައި  މުހިންުމކަެމއް  ދެނެގަތުަމކީ ޝަރީޢަތަށް 
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ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ  
ކަނޑައަ ކޯޓުން  އިުޖތިާމޢީ  ކުރިން،  ިމހާރުގެ  ކުއްާޖގެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ޅާ 

ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ހުށަހެޅުަމށް،  ރިޕޯޓު  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު 
 ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ.  

ަމޢުލޫާމތުތައް   )ށ(    އަންނަނިވި  ރިޕޯޓުގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު ( 1)   

ހަަމެޖހިފައިވާ  ( 2)    އިންތިޒާުމތައް  ދިރިއުޅުުމގެ  ހާލަތާއި،  ިމހާރުގެ  ކުއްާޖގެ 
ހާލަތާއި، ކުއްާޖ ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންާމ އަދާކުރާ ފަރާތާބެހޭ ގޮތާއި، ޢާއިލީ  

 ؛ަމޢުލޫާމތު

ކުއްާޖގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ަމރުކަޒަކަށް ކުއްޖާ   ( 3)   
ަމޢުލޫާމތު އެ  ދަސްކޮށްދޭ   ، ދާނަމަ  ހުނަރު  ަމސައްކަތުގެ  ނުވަތަ 

 ؛ަމރުކަޒަކަށްދާނަމަ އެ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ކުއްޖާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތު ( 4)   

 ؛  ކުއްާޖގެ ިޖސްާމނީ ހާލަތާއި، ނަފްސާނީ ހާލަތާއި، ޞިއްޙީ ހާލަތު ( 5)   

ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،   ( 6)    ކުރިން  ަމއްސަލައެއް  ިޖނާއީ  ަމއްޗަށް        ކުއްާޖގެ 
 ؛އެ ަމޢުލޫާމތު

ބެލެވޭ  ( 7)    ެމދުވެރިވިކަަމށް  ކުށްކުރަން  ދަޢުވާގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ިމހާރު 
 ؛ސަބަބުތައް

ކައުންސެލިންގއެއް  ( 8)    ނުވަތަ  ފަރުވާއެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ކުއްާޖއަށް 
 ؛ބޭނުންވާނަމަ، އެކަުމގެ ތަފުސީލު

ހިނގަުމންދާ ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުނުފަހުން، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ   ( 9)   
ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ  

ސެޝަންތަކަށް ކުއްޖާ ހާޒިރުވެފައިވާ މިންވަރާއި، ސެޝަންތަކަށް ކުއްޖާ  
 ؛އެއްބާރުލުން ދީފައިވާނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތު

ހެޔޮ    (10)    އެއްވެސް  ކުއްާޖއަށް  މިންވަރާއި،  އިހުސާސްކުރެވިފައިވާ  ކުށުގެ 
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 ؛ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތު

ކުއްާޖއަށް   ( 11)    ކަނޑައަޅައިފިނަަމ، އެ އަދަބުން  އަދަބެއް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
 ؛ކުރާނެ އަސަރު

އެޅިދާނެ  ( 12)    ޝަރީޢަތުން  ނުލައި  ކަނޑައެޅުަމކާ  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
 ؛   އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް

ގުޅޭގޮތުން  ( 13)    ކުއްާޖއާ  އިތުރުން،  ކަންކަުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި 
 ފަނޑިޔާރު އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން.

މި ާމއްދާގެ ދަށުން އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު، ކުއްާޖގެ   )ނ(   
)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ   12/2016ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ނަމަ،    22ޤާނޫނު( ގެ  
ގެ )ށ(  ާމއްދާގެ  ަމޢުލޫާމތު،  12)  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )

 ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން ލާޒިެމއް ނޫނެވެ.          

ރިސްކު ެއސެސްމެންޓް  
ރިޕޯޓާިއ ިއޖުތިމާޢީ ހާލަތު  
 ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން 

ާމއްދާގެ  ވަނަ    45)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 103
)ރ( ގެ ދަށުން، ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަށް އެ ކުއްޖާ ނުވަތަ  
ަމޢުލޫާމތުގެ   ހިެމނިގެންވާ  ހާލަތުގައި، ރިޕޯޓުގައި  ބެލެނިވެރިޔާ އެދޭ  ކުއްާޖގެ  އެ 
ޙައްސާސް   ގުޅޭ  ބެލެނިވެރިޔާއާ  ހާލަތާއި  ޢާއިލީ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ތެރެއިން 

ނިފައިވާނަމަ، އަދި އެ ަމޢުލޫާމތު އެ ފަރާތަށް ހާަމވެގެން ދިއުަމކީ  ަމޢުލޫާމތު ހިެމ
ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  އިޞްލާޙުކޮށް  ކުއްާޖ  އެ  ަމޞްލަޙަތަށާއި  ކުއްާޖގެ 
ގެނައުަމށްޓަކައި ކުރެވެުމންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭނޭ ފަދަ ކަަމކަށް ވެދާނެކަަމށް 

ހިނދެއްގައި ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ  ރިޕޯޓުން  ފަނޑިޔާރަށް  ަމޢުލޫާމތު  އެފަދަ   ،
ކުއްާޖގެ  ، އުނިކުރުަމށްފަހު ކޮޕީއެއް،  އެއްގޮތްކަުމގެ  އަސްލާ  ރިޕޯޓުގެ  އެ 

 ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކޯޓުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.             

ރިޕޯޓަށް،  )ށ(    އެސެސްެމންޓް  ރިސްކު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ގުޅޭގޮތުން         ކުއްާޖއާ 
ނުވަތަ   ކުއްޖާ  ރިޕޯޓު އެ  އެ  ހާލަތުގައި،  އެދޭ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އެ 

ދޫކުރުުމގައިވެސް ކޯޓުން ޢަަމލުކުރަންވާނީ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  
 ންނެވެ.             ގޮތުގެ ަމތީ

 ިއުޙކުމްކުރުމަކާ ނުލަ
 މަްއސަލަ ނިންމުން 

ނަންބަރު   )ހ(  . 104 ޤާނޫނު  ކުށަކީ،  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް            12/2016ކުއްާޖގެ 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ  22)ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ތެރެއިން ކުށެއް ނޫންނަަމ
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ކުއްާޖގެ  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  73ޤާނޫނު( ގެ  

ަމތިން   ގޮތުގެ  ޕްލޭނުގައިވާ  އެކްޝަން  ފަސްކޮށް،  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު  ަމއްޗަށް 
ުމއްދަތުތައް،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 

ފިޔަވަޅުތަ އެ  އަދި  އިއްވަންވާނެއެވެ.  ފަނޑިޔާރު  ަމޖިލީހުގައި  ކާ ޝަރީޢަތުގެ 
ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ، ކުއްާޖގެ  ކުއްޖާ  ފުރިހަަމއަށް  އެއްގޮތަށް 
ަމއްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުަމކާ ނުލައި ޝަރީޢަތުން ަމއްސަލަ ނިންާމނެކަާމއި،  
އެހެންނަަމވެސް، އެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްާޖ ޢަަމލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަދަބު 

 އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން އަުމރުކުރެވޭނެކަން ކުއްާޖއަށް އެންގުަމށްފަހު،  ކަނޑައަޅައި
ަމިޖލި ޝަރީޢަތުގެ  ދުވަހުގެ  އިޢުލާނު އެ  ފަނޑިޔާރު  ނިުމނީކަުމގައި  ސް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.         

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ަމިޖލިސް ނިންުމަމށްފަހު، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް   )ށ(   
އިދާރީގޮތުން ޝަރީޢަތުން ގުޅޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   

އިުޖރާއަތު ޕްރޮބޭޝަން ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ  ަމސައްކަތް،  ފުރިހަަމކުރުުމގެ  ތައް 
 ސެކްޝަނުން ވަގުތުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.   

އެއްގޮތަށް   މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ )ނ(   
ގަވާއިދުގެ މި  ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ،  ކޯޓަށް  ނުދާކަން  ޢަަމލުކުރަުމން        ކުއްޖާ 

ރިޕޯޓު، ަމއްސަލަ    154 ޕްރޮބޭޝަން  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ    7ގިނަވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ،ބަލާ ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ

ަމޖިލީހެއް ބާއްވައި، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅައި،    ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ
ނިމުނީކަން   ބަލައި  ޤަޟިއްޔާ  އެ  އަުމރުކުރުަމށްފަހު،  ތަންފީޛުކުރުަމށް  އަދަބު 

ސް ނިންަމއިލަންވާނެއެވެ. މި ާމއްދާގެ ދަށުން އަދަބު އިޢުލާނުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލި
އަުމރުކުރުަމށްފަ ޝަރީޢަތުން  ިޖނާއީ  "  ހު،ތަންފީޛުކުރަން  ޝަރީޢަތްކުރާުމބެހޭ 

ގަވާއިދު ަމތިން  "އިުޖރާއަތުގެ  ގޮތުގެ  އަންގައި ، ގައިވާ  ތަންފީޛުކުރުަމށް  އަދަބު 
 ކޯޓުން އަުމރު ނެރެންވާނެއެވެ.  

ކުއްާޖ   )ރ(    ފިޔަވަޅުތައް  )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަޅައިފައިވާ  ާމއްދާގެ  މި 
ގަވާއިދުގެ   މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    154ފުރިހަަމކޮށްފައިވާނަމަ،  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ރަސްީމ   ގިނަވެގެން  ލިބޭތާ  ސެކްޝަނަށް  ބަލާ  ަމއްސަލަ  ރިޕޯޓު،  ޕްރޮބޭޝަން 
ގައި ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހެއް ބާއްވައި، ކުއްާޖގެ  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ  7ބަންދުނޫން  

ބަލައި  ޤަޟިއްޔާ  ތަނެއް ނެތްކަަމށް ނިންަމއި، އެ  ކަނޑައަޅާނެ  އަދަބު  ަމއްޗަށް 
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 ސް ނިންަމއިލަންވާނެއެވެ.ނިުމނީކަުމގައި އިޢުލާނުކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލި

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ނެރޭ އަުމރު، ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް   )ބ(   
ފައިލުގައި   ަމއްސަލަ  އަުމރު،  އެ  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން 

 ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ.     

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ 
ސެންޓެންސިންގ  
 ކޮންފަރެންސް    

ޙުކުްމކުރާތާ   )ހ(  . 105 ޝަރީޢަތުން  ސާބިތުވާކަަމށް  ކުށް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ސެންޓެންސިންގ    7ގިނަވެގެން ރަސްީމ ބަންދުނޫން  

ކޯޓުން   އިންތިޒާުމތައް  އެންެމހައި  ހަަމަޖއްސަންެޖހޭ  ބޭއްވުަމށް،  ކޮންފަރެންސެއް 
ރަސްީމ    ، ސައި، މި ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ކޮންފަރެންސް ނުބޭއްވިއްެޖނަަމހަަމަޖއް

އިތުރު   ސެންޓެންސިންގ    7ބަންދުނޫން  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
 ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.    

ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ހާލަތަށް   )ށ(   
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.   ، ސެންޓެންސިންގ ކޮންފަރެންސްގައި

 ؛ަމއްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރާއި، ކޯޓުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފުން ( 1)   

 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ވަކީލު ( 2)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ( 3)   

އިދާރާގެ  ( 4)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 ؛ފަރާތުން ކުއްާޖގެ ކޭސް ވާކަރ ނުވަތަ އެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރު ( 5)   

 ؛ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރުޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  ( 6)   

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭެޖންސީން ކަނޑައަޅާ އެ އޭެޖންސީގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި   ( 7)   
 ؛ުމވައްޒަފެއް

އިދާރާއިން   ( 8)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުދިންގެ  އަނިޔާލިބޭ 
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 ؛ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެއް

ކަނޑައަޅާ    ( 9)    ކޯޓުން  އިތުރުން،  ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި 
 ފަރާތްތައް.  

ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތައް ( ވަނަ  8( ވަނަ ނަންބަރާއި )7މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(   
ކުއްާޖގެ    ،ބައިވެރިވާނީ ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ބާވަތުން  ަމއްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުަމށް ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަަމއެވެ.  

ަމގުސަދަކީ )ރ(    ކޮންފަރެންސްގެ  ކަނޑަ  ،ސެންޓެންސިންގ  ަމއްޗަށް  އަޅަން  ކުއްާޖގެ 
އެކަށީގެންވާ އަދަބާއި، އެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތާއި،  ކުއްާޖ އިޞްލާޙުކޮށް 
ގޮތްތަކެއް  ަމޝްވަރާކޮށް  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  ނެރެވޭނެ  ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ 

 ނިންުމެމވެ.     

ގުޅޭގޮތުން   )ބ(    އަދަބާ  ކޮންފަރެންސްގައި،  ބޭއްވޭ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
ދައްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް ފަނޑިޔާރު ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ވާހަކަ

ގެ    12/2016ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  ާމއްދާގެ    104)ިޖނާއީ  ވަނަ 
ދަށުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލާއެކު ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުެމއް  

ފަނޑިޔާރު   ވެފައިވާނަމަ، ބަލައިގަތުަމށް  ޝަރީޢަތަށް  އެއްބަސްވުން  އެ  އަދި 
ނިންަމއިފައިވާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައެޅޭނެކަަމށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު، ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބެހޭގޮތުން   ދިނުަމށްފަހު، ކުއްާޖގެ ފަރާތުން އަދަބާދައުލަތުގެ ވަކީލަށް ފުރުޞަތު   )ޅ(  
ވާހަކަދެއްކުަމށް، ދިފާޢީ ވަކީލަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. މި ފުރުޞަތުގައި އަދަބު  

ސަބަބުތަކާއި، އެދޭ  ލުއިކޮށްދޭން  އަދަބު  އެދޭނަމަ،  އަދަބު   ލުއިކޮށްދޭން 
 ބޭނުންވާ އިތުރު ކަެމއް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ަމރުޙަލާގައި ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން

 ބައްދަލުވުުމގައި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.     މި އެކަން ވަކީލު ދިފާޢީ ، އޮތްނަަމ

ކުށަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ކ(    ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ  )ިޖނާއީ    12/2016ކުއްާޖގެ 
އިން ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެ  22އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ނުވަތަ   92ކުށަކަށް ނުވިނަަމވެސް، ިމ ގަވާއިދުގެ 
ގަވާއިދުގެ   އަދަބު   101މި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަށުން  ގެ  )ކ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

އަދަބު  ހާލަތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  ފަނޑިޔާރަށް  ކަނޑައަޅަންެޖހޭކަަމށް 
ތަންފީޛުކުރުން އަދަބު  ފުރުޞަތު ކަނޑައެޅިނަަމވެސް،  ކުއްާޖއަށް  ފަސްކޮށް،   
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 ދިނުާމެމދު ިމ ާމއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުުމގައި ަމޝްވަރާ ކުރެވިދާނެއެވެ.         

ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭން  
 ެއކުލަވަިއލުން 

ސެންޓެންސިންގ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުަމށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދެކެވި  )ހ(  . 106
ކަންހިނގަ ަމއްސަލައިގައި  ަމއްޗަށާއި،  ކަންތައްތަކުގެ  ފައިވާ އިަމޝްވަރާކުރެވުނު 

ރިޕޯޓުގައި  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ  އަދި  ބަލައި،  ގޮތަށް 
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރާއި ސެކްޝަނުގެ  

ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން    6ލު  ލަފަޔާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަ
ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭނެއް، ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 
ފެށިގެން،   ދުވަހުން  ބާއްވާ  ކޮންފަރެންސް  ޕްލޭން،  ސެންޓެންސިންގ  މި  އަދި 

ސަލަ ބަލާ  ަމއް  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ގިނަވެގެން، ރަސްީމ ބަންދު ނޫން  
 ސެކްޝަނާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.                

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭނުގައި، އަންނަނިވި   )ށ(   
 ބައިތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު (1)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ( 2)   

 ؛އަދަބުގެ ބާވަތާއި ުމއްދަތުކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައެޅޭ  ( 3)   

 ؛އަދަބު ތަންފީޛުކުރަންެޖހޭ ތަން ( 4)   

އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ުމއްދަތުގައި ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް  ( 5)   
އެ  ތަފުސީލާއި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެ  ކަންކަން    ކަނޑައަޅާނަަމ، 

 ؛ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު

ަމއްޗަށް އަުމރެއް ( 6)    ކުރާނަމަ،    ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ 
 ؛އެ ކަންކަުމގެ ތަފުސީލުތައް

ަމދުވެގެން   ( 7)    ކުރިން،  އެދުުމގެ  ބައިވެރިވުަމށް  ޕްރޮބޭޝަނުގައި 
 ؛ތަންފީޛުކުރަންެޖހޭ ުމއްދަތު

އަނބުރާ  ( 8)    އިޞްލާޙުވެ  ކުއްާޖ  ަމރުޙަލާގައި  ތަންފީޛުކުރަުމންދާ  އަދަބު 
ޕްރޮގްރެސް   ކުއްާޖގެ  އެހީތެރިވެދިނުަމށްޓަކައި،  އައުަމށް  ުމުޖތަަމޢަށް 
ބައްދަލުވުންތަކެއް  އެކަަމށްޓަކައި  ތަފުސީލާއި،  ގޮތުގެ  ޮމނިޓަރކުރެވޭނެ 
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 ުމއްދަތުތައް.   ބޭއްވޭނަމަ، އެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށް ކަނޑައެޅޭނެ

ކަނޑައެޅި )ނ(    އަދަބު  ަމއްޗަށް  ފުރުޞަތު   ،ނަަމވެސް  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއަށް 
ދިނުަމށްޓަކައި، އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކޮށް ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން  

ގަވާއިދުގެ   ިމ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    108ހުށަހަޅާނަމަ،  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ކަންކަންވެސް ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭނުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.       

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ  7ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )މި   )ރ(   
އަނިޔާ  ކުށުން  އެ  ނުރައްކާތެރިކަާމއި،  ކުށުގެ  ސާބިތުވެފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ނުވަތަ ގެއްލުުމގެ  

ރިޢާޔަތް    ،ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި އަދަބަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
 ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.  

ކޭސް ކޮންފަރެންސް  
 ބޭްއވުން

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ނިންމާ ހާލަތުގައި،   )ހ(  . 107
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ކުށަކީ  ގެ  12/2016އެ  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ           )ިޖނާއީ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ނޫންނަމަ، އަދި    22
ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޝަރީޢަތުން  ބަދަލުގައި  ކަނޑައެޅުުމގެ  އަދަބެއް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ސާބިތުވާކަަމށް  ކުށް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ނިންަމއިފިނަމަ،  ފަނޑިޔާރު  އަޅަން 

ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން    ޙުކުްމކުރާތާ  ތެރޭގައި  7ރަސްމީ  ދުވަހުގެ     ، )ހަތެއް( 
އިންތިޒާުމތައް   އެންެމހައި  ހަަމަޖއްސަންެޖހޭ  ބޭއްވުަމށް،  ކޮންފަރެންސެއް  ކޭސް 

ކޯޓުން ހަަމަޖއްސައި، މި ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ކޮންފަރެންސް ނުބޭއްވިއްެޖނަމަ،   
އި، ކޭސް ކޮންފަރެންސެއް )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  7ރަސްމީ ބަންދުނޫން އިތުރު  

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ޢަަމލަށް  )ށ(    ކުށުގެ  ސާބިތުވި  ކުރިކަަމށް  ކުއްޖާ  ަމގުސަދަކީ  ކޮންފަރެންސްގެ  މި 
ަމޝްވަރާކުރުާމއި،  ކަނޑައެޅުާމެމދު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅެއް      އެކަށީގެންވާ 
ބަހައްޓައިގެން  ކުއްާޖ  ުމުޖތަަމޢުގައި  އަދި  ގޮތާއި،  ތަންފީޛުކުރާނެ  ފިޔަވަޅު  އެ 

 ން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންުމެމވެ.          އިޞްލާޙުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތު

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  )ނ(   
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.     ،ކޭސް ކޮންފަރެންސްގައި

 ؛ަމއްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރާއި، ކޯޓުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފުން ( 1)   

 ؛ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ވަކީލު ( 2)   
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 ؛ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ( 3)   

ަމޞްލަޙަތު   ( 4)    ކުޑަކުދިންގެ  އިދާރާގެ ކުށްކުރާ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 
 ؛ފަރާތުން ކުއްާޖގެ ކޭސް ވާކަރ ނުވަތަ އެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރު ( 5)   

 ؛ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރު ( 6)   

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭެޖންސީން ކަނޑައަޅާ އެ އޭެޖންސީގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި   ( 7)   
 ؛ުމވައްޒަފެއް

އިދާރާއިން   ( 8)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުދިންގެ  އަނިޔާލިބޭ 
 ؛ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފެއް

ކަނޑައަޅާ   ( 9)    ކޯޓުން  އިތުރުން،  ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި 
 ފަރާތްތައް.          

ެއކްޝަން ޕްލޭން  
 ެއކުލަވަިއލުން 

މަޝްވަރާކުރެވުނު  )ހ(  . 108 ވާހަކަދެކެވި  ކޮންފަރެންސްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
އަދި    ،ފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިއިަމއްސަލައިގައި ކަންހިނގަ  ،ކަންތައްތަކުގެ ަމއްޗަށާއި

ކަންކަަމށް   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  އިުޖތިާމޢީ  ކުއްާޖގެ 
ިމ ގަވާއިދުގެ    ،ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރާއި ސެކްޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު  ،ރިޢާޔަތްކޮށް
ކޯޓުގެ    ،ން އެކްޝަން ޕްލޭނެއްގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތި  7ަޖދުވަލު  

ޕްލޭން،   އެކްޝަން  މި  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރު  އޮފިސަރ  ޕްރޮބޭޝަން 
ނޫން  ބަންދު  ރަސްީމ  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ބާއްވާ            ކޮންފަރެންސް 

     )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.         7

އަންނަނިވި ބައިތައް   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި )ށ(   
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 ؛ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު ( 1)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ( 2)   

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް   ( 3)   
 ؛އެ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ުމއްދަތުތައް
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 ؛އެ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ގޮތް (4)   

ަމއްޗަށް އަުމރެއް ކުރާނަމަ،   ( 5)    ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ 
 ؛ކަންކަުމގެ ތަފުސީލުތައްއެ 

ކުއްޖާ   ( 6)    ަމރުޙަލާގައި  ޢަަމލުކުރަުމންދާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ފިޔަވަޅު ނުވަތަ  އެ 
އެހީތެރިވެދިނުަމށްޓަކައި،  އައުަމށް  ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  އިޞްލާޙުވެ 

ޓަކައި   ކުއްާޖގެ ޕްރޮގްރެސް ޮމނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި، އެކަަމށް
ބޭއްވޭނަމަ، ބޭއްވުަމށް   ބައްދަލުވުންތަކެއް  ބައްދަލުވުންތައް  އެ 

 ؛ކަނޑައެޅޭނެ ުމއްދަތުތައް

ޚިލާފުވާނަމަ،   ( 7)    ކުއްާޖ  ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
 ޢަަމލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު.

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ކުއްާޖ ޚިލާފުވާ ހާލަތުގައި،   )ނ(   
ގަވާއިދުގެ   މި  ެޖހިއްެޖނަމަ،  ކަނޑައަޅަން  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ވަނަ    106ކުއްާޖގެ 

ޕްލޭނުގައި   އެކްޝަން  ކަންކަންވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.            

ގެ މަްއސަލަތަކުގަިއ  މަރު
 ވާރިޘުންގެ ބަހެއް ހޯދުން 

އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގައި  . 109 ަމއްސަލައެއް ސާބިތުވެއްަޖނަަމ،  ަމރުގެ  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ވާރިޘުން ަމރުގެ ދިޔަ  ބޭނުންވޭތޯ ބެލުަމށްޓަކައި،  ފަރާތުގެ ވިަމތިން، ަމރުއޮންނަ ގޮތުގެ 

ތާރީ ޙުކުްމކުރާ  ސާބިތުވާކަަމށް  ބަންދުނޫން ކުށް  ރަސްމީ  ގިނަވެގެން،  ފެށިގެން،          ޚުން 
އަޑުއެހުެމއް    10 ހޯދުަމށްޓަކައި  ބަހެއް  ވާރިޘުންގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ދިހައެއް( 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.    

 ބާބު  ފަނަރަވަނަ
 ދިނުން  ފުރުޞަތު  ޑައިވަރޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ޝަރުޢީ 

ޑަިއވަރޝަންގެ ފުރުޞަތު  
ކުށްތަްއ   ނުދެވޭނެ    

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ    2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޯޓު ލެވެލް ޑައިވާޝަން ދިނުުމގައި،   . 110
ަމތިން، އަންނަނިވި    73ޤާނޫނު( ގެ   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( ގައި  ވަނަ ާމއްދާގެ 

 ހާލަތްތަކަށް ފަނޑިޔާރު ރިޔާޢަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  

 ،އިޢުތިރާފުވެ  ދަޢުވާއަށް  އުފުލިފައިވާ  ަމއްޗަށް   ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ ( 1)   
 ؛ބޭނުންވުން ވުަމށްޙުލާޞްއި އަިމއްލައަށް

ދީފައި  ަމރު  ކުރީގެ  ޝަރީޢަތުގެ ( 2)    ފުރުޞަތު  ޑައިވަރޝަންގެ  ޙަލާގައި 
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 ؛ނުވުން

ޞަތުދެވި، ޑައިވަރޝަންގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެފައި ފުރު  ޑައިވަރޝަންގެ ( 3)   
 ؛ނުވުން

 ހާލަތުގައި  ސާބިތުވާ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ ( 4)   
  ކުޑަ   ުމއްދަތަށްވުރެ   އަހަރުދުވަހުގެ(  އެކެއް)  1  އަދަބަކީ  ކަނޑައެޅޭ
 ؛ކަުމގައި ވުން އަދަބެއް

  ޖިސްާމނީ   ފަރާތަކަށް   އެއްވެސް  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ކުރި  ކުއްާޖ  ދަޢުވާލިބޭ ( 5)   
 ؛ކަުމގެ ކުޑަބޮޑުިމން އެ ،ލިބިފައިވާނަަމ އަނިޔާއެއް

ކުށް    ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ ( 6)    ަމއްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް 
ކަުމގައި  ހަދައިގެން  ަޖާމޢަތް  ރޭވި   ، ނުވުާމއި  ކޮށްފައިވަނީ  އަދި/ނުވަތަ 

 ؛ނުވުން އިންތިޒާުމކުރެވިގެން ކަުމގައި 

 ؛ލަތުހާުމރާއި އިުޖތިާމޢީ  އު ކުއްާޖގެ ދަޢުވާލިބޭ ( 7)   

 ؛ ލަތުހާިޖސްާމނީ  ހާލަތާއި ނަފްސާނީ ކުއްާޖގެ ދަޢުވާލިބޭ ( 8)   

 ؛ރެކޯޑު ކުށުގެ ކުއްާޖގެ ދަޢުވާލިބޭ ( 9)   

 ރިޕޯޓު   އެސެސްެމންޓް  ރިސްކް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ ( 10)   
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހާ  އިުޖތިާމޢީ  ނުވަތަ/އަދި ރިޕޯޓުގައި  ވަޒަންކުރާ  ލަތު 

 ؛ކަންކަން

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ   ، ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ( 11)   
 ؛ފައިވާ ސަބަބު)ތައް(ަމއިއުފުލުަމށް ނިން

  އެޅުުމގެ   ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ  ކުއްާޖއާެމދު  ދަޢުވާލިބޭ ( 12)   
 ؛ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންެމ ރަނގަޅުގޮތް ،ުމކަާމއިންުމހި

  މުހިންުމކަާމއި،   ނިންުމުމގެ  ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން  ަމއްސަލައިގައި ( 13)   
  އެންެމހައި   ވަށައިގެންވާ  ަމއްސަލައިގެ   ަމޞްލަޙަތާއި  އާންުމ  ުމުޖތަަމޢުގެ
 .ކަންކަން

ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ  
ޑަިއވަރޝަންގެ ފުރުޞަތު  

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގައި ޝަރުޢީ ަމރުޙަލާގައި   )ހ(  . 111
ފަނޑިޔާރަށް    އެ ދެވިދާނެކަަމށް  ފުރުޞަތު  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ  ކުއްާޖއަށް 
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ފިޔަވަޅާެމދު ސެންޓެންސިންގ   ޑައިވަރޝަންގެ  ށް ދޭނެބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކުއްާޖއަގަ ދިނުން 
ަމޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. ބައިވެރިވާނީ  ކޮންފަރެންސްގައި  ކޮންފަރެންސްގައި    ،މި 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. 

 ؛ ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ކަމާ  ،ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރާއި ( 1)   

 ؛ދައުލަތުގެ ވަކީލު ( 2)   

 ؛ ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރުދިވެހި  ( 3)   

 ؛ ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ އޮފިސަރު ( 4)   

އިދާރާގެ  ( 5)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 ؛ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ުމވައްޒަފު

 ކޯޓަށް ފެންނަ އިތުރު ފަރާތްތައް.   ،ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ބާވަތުން ( 6)   

ފުރުޞަތު   ( ށ)   ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ 
ކަާމ ދެކޭ  ދިނުާމެމދު  ުމއައްސަސާތަކުން  ފަރާތްތަކުން   އެ   ،ގޮތާއި  ގުޅުންހުރި 

ުމއައްސަސާތަކުން    ިމ  ،ހުށަހެޅުންތައްހުށަހަޅާ   އެ  ބައްދަލުވުުމގައި 
ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖއަށް ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ދިނުަމށް 

އި ުމއައްސަސާތަކުން  އެކަަމށް  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާނަމަ،  ޒު  ތިރާއުުމއައްސަސާތަކުން 
ަމއްޗަ ކުއްާޖގެ  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ  ފިޔަވަޅުތަކާ ނުކުރާނަމަ،  އެޅިދާނެ  ށް 

ަމޝްވަރާ ަމޝްވަރާކުރެވުނު   ބެހޭގޮތުން  ބައްދަލުވުުމގައި  މި  ކުރަންވާނެއެވެ. 
ފުރުޞަތު   ޑައިވަރޝަންގެ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންތައްތަކަށް 

ިމ ނިންަމއިފިނަމަ،  ފަނޑިޔާރު  ަޖދުވަލު    ދިނުަމށް       ގައިވާ  8ގަވާއިދުގެ 
          ލާގައި ޑައިވަރޝަން ފުރުޞަތު ދިނުަމށް ފަނޑިޔާރު ނިންމުން'' ''ޝަރުޢީ ަމރުޙަ

  ، އެ ލިޔުުމގެ ކޮޕީއެއް،  އެ ނިންުމން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް  ،ލިޔުުމގައި   ިމ
 ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.      

ލިޔުން   ( ނ)   އެ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ދަށުން  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވާލުކުރާއިރު، ހަމި 
ަމޢުލޫާމތު ކުއްާޖއަށާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ދިފާޢީ ވަކީލަށް   ،އަންނަނިވި 

 ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.  

އިޚްތިޔާރުގައި   ،ލިބިދެވޭނީ  ފުރުޞަތު  ޑައިވަރޝަންގެ ( 1)    އަިމއްލަ  ކުއްޖާ 
ޒިންާމ   ކުށުގެ  ނުފޫޒެއްނެތި  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  މިނިވަންކަާމއެކު 
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 ؛ބޫލުކުރުމުންކަންގަ

 ؛ރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުަމށް ކުއްޖާ ރުހުން ދޭންޖެހޭކަން ޑައިވަ ( 2)   

  ރުހުން  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުއެޅުަމށް  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ ( 3)   
އެފަދައިން ރުހުން ދިނުަމށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން    ،ދޭންެޖހޭކަާމއި

 ؛ކޮށްގެން ނުވާނެކަންޒުތިރާއުމެނުވީ ބެލެނިވެރިޔާ އި

 އެޅިދާނެ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  ކުއްާޖއާެމދު   ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ ( 4)   
ތަންފީޛު  ،ކޮބައިކަާމއި  ފިޔަވަޅުތަކަކީ ފިޔަވަޅުތައް  ކިހާ    އެ  ކުރެވޭނީ 

 ؛ ުމއްދަތަކަށްކަން

 ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅާ  ޑައިވަރޝަންގެ  ހަަމެޖހިފައިވާ  އެޅުަމށް  ކުއްާޖއާެމދު ( 5)   
 ؛ލިބިގެންވާކަން ފުރުޞަތު ހޯދުަމށް ލަފާ ޤާނޫނީ

ަމތިން    ގޮތެއްގެ   އަންގާ  ކޯޓުން   ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަންގެ ( 6)   
ނުދާނަަމ ޚިލާފުވާނަަމ  ،ފުރިހަަމކުރަުމން  ފިޔަވަޅުތަކާ  އެ   ،އަދި/ނުވަތަ 

އަދަބު ކަނޑައަޅައި،    ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުަމކަށް ގެނެސް،
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނެކަން. 

ބެލެނިވެރިޔާ   ( ރ)   ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  އެޅުަމށް  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ޑައިވަރޝަންގެ 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  ަމރުޙަލާގައި    9ރުހުންދޭނަމަ،  ''ޝަރުޢީ  ގައިވާ 

ދަޢުވާލިބޭ   ،ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް ދޭ ރުހުން'' މި ލިޔުުމގައި
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.     ،ށްކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކޮ

ޑަިއވަރޝަންގެ  
 ފިޔަވަޅުތަްއ 

އެޅުުމގައި   )ހ(  . 112 ފިޔަވަޅުތައް  ަމއްޗަށް ޑައިވަރޝަންގެ  ކުއްާޖގެ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ 
ނަންބަރު    ،ޢަަމލުކުރަންވާނީ ޢަދުލުގެ   18/2019ޤާނޫނު       )ކުޑަކުދިންގެ 

ވަނަ    17މި ގަވާއިދުގެ   ،ވަނަ ާމއްދާއާއި  43  ،ާމއްދާއާއިވަނަ   40ގެ  (  ޤާނޫނު
 ންނެވެ.  ަމތީ ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ 18 ،ބާބާއި

ަޖދުވަލު   )ށ(    ިމ ގަވާއިދުގެ  ޢަަމލުކުރުަމށް،  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ޑައިވަރޝަންގެ 
އެއްގޮތަށް    10 ފިޔަވަޅުތަކާ  ''ޑައިވަރޝަން   ވާއެއްބަސްޢަަމލުކުރުަމށް  ގައިވާ 

އިނގިލީގެ ނިޝާން    ،އެއްބަސްވުާމއި އިޤުރާރު'' ގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ ސޮއިކޮށް
 ަޖހަންވާނެއެވެ.  

  ފިޔަވަޅު  ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް، ޑައިވަރޝަންގެ އެއް ފިޔަވަޅަށް ވުރެ ގިނަ )ނ(   
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ުމުޖތަަމޢަށް   ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  އެފަދައިން  އަދި  އަޅާނަމަ، 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި  އަޅާނަމަ،  ފިޔަވަޅެއް  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ 

ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  އިތުރުން،  ''ުމުޖތަަމޢަށް    23އެއްބަސްވުުމގެ  ގައިވާ 
އެއްބަސްވުން' ސޮއިކޮށްޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ކުއްޖާ  ދަޢުވާލިބޭ  ގައި  އިނގިލީގެ    ،' 
 ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.    

ހިނދަކު، ޑައިވަރޝަންގެ ހައި  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން  )ރ(   
)ކުޑަކުދިންގެ  18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ފިޔަވަޅުތަކަށް ުމއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ، 

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ    119މި ގަވާއިދުގެ    ،ނަ ާމއްދާއާއިވަ  39ގެ  (  ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު
 ންނެވެ.   ަމތީ ގޮތުގެ

ފިޔަވަޅުތަކާ   ލާއި، އެފުސީކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަޅާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަ )ބ(   
އެ ނުވަތަ  ޢަަމލުކުރުުމން  ނިކުންނާނޭ    އެއްގޮތަށް  ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ  ފިޔަވަޅުތަކާ 

  ސާފުކޮށްގައިވާ ''ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން'' ގައި    11މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު    ،ނަތީާޖ
ޕްލޭ ޑައިވަރޝަން  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ހިެމނޭ  ނުބަޔާންކޮށްފައި  ގައި 

 ،ލުކޮށް، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށާއި، ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއިފުސީކަންތައްތައް ތަ
 އެވެ.         ދިފާޢީ ވަކީލަށް ކޯޓުން ކިޔައިދޭންވާނެ

އަ  )ޅ(   ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކޯޓުން  ޅައިދަޢުވާލިބޭ  ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަންގެ  ފައިވާ 
ޢަަމލުކުރާނީ  ޮމނިޓަރ ގަވާއިދުގެ    ،ކުރުުމގައި  ގޮތުގެ  19މި  ބާބުގައިވާ    ވަނަ 

 ންނެވެ.     ަމތީ

އަ )ކ(    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް ފައިވާ  ޅައިދަޢުވާލިބޭ  ޑައިވަރޝަންގެ 
ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެ  ަމރުޙަލާގައި  ޮމނިޓަރކުރުުމގެ 

ކުރަންވާނީ  އެކަން  ފެންނަނަަމ،  ކޯޓަށް  ނަންބަރު    ،ގެންނަންެޖހޭކަަމށް  ޤާނޫނު 
  ، ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އާއި  40ގެ  (  )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  18/2019
އާއި ގަވާއިދުގެ  ،)ރ(  ގޮތުގެ  140  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި   ވަނަ 

 ންނެވެ.   ަމތީ

އަ )އ(    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖ  ޅައިދަޢުވާލިބޭ  ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަން  ފައިވާ 
ރިޕޯޓެއް ޚުލާޞާ  ގޮތުގެ  އޮފިސަރު   ،ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ  ޕްރޮބޭޝަން 

 ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެކުލަ

ޑަިއވަރޝަންގެ  
 ފިޔަވަޅުތަްއ ފުރިހަމަކުރުން 

އަ )ހ(  . 113 ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް، ކޯޓުން  ޅައިދަޢުވާލިބޭ  ފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ 
ގޮތުގެޅައިކަނޑައަ ިމ ގަވާއިދުގެ    ފައިވާ  ވަނަ    112ަމތިން ފުރިހަަމކޮށްފިނަމަ، 
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ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނަށް    ،ާމއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު
ބަންދުނޫން    ،ގިނަވެގެން  ،ލިބޭތާ ތެރޭގައި،    5ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ަމއްސަލަ   އެޅުެމއްނެތި  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ޝަރީޢަތުން  ަމއްސަލައިގައި 
ަޖދުވަލު  ަމއިނިން ގަވާއިދުގެ  މި  ބަޔާންކޮށް،  ގައިވާ    12ފައިވާކަން 

ފިޔަވަޅު   ދަށުން  ލިޔުުމގައި    ފައިއަޅައި''ޑައިވަރޝަންގެ  ނިންުމން''  ަމއްސަލަ 
ލިޔުން އެ  ސޮއިކޮށް،  އޮފީހަށާއި،   ،ފަނޑިޔާރު  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.   ހަދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން 

ަމތިން ަމއްސަލަ ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަމަ، ަމއްސަލަ    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(   
ފިޔަވަޅުތަކެއް   ހައި އި އެކަން ރެކޯޑުކޮށް، އިދާރީގޮތުން އަޅަންެޖހޭ އެންެމފައިލުގަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަަމ

ޑަިއވަރޝަންގެ  
 ފިޔަވަޅުތަކާ ިޚލާފުވުން 

ަމއްޗަށް އަ . 114 ފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްާޖ  ޅައިދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ 
ނުދާނަަމ ޑައިވަރޝަންގެ    ، ޢަަމލުކުރަުމން  ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅުތަކާ  އެ  ނުވަތަ 

ފަނޑިޔާރު ނިންާމ ނިންުމން   ިމފަދައިން  ފިޔަވަޅުތައް ނިުމަމކަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  ސަބަބުތައް،  ދަށުން   13ބިނާކުރި  ''ޑައިވަރޝަންގެ  ގައިވާ 

ފައިލުގައި ފައިވާ  ޅައިއަ ަމއްސަލަ  ބަޔާންކޮށް،  ލިޔުުމގައި  ބާޠިލުކުރުން''         ފިޔަވަޅުތައް 
ރައް ލިޔުން  ކޮޕީކައުއެ  ލިޔުުމގެ  އެ  އަދި  ދަޢުވާލިބޭ   ،ދައުލަތަށާއި  ،ކުރަންވާނެއެވެ. 

އަ  ކުއްާޖއަށާއި، ދަށުން  ޮމނިޓަރކުރުން  ޅައިޑައިވަރޝަންގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ފައިވާ 
 ތަކަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ފައިވާ އިދާރާކޮށްވާލުހަ

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 
ނިންމުން  މައްސަލަ   ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  ، ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއި   

ޝަރީޢަތުން ައދަބު  
ކަނޑަެއޅުމާއި ފިޔަވަޅު  

 ެއޅުން

ދަޢުވާއެއްގައި، އަވަސްނިޔާ  )ހ(  . 115 ިޖނާއީ  ކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ޝަރީޢަތުގެ    ގެކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ނުވަތަ އެ ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްކުރުަމށްފަހު ބޭއްވޭ ޙުކުްމކުރުުމގެ    ،ަމިޖލީހެއްގައި

ޙުކްުމކުރުަމށްފަހު ސާބިތުވާކަަމށް  ކުށް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ           ، ަމޖިލީހުގައި 
އެޅުަމށް  އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުަމށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅު  

 ންނެވެ.   ަމތީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،ސް ބާއްވާނީލިބާއްވާ ަމިޖ

  ، ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭން ނުވަތަ އެކްޝަން ޕްލޭން  ތައްޔާރުކުރިކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން   )ށ(   
)ފަހެއް(  5ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ، ގިނަވެގެން ،ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ

ތެރޭ ކަނޑައެޅުުމގެ    ،ގައިދުވަހުގެ  އެޅުުމގެ  ަމިޖލިސް  އަދަބު  ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ 
 ަމިޖލިސް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  
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ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުަމށް  އެޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް ފެށުަމށްފަހު،   )ނ(    އީ ކުއްާޖގެ 
 އިޢުލާނުނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުެމއްކަން ފަނޑިޔާރު  

 ކުރަންވާނެއެވެ.     

ައދަބު ކަނޑަައޅަިއ ައދަބު  
ތަންފީޛުކުރުމަށް  

 ައމުރުކުރުން 

ކުށަކީ   )ހ(  . 116 ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ނަންބަރު  ކުއްާޖގެ             12/2016ޤާނޫނު 

ކުށްތަކުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި    22ގެ  (  )ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު
ަމތިން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް    ގައިވާ ގޮތުގެނުތެރެއިން ކުށެއްނަމަ، ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އަދަބު ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން ފަނޑިޔާރު އަުމރު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ    ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ މި ާމއްދާގެ )ހ( )ށ(   
ކުށެއް ކަުމގައި ނުވިނަަމވެސް، ކުށުގެ ރެކޯޑަށާއި، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހިން ކުއްޖާ  ޢަަމލު  ބައިވެރިވުން ގައިކުށުގެ  ކުއްާޖގެ  ކުށުގައި  ގޮތަށާއި، އެ  ފައިވާ 
އޮތް ިމންވަރަށް ބަލައި، އަދި ކުއްާޖއަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ކުއްެޖއްނަމަ، ިޖނާއީ  

ނިޒާ އިޞްލާޙުވުަމށް  ޢަދުލުގެ  ީމގެ ކުރިން  ކުއްާޖއަށް  ތެރޭގައި އެ  ފައިވާ ދީުމގެ 
ފުރުޞަތުތަކާއި އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ފަނޑިޔާރަށް   ކަނޑައަޅަންެޖހޭކަަމށް  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ގަ ކުއްާޖގެ 
  ، ތިން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅައިަމ  ގައިވާ ގޮތުގެނުސެންޓެންސިންގ ޕްލޭ

 އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން އަުމރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      

ކަނޑައެޅިފައިވާ   )ނ(    ހައްދު  އިސްލާްމދީނުގައި  ކުށަކީ  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ނަންބަރު  ކުށެއްނަމަ،   ގެ  2014/9ޤާނޫނު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގޮތުގެ  1205 ާމއްދާގައިވާ  ކަނޑައަޅައި  ވަނަ  އަދަބު    ، ަމތިން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް 
 ުމރުކުރަންވާނެއެވެ.  އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން ފަނޑިޔާރު އަ

ގައި ހިެމނިފައިވާ  ނުމި ާމއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުުމގައި، ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭ )ރ(   
ލު، ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީހުގައި ފަނޑިޔާރު އިއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ފުސީކަންކަުމގެ ތަ

އަދަބު ތަންފީޛުކުރުަމށް އަުމރުކުރުަމށްފަހު،  ، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅައި
ަމިޖލި  ޝަރީޢަތުގެ  އިޢުލާނުކޮށް،  ނިމުނީކަން  ބަލައި  ޤަޟިއްޔާ  ސް  އެ 

 ލަންވާނެއެވެ.  ަމއިނިން

ކަަމށް )ބ(    އަދަބެއް  ބަންދުކުރުުމގެ  އަދަބަކީ  ކަނޑައަޅާ  ަމއްޗަށް  ވާނަމަ،    ކުއްާޖގެ 
އަދަބު  ގޮތުގެ ަމތިން    ގައިވާ    "ވާއިދުޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަ"

 ނެއެވެ.    ކޯޓުން އަުމރު ނެރެންވާ ،ތަންފީޛުކުރުަމށް އަންގައި
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ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން  
 ފަސްކުރުން 

ކުށަކީ )ހ(  . 117 ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ނަންބަރު    ،ކުއްާޖގެ            12/2016ޤާނޫނު 

ކުށްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާގައި    22ގެ  (  )ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު
ނޫންކަުމގައި   ކުށެއް  ަމއްޗަށް  ވިޔަ ތެރެއިން  ކުއްާޖގެ  ރެކޯޑަށާއި،  ކުށުގެ  ސް، 

ފައިވާ ގޮތަށާއި، އެ ކުށުގައި ކުއްާޖގެ  ގައިހުށަހެޅިފައިވާ ކުށުގެ ޢަަމލު ކުއްާޖ ހިން
އޮތް   ރެކޯޑެއް  ކުށުގެ  ކުއްާޖއަކީ  އަދި  ބަލައި،  ިމންވަރަށް  އޮތް  ބައިވެރިވުން 
ކުރިން   ީމގެ  ކުއްާޖއަށް  އެ  ތެރޭގައި  ނިޒާުމގެ  ޢަދުލުގެ  ިޖނާއީ  ކުއްެޖއްނަމަ، 

ކުއްޖާ   ،ފުރުޞަތުތަކާއި  ފައިވާދީއިޞްލާޙުވުަމށް   ބޭނުން  ފުރުޞަތުތަކުގެ    އެ 
ކަނޑައަޅަންެޖހޭކަަމށް   އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ 

ޕްލޭގަފަނޑިޔާރަށް   ސެންޓެންސިންގ  ގޮތުގެނުބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ަމތިން    ގައިވާ 
 ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  

ަމވެސް، ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވުަމށް ނައޮތް  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   
ދިނުަމށްޓަކައި ނަންބަރު    ،ފުރުޞަތު  ޢަދުލުގެ   18/2019ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 

)  73ގެ  (  ޤާނޫނު )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު(  2ވަނަ  ކުއްޖާ ވަނަ  ދަށުން  ގެ 
ކަނޑައެޅިފައިވާނަަމ އަދަބެއް  ތަންފީޛުކުރުން   ، ބަންދުކުރުަމށް  އަދަބު  އެ 

ނި އެޅުުމގެ  ފަސްކުރުަމށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ންަމއި، 
 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ަމތިން، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައަޅާ    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(   
އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ުމއްދަތުތައް ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު   ،ފިޔަވަޅުތަކާއި

ކުއްާޖ   ފުރިހަަމއަށް  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  އެ  އަދި  އިއްވަންވާނެއެވެ. 
އަދަބު  ަމއްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ، 

ނިންާމ ަމއްސަލަ  ޝަރީޢަތުން  ނުލައި      އެހެންނަަމވެސް،   ،ނެކަާމއިކަނޑައެޅުަމކާ 
އެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ޢަަމލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން 

އެންގުަމށްފަހު، އެ ކުއްާޖއަށް  ަމިޖލި  އަުމރުކުރެވޭނެކަން  ސް  ދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނިުމނީކަުމގައި ފަނޑިޔާރު އިޢުލާނު

ަމތިން ަމިޖލިސް ނިންުމަމށްފަހު، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް    ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމި   )ރ(   
ކަނޑައަ އިދާރީގޮތުން ޅައިޝަރީޢަތުން  ގުޅޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 

އިުޖރާ ޕްރޮބޭޝަން ތުއަފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ  މަސައްކަތް  ފުރިހަަމކުރުުމގެ  ތައް 
 އެވެ.   ސެކްޝަނުން ވަގުތުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެ

ފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ޅައިމި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރުަމށް ކަނޑައަ  )ބ(   
ނިންމާ   ފަނޑިޔާރު  ިމހާފަސްކުރަން  ަޖދުވަލު    ލަތުގައި،     ގައިވާ  14ގަވާއިދުގެ 
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"އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވިފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށް،  
ލިޔުުމގެ  ޯމލްޑި އެ  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  ވްސް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.      ކައު ަމއްސަލަ ފައިލުގައި ރައް ،ކޮޕީއެއް

ގައިވާ ނަޫމނާއާ    15އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު   )ޅ(  
ޛުކުރުން ފަސްކުރެވޭ ކުދިންނަށް އަންގާ "އަދަބު ތަންފީ   ފައިވާށްތައްޔާރުކޮއެއްގޮތަށް  

ލިޔުުމގައި ސޮއިކުރުވައި  ،އެންގުން"  ލައްވާ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ    ، ކުއްާޖއާއި 
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ެޖހުަމށްފަހުގައެވެ.       

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޅައިމި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަ  )ކ(   
ގަވާއިދުގެ މި  ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ،  ކޯޓަށް  ނުދާކަން  ޢަަމލުކުރަުމން          ކުއްޖާ 

ަމއްސަލަ    154 ރިޕޯޓު،  ޕްރޮބޭޝަން  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ   7ރަސްީމ ބަންދުނޫން    ، ގިނަވެގެން  ،ބަލާ ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ

ަމޖިލީހެ ޝަރީޢަތުގެ  ކަނޑައަތެރޭގައި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ބާއްވައި،  ފައިވާ  ޅައިއް 
ބަލައި  ޤަޟިއްޔާ  އެ  އަުމރުކުރުަމށްފަހު،  ތަންފީޛުކުރުަމށް  އަދަބު  ބަންދުކުރުުމގެ 

ލަންވާނެއެވެ. މި ާމއްދާގެ  ަމއިސް ނިންނިމުނީކަން އިޢުލާނުކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލި
ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "ަމށްފަހު،  ދަށުން އަދަބު ތަންފީޛުކުރަން ޝަރީޢަތުން އަުމރުކުރު

ގަވާއިދު އިުޖރާއަތުގެ  ަމތިން،   " ިޖނާއީ  ގޮތުގެ  ތަންފީޛުކުރުަމށް    ގައިވާ  އަދަބު 
 އަންގައި ކޯޓުން އަުމރު ނެރެންވާނެއެވެ.              

އަ )އ(    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަށުން  )ށ( ގެ  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖ  ޅައިމި  ފިޔަވަޅުތައް  ފައިވާ 
ގަވާއިދުގެ  ފުރިހަަމކޮށްފަ ިމ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    154އިވާނަމަ،  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ލިބޭތާ ސެކްޝަނަށް  ބަލާ  ަމއްސަލަ  ރިޕޯޓު،  ރަސްީމ    ،ގިނަވެގެން  ،ޕްރޮބޭޝަން 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހެއް ބާއްވައި، ކުއްާޖގެ    7ބަންދުނޫން  

   ރަން ނުެޖހޭކަަމށް އަުމރުކުރުަމށްފަހު، ފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުޅައިަމއްޗަށް ކަނޑައަ
ަމިޖލި ޝަރީޢަތުގެ  އިޢުލާނުކޮށް،  ނިުމނީކަުމގައި  ބަލައި  ޤަޟިއްޔާ  ސް  އެ 

ނުެޖހޭކަަމށް  އިނިންަމ ތަންފީޛުކުރަން  އަދަބު  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި  ލަންވާނެއެވެ. 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  ިމ  އަުމރުކުރުަމށްފަހު،  ނަޫމނާއާ   29ޝަރީޢަތުން    ގައިވާ 

 އެއްގޮތަށް، "އަދަބު ތަންފީޛު ނުކުރުަމށް އަންގާ އަުމރު" ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ.     

)ކ(   )ވ(    ާމއްދާގެ  ދަށުން  މި  އަުމރު، ޯމލްޑިވްސް  ގެ  ދަށުން ނެރޭ  )އ( ގެ  ނުވަތަ 
ަމއްސަލަ    ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަުމރު

 ކުރަންވާނެއެވެ.                ކައު ފައިލުގައި ރައް



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

93 

 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 118 ޝަރުޠުކުރުން  ފަސްކުރުަމށް   117މި  ތަންފީޛުކުރުން  އަދަބު  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ފިޔަވަޅުތައް ހާނިންމާ   ކަނޑައަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ލަތުގައި 

ކުއްާޖގެ   ކަނޑައަޅާނީ،  ުމއްދަތު  ޝަރުޠުކޮށް  ރިޢާޔަތް ހާ ފުރިހަަމކުރުަމށް   ލަތަށް 
ަމގުފަހިވާނޭޙުކުރުާމއެކީ، ކުއްާޖ އިޞްލާ ުމުޖތަަމޢަށް އައުަމށް  ފަދަ   ވެ އަނބުރާ 

 ގޮތަކަށެވެ.  

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް    ،ަމތިން ުމއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ  ވާ ގޮތުގެމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(   
ބަލައި،   ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ކުށުގެ  އެ  ބާވަތާއި  ޒާތާއި  ކުށުގެ  )ތިނެއް(   3ސާބިތުވި 

 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހާ ދެެމދުގެ ުމއްދަތަކަށެވެ.   3މަސްދުވަހާއި 

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޫޖރިަމނާއެއް ކުއްާޖ   )ހ(  . 119 ޖޫރިމަނާެއްއ ކަނޑަެއޅުން 
މި ގަވާއިދުގެ   ާމއްދާގެ ދަށުން   117ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެކަަމކީ  ވަނަ 

ދައްކަން  ޫޖރިަމނާއެއް  އަދި  ނޫނެވެ.  އަދަބެއް  ފަސްކުރެވޭނެ  ތަންފީޛުކުރުން 
ޤާނޫނު( 12/2016ބަރު  ޤާނޫނު ނަންއަުމރުކުރާނަމަ،       ގެ(  ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ 

ގޮތުގެ  188 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ަޖދުވަލު ވަނަ  ގަވާއިދުގެ  ިމ        ަމތިން، 
ގައިވާ "ޫޖރިަމނާ ކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށް، އެ ލިޔުުމގެ    17
 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖއަށް  ،ލާ އެއްގޮތްކަުމގެ ކޮޕީއެއްސްއަ

  ، ލާ އެއްގޮތްކަުމގެ ކޮޕީއެއްސްމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގެ އަ )ށ(   
އިން  އޮތޯރިޓީއަށާއިޯމލްޑިވްސް  ރެވެނިއު  ރެކޯޑު   ،ލަންޑް  ކުށުގެ  ަމރުކަޒީކޮށް 

އެ އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  އިދާރާއަށް  ސިއްރު    ބަލަހައްޓާ  ލިޔުަމކީ 
  ކުރުަމކީ ހިއްސާލިޔުެމއްކަާމއި، އެފަދަ ލިޔުެމއްގައިވާ ަމޢުލޫާމތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ  

ނަންބަރު   ޢަދުލު  18/2019ޤާނޫނު  ޤާނޫނު)ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ    112ގެ  (  ގެ 
ދަށުން   ގެ  )ހ(  ބަޔާންކޮށް،   ފައިވާށްަމނާކޮާމއްދާގެ  ލިޔުުމގައި  އެ       ކަެމއްކަން 

 އެ އިދާރާތަކަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.    

މަރުގެ ދިޔަ ދިނުން ނުވަތަ  
 ބަދަލު ނަގަިއދިނުން 

ދައްކަންޖެހޭނަަމ ނުވަތަ   )ހ(  . 120 ަމރުގެ ދިޔަ  ކުށާ ގުޅިގެން  ަމއްޗަށް ސާބިތުވި       ކުއްާޖގެ 
ގެއްލުުމގެ   ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ލިބުނު  އަނިޔާ  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ކުރި  ކުއްޖާ  އެ 

     12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލަތުގައި  ހާދިނުަމށް ކޯޓުން އަުމރުކުރާ  ހޯދައިބަދަލު  

ޤާނޫނު)ިޖނާއީ   ގޮތުގެ   189ގެ  (  އިުޖރާއަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި    ވަނަ 
ަޖދުވަލު    ިމ،  ަމތިން ގައިވާ "ދަރަނި ސާބިތުވެއްެޖކަން ކަނޑައަޅާ    16ގަވާއިދުގެ 

ދަޢުވާލިބޭ   ،ލާ އެއްގޮތްކަުމގެ ކޮޕީއެއްސްލިޔުން'' ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށް، އެ ލިޔުުމގެ އަ
ފަކު  ވާލުހަކޯޓުން    ،ކުއްާޖއަށް ލިބުނު  އަނިޔާ  އަދި       ނުވަތަ   ށްރާތަރަންވާނެއެވެ. 

ޢާއިލާއަށް  އެ އަ   ިމ  ،ފަރާތުގެ  ކޮޕީއެއްސްލިޔުުމގެ  އެއްގޮތްކަުމގެ  ކޯޓުން   ،ލާ 
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 ދޭންވާނެއެވެ.     

އިދެވޭ ަމރުގެ ދިޔަ ނުވަތަ ބަދަލަކީ، މި ގަވާއިދުގެ  ހޯދައިމި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   )ށ(   
 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވޭނެ ކަންކަެމއް ނޫނެވެ.               117

ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފަިއވާ  
ފަިއސާ/މުދާ ދަުއލަތަށް  

 ނެގުން 

ފަރާތަށް އެއްވެސް ުމދަލެއް ނުވަތަ    ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށާ ގުޅިގެން އެ  . 121
ލަތުގައި، އެ ުމދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ހާފައިސާއެއް ލިބިފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ  

ޢަަމލުކުރަންވާނީ ކޯޓުން  އަުމރުކުރުުމގައި  ނަންބަރު    ، ނެގުަމށް       12/2016ޤާނޫނު 

 ންނެވެ.      ަމތީ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން 28ގެ ( )ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު

ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ،   )ހ(  . 122 މަްއސަލަ ނިންމުން  ދަޢުވާއެއް  ިޖނާއީ  ކޯޓަކަށް  ަމއްޗަށް  ޤާނޫނު  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ާމއްދާގައިވާ    63ގެ  (  )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  18/2019ނަންބަރު   ވަނަ 

ަމއްސަލައެއް    6ަމތިން، ގިނަވެގެން    ގޮތުގެ އެ  ތެރޭގައި  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.   އެ ަމއްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމް           ބަލައި، 

ކުއްލިއަކަށް ދިާމވާ ކަންކަާމއި، ޙައްލު ކުރަން ދަތި ަމއްސަލައެއް ނުވަތަ ހުރަހެއް   )ށ(   
)ހ(   ާމއްދާގެ  މި  ތެރޭގައި ދިާމވެގެން  ުމއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ހާނުވެވޭފަދަ    ަމއްސަލައިގައި ޙުކުަމކާ ހަަމއަށް ވާޞިލު
ބަޔާންކޮށް ސަބަބުތައް  ކުށްކުރާ   ،އެ  ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއަށާއި 

އިދާރާއަށް ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  އަންގައި،    ކުޑަކުދިންގެ       އެކަން 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ަމއްސަލައިގައި    6އެ ުމއްދަތުން ފެށިގެން އިތުރު  

 ކުރަންވާނެއެވެ.         ޙުކުްމ

ދިނުަމށް  )ނ(    ފުރުޞަތު  ޑައިވަރޝަންގެ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  ކުއްާޖއަށް  ދަޢުވާލިބޭ 
ނިން ަމއްޗަަމއިކޯޓުން  އަޅާ  ފައިވާނަަމ، ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަންގެ  ށް 

ހަަމއަށް ފުރިހަަމކުރުމާ  ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަންގެ  ފެށިގެން       ނުވަތަ     ،ދުވަހުން 
އާއި )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ުމއްދަތު،  ހިނގާ  ހަަމއަށް  ބާޠިލުކުރުމާ  ފިޔަވަޅުތައް        އެ 

 ވެ.  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައެއް ނުހިމެނޭނެއެ

އެހެނިހެން   )ނ(    އަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު،  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދަޢުވާލިބޭ 
އާއި )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ުމއްދަތެއް،  އިތުރު  ހޭދަވާ  އެޅުަމށްޓަކައި        ފިޔަވަޅުތައް 

 )ށ( ގެ ތެރޭގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.     

ުޙކުމްކުރުމަށްފަހު ެއޅޭ  
ިއޖުރާީއ ފިޔަވަޅުތައް  

ދަށުން )ހ(  . 123 ގަވާއިދުގެ  ަމއްސަލަތަކާއި  ،މި  ފަސްކުރެވޭ  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު   ،އަދަބު 
އިުޖރާއީގޮތުން   ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު،  ަމއްސަލަތަކުގައި  ފަސްކުރެވޭ  ތަންފީޛުކުރުން 
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ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރުން  އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  އަޅަންެޖހޭ  ފަނޑިޔާރު  އެޅުަމށްޓަކައި،   
އޮންނަ އޮތުަމކީ ަމއްސަލަ ނުނިމި ހޭދަވާ ުމއްދަތު   ުމއްދަތަކަށް ކޯޓުގައި އެ ަމއްސަލަ

 ނުވާނެއެވެ.   ކަުމގައި ބަލައިގެން

ކޯޓުން  )ށ(    ތެރެއިން  ަމއްސަލަތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ކުއްޖާ ފުރިހަަމކުރުުމން، އަދަބު ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް  ޅައިކަނޑައަ

ަމއްސަލަތައް،  ނިންމާ  ނުެޖހޭކަަމށް  ތަންފީޛުކުރަން  އަދަބު  ނުވަތަ          ނެތްކަަމށް 
އެ ުމއްދަތު ހަަމވުުމން ނިުމނީކަުމގައި ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުުމން، އެ ަމއްސަލައިގެ  

ބަންދުކުރުަމށްޓަކައި އެންެމ  ފައިލު  އަޅަންެޖހޭ           ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހައި އިދާރީގޮތުން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.                  ަމތިން ކޯޓުން ފުރިހަަމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ިމ

 ފަސްވަނަ ބައި 
 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި  
ފިޔަވަޅުތަްއ ެއޅިދާނެ   

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ޝަރުޢީ ަމރުޙަލާގައި ޑައިވަރޝަނަށް  )ހ(  . 124
ަމރުޙަލާގައްޔާފޮނުވުުމގަ ޝަރީޢަތުގެ  ަޖލަށްލުަމށް  އްޔާއި،  ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު  އި، 

އެޅިދާނެ  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ބަދަލުގައި،  ކަނޑައެޅުުމގެ  އަދަބު 
ބާރުއެޅުުމގެ   އިޞްލާޙުވުަމށް  ކުއްާޖ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  އަދި  ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. 

އެޅު ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  ަމށް  ގޮތުން، 
 ފަނޑިޔާރު އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.   

ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ސާބިތުވި ކުށަކީ )ށ(    ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    22ގެ  (  )ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު  12/2016

އަދަބު ކަނޑައަޅައި، ަޖލަށްލުުމގެ  ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް ނުވާނަމަ، އެ ކުށަށް   
ގޮތުގެ ާމއްދާގައިވާ  މި  އެޅުުމގެ    ބަދަލުގައި،  ފިޔަވަޅު  ކުއްާޖއާެމދު  އެ  ަމތިން 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ،އިޚްތިޔާރު

ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(    ަމތިން ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު، އެ ފިޔަވަޅަކީ ނުވަތަ    މި 
އަށް ޢިލްީމގޮތުން އެއްޗެއް އުނގެނުަމށް ަމގުފަހިވާނެ، ނުވަތަ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ކުއްާޖ

ރަނގަޅު   ގުޅުންތައް  އިުޖތިާމޢީގޮތުން  އަދި  ަމގުފަހިވާނޭ  ދަސްކުރުަމށް  ހުނަރެއް 
 ކުރުަމށް ދަސްކޮށްދޭނޭ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ހެދުަމށް ފަނޑިޔާރު އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙު )ރ(    ޙައްޤުތަކަށާއި،  ގެނައުަމށް  ކުއްާޖގެ  ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  ވެ 
ފަރާތުގެ  ަމގުފަހިކޮށްދިނުަމށާއި، އަނިޔާ   ފަރާތުގެ ލިބުނު  ގެއްލުން ލިބުނު  ނުވަތަ 
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ކުރަންވާނެއެވެ.   ވެސް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް  ުމުޖތަަމޢުގެ ޙައްޤުތަކަށް  ،ޙައްޤުތަކަށާއި
ނުވަ ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ތިރީގައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކެއް އެގޮތުން،  ތަ 

 އެޅިދާނެއެވެ. 

ކުރާ ޤާބިލު ނުކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ނުވަތަ އެކަަމށްޓަކައި ކޯޓުން ޢައްޔަ (1)   
އެހެން ީމހެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ބެލުުމގެ ދަށުން، ކުއްާޖ  

ގަވާއިދުގެ   ދެެމހެއްޓުން ޝަރުޠުކޮށް، މި  އަޚްލާޤު  ވަނަ    125ރަނގަޅު 
 ؛ާމއްދާގެ ދަށުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ކުއްޖާ ދޫކުރުން

ވަނަ    36ގެ  (  ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)ކުޑަކުދިންގެ    18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   
 ؛ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

)ރ( ގެ ) )ބ(    ާމއްދާގެ  ދަށުން، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ 2މި  ނަންބަރުގެ  ( ވަނަ 
ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުުމގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

  ީމހާގެ / ކުއްާޖގެ ލިބުނު  އަނިޔާ  ނުވަތަ ީމހާ / ކުއްާޖ ވީ ޝިކާރައަކަށް ކުށުގެ ( 1)   
 ؛ އެދުަމށް އެންގުން ފަށް ާމވަތަ އަނގަބަހުން ނު ޔުުމންލި ކިބައިން

ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ   ަމރުކަޒަކަށް   ތަޢުލީުމދޭ  ުމއްދަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ( 2)   
ކުއާްޖއަށް   ދިއުަމށް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ަމރުކަޒަކަށް  ދަސްކޮށްދޭ  ހުނަރު 

 ؛އެންގުން

އަދި/ނުވަތަ   އާއެކު ޢާއިލާ  ކުއްާޖގެ  ުމއްދަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ( 3)   
 ؛ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުަމށް އެންގުން

ކަނޑައެޅޭ   އަންނާނެ  ބަދަލު  ހެޔޮ  އުޅުަމށް  ކުއްާޖގެ ( 4)                    ފަދަ 
ވަކި ިމންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކުއްާޖގެ އުޅުން ގެންގުޅުަމށް ކުއްާޖއާއި  

ވުަމކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުަމށް އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ދެެމދު ވެވޭ އެއްބަސް
 ؛ކުއްާޖއަށް އެންގުން

ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކެއްގައި   ކުރުަމށް  ޮމނިޓަރ އުޅުން  ކުއްާޖގެ ( 5)   
ރިޕޯޓުކުރުަމށް  އޮފިސަރަކަށް  ޕްރޮބޭޝަން  ގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ؛އެންގުން

ފަރުވާ ލިބިދެނިވި  ނުވަތަ ގްރޫޕް ކައުންސެލިންގ ނުވަތަ  ކައުންސެލިންގ ( 6)   
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 ؛ރަކާތްތަކުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިވުަމށް އެންގުންހަ

 ޮމނިޓަރކުރުަމށް  އުޅުން   ކުއްާޖގެ  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ީމހެއްގެ   ޒިންާމދާރު ( 7)   
 ؛އެންގުން

ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ރީހެބިލިޓޭޝަން ނުވަތަ އެއްގައިގޓްރެއިނިން ވޮކޭޝަނަލް ( 8)   
 ؛ބައިވެރިކުރުވުން

ލުތަކެއްގެ ސޫއު  ވަކި   ކަނޑައަޅާ   ކޯޓުން   ، އެދޭނަަމ  ދާން  ވަޒީފާއަކަށް  ކުއްާޖ ( 9)   
 ؛ަމތިން ވަޒީފާއަށް ދިއުަމށް އަުމރުކުރުން

 ؛އެންގުން ބަދަލުދިނުަމށް ގެއްލުަމށް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ކުއްާޖގެ ( 10)   

   ގެއްލުން  އެ  ފަރާތަށް  ލިބުނު  ގެއްލުން   ސަބަބުން  ޢަަމލުގެ  ހިންގި  ކުއްާޖ ( 11)   
ފަރާތުގެ ރުހުާމއެކު، އެކަން ރަނގަޅުކުރުަމށް   އެ  ،ަމށްޓަކައިފޫބައްދައިދިނު

 ؛ފަރާތަށް ކަެމއް ކޮށްދިނުަމށް އެންގުން އެ

 ؛އެންގުން ކުއްާޖއަށް ދެއްކުަމށް ޫޖރިަމނާއެއް ( 12)   

 ؛އަށް ފޮނުވުންކޮންފަރެންސިންގ ކޮިމއުނިޓީ ( 13)   

  އެފަދަ   ނުވަތަ  ބައިވެރިވުން  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ުމުޖތަަމޢަށް ( 14)   
 ؛އެންގުން  ކުރުަމށް މަސައްކަތެއް

ޤާނޫނު  18/2019  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ( 15)    ޢަދުލުގެ  ގައި  (  )ކުޑަކުދިންގެ 
އު އެނޫންވެސް  ސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކަށޭނެ  ކުއްާޖއާ  އެއްގޮތަށް  ލުތަކާ 

 ؛ލަށް ބިނާވެފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުންސޫފުގެ އުސާރުޫޖޢީ އިން

 .އް ނެރުންއޯޑަރެ ވެލްފެއަރ އެންޑް ކެއަރ ( 16)   

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގައިވާ  ވަނަ ނަންބަރު(  11އި )ވަނަ ނަންބަރާ(  1މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ޅ(  
ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު  ލިބުނު ފަރާތުން  އަނިޔާ    ،ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ

ކޮންފަރެންސެއްގައި ކޮިމއުނިޓީ  ދޭން  ފުރުޞަތު  އެ  ކުއްާޖއަށް  ކުށްކުރި   ފަރާތުން 
 ލަތުގައެވެ. ހާއެއްބަސްވާ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުުމގެ 14މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ކ(   
ޕްރޮގްރާެމއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ަމސައްކަތެއްގައި ކުއްާޖ ބައިވެރިވާން އަންގަންވާނީ،  
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 ންނެވެ.    ަމތީ ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ 18މި ގަވާއިދުގެ 

ަމއްޗަށް  މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަ )އ(    ޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ކުއްާޖގެ 
ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރާނެކަން  އެއްގޮތަށް    ޅާ އަޅާނަމަ، އެ ފިޔަވަ

ަޖދުވަލު   ިމ ގަވާއިދުގެ  ފިޔަވަޅުތަކާ    20ބަޔާންކޮށް،  އަޅާ  ''ޝަރީޢަތުން  ގައިވާ 
ޢަަމލުކުރު ކުއްާޖއާއި    ވާއެއްބަސްަމށް  އެއްގޮތަށް  ގައި  އިޤުރާރު''  އެއްބަސްވުާމއި 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.               ،ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކޮށް

ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ވ(    ަމތިން ޝަރީޢަތުން އަޅާ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކާއި،   މި 
ޢަަމލު ކުއްޖާ  އެއްގޮތަށް  ކުއް  ،ގޮތާއި  ކުރަންެޖހޭ  އެކަންކަަމށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ޖާ އެ 

ބަލާނެ  ފަރާތްތަކުން  ކަާމބެހޭ  އެޅިފައިވާ    ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ  އެފަދައިން  ގޮތާއި، 
އަނގަބަހުންނާއި   ކުއްާޖއަށް  ގުޅޭގޮތުން  ުމއްދަތާ  ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  ފިޔަވަޅުތަކަށް 
ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  އިރުޝާދު  ލިޔުުމން 

 ވެސް މި ަމޢުލޫާމތު ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.  ދުވެރިޔާއަށްބަލަ

ފައިވާނަމަ، ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ  ޅައިމި ބާބުގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އަ  )މ(  
ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް، ޝަރީޢަތުގެ ލިބުނު ފަރާތަށް  ސަބަބުން އަނިޔާ  

ނުވަތަ ގެއްލުން  ލިބުނު ފަރާތަކީ  ނިންުމން ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އަނިޔާ  
ފަރާތަކީ   ކުޑަކުއްެޖއްނަމަ، ނުވަތަ  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އުލިބުނު  އަހަރު ނުފެރޭ 

ތަ  ގޮތުން  ބުއްދީގެ  ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއްގެ  ނުފުދޭ  ނަފްސާނީ  ޞައްރަފު 
 ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް މި ަމޢުލޫާމތު ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.       

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ނުވަތަ ސާބިތުވި ކުށުގެ ޒާތާއި  )ހ(  . 125 ޕްރޮބޭޝަންގަިއ ދޫކުރުން 
ބަ ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ކުށުގެ  އެ  ޝަރުޠުކޮށް، ބާވަތާއި  ކަންކަަމށް  އަންނަނިވި  ލައި، 

 ކުއްޖާ ޕްރޮބޭޝަންގައި ދޫކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.     

 ނަންބަރު  ފޯނު   ގެންގުޅޭ   ނުވަތަ  ،ބަދަލުވެއްެޖނަމަ   އެޑްރެސް   ދިރިއުޅޭ   ކުއްާޖ ( 1)   
 ؛އެންގުން ކޯޓަށް އެކަން ލަސްނުކޮށް ،ބަދަލުވެއްެޖނަަމ

  ރުވެ ހާޒިއާއެކު ކޯޓަށް  ބެލެނިވެރިޔާ  ދުވަސްތަކެއްގައި  ވަކި   ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން ( 2)   
 ؛ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރާ ބައްދަލުކުރުން

ަމރުކަޒަކަށް، ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރަކަށް އުނގަން  ތަޢުލީުމ ( 3)    ނައިދޭ 
 ؛ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ގޮސްއައިސްވުން
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ވަޒީފާއަށް   ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ   ކޯޓުން  ،އަދާކުރާނަަމ  ވަޒީފާއެއް ( 4)    ަމތިން 
 ؛ދިއުން

 ؛ނުކުރުން ކުށެއް އިތުރު ( 5)   

 ؛ގެއިން ބޭރުގައި ނޫޅުން ގަޑިއެއްގައި ވަކި ( 6)   

 ؛އްދުތަކަކަށް ނުދިއުންޙަސަރަ ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި ( 7)   

 ؛ނުކުރުން  ުމޢާަމލާތެއް  އެއްވެސް  ބަޔަކާ  ނުވަތަ  ީމހަކާ  ނުވަތަ  ކުއްަޖކާ  ވަކި ( 8)   

އިދާރާއިން ކުށް ( 9)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުރާ 
 ؛       ރުވުންހާޒިކުއްާޖއަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން 

އިސްލާިމކް  ިމނިސް ( 10)    ކުރިޔަށްގެންދާ  އެފެއާޒުން  އިސްލާިމކް  އޮފް  ޓްރީ 
 ؛ރުވުންހާޒިކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން 

ހެބިލިޓޭޝަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރުވާ ނުވަތަ ކައުންސެލިންގގެ  ރީ  ޑްރަގް ( 11)   
ގަވާއިދުން  ަމރުކަޒަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ލިބގަންނަން  ޚިދުަމތްތައް 

 ؛ރުވުންހާޒި

 ރުން.ކު ޚިދުަމތެއް ުމުޖތަަމޢަށް ( 12)   

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    މި  ދޫކުރާނީ،  ކުއްޖާ  ޕްރޮބޭޝަންގައި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ      މި 
ނެރޭ    18ަޖދުވަލު   ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެއްގޮތަށް  ނަޫމނާއާ  ގައިވާ 

''ޕްރޮބޭޝަން އަުމރު'' ގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އެ އަުމރުގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތުތައް  
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 ؛ނަންބަރާއި، އަުމރު ނެރޭ ކޯޓުގެ ނަން ގެރުއަުމ ( 1)   

ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ކާކުކަން   ،ަމޢުލޫާމތާއި  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ކުއްާޖގެ ( 2)   
 ؛އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު

ކުށާއި،   ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ ( 3)    ސާބިތުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ؛ ލުތައްފުސީފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަ ޅައިޝަރީޢަތުން އަ

 ؛ުމއްދަތު ފައިވާށްދޫކޮ ކުއްާޖ ޕްރޮބޭޝަންގައި ( 4)   
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 ؛ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ަމއްޗަށް ކުއްާޖގެ ( 5)   

ަމއްޗަށް އެޅިދާނެ ޤާނޫނީ   ،ޚިލާފުވެއްަޖނަމަ   އަުމރާ  ޕްރޮބޭޝަން ( 6)    ކުއްާޖގެ 
 ؛ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް

 ؛ތާރީޚު ނެރުނު އަުމރު ( 7)   

 ކޯޓުގެ ސިއްކަ. ،ސޮޔާއި ، ނަާމއި ފަނޑިޔާރުގެ  ނެރުނު އަުމރު ( 8)   

ވަނަ    118ޕްރޮބޭޝަންގައި ކުއްަޖކު ދޫކުރެވޭ ުމއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ   )ނ(   
 ންނެވެ.     ަމތީ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ތަޢުލީމާިއ މަސަްއކަތުގެ  
ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާއި،  

ލައިފް ސްކިލްސްގެ  
 ޕްރޮގްރާމުތަްއ 

އުނގަންނައިދޭ   )ހ(  . 126 ދަސްކޮށްދޭ ތަނަކަށް  ތަޢުލީމު  ހުނަރުތައް  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ 
ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ސްކިލްސް  ލައިފް  ނުވަތަ  ދިޔުަމށް  ގަވާއިދުން  ަމރުކަޒަކަށް 

 ންނެވެ.    ަމތީ ބައިވެރިވުަމށް ކުއްާޖއަށް އަންގާނީ މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

ހުށަހެޅޭއި )ށ(    ަމއްސަލަ  ކޮލެެޖއްގައި  ޝަރީޢަތަށް  ނުވަތަ  ސްކޫލެއްގައި  ކުއްާޖއަކީ  ރު 
  ރުވެ، ހާޒިތަނަކަށް ގަވާއިދުން  ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި އުޅޭ ކުއްެޖއްނަމަ، އެ 

ފަނޑިޔާރަށް  ފުރިހަަމކުރަން  ކޯސް  ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމް  ބައިވެރިވެފައިވާ  ކުއްޖާ 
 އެންގިދާނެއެވެ. 

ގައިވާކޯޓުން   )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  މި  ޕްރޮގްރެާމއް  ޙުކުްމކުރާއިރު،  ނުވަތަ    ގައިފަދަ 
ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ނުވާނަމަ،  ބައިވެރިވެފައި  ކުއްޖާ  ކޯހެއްގައި 

ޝައުޤުވެރިވާ ކުއްާޖ  އެހީތެރިކަާމއެކު،  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ފަދަ   ޙިާމޔަތްކުރާ 
އްާޖ ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ކުއްާޖއަކީ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި ނުވަތަ ކޯހެއްގައި ކު

ލިޔަންކިޔަން   ކުއްާޖ  އެ  ކުއްެޖއްނަމަ،  ނުދަންނަ  ލިޔަންކިޔަން  ރަނގަޅަށް 
 ދަސްކޮށްދިނުުމގެ ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިކުރުަމށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.     

ގްރާެމއްގައި ނުވަތަ  )ނ( ގެ ދަށުން ކުއްާޖ އެއްވެސް ޕްރޮ  އާއިމި ާމއްދާގެ )ށ(   )ރ(   
  ކުރުަމށް   ޕްރޮގްރާުމގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު  ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުުމގެ ކުރިން، އެ 

ބަލަންވާނެއެވެ.  ބެލުންތައް  ބަލަންެޖހޭ  ކޯޓުން  ލިޔުންތަކާއި  ޓަކައި، ހުށަހެޅިފައިވާ 
ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާ  ނުވަތަ  ކޯޓު  ހިންގަނީ  ކޯސް  ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ގެ އަދި 

 ބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަނެއްތޯ ކަށަވަރުގަަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ  
 ކުރަންވާނެއެވެ.       
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ިއސްލާމިކް   
 ކަުއންސެލިންގ ދިނުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގައި ކުއްާޖއަށް އިސްލާިމކް ކައުންސެލިންގ ދިނުަމށް  )ހ(  . 127
 ންނެވެ.  ަމތީ ގެފޮނުވާނީ މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތު

ކުޑަކުދިންނަށް އިސްލާިމކް ކައުންސެލިންގ ދޭންވާނީ )ށ(    އޮފް   ،ކުށްކުރާ  ިމނިސްޓްރީ 
ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާެމއްގެ ތެރެއިންނެވެ.   ޅައި އިސްލާިމކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަ

ކަންކަާމ ދީނީ  ޕްރޮގްރާުމގައި  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ަމޢުލޫާމތު    ިމފަދައިން  ގުޅޭގޮތުން 
ޓަކައި    ކުރުވުަމށް  ދީނީ ނަޒަރަކުން އިުޖތިާމޢީގޮތުން ކުއްާޖ ހޭލުންތެރި  ،ދިނުާމއި

 ދޭންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

ަމއްޗަށް  )ނ(    ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން، ކުއްާޖގެ  މި 
ދީނުގައި  ބެހޭގޮތުން  ކުށާ  ދަޢުވާގައިވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ނުވަތަ  ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ 

 ދިނުން ހިެމނެއެވެ.      ގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫާމތު އައިސްފައިވާ ކަންކަާމ

ދޭއިރު )ރ(    ަމޢުލޫާމތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  އަންނަނިވި    ،މި 
 ބައިތައް ހިެމނިދާނެއެވެ.      

  ކޮންމެހެން   ުމސްލިަމކަށްވެސް   ކޮންމެ   އުޅުަމށް   ދިރިއުޅުެމއް  އިސްލާމީ  ( 1)   
ޠަހާރަތާއި، ނަާމދުކުރުާމއި،  ތައުޙީދުގެ ބައިތަކާއި،  )  ކަންކަން  އެނގެންެޖހޭ

 ؛ރޯދަ ހިފުާމއި، ޒަކާތް ދިނުާމއި، ޙައްޖުވުން(

 ؛ތައުބާވެވޭނެ ގޮތްތައް ،ުމކަާމއިންުމހި ތައުބާވުުމގެ ކުށްފާފަތަކުން ( 2)   

  ،ނަފްސަށާއި އިންސާނާގެ ސަބަބުން ބޭނުންކުރުުމގެ މަސްތުވާތަކެތި ރަލާއި ( 3)   
ނޭދެވޭ   ،ގުޅުންތަކަށާއި  ޢާއިލީ ކުރާ  އެއިން  ގުޅުންތަކަށް  އިުޖތިާމޢީ 

 ؛އަސަރުތައް

 އެއިން  ނަފްސަށް   އަިމއްލަ   ސަބަބުން   އަރައިގަތުުމގެ  ކުށްތަކަށް  ިޖންސީ  ( 4)   
 ؛އަސަރުތައް ނޭދެވޭ ކުރާ

 ލިބޭ އަނިޔާ ސަބަބުން  ދިނުުމގެ ގެއްލުން  ުމދަލަށް ނަފްސަށާއި އަނެކުންގެ ( 5)   
 ގެއްލުންތަކާއި  ޖިސްާމނީ  ކުރިަމތިވެދާނެ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ގެއްލުން  ނުވަތަ

 ؛ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް

  ، ުމކަާމއިންއެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާްމކުރުުމގެ ުމހި   ނަފްސަށާއި  އަިމއްލަ ( 6)   
 ؛   ފައިވާ ިމންވަރުޅައިދީނުގައި ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރުަމށް ބާރުއަ
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ގުޅުންތައް    ،ވަރުގަދަކުރުާމއި  ގުޅުންތައް  ޢާއިލީ ( 7)    ދެެމހެއްޓުުމގެ  އެ 
 ؛   ުމކަންންުމކަާމއި، ަމއިންބަފައިންނަށް އިޙްތިރާްމކުރުުމގެ ުމހި ންުމހި

 ؛ުމކަންން ރަޙްަމތްތެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ ުމހި ރަނގަޅު ( 8)   

 ؛ުމކަންންުމހި  ހޯދުުމގެ  އާްމދަނީ ަމސައްކަތުން އަިމއްލަ ( 9)   

  ، ާމއިުމކަންއާރާސްތުކުރުުމގެ ުމހި   ދިރިއުޅުެމއް  ރަނގަޅު   ،ދުރުހެލިވެ  ކުށުން ( 10)   
 އެކަުމގެ ފައިދާތައް. 

ގުޅޭގޮތުންއިސްލާިމކް   )ބ(    ކުއްާޖއާ  ކުރިން،  ފޮނުވުުމގެ  ކުއްޖާ    ، ކައުންސެލިންގއަށް 
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ 

   ުމ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުަމށް  ން ދީނީ ސެޝަނަށް ބޭނުންވާ ުމހި
އަންގަންވާ ކޯޓުން  އިދާރާއަށް  ރިޕޯޓު އެ  މި  އަދި       އިސްލާިމކް   ،ނެއެވެ. 

ކޯޓުން    ކައުންސެލިންގ ދޭ  ގޮތުގެހިއްސާފަރާތާ  ާމއްދާގައިވާ   ކުރަންވާނެއެވެ. ިމ 
ރިޕޯޓުގައި  އެ  ދިނުުމގައި،  ކައުންސެލިންގ  އިސްލާިމކް  ކުއްާޖއަށް  ަމތިން 

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން  ފަރާތްތަކުން ރިޢާޔަތް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ކައުންސެލިންގ ދޭ

ކޯޓު އަުމރެއްގެ ދަށުންނެވެ.   ، އިސްލާިމކް ކައުންސެލިންގއަށް ކުއްާޖ ފޮނުވަންވާނީ )ޅ(  
ރިޕޯޓު ގައިވާ  )ބ(  ާމއްދާގެ  މި  ދޭ  ،އަދި  ކޯޓުން    ކައުންސެލިންގ  ފަރާތަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ކަނޑައަ  )ކ(    ދިނުަމށް  ކައުންސެލިންގ  ޅައިކުއްާޖއަށް  އިސްލާިމކް  ސެޝަންތައް  ފައިވާ 
ަމތިން    ފައިވާ ގޮތުގެ ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެގޮސްކުރިޔަށް ގެން

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުން ކޯޓަށް ފޮނުވަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.      

ކަުއންސެލިންގާއިއ  
 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ 

ފަރުވާއެއް  )ހ(  . 128 ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ކައުންސެލިންގ  ކުއްާޖއަކީ  ދަޢުވާލިބޭ 
ލަތު  ހާބޭނުންވާ ކުއްެޖއްކަަމށް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ  

ބަ ަމޢުލޫާމތަށް  ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  ބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ގަ ފަނޑިޔާރަށް    ރުއިލާވަޒަންކުރާ 
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ކޯޓުން  
ހިންގާ،  ދަށުން  ަޖްމޢިއްޔާއެއްގެ  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާއަކުން  އެހެން        ކަނޑައަޅާ 

ކުއްާޖގެ   ފަރުވާގެ ހާއެ  އަދި/ނުވަތަ  ކައުންސެލިންގ  އެކަށީގެންވާ  ލަތަށް 
ފަނޑިޔާރަށް ޕްރޮގްރާެމއް އިޚްތިޔާރު  އެންގުުމގެ  ކުއްާޖއަށް  ބައިވެރިވުަމށް  ގައި 

 ލިބިގެންވެއެވެ.     
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ގޮތުގެ )ށ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކައުންސެލިންގ    މި  ކަންކަަމށް  ތިރީގައިވާ  ަމތިން، 
 ނުވަތަ ފަރުވާގެ ޚިދުަމތް ލިބިގަތުަމށް ފަނޑިޔާރަށް އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛އިޞްލާޙުކުރުަމށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާްމތައް ަމއްސަލަތައް އަޚްލާޤީ ( 1)   

  ހާސްކަާމއި   ހިތާަމއާއި  ،ދަސްކޮށްދިނުާމއި  ކޮންޓްރޯލްކުރަން  ރުޅި ( 2)   
 ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ޖަޒުބާތުތަކާ  ކަހަލަ  އެކި  ޑިޕްރެޝަންފަދަ
    ؛ޕްރޮގްރާްމތައް ދަސްކޮށްދޭ ކުރިަމތިލުަމށް

 ؛ޕްރޮގްރާްމތައް ފަރުވާގެ ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޑްރަގް ( 3)   

ކުދިންނަށް   ޢަަމލުތަކާއި  ބަދުއަޚުލާޤީ ( 4)    ޝާިމލުވާ  ޢަަމލުތަކުގައި  ިޖންސީ 
 ؛އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާްމތައް ގާގެން ހިންކޮށްޚާއްޞަ

ހިންގޭ    ކުށްތަކާއި  އަނިޔާވެރި ( 5)    ކުދިންނަށް  ޝާިމލުވާ  ކުށްތަކުގައި  ބޮޑެތި 
 ؛ޕްރޮގްރާްމތައް

 ކުދިންނަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ   ކަހަލަ   އެކި  ތެރެއިން   ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ ( 6)   
 ؛ޕްރޮގްރާްމތައް ފަރުވާގެ ހިންގޭ

ފަރުވާގެ   ނުވަތަ  ކައުންސެލިންގ  ފެންނަ  ކޯޓަށް  ބައިވެރިކުރަން  ކުއްާޖ  ( 7)   
 ޕްރޮގްރާްމތައް.    އެހެނިހެން 

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ކުރިޔަށްގެންދާ  )ހ(  . 129 ކޮމިުއނިޓީ ކޮންފަރެންސް 
ގަވާއިދުގެ   ބައިވެރިވުަމށް، މި  ކޮންފަރެންސްގައި  ާމއްދާގެ   124ކޮިމއުނިޓީ       ވަނަ 

    ގެ ދަށުން، ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެއެވެ. އަދިވަނަ ނަންބަރު(  13)ބ( ގެ )
ކު ކޮންފަރެންސް  ގެންދިއުަމށްއެ  ކުރިޔަށް  ކޮންފަރެންސްތައް  އެފަދަ         ރިޔަށްދާނީ 
 ލުގެ ދަށުންނެވެ.   ސޫފައިވާ އުވައިލައިއެ އިދާރާއިން އެކުލަ

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެ )ށ(    ކޯޓުގެ ފަރާތުން   ންދާ މި  ކޮންފަރެންސްގައި 
 ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކު ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. 

ގޮތުގެ )ނ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖ    މި  ކޮންފަރެންސަކަށް  ކޮިމއުނިޓީ  ަމތިން، 
ފައިވާ ދަޢުވާއަށް އެ ކުއްޖާ އިޢުތިރާފުވާ ލައިފައިފޮނުވާނީ، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އުފު

ފަދަ ކޮންފަރެންސެއް ެމދުވެރިކޮށް ަމއްސަލައިގައި ޙައްލެއް ހޯދުަމށް ލަތުގައި، އެހާ
 ކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އެއްބަސްވާނަަމއެވެ.  
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ގޮތުގެ  )ރ(    ާމއްދާގައިވާ  ކޮންފަރެންސްގައި   މި  ކޮންފަރެންސަށްފަހު،  ބޭއްވޭ  ަމތިން 
އެއްބަސްވި   ކުރަން  ފަރާތުން  އެކުލެވޭ ކުއްާޖގެ  ަމއްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ 

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ،  އެއްބަސްވުެމއް
ލިޔުުމން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުަމށް،  

އިނގިލީގެ    ،ސޮއިކޮށް  ލިޔުުމގައި  ކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އިޤުރާރުވެ، އެ
 ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.         

ކޮޕީއެއް )ބ(    އެއްބަސްވުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ  ކޯޓަށް   ،މި 
ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުުމގެ ކޮޕީ، ކުއްާޖގެ ޕްރޮބޭޝަން ފައިލުގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.                  ކައުކޯޓުން ރައް

ިއންޓެންސިވް ސުޕަވިޜަން  
 ައމުރު

ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ ނުވަތަ ސާބިތުވި ކުށުގެ  )ހ(  . 130 ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ 
ޒާތާއި ބާވަތާއި އެ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި، އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އިންޓެންސިވް  

 ވެއެވެ.      ން އަުމރެއް ކުރުުމގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންޜަސުޕަވި

ން  ޜަމި ާމއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އިންޓެންސިވް ސުޕަވި )ށ(   
އަުމރެއް ނެރެންވާނީ، ކުއްާޖއަކީ ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކުއްެޖއްކަަމށް ބެލެވޭނަމަ، ނުވަތަ  

  ގައި ކަުމދިންުމުޖތަަމޢުގައި ހުރެގެން އިޞްލާޙުވުުމގެ ފުރުޞަތު ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން  
އުވިޔަ ހަރުދަނާ  ކުއްާޖއަކީ  އެ  ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  ސޫ ސް،  ގާތުން  ދަށުން  ލެއްގެ 

 ލަތުގައެވެ.   ހާބޫލުކުރެވޭ ގަކުއްެޖއްކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް 

ސުޕަވި )ނ(    ''އިންޓެންސިވް  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  އޮންނަންވާނީ، ޜަމި  އަުމރު''          ން 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދު  ގޮތުގެ  19މި  އެއްގޮތްވާ  ނަޫމނާއާ  އަދި ަމތީ  ގައިވާ        ންނެވެ. 

 އެ އަުމރުގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.      

 ؛އަުމރު ނަންބަރާއި، އަުމރު ނެރޭ ކޯޓުގެ ނަން ( 1)   

ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ކާކުކަން   ،ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތާއި ( 2)   
 ؛އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު

އަ ( 3)    ޝަރީޢަތުން  ކުށާއި،  ސާބިތުވެފައިވާ  ަމއްޗަށް  ފައިވާ ޅައި ކުއްާޖގެ 
 ؛ލުފުސީފިޔަވަޅުގެ ތަ

 ؛ން ހިންގޭނެ ުމއްދަތުޜަކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އިންޓެންސިވް ސުޕަވި ( 4)   

އަުމރުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  ( 5)   
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 ؛ަމޢުލޫާމތު

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން އަުމރުކުރާ ކަންކަން ( 6)   

އެޅިދާނެ ޜަސުޕަވި ( 7)    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ޚިލާފުވެއްަޖނަމަ  އަުމރާ         ން 
 ؛ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް

 ؛އަުމރު ނެރުނު ތާރީޚު ( 8)   

 ކޯޓުގެ ސިއްކަ. ،ސޮޔާއި ، އަުމރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރުގެ ނަާމއި ( 9)   

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،  6މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(   
 އަުމރުގެ ދަށުން ލާޒިުމކުރެވިދާނެއެވެ. ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ިމ

  ހުނަރު  މަސައްކަތުގެ   ނުވަތަ  ަމރުކަޒަކަށް   އުނގަންނައިދޭ  ތަޢުލީުމ ( 1)   
 ؛ރުވުންހާޒިދަސްކޮށްދޭ ަމރުކަޒަކަށް ގަވާއިދުން 

ވައިޒް ކުރާ ފަރާތާ ސުޕަކުއްޖާ    ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު  ދުވަސްތަކެއްގައި  ވަކި ( 2)   
 ؛ބައްދަލުކުރުން

ކުމެ ނޫޅުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ބޭރުގައި ނު  ބޭރަށް  ގެއިން ( 3)   
 ؛ނޫޅުން

ބަނގުރާ    ތިމަސްތުވާތަކެ ( 4)    ނުވަތަ  ބެލުަމށް  ބޮއެފައިވޭތޯ  ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ 
 ؛ޓެސްޓުކުރުންގަވާއިދުން 

 ؛ނުކުރުން ކުށެއް އިތުރު ( 5)   

 ؛އްދުތަކަކަށް ނުދިއުންޙަސަރަ ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި ( 6)   

     ؛ނުކުރުން  ުމޢާަމލާތެއް  އެއްވެސް  ބަޔަކާ  ނުވަތަ  ީމހަކާ  ނުވަތަ  ކުއްަޖކާ  ވަކި ( 7)   

އިދާރާއިން ކުށް ( 8)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުރާ 
 ؛       ރުވުންހާޒިކުއްާޖއަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން 

އިސްލާިމކް  ޒުއެފެއާ  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ ( 9)    ކުރިޔަށްގެންދާ  ން 
 ؛ ރުވުންހާޒިސެޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން  ގެންގކައުންސެލި
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ބައިވެރިވުާމއި،    ކަނޑައެޅިފައިވާ ( 10)    ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ވަކި  ފަރުވާގެ 
 ؛ލުގެ ތެރެއިން އެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަަމކުރުން ސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު

 ނަންބަރު  ފޯނު   ގެންގުޅޭ   ނުވަތަ  ،ބަދަލުވެއްެޖނަމަ   އެޑްރެސް   ދިރިއުޅޭ   ކުއްާޖ ( 11)   
 ؛ސްނުކޮށް އެކަން ކޯޓަށް އެންގުންލަ ،ބަދަލުވެއްެޖނަަމ

ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ އެނޫން    ،އިތުރުންކަންކަުމގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމތީގައި ( 12)   
 އެހެން ކަންކަން.

ން އަުމރުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ޜަމި ާމއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އިންޓެންސިވް ސުޕަވި )ބ(   
ކުއްޖާ   އަދި  އޮފިސަރެކެވެ.  ޕްރޮބޭޝަން  ކޯޓުގެ    ވައިޒް ސުޕަސުޕަރވައިޒްކުރާނީ 

ަމތިން ޕްރޮބޭޝަން   އަންނަނިވި ގޮތުގެ  ،ތާއަކު އެއްފަހަރުފުކުރުުމގައި، ކޮންމެ ހަ
 އޮފިސަރ ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަންކަުމގައި، ކޯޓު އަުމރާ އެއްގޮތަށް ކުއްާޖ  އާ ގުޅޭ  ޮމނިޓަރިންގ  ކުއްާޖގެ ( 1)   
 ؛ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ ބެލުަމށްޓަކައި ުމއައްސަސާތަކާ ަމޝްވަރާކުރުން

ރުވަުމންދޭތޯ ހާޒިފައިވާ ސެޝަންތަކަށް  ގައިއަން  ކޯޓުން  ރުވާންހާޒި  ކުއްާޖ ( 2)   
 ؛ބަލައި ޗެކްކުރުން

 ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ   ޓެސްޓުކުރުަމށް   ބަނގުރަލަށް  ނުވަތަ  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ( 3)   
ރުވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުާމއި،  ހާޒި  ކުރަން  އެކަން  ކުއްާޖ  ،އަުމރުކޮށްފައިވާނަަމ

 ؛ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ރެކޯޑުކުރުން

  ހުނަރު  މަސައްކަތުގެ   ނުވަތަ  ަމރުކަޒަކަށް   އުނގަންނައިދޭ  ތަޢުލީުމ ( 4)   
ވަޒީފާއަކަށް   ނުވަތަ  ތަނަކަށް  ަމއްޗަށް ހާޒިދަސްކޮށްދޭ  ކުއްާޖގެ  ރުވާން 

ނުވަތަ ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުަމށް ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް   ،އަުމރުކޮށްފައިވާނަަމ
ބަލައި   އެއަުމރުކޮށްފައިވާނަމަ،   ޢަަމލުކުރޭތޯ  ކުއްޖާ  އެއްގޮތަށް  އަުމރާ 

 ؛ޗެކްކުރުން

 ؛ންބައްދަލުކުރު ކުއްާޖއާ ( 5)   

ނުވަތަ   ކުރުަމށް  ލާޙުޞްއި  ކުއްާޖ ( 6)    ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ޓަކައި 
އެހީތެރިކަން  ފާހަގަކުރެވޭނަމަ،  ބޭނުންވާކަަމށް  އެހީތެރިކަން  ޢާއިލާއަށް 
ލިބޭނެ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުަމތަކަށް ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ 

 ؛  އެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ރިފަރކުރުން       ތެރެއިން 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަ  ކުރަންެޖހޭކަަމށް  ގުޅިގެން  ކުއްާޖއާ  ( 7)    އެނޫން  ުމރުގައި 
 ކުރުން. ވެސް  ކަންކަން  ހައިއެންެމ

ަމއްޗަށް   )ޅ(   ކަންކަުމގެ އިތުރުން، ކުއްާޖގެ  )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގެ  މި 
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ޢަަމލުކުރަުމންދާ ިމންވަރު    ހައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންެމ
ކުއްޖާ އުޅޭ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކުއްޖާ ، އެންގުަމކާ ނުލައި ލައިބެލުަމށްޓަކައި، ދުރާ

 ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.                         ، އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލުުމގެ ބާރު

 އަށާރަވަނަ ބާބު 
ޚިދުމަތްކުރުން  ށް މުޖުތަމަޢަ  

ުމުޖތަަމޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަެމއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުަމތެއް ކުރުަމށް،   )ހ(  . 131 މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުން 
 ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ގޮތުގެ )ށ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޚިދުަމތަކީ  މި  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކީ  ކުރެވޭ          ަމތިން 
އެ މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ޚިދުަމތްކުރާ ކުއްާޖއަށް ބަދަލުގައި އެއްވެސް އުޫޖރައެއް  

 ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ޙައްޤުވާ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުަމތެއް ނޫނެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުަމށް ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން   )ނ(   
ކު ގުޅޭގޮތުންއަުމރުކުރަންވާނީ،  ބާއްާޖއާ  ުމުޖތަަމޢަށް   ،ކޮންފަރެންސްގައި   އްވާ 

އެކަށީގެންވާ   ކަނޑައެޅިދާނެ  ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ޚިދުަމތްކުރުަމކީ 
ކޯޓުން  ފިޔަވަޅު  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ފާހަގަކުރެވުާމއި، ުމުޖތަަމޢަށް  ކަަމށް  ފިޔަވަޅެއް 

 ލަތުގައި އެކަންޏެވެ.  ހާކަަމށް ރުހުންދޭ  އެޅުާމެމދު ކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އެ

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުހުން ހޯދުަމށްޓަކައި ކުއާްޖއާއި ކުއްާޖގެ   )ރ(   
ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.    ،ބެލެނިވެރިޔާއާ އޮފިސަރ  ޕްރޮބޭޝަން              ކޯޓުގެ 

ކުއްާޖގެ ދިފާޢީ ވަކީލު ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އަދި ުމުޖތަަމޢަށް    ،އެ ބައްދަލުވުުމގައި
ކުއްާޖގެ   ކުއްާޖއާއި  އަުމރެއްކުރުާމެމދު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކޯޓުން  ޚިދުަމތްކުރުަމށް 

ގައިވާ    21ނުކުރާކަން ބަޔާންކޮށް، ިމ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު    ޒުތިރާއުބެލެނިވެރިޔާ އި
ލިޔުުމގައި ކުއްާޖއާއި    ދޭ ރުހުން'' މި   ފައި އެއްބަސްވެ  ''ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުަމށް

  ، ލިޔުން  ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ. މި 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.            ފައިށްސްކޮން ނިންާމ ނިންުމންތަކާ އެއްކަރުދާސުކޭސް ކޮންފަރެން

ނެރޭ   )ބ(    ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއްގެ  އަުމރެއް  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ          ، ލަތުގައިހާުމުޖތަަމޢަށް 
އެ ކުއްޖާ ަމސައްކަތްކުރަން ނުވަތަ ޚިދުަމތްކުރަން ކަނޑައެޅޭ ތަނުން އެ ކުއްާޖއާ  

ކުރެވޭ  ހިއްސާ  ،ކުރަންވާނީ ހިއްސާވައިޒަރާ ކުއްާޖގެ ަމޢުލޫާމތު ކޯޓުން  ސުޕަވާލުވާ  ހަ
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ކުއްާޖއަށް   އަދި  މިންވަރަކަށެވެ.  ަމދު  ަމއްޗަށް   ލުކުރާވާހައެންމެ  މަސައްކަތުގެ 
ތަ ކުށުގެ  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ވައިޒަރާ  ސުޕަލުތައް  ފުސީރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ކުރުާމއި ނުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.            ހިއްސާ

ޚިދުަމތްކުރުުމ )ޅ(   ނެރޭނީުމުޖތަަމޢަށް  ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއްގެ  އަުމރެއް    ، ގެ 
 ލުކުރުަމށެވެ.    ހާސިދުތައް ގުސައަންނަނިވި ަމ

 ؛ކުއްާޖއާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްދިނުަމށް ޢާުމުޖތަަމ ( 1)   

  ، ދަސްކޮށްދިނުަމށާއި  އިޙްތިރާުމކުރަން  ޙައްޤުތަކަށް  ީމހުންގެ  އެހެން ( 2)   
 ؛ުމުޖތަަމޢާއި ތިާމވެށީގެ ޙައްޤުތަކަށް ކުއްޖާ އަހުލުވެރިކުރުވުަމށް

ށް ފައިދާ  އަނެކުންނަ ކުއްާޖއަށާއި ،ބަދަލުގައި ދިނުުމގެ އަދަބެއް ކުއްާޖއަށް ( 3)   
ރަނގަޅުގޮތުގައި ވަގުތު    ،ކުރަނިވި ކަެމއްގައި ކުއްާޖ ޝާިމލުކުރުވުަމށާއި

 ؛ހޭދަކުރުަމށް ދަސްކޮށްދިނުަމށް

ހިތްވާފަދަ ަމސައްކަތެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ކުއްާޖއަށް ދަސްވުަމށް  ކުރާ  ކުއްާޖ ( 4)   
 ަމގުފަހިކުރުވުަމށް.

މުޖުތަމަޢަށް  
 ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ައމުރު 

ތަނަކަށް   )ހ(  . 132 ވަކި  އަުމރަކީ،  ކުރުުމގެ  ޚިދުަމތް              ގެން ރުވެހާޒިުމުޖތަަމޢަށް 
ކަނޑައެޅޭ ވަކި ުމއްދަތަކަށް ކުރުަމށް ކުއްާޖގެ    ،ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުަމތެއް

ަމއްޗަށް ކޯޓުން ނެރޭ އަުމރެކެވެ. ިމ އަުމރު އޮންނަންވާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  
 އާ އެއްގޮތަށެވެ.       ގައިވާ ނަޫމނާ 22

އަުމރުގައި )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ަމޢުލޫާމތުތައް    ،މި  އަންނަނިވި 
 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ނަން  ކޯޓުގެ ނެރޭ އަުމރު ،ނަންބަރާއި އަުމރު ( 1)   

 ؛ަމޢުލޫާމތުގެ  ބެލެނިވެރިޔާ ،ަމޢުލޫާމތާއި  އަންގައިދޭ ކާކުކަން ކުއްާޖގެ ( 2)   

ކުރަންެޖހޭ    ކުރުަމށް   ޚިދުަމތް  ުމުޖތަަމޢަށް ( 3)    ތަނާއި،  ކަނޑައެޅޭ  ޓަކައި 
 ؛  މަސައްކަތް

ުމއްދަތާއި،   ކުރުަމށް   ޚިދުަމތް  ުމުޖތަަމޢަށް ( 4)    ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން         ޓަކައި 
 ؛އެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުަމތް ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ތާރީޚު
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 ؛ތާރީޚު ނެރުނު އަުމރު ( 5)   

 ، ކޯޓުގެ ސިއްކަ.ޔާއިސޮ ، ނަާމއި ފަނޑިޔާރުގެ  ނެރުނު އަުމރު ( 6)   

ާމއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތް )ނ(    ގުޅޭ އަންނަނިވި    ކުރުުމގެ އަުމރާ  މި 
 ކުއްާޖއަށާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކޯޓުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.  ،ަމޢުލޫާމތު

ަމ  އަުމރު ( 1)    ހަަމެޖހިފައިވާ   ، ދާއިގުސަނެރުުމގެ  ކުރުަމށް  ދަށުން  އަުމރުގެ 
 ؛މަސައްކަތް

ޤާނޫނީ ހާ  ޚިލާފުވާ   އަުމރާ  ކުއްާޖ ( 2)    އެޅިދާނެ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ލަތުގައި 
 ؛ފިޔަވަޅުތައް

ބަދަލުގެނައުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަާމއި، އެފަދައިން ބަދަލެއް   އަުމރަށް ( 3)   
ކުށްކުރާ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ކުއްާޖއަށް  ގެނައުަމށް 
  ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ކަމާ 

 ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަން.      

ޤާނޫނު   )ހ(  . 133 މުްއދަތު ކަނޑަެއޅުން  ކަނޑައަޅާނީ،  ުމއްދަތު  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ުމުޖތަަމޢަށް  ދަށުން  ބާބުގެ  މި 
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ    1005)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9ނަންބަރު  

 ންނެވެ.ަމތީ  އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު'' އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ''ތަފާތު އަދަބު

ނަަމވެސް، ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުަމށް ކުއްާޖގެ    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(   
ުމއްދަތު ކުރަންެޖހޭ  ޚިދުަމތް  މަސައްކަތް ނުވަތަ  އެ  އަުމރުގައި،  ނެރޭ          ަމއްޗަށް 

 ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.    ށްރުދުވަހަ)އެކެއް( އަހަ 1

ކުއްޖާ  )ނ(    ަމއްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  ކަނޑައަޅާއިރު،  ުމއްދަތު  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
)ހައެއް(   6ލަކޮށް  މު މަސައްކަތްކުރަން ނުވަތަ ޚިދުަމތްކުރަން ކަނޑައެޅޭ ވަގުތު ުޖ

އަދި  ނުވާނެއެވެ.  އިތުރުވެގެން  ދުވަހުގެ   1ހަފުތާއަކު    ގަޑިއިރަށްވުރެ  )އެކެއް( 
ދޭންވާނެއެވެ.   ކުއްާޖއަށް  އިތުރުން،ޗުއްޓީއެއް  އު  ީމގެ  ލުގެ  ސޫކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ތެރެއިން ބްރޭކް ގަޑިއާއި ނަާމދުކުރުަމށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭންވާނެއެވެ.        

ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް  
ނުވަތަ ިޚދުމަތް  

 ކަނޑަެއޅުން 

، ބާބުގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުުމގެ އަުމރެއް ނެރޭއިރުމި   )ހ(  . 134

ނުވަތަ   ަމސައްކަތް  ކުރަންެޖހޭ  ތަނާއި،  ކުރަންެޖހޭ  ޚިދުަމތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް 
ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  ިމ  ކަނޑައަޅާނީ  މަސައްކަތް  ަމތީ  ޚިދުަމތް  އަދި  ންނެވެ. 

ކުރަންެޖހޭ  ތަނާއި  ކުއްާޖއާ    ކުރަންެޖހޭ  ކަނޑައެޅުުމގައި  މަސައްކަތް 
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ަމޝްވަރާކުރުަމށްފަހު، ކުއްާޖ ޝައުޤުވެރިވާފަދަ މަސައްކަތެއް ކަނޑައެޅުަމށް ކޯޓުން  
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.            

ކަުމގައި ބެލެވޭނީ )ށ(    ޚިދުަމތްކުރުން  ކުރެވޭ  ، ުމުޖތަަމޢަށް    ، އަންނަނިވި ތަންތާނގައި 
ޚިދުަމތްދިނުން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް    ނުވަތަރާާމތުކުރުން،  ަމނުވަތަ  ،  ސާފުކުރުން

 ގޮތަކުން ުމުޖތަަމޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަންކަަމށެވެ.     

 ؛ތަންތަން މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް ،ތަންތަނާއި ޚިދުަމތްދޭ ޞިއްޙީ ( 1)   

ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ސްކޫލުތަކާއި ަމރުކަޒުތަކާއި   ،ބިންތަކާއި  ދައުލަތުގެ ( 2)   
ކުޅިވަރު ކުޅުަމށާއި ުމނިފޫހިފިލުވުަމށާއި ޘަޤާފީ ކަންކަަމށް    ،އިާމރާތްތަކާއި

ބެލެހެއްޓުުމގެ  ކޮށް ޚާއްޞަ ދައުލަތުގެ  ދޭ  ޚިދުަމތް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފައިވާ 
 ؛ދަށުގައިވާ ތަންތަން

 ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ުމރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނުވަތައު ( 3)   
 ؛ބަލަހައްޓާ ތަންތަން

ަމރުކަޒުތަކާއި ގެންދެ  ކުރިޔަށް  ކަންކަން  ދީނީ  ،މިސްކިތްތަކާއި ( 4)    ވޭ 
 ؛އިާމރާތްތައް

 އެކިއެކި  ހިންގޭ  ކުރުަމށް  ކޮންސަރވް  ޙިާމޔަތްކުރުަމށާއި  ތިާމވެށި ( 5)   
 ؛މަސައްކަތްތަކާއި ަމޝްރޫޢުތައް

 .މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ފައިދާކުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ނޫންވެސް  ިމ ( 6)   

ުމރުން ދުވަސްވީ ީމހުންނަށް  އު ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،  3މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(   
ޚިދުަމތެއް   ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ޚާއްޞަ  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ކުރުަމށް 

ީމހުންނަށް އެއްވެސް ގޯނާއެއް،    ަމއްޗަށް އަުމރުކުރާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ފަރާތުން އެ 
ކުރުަމކީ  ޮމނިޓަރ  ަމސައްކަތް  އުޅުާމއި  ކުއްާޖގެ  އެ  ވިޔަނުދީ  އިހުާމލެއް  ނުވަތަ 

 ވައިޒަރުގެ ޒިންާމއެކެވެ.        ސުޕަވާލުވާ  ހަކުއްާޖއާ 

މުޖުތަމަޢަށް  
  ިޚދުމަތްކުރުމުގެ 

 ެއއްބަސްވުމާިއ ިއޤުރާރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އަުމރު ނެރުަމށްފަހު، އަުމރާ އެއްގޮތަށް   132މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  . 135
ަޖދުވަލު    ކުރުަމށް   ޢަަމލު ގަވާއިދުގެ  މި  "ުމުޖތަަމޢަށް    23ޓަކައި  ގައިވާ 

ސޮއިކޮށް ކުއްާޖ  ގައި  އެއްބަސްވުން"  ނިޝާން    ، ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  އިނގިލީގެ 
،  ޓަކައި ކުއްާޖއަށް ހިތަވްރުދީ  ކުރުަމށް  ަޖހަންވާނެއެވެ. އަދި އަުމރާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލު

  ،ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އިޤުރާރުވެއެއްބަސްވެ،    ަމށްއެހީތެރިވެދީ، އިރުޝާދު ދޭނެކަ
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 އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.     ،ސޮއިކޮށް

)ހ(   )ށ(    ާމއްދާގެ  އެއްބަސްވުުމގައިމި  ނުވަތަ    ، ގައިވާ  މަސައްކަތްކުރަން  ކުއްޖާ 
ކުއްާޖއާ   ތަނުން، އެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުއްޖާ  ހަޚިދުަމތްކުރަން  ވައިޒް  ސުޕަވާލުވެ 

 ކުރާނެ ފަރާތް ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ަޖހަންވާނެއެވެ.  

 .  އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ ، މި އެއްބަސްވުުމގައި )ނ(   

ަމޢުލޫާމތާއި ( 1)    އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ކާކުކަން   ،ކުއްާޖގެ  ބެލެނިވެރިޔާގެ 
 ؛އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ޓަކައި ކަނޑައެޅޭ ތަން ކުރުަމށް ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތް ( 2)   

ޚިދުަމތް ( 3)    ުމއްދަތާއި،  ކުރުަމށް   ުމުޖތަަމޢަށް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން          ޓަކައި 
 ؛އެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުަމތް ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ތާރީޚު

ތަނުން  ( 4)    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޚިދުަމތްކުރަން  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރަން  ކުއްޖާ 
 ؛ވައިޒަރުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތާއި، ަމޤާުމސުޕަވާލުވާ  ހަކުއްާޖއާ  

ކުއްޖާ  ފުހަ ( 5)    ތެރޭގައި  ޚިދުަމތްކުރަން ތާގެ  ނުވަތަ  ކުރަން  މަސައްކަތް 
އެ ދުވަސްތަކާއި،  ދުވަހަކު   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންމެ  ދުވަސްތަކުގައި 

 ؛ވަގުތުލަ މު މަސައްކަތްކުރަން ނުވަތަ ޚިދުަމތްކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ުޖ

 ؛ލުފުސީވާލުކުރެވޭނެ ަމސައްކަތުގެ ތަހައެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ކުއްާޖއާ  ( 6)   

ކުރުުމގައި ކުއްާޖ ހިފަހައްޓަންެޖހޭ    މަސައްކަތް ކުރުުމގައި ނުވަތަ ޚިދުަމތް ( 7)   
 ؛ިމންގަނޑުތައް

ލަތުގައި ކުއްާޖގެ  ހާމި އެއްބަސްވުުމގެ އެއްވެސް ާމއްދާއަކާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވާ   ( 8)   
 ؛ލާއި ަމރުޙަލާތައްފުސީަމއްޗަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަ

ކުއްޖާ   ( 9)    ދަށުން  އެއްބަސްވުުމގެ  ފަރާތުގެ ހަވައިޒްކުރުާމ  ސުޕަމި  ވާލުވާ 
ޚިދުަމތްކުރާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުއްޖާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، 

 ؛ލާއި ުމއްދަތުތައްފުސީގޮތާބެހޭގޮތުން ކޯޓަށް ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަ 

އި މަސައްކަތުގެ ާމޙައުލުގައި އްޔާކުރުުމގަ  ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްހަކުއްާޖއާ   ( 10)   
ރައް ސަލާަމތާއި  ގޮތުގެ ކައުކުއްާޖގެ  ކަށަވަރުކުރާނެ  ތެރިކަން 

ކަެމއް  ފުސީތަ ނުރައްކާވާފަދަ  ސަލާަމތަށް  ކުއްާޖގެ  ލުތަކާއި، 
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   ؛ ލުފުސީކުރިަމތިވެއްެޖނަމަ ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަ

ޚިދުަމތްކުރުުމގެ   )ރ(    ނުވަތަ ުމުޖތަަމޢަށް  ކުރުަމށް  މަސައްކަތެއް  ދަށުން  އަުމރެއްގެ 
ޚިދުަމތެއް ކުރުަމށް ކުއްަޖކު ތަނަކަށް ފޮނުވާނަމަ، ަމސައްކަތުގެ ާމޙައުލުން ކުއްާޖގެ  

ރައް ކަެމއް  ކައުސަލާަމތާއި  ނުވަތަ  ޢަަމލެއް  ހުރަސްއެޅޭފަދަ  ތެރިކަަމށް 
ކުއްާޖއަ ާމޙައުލުން  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  އެއްވެސްކަހަލަ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،  ށް 

ކުއްާޖއާ   ކުރިަމތިވެއްެޖނަމަ،  ފުރައްސާރައެއް  ނުވަތަ  ގޯނާއެއް  ނުވަތަ  އަނިޔާއެއް 
އަދި ސުޕަވާލުވެހުރި  ހަ އަންގަންވާނެއެވެ.  ކުއްާޖ  އެކަން  ލަސްނުކޮށް  ވައިޒަރަށް 

ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  އަވަހަކަށް  ވީ   ،ކުއްޖާ  ނުވަތަ    ،އެންމެ  ލިޔުުމން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން ހުން ކޯޓަށް އަނގަބަ

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަމއްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ،   )ބ(   
ގޮތަކަށް   ރަނގަޅު  އެންެމ  ފެންނަ  ކޯޓަށް  ބެލުަމށްޓަކައި  ަމއްސަލައެއް  އެ 

އަދި   ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޯޓަށް  ބާރު  ާމއްދާގައި  ޢަަމލުކުރުުމގެ  އެ  ކުއްަޖކާެމދު 
ޢަަމލެއް ހިނގައިފިނަމަ، ވީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަވަހަކަށް  ފަދަ  ދައުލަތުގެ   ،އެންމެ 

 ކޯޓުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.         ،ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

އެއްގޮތަށް  )ޅ(   އަުމރާ  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ުމުޖތަަމޢަށް  ކޮށްފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ލުކޮށް،  އެއްބަސްވުުމގައި އެކުލެވޭ ކަންކަން ކުއްާޖ ފުރިހަަމއަށް އަދާކޮށްފިނަމަ، ޢަަމ

ހަނދާނީ   ކުއްާޖއަށް  އަގުވަޒަންކޮށް،  ޚިދުަމތުގެ  އަދާކޮށްދިން  ކުއްޖާ  ުމުޖތަަމޢަށް 
ތަނަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް އެފަދައިން    ލިޔުެމއް ދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު އެ 

ެމއްގައި، އެ ޚިދުަމތަކީ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން ކުރި އަުމރެއްގެ  ދޭ ހަނދާނީ ލިޔު
ފަދަ އެއްވެސް ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން    ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތެއްކަން އެނގޭނެ

 ނުވާނެއެވެ.   

ކަނޑައެޅޭ ތަނުން، ކުއްާޖއާ   )ކ(    ޚިދުަމތްކުރުަމށް  މަސައްކަތް    ރާވާލުކު ހަުމުޖތަަމޢަށް 
އަދާކުރާ   ކުއްޖާ  ފުރިހަަމއަށް  ޚިދުަމތް  އެހާނުވަތަ  ކުއްާޖއަށް    ލަތުގައި،  ތަނުން 

އިންތިޒާުމ   އެ  ބަލައި،  ހުރިތޯ  އިންތިޒާުމތަކެއް  ހޯދައިދެވޭނެ  ވަޒީފާ 
ލިބު ވަޒީފާ  އިސްކަންދެވޭނެހަަމަޖއްސައިދެވޭނެނަމަ  ފުރުޞަތެއް    ުމގައި  ފަދަ 

ަމސައްކަތްކުރާނެކަން ކޯޓުން  އެއްބަސްވުން    ،ހޯދައިދިނުަމށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ިމ 
 ލާ ަމރުޙަލާގައި ކުއްާޖއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ވައިއެކުލަ
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މުޖުތަމަޢަށް  
ިޚދުމަތްކުރުމުގެ  

ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް  
ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ  

ފުވުން ިޚލާ  

  ، ލަތުގައި ޢަަމލުކުރާނީހާުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތްކުރުުމގެ އެއްބަސްވުމާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވާ   )ހ(  . 136
 ންނެވެ.        ަމތީ ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ 19މި ގަވާއިދުގެ 

ކުއްާޖ   )ށ(    އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުާމ  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ  ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ،  ުމުޖތަަމޢަށް 
އަ ަމއްޗަށް  ނިުމނީކަުމގައި  ޅައިކުއްާޖގެ  ފުރިހަަމކޮށް  ފިޔަވަޅު  އެ  ފައިވާ 

                         އެވެ. ބަލަންވާނެ

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 
 މޮނިޓަރކުރުން  ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައިވާ  މަރުޙަލާގައި ޝަރުޢީ 

ފިޔަވަޅުތަްއ  
 މޮނިޓަރކުރުން     

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ޝަރުޢީ    18ވަނަ ބާބާއި    17ގަވާއިދުގެ  މި   )ހ(  . 137
  ، އެކަން ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްާޖ ޢަަމލުކުރޭތޯ ބަލައިޅައިަމރުޙަލާގައި އަ
 ންނެވެ.                     ަމތީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ،ޮމނިޓަރކުރާނީ

 ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް، މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެއިޅަކުއްާޖއާެމދު އަ )ށ(   
 ަމތިން ކުއްޖާ ޮމނިޓަރކުރާނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. 

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް ( 1)   

 ؛ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ( 2)   

 ؛ޑްރަގް އޭެޖންސީނޭޝަނަލް  ( 3)   

 ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް.  ( 4)   

ަމރުޙަލާގައި )ނ(    ޮމނިޓަރކުރެވޭ  ކުއްޖާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ގުޅޭގޮތުން    ،މި  ކުއްާޖއާ 
ކޮްމޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ އިދާރާއަށް ަމޢުލޫާމތު    ،އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން

 ހޯދިދާނެއެވެ.  

 ؛ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭެޖންސީ ( 1)   

 ؛ކުއްާޖ ( 2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ( 3)   

އަ ( 4)    ަމއްޗަށް  ޚިދުަމތެއްޅައިކުއްާޖގެ  އިުޖތިާމޢީ  ފިޔަވަޅަކީ    ،ކުރުން  ފައިވާ 
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ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ،ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ަމރުކަޒަކަށް ދިއުންނުވަތަ 
  ނުވަތަ ވަޒީފާއަކަށް ދިއުން ކަަމށް   ، ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ަމރުކަޒަކަށް ދިއުން

 ؛ވާލުވެ ހުރި ފަރާތްހަތަނަކުން ކުއްާޖއާ  ވާނަމަ، އެ 

ކުއްާޖ   ( 5)    ީމހަކަށް  ވަކި  ފިޔަވައި،  އޮފިސަރ  ޕްރޮބޭޝަން  ކޯޓުގެ 
 ީމހަކު.  ވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހަސުޕަވައިޒްކުރުން 

ނުވަތަ ތަޢުލީުމ އުނގަންނައިދޭ    ،ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ުމުޖތަަމޢަށް ޚިދުަމތެއް ކުރުަމށް )ރ(   
ަމރުކަޒަކަށް    ،ރުވުަމށްހާޒިަމރުކަޒަކަށް   ދަސްކޮށްދޭ  ހުނަރު  ަމސައްކަތުގެ  ނުވަތަ 

ދިއުަމށް  ،ރުވުަމށްހާޒި ވަޒީފާއަކަށް  ކައުންސެލިންގ    ،ނުވަތަ  ނުވަތަ 
 ރުވުަމށް ކޯޓުން އަުމރުކޮށްފައިވާނަމަ، ކޯޓު އަުމރުގައިވާ ގޮތުގެހާޒިސެޝަންތަކަކަށް  

އެ ހަރުވަުމންދޭތޯ  ހާޒިތަންތަނަށް    ަމތިން  އެއްފަހަރު ފުބެލުަމށްޓަކައި         ތާއަކު 
 ކޯޓަށް ފޮނުވަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.     ރިޕޯޓް،ރީ ހާޒިއެ ތަންތަނުން 

ކޮމްޕްލަޔަންސް /  
ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު  

 ހުށަހެޅުން 

އަ )ހ(  . 138 ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްޖާ ޅައިކުއްާޖގެ  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 
ކުއްާޖ  ޢަަމލުކުރަުމންދޭ ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެ  ބެލުަމށާއި،  ތޯ 

އަންނަުމންދޭތޯ   ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ކުއްާޖއަށް  ނުވަތަ  އިޞްލާޙުވަުމންދޭތޯ 
ކުރުން   ޮމނިޓަރ  ކުއްާޖ  ކުއްާޖގެ  ކޮށްވާލުހަބެލުަމށްޓަކައި،  އިދާރާތަކުން  ފައިވާ 

ރިޕޯޓު ޕްރޮގްރެސް  އަދި/ނުވަތަ  ރިޕޯޓު  ގޮތެއްގެ ކޯޓުން    ،ކޮްމޕްލަޔަންސް    އަންގާ 
 ަމތިން ފޮނުވަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.   

 ،ަމތިން، ފޮނުވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(   
)ހަތް( ދުވަސް ފުރިހަަމވާ ދުވަހުން    7ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށިފަހުން  

ަމއްޗަށް ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ   ފައިވާޅައި އަފެށިގެންނެވެ. އަދި  ފިޔަވަޅު ނުވަތަ 
ރިޕޯޓު ފޮނުވާނެ ުމއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް   ފައިުމއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 އެވެ.     ލިބިގެންވެ

ަމތިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުން އަދި/ނުވަތަ ޯމލްޑިވްސް    މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(   
ރިޕޯޓުގައި ކޮްމޕްލަޔަންސް  ހުށަހަޅާ  ސަރވިސްއިން  އިދާރާގެ   ،ކަރެކްޝަނަލް  އެ 

އަންނަނިވި   ބިނާކޮށް،  ަމއްޗަށް  ކަންކަުމގެ  ހިެމނިފައިވާ  ތެރޭގައި  ެމންޑޭޓުގެ 
 ތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.   ަމޢުލޫާމތު

 ؛ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތާއި، ބެލެނިވެރިޔާގެ ަމޢުލޫާމތު ( 1)   

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ނުވަތަ ސާބިތުވި ކުށް ނުވަތަ  (2)    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
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 ؛ކުށްތައް

 ؛ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވޭ ުމއްދަތު ( 3)   

އަ ( 4)    ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޅައިކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު        ފައިވާ 
 ؛ކުރު ޚުލާޞާއެއް

   ކުއްޖާ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރުގައި އުޅުަމށް ކޯޓުން ަމނާކޮށްފައިވާނަމަ،   ( 5)   
ގެއިން    ،އެ ފިޔަވަޅާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ޢަަމލުކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި

ަމނާ އުޅުަމށް  ަމގުަމތިން  ކޮށްބޭރުގައި  ކުއްޖާ  ވަގުތެއްގައި  ފައިވާ 
 ؛     ލުފުސީއިވާނަމަ، އެކަުމގެ ތަފައިހުއްޓުވަ

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ކޯޓުން  ކުއްޖާ ވަކި ބަޔަކާއެކު އުޅުން ނުވަތަ އެ ( 6)   
ޢަަމލުކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ަމނާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފިޔަވަޅާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ  

 ؛  ލުފުސީއެއާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ އެކަުމގެ ތަ ،ނޫންތޯއާއި

ކުއްާޖގެ   (7)    ތުހުަމތެއް  ކުށެއްގެ  އިތުރު  އެޅިފަހުން  ފިޔަވަޅު  ޝަރީޢަތުން 
ކުށާ ގުޅިގެން ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ އެއްވެސް    އެ  ،ަމއްޗަށް ކުރެވިފައިވޭތޯއާއި

 ؛ލު ފުސީއިވާނަމަ އެކަުމގެ ތަފައިންގައިުޖރާއަތެއް ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ހި

ގޮތުގެ )ރ(    ާމއްދާގައިވާ  ޙިާމޔަތްކުރާ   ، ަމތިން  މި  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
ރިޕޯޓުގައި ޕްރޮގްރެސް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާއިން  ަމޢުލޫާމތު    ،ދައުލަތުގެ  އަންނަނިވި 

 ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

 ؛  ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތާއި، ބެލެނިވެރިޔާގެ ަމޢުލޫާމތު ( 1)   

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ނުވަތަ ސާބިތުވި ކުށް ނުވަތަ ކުއްާޖގެ   ( 2)    ަމއްޗަށް 
 ؛ކުށްތައް

 ؛  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވޭ ުމއްދަތު ( 3)   

އަ ( 4)    ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޅައިކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު        ފައިވާ 
 ؛ކުރު ޚުލާޞާއެއް

 ؛ލަތު ހާކުއްާޖ ދިރިއުޅެުމންދާ ާމޙައުލުގެ  ،ލަތާއިހާކުއްާޖގެ ިމހާރުގެ  ( 5)   

އަ ( 6)    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖ  ޅައިކުއްާޖގެ  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 
ިމހާތަނަށް ކުއްާޖއަށް އައިސްފައިވާ   އާއި،ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ
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 ؛ފާހަގަވެފައިވާނަމަ އެކަންހެޔޮ ބަދަލެއް 

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ޢަަމލުކުރަުމން  ޅައިކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަ  ( 7)   
ެމދުވެރިވާކަަމށް   ދިމާވާން  އެހެން  އެކަން  ފާހަގަވެފައިވާނަމަ،  ނުދާކަން 

 ؛ބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައްގަރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަށް 

އަ ( 8)    ަމއްޗަށް  ބަދަލެއް ޅައިކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅަކަށް  އެއްވެސް  ފައިވާ 
 ؛ލުފުސީހޭކަން ފާހަގަވާނަމަ، އެކަުމގެ ތަގެންނަންެޖ

ބައިވެރި  )ބ(    ކުއްާޖ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ފަރުވާގެ  ރީހެބިލިޓޭޝަން      ފައިވާނަމަ، ކޮށްޑްރަގް 
ޑްރަގް   ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް  ކަންކަާމ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި 

 އޭެޖންސީން ކުއްާޖގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ފޮނުވަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.        

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 139 ފިޔަވަޅުތަްއ މުރާޖަޢާކުރުން  ރިޕޯޓު    138މި  ކޮްމޕްލަޔަންސް  ހުށަހަޅޭ  ދަށުން،  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ޮމނިޓަރކުރެވޭ   ކުއްާޖ  ބިނާކޮށް،  ަމއްޗަށް  ރިޕޯޓުގެ  ޕްރޮގްރެސް  އަދި/ނުވަތަ 

ަމއްޗަށް   ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖ  ފައިވާޅައިއަަމރުޙަލާގައި،  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ   
ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޅައިފާހަގަވެއްެޖނަމަ، ނުވަތަ އަޢަަމލުކުރަުމން ނުދާކަން ކޯޓަށް  

ދަތި ޢަަމލުކުރުުމގައި  އެއަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަަމށް ކަންތައް   ކުއްާޖއަށް  ހުރި  ތަކެއް 
ކޯޓަށް   ބާރު  ުމރާަޖޢާކުރުުމގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  ފާހަގަވެއްެޖނަމަ،  ކޯޓަށް 

ުމރާަޖޢާކުރާނީ   ފިޔަވަޅުތައް  އެ  އަދި  ގޮތުގެލިބިގެންވެއެވެ.  ާމއްދާގައިވާ   މި 
 ންނެވެ.ަމތީ

އަ )ށ(     ަމއްޗަށް  ުމރާަޖޢާކުރުުމގެ  ޅައިކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް  ފައިވާ 
ބެލުަމށްޓަކައި ދެކޭގޮތް  ކުއްޖާ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  ކުއްާޖގެ    ،ކުއްާޖއާއި  ،ކުރިން، 

ދައުލަތުގެ   ،ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
އިދާރާއާއެކު ކޯޓުން ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ިމ ބައްދަލުވުުމގައި ކުއްާޖގެ  

ކީއްވެ ނުދަނީ  ޢަަމލުކުރަުމން  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ހާަމކޮށް،           ، ކަާމއިގެންރައުޔު 
އެކަންތައް  ދަތި ހުރިނަމަ  ފިޔަވަޅުތައް ަމކަކަން  ދަތި  ތަކެއް  އެ  ކޮބައިކަާމއި،  ކީ 

ކޯޓުން   ކުއްާޖއަށް  ފުރުޞަތު  ބުނުުމގެ  ދެކޭގޮތް  ކުއްާޖ  ކުރުާމެމދު  ުމރާަޖޢާ 
 ދޭންވާނެއެވެ.       

ަމއްޗަށް )ނ(    އަކުއްާޖގެ  ޢަމަލުނުކުރާ ފައިޅައި  ކުއްޖާ  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ވާ 
ލަތުގައި، ކުއްޖާ އެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވީކަަމށް ބަލައި، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ހާ

އެނޫން   ބަދަލުގައި  ބަންދުކުރުުމގެ  ަމރުކަޒެއްގައި  ކަރެކްޝަނަލް  ކަނޑައަޅައި،  
އެވެ. އަދި ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް  އެހެން ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ
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ކަނޑައަޅައި ނިންަމންވާނީ    ،އަދަބު  ބަންދުކުރުަމށް  ަމރުކަޒެއްގައި  ކަރެކްޝަނަލް 
ގޮތުގައެވެ. އަދި   ފިޔަވަޅެއްގެ  އެންެމ ފަހު  އެޅޭ  ނެތިގެން  ގޮތެއް  އެހެން  އެނޫން 

އެއްގޮތަށް  ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ޅައިކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަ،  ލަތުގައިހާިމފަދައިން ނިންމާ  
ކަނޑައަޅާ   ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނިސްބަތަށް  ޢަަމލުކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ 

 އަދަބުގެ ިމންވަރު ދަށްކުރަންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުުމގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ   އްވާ  ބާަމތިން  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ރ(   
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި   ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށާއި، ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން

ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު، ފިޔަވަޅުތައް ބަދަލުކުރުަމށް ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަމަ،  
ފިޔަވަޅުތައް   ކުއްާޖއަށް    ފައި،ބަދަލުކޮށް އެ  ލިޔުުމން  އެކަން  އަނގަބަހުންނާއި 

ަމ   ބަދަލުކުރިއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ  ޢުލޫާމތާއި، އެއާ 
ޮމނިޓަރ ކުއްޖާ  ބަދަލުތައް،  އަންނަ  ޒިންާމ    ޮމނިޓަރކުރުަމށް  ކުރުުމގެ 

ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ،ގިނަވެގެން  ،ފައިވާ އިދާރާތަކަށް، އެ ބަދަލުގެނެވޭތާކޮށްވާލުހަ
 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.     24

  ، ަމތިން ފިޔަވަޅުތައް ުމރާަޖޢާކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެންނާނީ  މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ބ(   
ލަތެއްގައި، ކޯޓުގެ ހާވެ. އަދި އެ ފަނޑިޔާރު ނެތް  ކެއެ ަމއްސަލައެއް ބެލި ފަނޑިޔާރެ

އަދި    ރުއިސްފަނޑިޔާ ފަނޑިޔާރެކެވެ.  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  އިސްފަނޑިޔާރު  ނުވަތަ 
ބަދަލު ގެނައި  ރެކޯޑު ،  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ލިޔުުމން  ފައިލުގައި  ޕްރޮބޭޝަން    ކުއްާޖގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.      

ފިޔަވަޅުތަކަށް )ޅ(   ދަށުން،  ގެ  )ބ(  ާމއްދާގެ  ގެން މި  ކޯޓުން  ބަ  ނަ  ގުޅިގެން  ދަލަކާ 
އިޞްލާޙުކުރަންނެރެފަ އަުމރު  ކޯޓުން    އިވާ  ކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން  ޖެހޭނަމަ، 

ގެނެ ކަމާ ސްއެފަދައިން  ބަދަލު،  އެންގުާމއެކު،    ފައިވާ  އިދާރާތަކަށް  ގުޅުންހުރި 
ކޮޕީއެއް ކޮޕީއެއް  ،އަުމރުގެ  އަުމރުގެ  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  އިދާރާތަކަށް   ،އެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.          ވާލުހަކުއްާޖއާ 

ކުްއޖާގެ މައްޗަށް  
ފިޔަވަޅުތަްއ   ފަިއވާޅަިއައ

 ފުރިހަމަކުރުން 

އަ )ހ(  . 140 ޝަރީޢަތުން  ަމއްޗަށް  ކުއްޖާ ޅައިކުއްާޖގެ  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 
ކުއްާޖއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން، އެ ކުއްާޖއާ    ،ޢަަމލުކުރަުމންދާކަާމއި

ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓުގައި   ރިޕޯޓާއިފައިވާ ކޮްމޕްލަޔަންސް  ޅައިގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހަ
ަމއްޗަށް   ކުއްާޖގެ  ުމއްދަތު  ފައިޅައިއަފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ވާ 

ނިުމަމކަށް ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ފުރިހަަމވުުމގެ ކުރިން އެ ފިޔަވަޅުތައް  
 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(    ަމއްޗަށް  އޮތް  މި  ނަަމވެސް، ކުއްާޖގެ 
ކުއްާޖގެ  ޅައިއަ އެ  ކުއްާޖއާއި،  ކުރިން،  ގެނައުުމގެ  ނިުމަމކަށް  ފިޔަވަޅެއް  ފައިވާ 

ދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ކުށްކުރާ ކުޑަކު
ބައްދަލު  ކޯޓުން  ވަރކަރާއެކު  ކޭސް  ފިޔަވަޅުތައް   ކުއްާޖގެ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ. 

ފުރުޞަތު   ކުއްާޖއަށް  އެ  ހާަމކުރަން  ދެކޭގޮތް  ކުއްޖާ  ގެނައުާމެމދު  ނިުމަމކަށް 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ގައިވާ   )ނ(    )ށ(  ާމއްދާގެ  ފިޔަވަޅުތައް    ބާއްވާ ަމތިން    ގޮތުގެމި  ބައްދަލުވުުމގައި، 
ފުރިހަަމކުރަން ކުއްާޖ ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން އެ ކުއްާޖއަށް  

ަމތިން އެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރުުމގެ    ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓު އަުމރުގައިވާ ގޮތުގެ 
 ވާނެއެވެ.     އިންތިޒާުމތައް ކޯޓުން ހަަމަޖއްސައިދޭން

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ޅައިަމތިން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ރ(   
ނިުމަމކަށް ގެނައުަމށް ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަމަ، ނުވަތަ ިމ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން،  

އަ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖ  ޅައިކުއްާޖގެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  އެ  ފިޔަވަޅުތައް  ފައިވާ 
ަމއްސަލައިގައިފު ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ނިންަމއިފިނަމަ،   ، ރިހަަމކޮށް 

ތަންފީޛުވެ   ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ކަނޑައެޅި  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ 
ަމއްސަލަ   ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ބަލައި،  ނިުމނީކަަމށް 

 ނިުމނީކަުމގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ވިހިވަނަ ބާބު 
އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއި، ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި، މަރުގެ ދިޔަ ހޯދައިދިނުމާއި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި  

 ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަތައް 

ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ  
 ައސާސްތަްއ

ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ   )ހ(  . 141
، ކުކުރުާމއެ  ލަތަށް ރިޢާޔަތްހާބާވަތަށާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި، ކުށް ކޮށްފައިވާ  

ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖގެ  ދުރުހެލިކޮށްދިނުަމށާއި،  ކުއްޖާ  ކުރުުމން  ކުށެއް  އިތުރު 
 ކުރަންވާނެއެވެ.   ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްއިސްކަންދިނުަމށް

  ، ަމތިން ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދިނުުމގައި  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(   
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް

ނަފްސާނީ   ( 1)    އުނގެނުުމގެ  ހާ ކުއްާޖގެ  ކިބައިގައި  ކުއްާޖގެ  ލަތާއި، 
އިވުުމގައި   އި، ވާހަކަދެއްކުާމނުވަތަ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހުރިނަމަ އެކަން



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

119 

 

 ؛ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ ކުއްާޖއަށް ކުރިަމތިވެފައިވާ ކަެމއްގެ ސަބަބުން  ( 2)   
 ؛އްަމލު ކުރަުމންދާ ޓްރޯާމޙަތަ

ބަނގުރަލާއި  އުޅަ   ( 3)    ސަބަބުން ުމރުގައި  ބޭނުންކުރުުމގެ  މަސްތުވާތަކެތި 
ިޖސްާމނީ  ނަފްސާނީ  ހެދިބޮޑުވުަމށާއި  ކުއްާޖގެ  އިުޖތިާމޢީ   ހާލަތަށާއި،، 

 ؛ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރު އެ ކަންކަުމން  ގުޅުންތަކަށް

ތަ (4)    ކުރިން  ނުވަތަ  އިހުާމލުވުުމގެ ސަބަބުން  އްަމލު ކޮށްފައިވާ ޙަކުއްާޖއަށް 
ބިރު  ގެއްލުންދީފާނެކަުމގެ  ނަފްސަށް  އަިމއްލަ  ސަބަބުން  އަނިޔާއެއްގެ 

 އޮތްނަމަ އެކަން.

ފަދަ އެއްވެސް ކަެމއް ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން،    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(   
އިދާރާއަށް   ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 

އިުޖތިާމޢީ   ކުއްާޖގެ  ރިޕޯޓުގައި ހާފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ،   ވަޒަންކުރާ            ލަތު 
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.  އެ ަމޢުލޫާމތު 

ނަންބަރު   )ހ(  . 142 މަރުގެ ައދަބު ނުދިނުން  ޤާނޫނު  18/2019ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ  ވަނަ    74-1ގެ  (  )ކުޑަކުދިންގެ 
ަމތިން، ަމރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްވެސް    ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ަމރުގެ އަދަބު ، ކުށެއް ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތު ވިޔަސް
 ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަހަރު  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އުއަހަރު ފުރުަމށްފަހުގައިވެސް،  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އު )ށ(   
ކުށަކާ  ސާބިތުވެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް  ކޮށްފައިވާކަަމށް  ކުއްަޖކު  ކުރިން  ފުރުުމގެ 

 ނުވާނެއެވެ.   ދީގެންގުޅިގެން ަމރުގެ އަދަބު 

އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ަމރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް   )ނ(   
ޤާނޫނުގައި ހާސާބިތުވާ   ކަނޑައަޅާނީ، އެ ކުށަށް  ަމއްޗަށް  ލަތުގައި، ކުޑަކުއްާޖގެ 
ތިންބައި( )ހަތަރުބައިކުޅަ    4/3ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ    ފައިޅައިކަނޑައަ

 ށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބެކެވެ.   އަ

ައދަބުގެ މިންވަރު  
 ކަނޑަެއޅުން 

އެ )ހ(  . 143 ގުޅިގެން  ކުށަކާ  ކުރާ  ކަނޑައަޅާނީ،   ކުޑަކުއްަޖކު  ަމއްޗަށް             ކުއްެޖއްގެ 
ކަނޑައަ ޤާނޫނުގައި  ކުށަކަށް  އަދަބެއްގެޅައިއެ  ކުޑަ  އެންމެ                ފައިވާ 

 )ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( އެވެ.   3/2
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އެހެން )ށ(    )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ކުށެއް   އޮތް މި  ކުރިންވެސް  ނަަމވެސް، ކުޑަކުއްާޖއަކީ 
ބާވަތަށާއި ކުށުގެ  ކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ  އެ  ކުއްެޖއްނަމަ،  ކުށުގެ   ،ސާބިތުވެފައިވާ 

އެ  ،ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި ވަށައިގެންވާ  ރެކޯޑަށާއި،  ކުށުގެ  ކުއްާޖގެ    ހައި ންެމއެ 
ކުރުަމށްފަހު،   ލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްހާލަތްތަކަށާއި، ކުއްާޖގެ އިުޖތިާމޢީ  ހާ

ބަ ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި  ަމއްޗަށް                  އަދަބު  ށްފައިވާޔާންކޮކުއްާޖގެ 
ފައިވާ އެންެމ ކުޑަ އަދަބު( ގެ ފުރިހަމަ ިމންވަރު  ޅައި)އެ ކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ

 ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.     

ާމއްދާގެ )ހ(   )ނ(    ނަަމވެސް، ކުށަކަށް ދެވޭ އެންމެ    )ށ( ގައި އެހެން އޮތް  އާއިމި 
ކަނޑައަ ޤާނޫނުގައި  އަދަބު  ނުވާނަަމޅައިކުޑަ  ަމއްޗަށް  އެ  ،  ފައި  ކުއްެޖއްގެ 

ކަނޑަ ޤާނޫނުގައި  ކުށަކަށް  އެ  އަދަބެއްގެފަޅައިއަކަނޑައަޅަންވާނީ،           އިވާ 
)ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ އަދަބެކެވެ. އަދި އެފަދައިން އަދަބު   3/2

އި،  ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށާ ،އެ ކުއްާޖ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ، ކަނޑައެޅުުމގައި
ރެކޯޑަށާއި ކުއްާޖގެ ކުށުގެ  އެންެމ  ، އެ  ލަތްތަކަށާއި، ކުއްާޖގެ  ހާ   ހައިވަށައިގެންވާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްހާއިުޖތިާމޢީ 

ަމތިން ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ، ކުއްާޖގެ    މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ރ(   
ިމންވަރު  އަދަބުގެ  ިމންވަރު،  އަދަބުގެ  އަސާސީ  ދެވޭ  ކުށަށް  ސާބިތުވާ  ަމއްޗަށް 

ދަށްވާ  ހާަމތިވާ   ިމންވަރު  އަދަބުގެ  އަ ހާލަތްތަކާއި  ލިބޭ  ޅައިލަތްތަކާ  ކިޔުަމށްފަހު 
 ފަހުގައެވެ.       ށް ބަދަލުކުރުަމށް)ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( އަ 3/2 ،ލަ އަދަދުުމުޖ

ނަންބަރު   )ބ(    ޤާނޫނު  ސާބިތުވެފައިވަނީ  ަމއްޗަށް    2014/9ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ގިނަ  ވުރެ  ކުށަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެއް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކަަމށްށަކު އަދަބު    ށް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  އެވާނަމަ،  ޤާނޫނުގެ    ކަނޑައަޅާނީ، 
އު  1006 ާމއްދާގައިވާ  ކަނޑައެޅޭ  ސޫވަނަ  ކުށަކަށް  ކޮންެމ  އެއިން  ަމތިން  ލުގެ 

ބަދަލުކުރުަމށް  3/2އަދަބު   އަށް  ދެބައި(  އެހެން   )ތިންބައިކުޅަ  ފަހުގައެވެ. 
ލަތުގައި ޢަަމލުކުރުަމށް ވަކި  ހާޤާނޫނެއްގައި އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށް ސާބިތުވާ  

އުލެއްސޫއު އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،  ކޮންެމ  ސޫ  އެއިން  ޢަަމލުކޮށް،  ަމތިން  ލުގެ 
 )ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( އަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.        3/2ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު 

ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ  
ހަްއދު ކަނޑަައޅައިފަިއވާ  

 ކުށްތަްއ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިސްލާްމދީނުގައި ހައްދު   . 144
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1205)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9
ިމތީަމ  ގޮތުގެ އަދި  ފަނޑިޔާރަށް   ންނެވެ.  ލުއިކުރުަމކީ  އަދަބު  ދެވޭ  ކުށްތަކަށް  ބާވަތުގެ 
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 ނެވެ.       ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫ

ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލަިއގެން  
 ައދަބު ކަނޑަެއޅުން 

ރެކޯޑަށް  )ހ(  . 145 ކުށުގެ  ކުއްާޖގެ  އެ  ކަނޑައެޅުުމގައި  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ކަނޑައަޅާނީ  ފައިކޮށް ރިޢާޔަތް ތަކުރާރުކުރާ   ،އަދަބު  ކުށްކުރުން  ކުއްާޖއަކީ  އެ 

  ކުއްެޖއްކަަމށް ބެލެވޭނަަމއެވެ. އެގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަަމށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.       

ބަންދުކުރުން   18ފާއިތުވެދިޔަ   ( 1)    ކުއްޖާ  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  )އަށާރަ( 
ވައްތަރެއްގެ    ގެންވާވެހުއްދަ އެއް  ނުވަތަ  ކުށް   2އެއްބާވަތެއްގެ  )ދޭއް( 

 ؛    ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވުން

ތެރޭގައި    18ފާއިތުވެދިޔަ   ( 2)    ނުވަތަ)އަށާރަ( މަސްދުވަހުގެ       އެއްބާވަތެއްގެ 
ވައްތަރެއްގެ   ސާބިތުވުުމން،    2އެއް  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކުށް  )ދޭއް( 

ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު  އަޅާ  ޝަރީޢަތުން 
 ފައިވުން.  ޅައިއަ

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގައި  (  1މި  )ވަނަ  ނަންބަރު(  2ނުވަތަ  ގައި ވަނަ 
ތަކުރާރުކުރާ  ކުށްކުރުން  ކުއްާޖއަކީ  އެ  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކުއްެޖއްކަަމށް ބެލުުމގެ ާޖގަ އެބައޮތެވެ.   

  ގެން ނަަމވެސް، ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި  އޮތް  މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން  )ނ(   
ފުރުޞަތާއި  އެކަށީގެންވާ  އިޞްލާޙުވުަމށް  ކުއްާޖ  ކުރިން،  ކަނޑައެޅުުމގެ  އަދަބު 

ކުރިން   ކުއްާޖއަށް  ބަލައިދީއެހީތެރިކަން  ރިޢާޔަތް   ،ފައިވޭތޯ  ފަނޑިޔާރު    އެކަަމށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.      

ބަންދުކުރުމަށް ައދަބު  
 ކަނޑަެއޅުން 

ވެފައި، އެ ކުށުގެ ސަބަބުން   ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށްކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި   )ހ(  . 146
ގެއްލިފައިވާނަަމ ފުރާނަ  ކުއްެޖއްގެ  ނުވަތަ  ީމހެއްގެ  ީމހަކަށް    ، އެއްވެސް  ނުވަތަ 

އަނިޔާވެރި  އެ ކުށަކީ  އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ  ބޮޑު  ކުއްަޖކަށް  ނުވަތަ 
ން އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ަމތި  ވާނަމަ، ިމ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ  ކުށެއް ކަަމށް

ނަންބަރު  ކަނޑައަޅައި،   ޤާނޫނު  18/2019ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ      ގެ(  )ކުޑަކުދިންގެ 
ގޮތުގެ  82 ާމއްދާގައިވާ  ަމރުކަޒެއްގައި    ވަނަ  ކަރެކްޝަނަލް  ަމތިން ކުޑަކުދިންގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.     ކުއްޖާ ބަންދުކުރުަމށް އަުމރު

ބަޔާންކޮށްފައިވާކުއްާޖގެ   )ށ(    )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި  ކުށަކީ  ފަދަ   ަމއްޗަށް ސާބިތުވި 
ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ކުށުގެ  ކުރި  ކުއްޖާ  އެ  ނުވާނަމަ،           ކުށެއްކަަމށް 
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ގޮތުގެ ބާބުގައިވާ  ކުއްާޖ    މި  ކަނޑައަޅައި،  އަދަބު  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އެ  ަމތިން 
 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަންދުކުރުަމށް އަުމރުކުރުުމގެ 

)ތިނެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު   3ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ، ޤާނޫނުގައި   )ނ(   
ކަނޑައަ ަޖލަށްލުަމށް  ިމޅައިުމއްދަތަކަށް  ކަަމށްވާނަމަ،  ކުށެއް  ބާބުގައިވާ    ފައިވާ 

ކަނޑައަޅައި، ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް  ަމތިން އެ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު    ގޮތުގެ
އިޚްތިޔާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްޖާ  ގޭގައި  ނުވަތަ  ަމރުކަޒެއްގައި 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ތިނެއް( އަހަރަށް ނުވަތަ   3ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ، ޤާނޫނުގައި   )ރ(   
ުމއްދަތަކަ ކުރު  ކަނޑައައެއަށްވުރެ  ަޖލަށްލުަމށް  ކުއްާޖ  ޅައިށް  ކުށެއްނަމަ،  ފައިވާ 

ބަންދުކުރުަމށް އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ ބަދަލުގައި، ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އެހެން ބާވަތެއްގެ 
 އަދަބެއް ކަނޑައަޅަން ފަނޑިޔާރު އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.   

ނަަމވެސް، ކުއްާޖއަކީ ތަކުރާރުކޮށް އޮތް  މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ބ(   
ކަންކަަމށް   ހައިކުށްކުރާ ކުއްެޖއްނަމަ، ނުވަތަ އެ ަމއްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެ 

ކުއްާޖ    ރިޢާޔަތް ގޮތަކީ،  ރަނގަޅު  އެންމެ  ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖގެ  ކުރުަމށްފަހު، 
ކަރެކްޝަނަލް ަމރުކަޒެއްގައި  ،  ބޫލުކުރެވިއްެޖނަަމގަ ފަނޑިޔާރަށް  ބަންދުކުރުން ކަަމށް

ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްޖާ  ގޭގައި  ނުވަތަ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ަމތިން ކުއްޖާ ކަރެކްޝަނަލް ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރުަމށް   މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ޅ(  
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ   ،ަމއިފިނަމަ، އެ ނިންުމން ނިންމި ސަބަބުފަނޑިޔާރު ނިން

 ރިޕޯޓުގައި ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުގެ )ކ(    ާމއްދާގައިވާ  ޝަރީޢަތުގެ   މި  ނިންާމއިރު،  ބަންދުކުރުަމށް  ކުއްާޖ  ަމތިން 
ަމރުޙަލާގަ ކުއްާޖ  އްޔާކުރީގެ  ަމރުޙަލާގައި  ޝަރީޢަތުގެ   ކޮށްފައިބަންދުއި 

ނަންބަރު  ފައިވާނަމަ،  ޓައިބަހައް އިުޖރާއަތުގެ   12/2016ޤާނޫނު      )ިޖނާއީ 
ޓަކައި، އެ ުމއްދަތު ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް    ވަނަ ާމއްދާގެ ބޭނުަމށް  186ގެ  (  ޤާނޫނު

ތުގައި ޝަރީޢަތް  ލަހާކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ުމއްދަތުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ  
 ލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ފުސީނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަން ތަ

ބަންދުކުރުަމށް   )އ(    ކުޑަކުއްަޖކު  ަމރުކަޒެއްގައި  ކަރެކްޝަނަލް  ދަށުން،  ާމއްދާގެ  މި 
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ   2013/14ނިންަމއިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ށުން، ކުއްާޖއަށް އެންމެ އަވަހަށް ޕެރޯލަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ުމއްދަތު،  ޤާނޫނު( ގެ ދަ
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 ތުގެ ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު ޢިއުލާނުޢައަދަބު ކަނޑައަޅައި ަމއްސަލަ ނިންާމ ޝަރީ
 ކުރަންވާނެއެވެ.    

ބަންދުކުރުން ފިޔަވަިއ  
 ދެވިދާނެ ައދަބުތަްއ

އަދަބު   )ހ(  . 147 ަމއްޗަށް  ދަޢުވާ ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ކަނޑައެޅުުމގައި، 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9އުފުލިފައިވަނީ 

ކަަމށް ޤާނޫނުގެ    ދަށުން  އެ  ބަޔާން  1005ވާނަމަ،  ާމއްދާގައި     ކޮށްފައިވާ ވަނަ 
ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާ  ތާވަލު''  އެއްހަަމކުރާ  އަދަބު            ތަފާތު   ަމތިން  ''ތަފާތު 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުުމގެ  އަދަބު  ބާވަތުން  އެކި 
އެ ޤާނޫނުގެ  ހާ  އެހެންނަަމވެސް  އެ  އަށް    1201ލަތުގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.       ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް

ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(    ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  ކުއްާޖގެ  އޮތް    އެހެން  ނަަމވެސް، 
އުފު ދަޢުވާ  ނަންބަރު  ލައިަމއްޗަށް  ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2014/9ފައިވަނީ 

  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ހިެމނިފައިނުވާ ކުށަކަށްނަމަ، ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
ވަނަ    91ަމތިން ތަފާތު އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގައި ިމންގަނޑު ބަލާނީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.      އްދާއަށް ރިޢާޔަތްާމ

ދެއްކުަމށް   )ހ(  . 148 ޖޫރިމަނާގެ ައދަބު  ޫޖރިަމނާއެއް  ގޮތުން  އަދަބެއްގެ  ކުށުގެ  ސާބިތުވި  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 
ކުރަންވާނީ  ޫޖރިަމނާ  ކުރާ  އެފަދައިން  އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ަމއްޗަށް        ކުއްާޖގެ 

 ންނެވެ.  ތީަމ  މި ާމއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އަދަބެއް )ށ(    ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ސާބިތުވުުމން  ޫޖރިަމނާއެއް  ކުށް  ގޮތުން  ގެ 
ކަނޑައަޅާއިރު، އެ އަދަބަކީ ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވުަމށް ަމގުފަހިކުރުވާނެފަދަ އަދަބެއްތޯ  

އެ   ނިންަމންވާނީހާބަލައި،  ަމއްސަލަ  ކަނޑައަޅައި  ޫޖރިަމނާއެއް  އެއީ    ،ލަތުގައި 
 ބޫލުކުރެވޭނަަމއެވެ.   ގަކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް  

ޫޖރިަމނާއެއް   )ނ(    ގޮތުގައި  އަދަބެއްގެ  ކުށުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނެއްގައި  އެއްވެސް 
ޫޖރިަމނާއެއް   ގޮތުން  އަދަބެއްގެ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅާނަަމ،  ހިެމނިފައިވާނަމަ، 
އިވާ  ފަޅައިނޑައަކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ޫޖރިމަނާގެ އަދަދު، ޤާނޫނުގައި ކަ

 ވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.    އި( އަށް)ފަސްބައިކުޅަ އެއްބަ  5/1އެންމެ ކުޑަ އަދަދުގެ  

  ފުރިފައިއަހަރު)އަށާރަ(    18ުމރުން  އު ޫޖރިމަނާގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭ އިރު ކުއްާޖގެ   )ރ(   
ަމއްޗަށެވެ.   ،ނުވާނަމަ، ޫޖރިަމނާ ދެއްކުަމށް އަުމރުކުރާނީ ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ 
ކަނޑައަޅާއިރު   އަދަބު  ފުރިފައިވާނަމަ، )އަށާރަ(    18އެހެންނަަމވެސް،  އަހަރު 
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 ފަރާތުގެ ަމއްޗަށެވެ.  އެ  ،ޫޖރިަމނާ ދެއްކުަމށް އަުމރުކުރާނީ

ކަުމގައި  އެޅިއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ޫޖރިމަނާގެ އަދަބެއް ކަނޑަކޮންމެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކު )ބ(   
ނަންބަރު  ވިޔަ ޤާނޫނު  ގެ  2014/9ސް،  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(          )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ލަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އު  ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައި   1202
 ކުރަންވާނެއެވެ.      

ލައިގެން  ހައިއަދަބެއް ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައަޅާއިރު، އެ އަދަދު ބަޫޖރިމަނާގެ   )ޅ(  
ފަނޑިޔާރަށް   އިޚްތިޔާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  ދެއްކުަމށް  ތެރޭގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ވަކި 

 ލިބިގެންވެއެވެ.       

ބަންދު )ކ(    ސެންޓަރެއްގައި  ޫޖރިމަނާގެ  ކޮށްކަރެކްޝަނަލް  ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއްގެ  ފައިވާ 
ކަނޑައައަ ދެއްކުަމށްޅައިދަބެއް  ޫޖރިަމނާ  އެ  އާްމދަނީއެއް    ފައިވާނަމަ،  ޓަކައި 

ފަރާތްތަކަށް ހަަމަޖއްސައިދިނުަމކީ،    އެ،  ލިބޭނެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ
 ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.         

ހޯދުަމށް )ހ(  . 149 މަރުގެ ދިޔަ ނަގަިއދިނުން  ބަހެއް  ބާވާރިޘުންގެ  ނަގައިދިނުަމށް    އްވާ   ދިޔަ  ަމރުގެ  އަޑުއެހުުމގައި 
ަމތިން، ަމރުގެ ދިޔަ   ވާރިޘުން އެދޭނަމަ، އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ގޮތުގެ

ލުގެ ދަށުން،  ސޫދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ އު   ،ނަގައިދިނުުމގައި
 ޝަރީޢަތުން ަމރުގެ ދިޔަ ނަގައިދޭންވާނެއެވެ.  

ލިބިގެންވާ  )ށ(    ފަނޑިޔާރަށް  ކުޑަކުރުަމކީ  އަދަދު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިޔައަށް  ަމރުގެ 
އި ވާރިޘުންގެ  އެހެންނަަމވެސް  ނޫނެވެ.  ަމރުގެޔާނަޒު އިޚްތިޔާރެއް  ދިޔައިގެ    އެކު، 

ބަ އަދަދު،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ތެރޭގައި ހައިގޮތުގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ވަކި  ލައިގެން 
 ދެއްކުަމށް އަުމރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      

އަހަރު  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އު ަމރުގެ ދިޔަ ނަގައިދިނުަމށް ކަނޑައަޅާއިރު، ކުއްާޖގެ   )ނ(   
އަުމރުކުރާނީ ދެއްކުަމށް  ދިޔަ  ަމރުގެ  ބެލެނިވެރިޔާގެ   ،ފުރިފައިނުވާނަމަ،  ކުއްާޖގެ 

ކުއްާޖގެ   ހިނދު  އެ  އެހެންނަަމވެސް  އަހަރު  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އުަމއްޗަށެވެ. 
 ފަރާތުގެ ަމއްޗަށެވެ.  އެ ، ޔަ ދެއްކުަމށް އަުމރުކުރާނީފުރިފައިވާނަމަ، ަމރުގެ ދި

ބަންދު )ރ(    ސެންޓަރެއްގައި  ދިޔަ ކޮށްކަރެކްޝަނަލް  ަމރުގެ  ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއްގެ  ފައިވާ 
އާްމދަނީއެއް  ދެއްކުަމށްޓަކައި  ދިޔަ  ަމރުގެ  އަުމރުކޮށްފައިވާނަމަ،  ދެއްކުަމށް 

ފަރާތްތަކަށް ހަަމަޖއްސައިދިނުަމކީ    އިންތިޒާމު، އެ ލިބޭނެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުުމގެ  
 ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.              
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ކުޑަކުއްަޖކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ީމހަކަށް ނުވަތަ ކުއްަޖކަށް ގެއްލުެމއް   )ހ(  . 150 ބަދަލު ނަގަިއދިނުން 
ބަދަލު  އަނިޔާގެ  ނުވަތަ  ގެއްލުުމގެ ބަދަލު  ލިބިފައިވާނަމަ، އެ  އަނިޔާއެއް       ނުވަތަ 

ގޮތުގެ ާމއްދާގައިވާ  ޝަރީޢަތުން   މި  ނިންާމއިރު  ަމއްސަލަ  ަމތިން، 
 ނަގައިދޭންވާނެއެވެ. 

 ނަނިވި ކަންކަަމށް ބަދަލު ނަގައިދެވިދާނެއެވެ.   އަން )ށ(   

 ؛ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބުނު އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުަމށް ދިޔަ ޚަރަދު ( 1)   

ބަދަލާއި ( 2)    ގެއްލުުމގެ  ލިބުނު  ގެއްލުަމށް    ،ނަފްސާނީގޮތުން  ނަފްސާނީ 
 ؛ ބޭސްފަރުވާ ކުރުަމށް ދިޔަ ޚަރަދު

 ؛ުމދަލަކަށް ގެއްލުެމއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ގެއްލުުމގެ ޚަރަދު ( 3)   

 ުމދަލުގެ ފުރިހަމަ އަގު.      ( 4)   

ގޮތުގެ )ނ(    ާމއްދާގައިވާ  ކަނޑައަޅާއިރު  މި  ިމންވަރު  ބަދަލުގެ  ގެއްލުުމގެ    ، ަމތިން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަަމށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް

ވާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ    ޖިސްާމނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ކުޑަކުއްަޖކަށް ކަަމށް ( 1)   
ިޖސްާމނީ  އު ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  އަނިޔާގެ  އެ  ކުއްާޖއަށް  އެ  ުމރާއި، 

 ؛އަދި/ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުުމގެ ިމންވަރު

ވާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ    ޖިސްާމނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ކުޑަކުއްަޖކަށް ކަަމށް ( 2)   
 ؛މުސްތަޤުބަލަށް އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޮށްފައިވާ އަސަރު

ުމރުން ދުވަސްވީ ީމހަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ އު ޖިސްާމނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ   ( 3)   
ން  އެކަުމފަރާތަށް    އެ  ، ވާނަަމ  ކަަމށްއެހީތެރިކަެމއް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް  

 ؛ކޮށްފައިވާ އަސަރު

ވާނަަމ، އެ ުމދަލަށް ދީފައިވާ ގެއްލުުމގެ    ގެއްލުން ލިބުނީ ުމދަލަކަށް ކަަމށް ( 4)   
ނުވަތަ   ކަންކުޑަބޮޑުިމނާއި، އެ ުމދަލެއް ަމރާާމތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 .ކަންނޫން

ލިބުނު އަނިޔާގެ ބަދަލު ނުވަތަ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ޝަރީޢަތުން   ،މި ާމއްދާގެ ދަށުން )ރ(   
ނަގައިދޭންވާނީ، ލިބުނު އަނިޔާ ނުވަތަ ލިބުނު ގެއްލުން އެނގޭނެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުުމންނެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  
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ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކުރުަމށްޓަކައި   އަނިޔާއާއިޖިސްާމނީ   ( 1)   
 ؛ލިބޭ ތަނަކުން ދީފައިވާ ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތައް ޞިއްޙީ ޚިދުަމތް

ަމރާާމތުކުރަން ދިޔަ  ( 2)    ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ގެއްލުެމއް  ގެއްލުެމއް  ުމދަލަކަށް 
 އެނގޭނެފަދަ ލިޔުެމއް. ނުވަތަ އެ ުމދަލުގެ އަގު ، ޚަރަދު

ނުވަތަ އެ ކުއްާޖގެ    ގެއްާޖމި ާމއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުުމގައި ކުށްކުރި ކު )ބ(   
ާމލީ   ރިޢާޔަތްހާ ބެލެނިވެރިޔާގެ  ފަނޑިޔާރު  ބަދަލުގެ   ލަތަށް  ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

އަދަދު ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ތެރޭހައިބަ  ގޮތުގައި  ުމއްދަތެއްގެ  ވަކި  ގައި ލައިގެން 
 ދެއްކުަމށް އަުމރުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގެއްލުން   )ޅ(   ނުވަތަ  އަނިޔާ  ކަނޑައެޅުުމގައި،  ިމންވަރު  ނަގައިދޭ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ 
އެ ނުވަތަ  ފަރާތާއި  ކޮިމއުނިޓީ    ލިބުނު  ފަރާތަކާއި  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތުން 

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކާނެ   ފައިކުށްކުރި ކުއްާޖއާ ބައްދަލުކޮށް  ،ކޮންފަރެންސެއްގައި
ިމކަުމގައި   އެހެންނަަމވެސް،  އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.  ދެފަރާތަށްވެސް  އަދަދާެމދު 
ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވުަމކަށް ނާދެވިއްެޖނަމަ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭނެ އަދަދު 

 ވެ.  ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުންނެ

ނޫނެވެ.  )ކ(    އަދަބެއް  ބަދަލަކީ  ގެއްލުުމގެ  ނަގައިދެވޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ           މި 
ފައިސާއަކީ ދައްކާ  ގޮތުން  ދިނުުމގެ  ބަދަލު  ނަންބަރު ،  ގެއްލުުމގެ        ޤާނޫނު 

ވަނަ ާމއްދާ )ހުއްދަކުރެވިފައިވާ    93)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9
ނުވަތަ   ކަަމށް،  ޫޖރިަމނާއެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  އަދަދުތައް(          ޫޖރިމަނާގެ 

ޤާނޫނުގެ   ާމއްދާއާއި    1005އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1202ވަނަ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ.        ތަބްދީލީ އަދަބެއްކަަމކަށް

އު )އ(    ވަކި  ނަގައިދިނުަމށް  ބަދަލު  ޤާނޫނެއްގައި  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާ  ލުތަކެއް  ސޫކުށް 
ާމއްދާ  ސޫބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އު ލުތަކުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުަމކަށް މި 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

)އަށާރަ(    18ުމރުން  އުމި ާމއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުން ބަދަލު ނަގައިދޭއިރު ކުއްާޖގެ   )ވ(   
)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް   2019/19ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    އަހަރު ފުރިފައި

ޤާނޫ ގެ  ރައްކާތެރިކުރުާމބެހޭ  ގޮތުގެ  44ނު(  ާމއްދާގައިވާ  ބަދަލު    ވަނަ  ަމތިން، 
އަުމރުކުރާނީ އެހެންނަަމވެސް،    ،ދެއްކުަމށް  ަމއްޗަށެވެ.  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްާޖގެ 
އެހިނދު   ދެއްކުަމށް )އަށާރަ(    18ކުއްާޖއަށް  ބަދަލު  ފުރިފައިވާނަމަ،  އަހަރު 
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 ފަރާތުގެ ަމއްޗަށެވެ.     އެ ،އަުމރުކުރާނީ

ފައިވާ ކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ބަދަލު ދެއްކުުމގެ  ކޮށްނަލް ސެންޓަރެއްގައި ބަންދުކަރެކްޝަ )މ(  
ލިބޭނެފަދަ   އާްމދަނީއެއް  ދެއްކުަމށްޓަކައި  ބަދަލު  ކޮށްފިނަމަ،  ކޯޓުން  އަުމރެއް 

ފަރާތްތަކަށް ހަަމަޖއްސައިދިނުަމކީ، ޯމލްޑިވްސް    އެ،  މަސައްކަތެއް ކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ
 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.                                    

 ހަވަނަ ބައި 
 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ދަށުން، ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިޖނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުުމގެ ޤާނޫނެއްގެ   )ހ(  . 151 ިއސްތިުއނާފުކުރުން 
ިޖނާއީ ަމއްސަލައެއްގައި ުޖވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުެމއް ނުވަތަ ނެރެފައިވާ 
އަުމރެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުުމގެ ަމރުޙަލާގައި  

ގެ ފަހުގެ ަމރުޙަލާގައި ކޯޓުން  ފައިވާ ނިންުމެމއް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުަމއިކޯޓުން ނިން
ފިޔަވަޅެއްޅައިއަ ކުރުުމގައި    ،ފައިވާ  އިސްތިއުނާފު  ކޯޓެއްގައި  ަމރުޙަލާގެ  ަމތީ 

ގަވާއިދު"ޢަަމލުކުރާނީ،   އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ    ގޮތުގެ ގައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
އެ   ޙައްޤު  ކުރުުމގެ  އިސްތިއުނާފު  އަދި  ހިެމނޭ  ަމތިންނެވެ.  ަމއްސަލައިގައި 

ލިބޭނެ   ކުރުަމށް  އިސްތިއުނާފު  ަމއްސަލަ  އެ  ލިބިގެންވާކަާމއި،  ދެފަރާތަށްވެސް 
 ޝަރީޢަތުގެ ަމޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ.         ،ުމއްދަތު

ނަަމވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ  އޮތް  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   
އަ ޝަރީޢަތުން  ސާބިތުވުުމން  ކުށް  ގުޅޭގޮތުން ޅައިަމއްޗަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 

ގަވާއިދުގެ   މި  ހުށަހެޅޭނީ،  ދަށުން   139އިސްތިއުނާފަށް  ާމއްދާގެ              ވަނަ 
ުމރާަޖޢާކޮ ފިޔަވަޅުތައް  ކޯޓަށްއެ  ުޖވެނައިލް  އެދި  ހުށަހެޅުަމށްފަހު،    ށްދިނުަމށް 

ނިންުމެމއް   އެކަށީގެންވާ  ނިންުމަމކީ  ނިންމި  ުމރާަޖޢާކޮށް  ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް 
 ބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަަމއެވެ.           ގަނޫންކަަމށް 

ކަ    އަދަބު  ޙުކުްމކުރުަމށްފަހު  ަމއްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާ  ނޑައެޅުން  އިސްތިއުނާފަށް 
ފަސްކޮށްފަސް ތަންފީޛުކުރުން  އަދަބު  ނުވަތަ  ަމއްސަލައެއްނަމަ،  ކޮށްފައިވާ       ފައިވާ 
ޓަކައި، ަމއްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ    ލަތުގައި ަމއްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުަމށްހާ  އެ

 ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުުމން ފުދޭނެއެވެ.        

ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ   )ނ(    ކުއްާޖގެ  ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް 
އަ ފިޔަވަޅުތަކަށް  ޅައިޝަރީޢަތުން  އެ  އިސްތިއުނާފުކުރުުމން،  ފިޔަވަޅުތައް  ފައިވާ 
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ނިންަމއި ކޯޓުން  އިސްތިއުނާފީ  ގެންނަންެޖހޭކަަމށް  ކޯޓަށް   ފައިބަދަލު  ުޖވެނައިލް 
ުޖވެ ަމއްސަލައިގައި  އެ  ފޮނުވުުމން،  ޢަަމލުކުރަންވާނީަމއްސަލަ  ކޯޓުން        ، ނައިލް 

 ންނެވެ.              ަމތީ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 19މި ގަވާއިދުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަކަށް  
 ކުްއޖާ ފޮނުވުން    

ތުހުަމތުކުރެވޭ   )ހ(  . 152 ަމއްސަލައެއްގައި،  ހުށަހެޅޭ  ދަޢުވާލިބޭ ކުއްަޖކު  ކޯޓަށް  ނުވަތަ 
ކުއްަޖކު،  ކުއްަޖކު،   ސާބިތުވާ  ކުށް  ނަންބަރު  ނުވަތަ   18/2019ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު ޢަދުލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15ގެ  (  )ކުޑަކުދިންގެ  ބާބުގައި  ފަދަ    ވަނަ 
 ކުޑަކުދިންގެ ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރަންވާނީ ކޯޓު އަުމރެއްގެ ދަށުންނެވެ.  

ަމތިން ވަކި ަމރުކަޒެއްގައި ކުއްާޖ    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(   
ނެރެންވާނީ  އަުމރު  ކޯޓުން  ނަންބަރު    ،ބަންދުކުރުަމށް   18/2019ޤާނޫނު 

)އަށާރަ( މަސްދުވަސް    18ށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  ނު( އަ)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫ
 ފަހުގައެވެ.    ފުރިހަަމވުަމށް

ނަަމވެސް، އެ ުމއްދަތު ހަަމވުުމގެ  އޮތް  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ނ(   
އެ ުމއް   ކުރިން  އެ  ގެނެވިއްެޖނަމަ،  ވުޫޖދަށް  ަމރުކަޒުތައް  ހަަމވުުމގެ  ފަދަ  ދަތު 

އަުމރު ނެރުަމކަށް    ފައިކުރިން، ވަކި ަމރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބެހެއްޓުަމށް ކަނޑައަޅައި
 މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.         

ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން  
 އޮފިސަރުން 

ރަކާތްތެރިވާންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ  ހަކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގައި   )ހ(  . 153
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފުރުޞަތުތަކަށާއި  ދެވޭ  ކުދިންނަށް  ތެރޭގައި  ނިޒާުމގެ 

  ލަތުގައި ބަލަންެޖހޭ ކަންކަމާ ހާިމންގަނޑުތަކަށް އަހުލުވެރި، ކުއްާޖއަށް ފުރުޞަތު ދޭ  
ަމޢުލޫާމތު ލިބިފައިވާ އަދި ކޯޓުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކަ ނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  ގުޅޭ 

އެ ަމރުޙަލާގައި  އިުޖރާ  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ޮމނިޓަރކުރުުމގެ  ތަކަށް ތުއަކަންކަން 
ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަ ތަްމރީނު ލިބިފައިވާ ދެިޖންސުގެ ޕްރޮބޭޝަން   ކަާމ،  އަހުލުވެރި

 އޮފިސަރުންނެވެ.

ވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިނެއް( މަސްދު  3މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން   )ށ(   
ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން، ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނު ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުން ޢައްޔަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ، ،  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްމރީނު )ނ(   
އޮފިސަރުން  )ހައެއް(    6 ޕްރޮބޭޝަން  ކޯޓުގެ  ތެރޭގައި،  ަމސްދުވަހުގެ 

ަމކީ ޑިޕާޓްަމންޓް  ކުރުުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަްމރީނު    ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ
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 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް )ރ(    އޮފިސަރުންގެ  ޕްރޮބޭޝަން  ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި  ،ކޯޓުގެ   
 ވަނީއެވެ.     ިމ

ޕްރޮބޭޝަންގެ  (1)    ކުރަންެޖހޭ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
 ؛މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އެކިއެކި  (2)    ބާއްވަންެޖހޭ  ުމއައްސަސާތަކާއެކު  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ 
 ؛އިްމތިޒާުމކޮށް ހިންގުންބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް 

ގޮތުން  (3)    ދިނުުމގެ  ފުރުޞަތެއް  ކުއްާޖއަށް  ނުވަތަ  ޕްރޮބޭޝަން  ކުއްާޖގެ 
ކަށަވަރު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން  އެކިއެކި  ޓަކައި   ކުރުަމށް  ހުށަހެޅޭ 

 ؛މަސައްކަތްތައް ކުރުން  ހައިކުރަންެޖހޭ އެންެމ

ބައްދަލުކުރަންެޖހޭ   (4)    ޢާއިލާއާ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި 
 ؛ލަތުގައި އެ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާުމކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުންހާ

ނުވަތަ  (5)    ޕްލޭން  ޑައިވަރޝަން  ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ 
ނުވަތަ ކެއަރ އެންޑް  ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭން ނުވަތަ އެކްޝަން ޕްލޭން  

އެކުލަ ގުޅިގެން ވައިވެލްފެއަރ ޕްލޭން  ބަލާ ސެކްޝަނާ      ލުާމއި، ަމއްސަލަ 
 ؛އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ޮމނިޓަރިންގއާ (6)    ޮމނިޓަރ  ކުއްާޖގެ  ކަންކަުމގައި  ކުރުުމގެ    ގުޅޭ 
 ؛މަސައްކަތްކުރުންފައިވާ އިދާރާތަކާއެކު ގުޅިގެން  ކޮށްވާލުހަމަސްއޫލިއްޔަތު  

ބޭނުންވާ   (7)    ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއަށާއި  ަމރުޙަލާގައި  ކޯޓު 
 ؛އެހީތެރިކަާމއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުން

ން އަުމރެއްގެ ދަށުން، ކުއްަޖކު ސުޕަވައިޒްކުރުން ޜައިންޓެންސިވް ސުޕަވި (8)   
 އެ އަުމރުގައިވާ ގޮތުގެ  ،ލަތުގައިހާވާލުކުރެވޭ  ހަޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކާ  

 ؛ން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންަމތީ

އޮންނަ    ،ެޖހިއްެޖނަމަ   ލަތު ބަލަންހާޢާއިލީ    ގެންކުއްާޖގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް (9)   
 ؛ ތެރެއިން އެކަން ކުރުންލުގެ ސޫއު

ދޫ (10)    ޚިދުަމތްކުރަން  ުމުޖތަަމޢަށް  ކުއްެޖއްނަމަ،  ކޮށްލައިކުއްާޖއަކީ         ފައިވާ 
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 ؛ކުއްޖާ ޮމނިޓަރކުރުން ގެންތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ

ގުޅޭގޮތުން ރިވިއު  (11)    ކުއްާޖއާ  ަމރުޙަލާތަކުގައި  އެކި  ފުރުޞަތުދޭ  ކުއްާޖއަށް 
 ؛ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާުމކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

 ،ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން އެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކޮްމޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓާއި (12)   
ރިޕޯޓާއި ަމއްޗަށް     ،ޕްރޮގްރެސް  ދަށުން ފައިވާށްކޮކުދިންގެ  އަުމރުގެ   

ނުވަތަ   ަމރުކަޒަކަށް  އުނގަންނައިދޭ  ހުނަރު  ތަޢުލީމު  މަސައްކަތުގެ 
އެހެންވެސް   ނުވަތަ  ވަޒީފާއަކަށް  ނުވަތަ  ަމރުކަޒަކަށް  ދަސްކޮށްދޭ 

އެ ސެޝަނަކަށް  ގޮތުގެ  ހާޒިކުދިން    ކައުންސެލިން    ރީ ޒިހާރުވެފައިވާ 
 ؛  އް ބަލައިގަނެ، އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންތަރިޕޯޓު

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ،ބަންދުކުރުަމށް ނިންާމ ކުދިންނާއަދަބު ކަނޑައެޅުަމށްފަހު   (13)   
ކުދިންނަށް   ކުރުާމއި، ބަންދުގައި ތިބޭއިރު އެ  ތު ލުގެ ތެރެއިން ުމޢާަމލާސޫއު

 ؛ހިންގޭ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާުމތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުން

އަނބުރާ ލަތުގައި އެ ކުއްޖާ  ހާ  ކޮށްލާބަންދުން ދޫ  ފައިކުއްާޖއަށް ފުރުޞަތުދީ  (14)   
  ކުއްާޖއަށް ދޭންެޖހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުަމށް   ުމގެ ގޮތުންުމުޖތަަމޢަށް ގެނައު

ކުއްާޖއަށް   އެހީތެރިކަން  އެ  ބޭއްވުާމއި،  ބައްދަލުވުންތައް  ޓަކައި 
 ؛އިންތިޒާުމތައް ހަަމެޖއްސުން ހައިފޯރުކޮށްދިނުުމގެ އެންެމ

ފުރުޞަތެއް (15)    ފައިލެއް   ދޭ  ކޯޓުން  ޕްރޮބޭޝަން  ކުއްަޖކަށް  ކޮންމެ 
 ރެކޯޑުތަކެއް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން.               ހައި ގުޅޭ އެންެމ  ތައްޔާރުކޮށް، އެކަާމ

ދޫކުރެވިފައިވާ  )ހ(  . 154 ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓު  ޕްރޮބޭޝަންގައި  ދަށުން،  ާމއްދާއެއްގެ  އެއްވެސް  ގަވާއިދުގެ  މި 
ކަ ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުއްޖާ ޅައިނޑައަކުއްެޖއްގެ  އެއްގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ  ފައިވާ 

ރިޕޯޓެއް،  ޕްރޮބޭޝަން  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްަޖކާ  ކޮންެމ  ބަލައި،  ޢަަމލުކުރަުމންދޭތޯ 
ތައްޔާރުކުރާ  އެފަދައިން  ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  އޮފިސަރ  ޕްރޮބޭޝަން 

ނަޫމނާއާ   ގައިވާ  25މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު   ،ނީވާ"ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓު" އޮންނަން
 އެއްގޮތަށެވެ.      

ރިޕޯޓު )ށ(    ތައްޔާރުކުރާޕްރޮބޭޝަން  އަންނަނިވި      ރިޢާޔަތްކޮށް،  ަމރުޙަލާއަށް 
   ހިަމނަންވާނެއެވެ.ރިޕޯޓުގައި ަމޢުލޫާމތުތައް 

ަމޢުލޫާމތާއި،    އަކީާޖކުއް (1)    އަންގައިދޭ  ކާކުކަން   އަކީބެލެނިވެރިޔާކާކުކަން 
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 ؛ަމޢުލޫާމތުއަންގައިދޭ 

 ؛ަމރުޙަލާ ފައިވާށް އިވެރިކޮޕްރޮބޭޝަންގައި ބަ (2)   

 ؛ރީޚުތާ ޢުވާ ހުށަހެޅިކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓަށް ދަ (3)   

 ؛ަމއްސަލައިގައި ޙުކުްމކުރި ތާރީޚު (4)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް (5)   

 ؛ތާރީޚު ކޮންފަރެންސް ބޭއްވި އި ކޮންފަރެންސާ ބޭއްވި ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން (6)   

 ތާރީޚު:  ނަމަ، އަދަބު ކަނޑައެޅިނޑައެޅިކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަ (7)   

ފަސްކުރި (8)    ތަންފީޛުކުރުން  ފަސްކުރި   އަދަބު  ފަސްކުރި  ނަމަ،    ތާރީޚާއި، 
 ؛ުމއްދަތު

ފިޔަވަޅުތައް  (9)    އަޅާ  ޝަރީޢަތުން  ފަސްކޮށް،  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު 
އެޅައިއަ އެޅި  ފައިވާނަމަ،  ތަ  ފަދައިން          ލުތަކާއި، ފުސީފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ؛    ގުޅޭ ުމއްދަތުތައް އެ ފިޔަވަޅުތަކާ

ކޮްމޕްލަޔަންސް   (10)    ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓުގައި   ރިޕޯޓާއިކުއްާޖއާ  ޕްރޮގްރެސް 
 ؛ލުތައްފުސީފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ ތަ

ަމޞްލަޙަތު   (11)    ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ  ބެލެނިވެރިޔާއާއި  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި 
ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  އެ  ކޯޓުން  އިދާރާއާ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ 

 ؛ލުތައްފުސީއެކަުމގެ ތަ، ބައްދަލުކޮށްފައިވާނަަމ

 ؛ލުތައްފުސީރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަ ވިކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއް (12)   

އަ (13)    ނުވަތަ ޅައިޝަރީޢަތުން  ފުރިހަަމކޮށްފައިވާނަމަ  ފިޔަވަޅުތައް  ފައިވާ 
ޢަަމލުކޮށްފައިވާނަަމ   އެއްގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 

 ؛ލުފުސީއެކަުމގެ ތަ

 ؛ލުފުސީފިޔަވަޅުތަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ އެކަުމގެ ތަ (14)   

އެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުއްާޖއާ ގުޅޭ   (15)   
އެކަުމގެ   ހުށަހެޅިފައިވާނަަމ  ދަޢުވާއެއް  ނުވަތަ  ތުހުަމތެއް  އިތުރު  ިޖނާއީ 
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 ؛ލުފުސީތަ

ނިން  ންނުޕްރޮބޭޝަ (16)    ޕްރޮބޭޝަންގެ ،  ފައިވާނަަމަމއިވަކިކުރުަމށް  ނުވަތަ 
ނިންފިޔަވަޅުތައް   ގެންނަން  ނިންުމން  ަމއިހުއްޓުަމކަށް  އެ  ފައިވާނަަމ، 

 ؛ނިންމި ސަބަބުތައް

 ކޯޓުގެ ނަާމއި، ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނަާމއި، ތާރީޚާއި، ކޯޓުގެ ސިއްކަ.                       (17)   

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 
 ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން 

ބަންދެްއގަިއ ައދަބު  
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  

 ކުދިން    

ބާބުގައި   . 155 އިުޖރާމި  ހިންގޭނީތުއަބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު    ،ތައް    2019/18ޤާނޫނު 
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން   113)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

އަދަބު )އަށާރަ(    18ުމރުން  އުފެށިއިރު،   ކުށަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ފުރުުމގެ  އަހަރު 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    156ތަންފީޛުކުރަުމންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ިމ ގަވާއިދުގެ  

އަދަބު  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް 
ޢަަމލު ޤާނޫނަށް  ކުދިންނާއި،  ގޮތުން ތަންފީޛުކުރަުމންދާ  އަދަބެއްގެ  ފެށިފަހުން  ކުރަން 

އަނބުރާ  އިޞްލާޙުކޮށް  ކުދިން  އަުމރުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް  ބަންދުކުރުަމށް 
 ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުަމށެވެ. 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ  
ިއޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  

 ހިމެނޭ މަްއސަލަތަްއ

ނަންބަރު   )ހ(  . 156 ޤާނޫނު)  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ  ވަނަ    113ގެ    (ކުޑަކުދިންގެ 
 އަންނަނިވި ަމއްސަލަތަކެވެ.        ،ާމއްދާގެ ދަށުން، ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ 

އެހެން (1)    ޤާނޫނެއްގައި  ނުވާ  އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައި  ހިނދަކު، ހައި  ގޮތަކަށް 
 ؛އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ަމއްސަލަތައްުޖވެނައިލް ކޯޓުގެ 

ނިން (2)    ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް  ނުވަތަ  ކޯޓަކުން  ފައިވާ ަމއި ެމޖިސްޓްރޭޓް 
 ؛ފައި ނުވާ ަމއްސަލަތައްޅައިަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަ

ނިން (3)    ކޯޓުން  ުޖވެނައިލް  ނުވަތަ  ކޯޓަކުން  ފައިވާ ަމއި ެމޖިސްޓްރޭޓް 
އިސްތިއުނާފަށް   ތެރެއިން،   ފައިވާޅައިހުށަހަަމއްސަލަތަކުގެ 
 .ަމއްސަލައެއްނަަމ، އިސްތިއުނާފު ނިިމފައިވާ ަމއްސަލަތައް

ކޯޓުގެ  )ށ(    ުޖވެނައިލް  ހުށަހެޅޭނީ،  ކޯޓަށް  ުޖވެނައިލް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ުޖވެނައިލް ކޯޓުން ނުވަތަ  އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ  

ުމއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުަމށް އަދަބު ކަނޑައަ ފައިވާ  ޅައިެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ވަކި 
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 ަމއްސަލަތަކެވެ.        

ައދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  
ކުދިންނާމެދު ގޮތެއް  

 ކަނޑަެއޅުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 157 ދަށު  156މި  ާމއްދާގެ  ފެށިއިރު، ވަނަ  ޢަަމލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ން 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ަމއްސަލަތައް،  ކުދިންގެ  ތަންފީޛުކުރަުމންދާ  އަދަބު  ބަންދެއްގައި 

ޢަަމލުކުރާނީ ހުށަހެޅުުމން  ކޯޓަށް  އޮފީހުން  ގޮތުގެ  ، ެޖނެރަލްގެ  ާމއްދާގައިވާ   ިމ 
 ަމތިންނެވެ.

ޯމލްޑިވްސް   )ށ(    ކުއްޖާ،  ހުރި  ަޖލުގައި  ބަންދުގައި  ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް 
ފައިވޭތޯ ބެލަުމށްފަހު، އެފަދަ ކޮށްކުރިޔަށްގެންދާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރި

ކުއްާޖ   ޕްރޮގްރާުމގައި  ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމަ،  ކުއްާޖ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި 
ގޮތުގެ    ބައިވެރިވަުމންދާ ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއްގޮތުގެ  ،  ޕްރޮގްރެސް 

ބަންދުނޫން   ރަސްމީ  ހުށަހެޅުަމށް،    14ގިނަވެގެން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ         )ސާދަ( 
 އެ އިދާރާއަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.        

ރިޕޯޓުގައި )ނ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާ    ،މި  ކުއްާޖގެ 
 ގޮތް ހިަމނަންވާނެއެވެ.   އިދާރާއިން ދެކޭ ބެހޭގޮތުން އެ

ރިޕޯޓުގައި  )ރ(    އެ  ލިބުުމން،  ކޯޓަށް  ރިޕޯޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
ސާބިތުވެފައިވާ ަމނައިހި ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ދިރާސާކުރުަމށްފަހު،  ަމޢުލޫާމތު  ފައިވާ 

އެ ކުށުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއް   ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި،ކުށުގެ    ،ކުށުގެ ބާވަތާއި
ލިބިފައިވާނަމަ،  އަނިޔާއެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ނުވަތަ            ނިޔާވެފައިވާނަމަ، 

ކުރުަމށްފަހު، ކުއްާޖއާެމދު ގޮތެއް ނިންާމނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ   ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް އެ
ާމއްދާއިން  158 ބަޔާންކޮށްފައިވާ    166  ފެށިގެން  ވަނަ  ނިޔަލަށް  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ަމތިންނެވެ.        ގޮތުގެ

ހުރި    ކޮށްފައިނަަމވެސް، ބަންދުއޮތް  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ބ(   
ބައިވެރި  ،ކުއްާޖ ޕްރޮގްރާެމއްގައި  އިޞްލާޙީ  ހިންގާ  ނުވާނަމަ،  ކޮށްަޖލުގައި  ފައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ން ޢަަމލުަމތިން ކޯޓު އަންނަނިވި ގޮތުގެ

ކުށަކަށް ( 1)    ބޮޑު  ިޖނާއީ  ކުށަކީ  ސާބިތުވެފައިވާ  ަމއްޗަށް        ވެފައި،   ކުއްާޖގެ 
ކުށުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނިޔާވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް    އެ

ވަނަ ާމއްދާގެ   158ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  
ޕްރޮގްރާެމއްގައި  އިޞްލާޙީ  ކުރިޔަށްގެންދާ  ަޖލުގައި  ދަށުން، 

 ؛ބައިވެރިކުރުަމށް އަުމރުކުރުން



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

134 

 

ވަނަ  (  1ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކީ މި ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ) ( 2)   
ފަދަ ކުށަކަށް ނުވާނަމަ، ކުއްާޖއާެމދު ފިޔަވަޅު    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަންބަރު
ގެ  ާމއްދާ 161ވަނަ ާމއްދާއިން ފެށިގެން  158މި ގަވާއިދުގެ   ،އެޅުުމގައި
ގޮތުގެ  ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާއިން   164  ަމތިންނާއި،  ވަނަ 

ގޮތުގެ  166ފެށިގެން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް  ާމއްދާގެ  ަމތިން    ވަނަ 
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.               

ބަންދުކޮށްފަިއ ތިބޭ ކުދިން  
 ިއޞްލާުޙކުރުން   

ތިބޭ ކުދިން،    ފައިކޮށްކުށް ސާބިތުވުަމށްފަހު، ަޖލުގައި ނުވަތަ ަމރުކަޒެއްގައި ބަންދު )ހ(  . 158
ސަރވިސްއިން   ކަރެކްޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް  ަމރުކަޒުތަކުގައި  އެ  ނުވަތަ  ަޖލުގައި 

 ކުރިޔަށްގެންދާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާުމގައި ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.        

ގޮތުގެ  )ށ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުއްާޖ    މި  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  އެފަދަ  ަމތިން 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  މި  ލާޒިުމކޮށް،  ނަޫމނާއާ    24ބައިވެރިކުރުވުން  ގައިވާ 

ކުއްޖާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިކުރުަމށް އަންގައި، ޯމލްޑިވްސް  ،  އެއްގޮތަށް
އަުމރު"   "ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް 

 ނެރެންވާނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ ދަށުން އަުމރު ނެރޭއިރު، އެ އަުމރުގެ ދަށުން ކުއްާޖ ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  މި   )ނ(   
ބޭއްވޭ   ،ގޮތް ދެފަރާތާއެކު  އެ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް،  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއަށާއި 

ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްާޖ    ،ބައްދަލުވުެމއްގައި
ބައިވެރި ޕްރޮގްރާުމގައި  ގޮތާއި، އިޞްލާޙީ  ފުރިހަަމކުރަުމންދާ  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ވެ، 

ބެލުަމށްފަހު،   ބަދަލުތަކަށް  ހެޔޮ  އަންނަުމންދާ  ކުއްާޖއަށް  އަޚްލާޤަށާއި  ކުއްާޖގެ 
ަޖލު ކުރިން  ހަަމވުުމގެ  ުމއްދަތު  ކަނޑައެޅި  ކޯޓުން  ގައި  ބަންދުކުރުަމށް 

ބަންދުކުރުުމން   ަމރުކަބަންދުކޮށްފައިވާ  ފައިވާ  ބަންދުކޮށް  ޒެއްގައިނުވަތަ 
 ،، ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަންލައިން ކުއްާޖ ދޫކޮށްކުރުުމބަންދު

 ކުއްާޖއަށާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.     

ކުްއޖާ ޕްރޮގްރާމު  
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ގޮތް  

 ބެލުން   

ބައިވެރިކުރުަމށްފަހު،  )ހ(  . 159 ޕްރޮގްރާެމއްގައި  އިޞްލާޙީ  ކުއްޖާ  ދަށުން  ބާބުގެ            މި 
ބަލަހައްޓަުމން   ކޯޓުން  ގޮތް  ފުރިހަަމކުރަުމންދާ  ކުއްާޖ  ޕްރޮގްރާމު  އެ 

ކަނޑަ ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  އަދި  ުމއްދަތަށް އަޅައިގެންދަންވާނެއެވެ.  އަދަބުގެ  ފައިވާ 
ޕްރޮގްރާ ކުއްޖާ  ރިޕޯޓު، ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޕްރޮގްރެސް  ގޮތުގެ  ފުރިހަަމކުރަުމންދާ  މު 

ުމއްދަތު  ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކޯޓަށް ފޮނުވަުމން ގެންދަންވީ 
 ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ސަރވިސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   
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ަޖލުގައި   )ށ(    އިތުރުން  ރިޕޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނުވަތަ  މި 
ަމރުޙަލާގައި   އިޞްލާޙުވުުމގެ  ބެލުަމށާއި، ކުއްޖާ  އުޅޭނޫޅޭގޮތް  ކުއްޖާ  ަމރުކަޒުގައި 
ކުއްާޖއަށް ކޯޓުން ދޭންެޖހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުަމށްޓަކައި، ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި 

  ،އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ  ތު  ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުުމގެ ނުވަތަ ކުއްާޖއާ ފޯނުން ުމޢާަމލާ
 ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      

ރިވިުއ ބަްއދަލުވުންތަްއ  
 ބޭްއވުން

ޕްރޮގްރާުމގައި   )ހ(  . 160 ޮމނިޓަރ    ފައިވާށް ބައިވެރިކޮއިޞްލާޙީ  ޕްރޮގްރެސް  ކުދިންގެ 
ުމއްދަތެއް  އަވަސް  އެންެމ  ބަދަލުކުރެވިދާނެ  ުމުޖތަަމޢަށް  ކުދިން  އެ  ކުރުަމށާއި، 

ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ކަާމ  ބެލުަމށްޓަކައި،  ގުޅުންހުރި    ަމތިން، 
 ުމއައްސަސާތަކާއެކު ރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކޯޓުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(    ަމއްޗަށް  އޮތް  މި  ނަަމވެސް، ކުއްާޖގެ 
ކުށަކަށް ބޮޑު  ިޖނާއީ  ކުށަކީ  އެއްވެސް    ސާބިތުވި  ސަބަބުން  ކުށުގެ  އެ  ވެފައި، 

ނިޔާވެފައިވާނަަމ އަނިޔާއެއް    ،ފަރާތެއް  ބޮޑު  ކުއްަޖކަށް  ނުވަތަ  ީމހަކަށް  ނުވަތަ 
ވާނަަމ، ުމުޖތަަމޢަށް    ލިބިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުށަކީ އަނިޔާވެރި ކުށެއް ކަަމށް 

ކުއްާޖގެ   އެ  ަމޝްވަރާކުރަންވާނީ،  އަވަހަށްވެސް  އެންެމ  ބަދަލުކުރުާމެމދު  ކުއްޖާ 
އަދަބުގެ   ކަނޑައެޅިފައިވާ   އެއްބައި( ތަންފީޛުކުރުަމށް  )ތިންބައިކުޅަ  3/1ަމއްޗަށް 

 ފަހުގައެވެ.  

ލަތެއްގައި، ހާ  ނަަމވެސް، ޚާއްޞައޮތް  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ނ(   
ުމުޖތަަމޢަށް  ކުއްާޖ  ކުރިން،  ުމއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  އެ 

ނިންުމުމގެ   ަމޝްވަރާކުރުަމށް  ފަނޑިޔާރަށް ބަދަލުކުރުާމެމދު  އިޚްތިޔާރު 
ފުރިހަމަވާނަަމ ކަންކަން  އަންނަނިވި  ޚާއްޞަ    ، ލިބިގެންވެއެވެ.  އެފަދަ  އެއީ 

 ލަތެއްކަަމށް ބެލެވިދާނެއެވެ.   ހާ

ފައިވާ ވައިކުއްޖާ ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ ަމރުކަޒުން ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނު ( 1)   
އެ  ރިޕޯޓާއި،  ބެހޭގޮތުން ކުއްާޖގެ    ޕްރޮގްރެސް  ސުލޫކާ  އަޚްލާޤާއި 

ުމުޖތަަމޢަށް   ވާފާހަގަކޮށްފައި އޭނާއަކީ  ބިނާކޮށް،  ަމއްޗަށް  ކަންކަުމގެ 
ފަރާތެއްކަަމށް   ބަދަލުކުރެވިދާނެ އައިސްފައިވާ  ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ފަދަ 
 ؛ބޫލުކުރެވުންގަފަނޑިޔާރަށް 

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ކިބައިން ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ކިބައިން  ( 2)   
 ؛ފަށް އެދެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުންާމފަށް އެދިފައިވުން ނުވަތަ ާމއޭނާ 
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އަން ( 3)    ދެއްކުަމށް  ދިޔައެއް  ދެއްކުަމށް ގައިަމރުގެ  ދިޔަ  ަމރުގެ  ފައިވާނަަމ، 
 ؛ބޫލުކުރެވުންގަވާކަން ފަނޑިޔާރަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި

ޢާއި ( 4)    ބަންދެއްގައި ހާ  ލާގެކުއްާޖގެ  ުމއްދަތެއްގެ  ދިގު  ހުރިގޮތުން،  ލަތު 
ހުރުަމށްވުރެ، ޢާއިލާއަށް އެހީތެރިވެ، ުމުޖތަަމޢުގައި ބިނާކުރަނިވި ދައުރެއް 

 ބޫލުކުރެވުން.ގަުމކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ންއަދާކުރުން ުމހި

)ނ( ގައިވާ އިޚްތިޔާރުމި   )ރ(    ބޭނުންކުރުުމގެ ކުރިން، ކުއްާޖ    ،ާމއްދާގެ  ފަނޑިޔާރު 
ލިބިފައިވާނަަމ އަނިޔާއެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ނުވަތަ    ،ކުރި 

އެއްވެސް ފަރާތެއް ނިޔާވެފައިވާނަމަ، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ 
ހޯދުަމށްޓަކައި،   ދެކޭގޮތް  އެކަާމެމދު  ކޯޓުން  އެ ޢާއިލާއިން   ފަރާތާ 

 ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

 ގަވާއިދުގެ  މި   ، ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ )ބ(   
 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.    110

ގުޅޭގޮތުން   )ޅ(   ބައްދަލުވުުމގައި  އްވާބާކުއްާޖއާ  އަދަބު    ،ރިވިއު  ކޯޓުން  ކުއްާޖއަށް 
ިމ ޕްލޭނެއް    ކަނޑައެޅުަމށްޓަކައި  ސެންޓެންސިންގ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ 

އެ ަމޝްވަރާނުޕްލޭ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ،  ކަންކަާމެމދު  ހިެމނިފައިވާ   ގައި 
ޕްލޭން   ކުއްޖާ އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ   އިރު،ލިވައިއެކުލަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
ގެނައުަމށްޓަކައި   ގެންނަން    ފައިވާވައިރާުމުޖތަަމޢަށް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ގޮތަށް 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުުމގައި ަމޝްވަރާކޮށް   ެޖހޭކަަމށް ފެންނަނަމަ، އެ
އަދަބު   ނިންމަންވާނެއެވެ.  ޕްލޭނެއް ކަނޑައެޅިގޮތްތަކެއް  އެފަދަ  އިރު 

  ނެ ގޮތާ ނުވާނަމަ، ކުއްޖާ ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާ  ފައިއިލަވައިއެކުލަ
 ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.        

މުޖުތަމަޢަށް  
 ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ެއދުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 161 ނުވަތަ    156މި  ަޖލުގައި  ުމއްދަތަކަށް  ދިގު  ދަށުން،  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ބަދަލުކޮ ުމުޖތަަމޢަށް  ކުއްަޖކު  ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި  އެދި   ަމރުކަޒެއްގައި  ށްދިނުަމށް 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ،ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު

 ؛ހުރި ކުއްާޖ ކޮށްފައިބަންދު ( 1)   

 ؛ހުރި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކޮށްފައިބަންދު ( 2)   

 ؛ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ( 3)   
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 ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް.  ( 4)   

ގޮތެއް   )ށ(    އެކަާމެމދު  ލިބުުމން،  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުެމއް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ނިންާމނީ، ކުއްާޖ ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި 

 ތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.      ތުއައިުޖރާ

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުއްަޖކު ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ކުރިން އެ ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ   )ހ(  . 162 މީޑިޭއޝަން މަރުޙަލާ 
ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ބަހެއް ކޯޓުން 
ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްޖާ ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުަމށް ނިންާމ ނިންުމުމގައި، އަނިޔާ  

ފަ އިޙްތިރާމު ލިބުނު  ޙައްޤުތަކަށް  ޢާއިލާގެ  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި  ނުވަތަ  ރާތް 
ކުރަންވާނެއެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާއިން ދެކޭގޮތް 
ރިޢާޔަތްކޮށް،  ބަދަލުތަކަށް  ހެޔޮ  އައިސްފައިވާ  ކުއްާޖއަށް  އަދި         ބެލުަމށްފަހު، 

ދަށުން، ބާބުގެ  އަ  މި  ކުއްާޖއާއި  ފަރާތުގެ އެ  ނިޔާވި  ފަރާތާ ނުވަތަ  ނިޔާ ލިބުނު 
ަމތިން މީޑިއޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގެ   ޢާއިލާއާ ދެެމދު މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

ބައްދަލުވުެމއް  )ށ(    މީޑިއޭޝަން  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެ ކުށާެމދު    ކުރެވި، އޭނާއަށް  ސާސް ހު ކުށުގެ އި  ކުއްާޖ ކުރި އިންތިޒާުމކުރަންވާނީ،  

ކުށަށް   ހިތާަމކުރާކަާމއި،  ބޭނުންވާކަަމށްާމކުއްޖާ  އެދުަމށް  ކުށްކުރާ   ،ފަށް 
ގާތުގައި   ގެކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ކޭސް ވާކަރުކުޑަކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތް

 ނަަމއެވެ.        ގާތުގައި ކުއްޖާ  ބުނެފައިވާ  ގެނުވަތަ ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރު

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ނުވަތަ    ،ީމޑިއޭޝަންގައި  ގެންދާމި ާމއްދާގެ ދަށުން ކުރިޔަށް   )ނ(   
ކޯޓު ބައިވެރިވުަމށް  ޢާއިލާ  ފަރާތުގެ  އެދެންވާނީނިޔާވި  ފަރާތުގެ   އެ  ، ން 

ަމ ބޭއްވޭ  ީމޑިއޭޝަން  ކުރިން،  ހޯދުުމގެ  ރުހުން  ދާއި،  ގުސަރުހުާމއެކުގައެވެ. 
 ތަށްގޮތުގެ ަމޢުލޫާމތު، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާ  ނެގެންދާމީޑިއޭޝަން ަމރުޙަލާ ކުރިޔަށް  

ގަވާއިދުގެ   މި  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ޢާއިލާއަށް  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި       ނުވަތަ 
ރުހުން''   26ަޖދުވަލު   ދޭ  ބައިވެރިވުަމށް  ަމރުޙަލާގައި  ''މީޑިއޭޝަން           ގައިވާ 

 ފަރާތުން ރުހުން ދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  އެ ، މި ލިޔުުމގައި

ލިބު )ރ(    މީޑިއޭޝަންގައި  އަނިޔާ  ޢާއިލާއަށް  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި  ނުވަތަ  ފަރާތް  ނު 
އެ  އެދުަމކީ  ގެއްލުންތަކެއް    އެކަުމން ފަރާތަށް    ބައިވެރިވުަމށް  ނަފްސާނީ  އިތުރު 

ކުރިަމތިވެދާނެ ކަެމއްކަަމށް ބެލެވޭނަަމ، ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން  
ފަރާތުގެ    އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ  އެފަދަ ަމޢުލޫާމތެއް ކޯޓަށް ދީފައިވާނަމަ،
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ޢާއިލާގެ ަމޞްލަޙަތަށްޓަކައި މީޑިއޭޝަން ަމރުޙަލާ ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުަމށް ކޯޓުން 
 ނިންމަންވާނެއެވެ.       

ކުއްާޖއާއި އެ ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާ ނުވަތަ ނިޔާވި  )ބ(   
މީޑިއޭޝަން ބައްދަލުވުެމއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގެ   ގެންކޮށްތަންފަރާތުގެ ޢާއިލާ އެއް

   ފަރާތާ ވަކިވަކިން ކޯޓުން ބައްދަލުކޮށް، މީޑިއޭޝަން ބައްދަލުވުަމށް   ކުރިން، އެ ދެ
ވާނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްދާނެ   ކޮށްދޭން  ވެސް ތައްޔާރު  ފަރާތް  އެ ދެ

ިމންގަނޑުތަކާ  ގޮތާއި،   ހިފަހައްޓަންެޖހޭ  ފަރާތްތަކުން  ބައިވެރިވާ  ބައްދަލުވުުމގައި 
ފަންނީ  އިދާރާއެއްގެ  އެއްވެސް  ިމކަުމގައި  ދޭންވާނެއެވެ.  ަމޢުލޫާމތު  ބެހޭގޮތުން 

 އެ އެހީތެރިކަަމށް ކޯޓުން އެދެންވާނެއެވެ.   ،އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް ބޭނުންވާނަަމ

ކުރިޔަ )ޅ(   ދަށުން  ާމއްދާގެ  ބައިވެރިވާނީ   ގެންދާށް  މި  ބައްދަލުވުެމއްގައި  މީޑިއޭޝަން 
 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. 

 ؛ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ ( 1)   

 ؛ބަންދުގައި ހުރި ކުއްާޖ ( 2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ( 3)   

ފަރާ ( 4)    ލިބުނު  ގޮތުގައި    އެ  ތާއިއަނިޔާ  އެހީތެރިއެއްގެ  ީމހަކު  ފަރާތުގެ 
 ؛ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ

ނިޔާވެފައިވާނަމަ،   ( 5)    ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ކުރި          ކުއްޖާ 
 ؛ފަރާތުގެ ޢާއިލާ އެ

އިދާރާއިން  ( 6)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 ؛ކުއްާޖގެ ކޭސް ވާކަރ

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ( 7)   

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް.  ( 8)   

ނަަމވެސް،  އޮތް  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ ނަންބަރު(  3މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ) )ކ(   
އަހަރު ފުރިފައިވާނަމަ، އަދި ބެލެނިވެރިޔާ )އަށާރަ(    18ހުރި ފަރާތަށް    ކޮށްފައިބަންދު

ފަރާތުން އެދޭނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ ބައިވެރިކުރުަމކާ   ބައިވެރިނުކޮށް ކުރިޔަށްދާން އެ
 ނުލައި މީޑިއޭޝަން ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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ފަށް އެދެން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ  ާމ  އޭނާކުށަށް    ކުއްާޖ ކުރިމި ބައްދަލުވުުމގައި   )އ(   
އެ ފުރުޞަތު ކުއްާޖއަށް  ،ޢަަމލާެމދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންވާނަަމ ކުރި

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުުމގައި  )ވ(    މި  ޢާއިލާއިން  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ލިބުނު       އަނިޔާ 
އި  އެ ބޭނުންވާނަަމހުފަރާތުގެ  ހާަމކުރަން  އެ  ، ސާސްތައް  ފުރުޞަތު  ފަރާތަށް   އެ 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

މި ބައްދަލުވުުމގައި ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުން ބައިވެރިވާ ފަރާތުން،  )މ(  
ފު ދިނުާމ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ާމފަށް އެދުާމއި ާމދީނުގައި  

ޙައްޤުތަކަށް ކުރުާމއެކީ، ޞުލްޙަވެރި   ވާހަކަދައްކައި، ދެފަރާތުގެ  އިޙްތިރާމު  ވެސް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.   ގެންދިއުަމށް މަސައްކަތް ށްޔަނިުމަމކާ ހަަމ

އި )ފ(    ޙައްޤުތަކާ  ދެފަރާތުގެ  އިޙްތިރާުމކުރުާމއެކު  ހުޞުލްޙަވެރިކަާމއެކު  ސާސްތަކަށް 
ޤާއިުމ ކޯޓުން  ާމޙައުލެއް  ގެންދެވޭނެފަދަ  ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުން   މީޑިއޭޝަން 

އެންެމ ބައްދަލުވުުމގެ  މި  އަދި  އިންތިޒާުމކޮށް    ހައި ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަންތައްތައް 
ތަްމރީނު   ،ކުރިޔަށްގެންދާނީ ޚާއްޞަ  މީޑިއޭޓްކުރުުމގެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ިމފަދަ 

 ލިބިފައިވާ ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރެކެވެ.    

ރެސްޓޯރޭޓިވް  
 ކޮންފަރެންސް 

ކުއްާޖ  ކޮށްފައިދުބަން )ހ(  . 163 ފަރާތާ   ،ހުރި  ލިބުނު  އަނިޔާ  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ކުރި  އޭނާ 
ނުލައި،   އެހީއާ  މީޑިއޭޓަރެއްގެ  ބައްދަލުކޮށް،  ޢާއިލާއާ  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި  ނުވަތަ 

ސިޓީއެއް ާމވާހަކަދައްކައި   ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ،  އެދެން  ފަށް 
ރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ހުށަހެޅުުމން، އެ ފުރުޞަތު ހަަމަޖއްސައިދިނުަމށް ކޯޓުން ކު

 ގެންދަންވާނެއެވެ.  ކުރިޔަށް

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާއިން މީޑިއޭޓަރެއްގެ އެހީއާ  )ށ(   
ހުރި ކުއްާޖއާ ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް   ކޮށްފައިދުނުލައި، ބަން

ރުޞަތު ހަަމަޖއްސައިދިނުަމށް ކޯޓުން ކުރަންެޖހޭ  ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުުމން، އެ ފު
 ގެންދަންވާނެއެވެ.      ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް

މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ރެސްޓޯރޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ފުރުޞަތު   )ނ(   
  ކޮށްފައި ލިބިގެންވަނީ، މި ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި ބަންދު

 ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ދިނުާމެމދު ކޯޓުން ބަލަުމންދާ ަމއްސަލަތަކުގައެވެ.  

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 164 ޑިސްޗާރޖް ޕްލޭން  ާމއްދާގެ    160މި  ބާވަނަ  ބައްދަލުވުުމގައި   އްވާދަށުން  ރިވިއު 
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ރިޢާޔަތްކޮށް  ަމޝްވަރާކުރި ގޮތުގެ  ،ކަންކަަމށް  ާމއްދާގައިވާ  ކުއްާޖ    މި  ަމތިން 
ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ    ،އަނބުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުަމށްޓަކައި ޑިސްޗާރޖް ޕްލޭނެއް 

 ލަންވާނެއެވެ.                 ވައިއެކުލަ

އަންނަނިވި    ،ގައިނުކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޑިސްޗާރޖް ޕްލޭ )ށ(   
 ނަންވާނެއެވެ. ކަންކަން ހިަމ

 ؛ކުއްޖާ އަނބުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ަމރުޙަލާތައް ( 1)   

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާނެ ޝަރުޠުތައް ( 2)   

ޮމނިޓަރިންގ   ( 3)    ކުރެވޭ ހަކުއްާޖގެ  ޮމނިޓަރ  އިދާރާއާއި،  ވާލުކުރެވޭނެ 
 ؛ލުތައްފުސީރިޕޯޓުކުރަންވީ ގޮތުގެ ތަ ގޮތާބެހޭގޮތުން ކޯޓަށް 

ތަ ( 4)    ދިރިއުޅޭނެ  ަމޢުލޫާމތާއި، ކުއްޖާ  ރަށަކަށް   ނުގެ  އެހެން  ފިޔަވައި   ާމލެ 
ބޭނުންވާނަމަ،    ކުއްާޖ ދާން  އިންތިޒާުމ  ކަރަށައެ  ދިރިއުޅެން  ދެވޭނެ  ށް 

 ؛ހަަމެޖހިގެންދާނެ ގޮތް

ޝައުޤުވެރިވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ހަަމެޖހިފައިވާ ގޮތުގެ އުނގެނުަމށް ކުއްޖާ   ( 5)   
 ؛ލުފުސީތަ

 ؛ގޮތް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ހަަމެޖހިފައިވާ ( 6)   

ބޭނުންވާނަަމ ( 7)    ކައުންސެލިންގ  ނުވަތަ  ފަރުވާއެއް  ބާވަތެއްގެ              ، ވަކި 
 ؛އެ އިންތިޒާމު ހަަމެޖހިގެންދާނެ ގޮތް

އެހީތެރިކަން  ( 8)    ާމލީ  ިމންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ފަށައިގަތުަމށްޓަކައި  ދިރިއުޅުން 
 ؛ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް

 ގައި ހިމަނަން ފެންނަ އިތުރު ކަންތައްތައް.ނުމި ޕްލޭ ( 9)   

  ،ަމތިން ޑިސްޗާރޖް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުުމގައި  މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(   
ަމޝްވަރާ ކޯޓުން  ބެލެނިވެރިޔާއާ  ކުއްާޖގެ  އަދި    ކުއްާޖއާއި  ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޓަކައި ބޭނުންވާނެ    ކުރުަމށް  ުމުޖތަަމޢަށް ނިކުމެ، ރަނގަޅު ދިރިއުޅުެމއް އާރާސްތު
 ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  އެހީތެރިކަާމެމދު ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ހާަމކުރުަމށް އެ

ަމދުވެގެން   )ރ(    ބަދަލުކުރުުމގެ  ކުއްޖާ  ކުރިން،    1ުމުޖތަަމޢަށް  )އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ 
ލަތާއި ުމުޖތަަމޢަށް އެނބުރި އައިސް ދިރިއުޅުުމގެ އިންތިޒާުމތައް  ހާކުއްާޖގެ ޢާއިލީ 
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   ރިލީސް އެސެސްެމންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. -ޕްރީ   ،  ހަަމެޖހިފައިވާ ގޮތް ބެލުަމށްޓަކައި
އެސެސްެމންޓް  އެސެސްެމންޓް    ،ހަދާނީ  މި  ިމ  އޮފިސަރެވެ.  ޕްރޮބޭޝަން  ކޯޓުގެ 

ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  ދިރިއުޅޭ  ޢާއިލާ  އެއްކޮށް، ކުއްާޖގެ  ަމޢުލޫާމތު       ހެދުަމށްޓަކައި 
އެ ހާތަނުގެ    އެ ވަޒަންކުރުަމށްފަހު،  ކުއްާޖގެ    ލަތު  ދިރިއުޅުަމކީ  ތަނުގައި 

ގޮތް ނޫންކަަމ އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެކަން ަމޞްލަޙަތަށް  ށްވާނަމަ، ސަބަބުތަކާއެކު 
 ގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.              ޓުއެސެސްެމން

ައދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  
ކުދިން ޕްރޮބޭޝަންގަިއ  

 ދޫކުރުން 

    ، މި ބާބުގެ ދަށުން ުމުޖތަަމޢަށް ބަދަލުކުރެވޭ ކުދިން ޕްރޮބޭޝަންގައި ދޫކުރަންވާނީ )ހ(  . 165
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  ދަށުންނެވެ.   18މި  ގެ  އަުމރު''  ''ޕްރޮބޭޝަން            ގައިވާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިަމނަންވާނެއެވެ.       ، އަުމރުގައި ިމ

 ؛އަުމރު ނަންބަރާއި، އަުމރު ނެރޭ ކޯޓުގެ ނަން ( 1)   

ބެލެނިވެރިޔާ  އަކީކުއްާޖ ( 2)    ކުއްާޖގެ  ަމޢުލޫާމތާއި،  އަންގައިދޭ   އަކީކާކުކަން 
 ؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ( 3)   

ަމރުކަޒުގައި   ( 4)    ނުވަތަ  ަޖލުގައި  ތެރެއިން  އަދަބުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ؛ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު

ަމރުޙަލާގައި  ( 5)    އެ  ަމރުޙަލާއާއި  ބަދަލުކުރެވޭ  ުމުޖތަަމޢަށް  ދަށުން  އަުމރުގެ 
 ؛ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު

 ؛ފައިވާ ޝަރުޠުތައްށްއަުމރުގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކޮ ( 6)   

ޮމނިޓަރ ކުރާ އިދާރާއަށް   ގޮތާއި،   ނެޮމނިޓަރ ކުރާއަުމރުގެ ދަށުން ކުއްާޖ   ( 7)   
 ؛ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކޮށްވާލުހަ

 ؛އަުމރު ނެރުނު ތާރީޚު ( 8)   

 ކޯޓުގެ ސިއްކަ. ޔާއި،ސޮ ، އަުމރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރުގެ ނަާމއި ( 9)   

ޝަރުޠުތަކެއް  )ށ(    ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ނެރޭއިރު  އަުމރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އިޤުރާރުވެ،  ކުއްޖާ  ޢަަމލުކުރުަމށް  އެއްގޮތަށް  ޝަރުޠުތަކާ  އެ            ކަނޑައަޅައި، 

ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  އަދި   22މި  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  އެއްބަސްވުުމގައި        ގައިވާ 
އެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، އަދަބުގެ ބާކީ އޮތް ބައި ތަންފީޛުކުރުަމށް ަޖލަށް  
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އެ ފަރާތަށާއި އެ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ،   އަނބުރާ ފޮނުވޭނެކަންނުވަތަ ަމރުކަޒަށް
 ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.   

ބަދަލު   )ނ(    ގެއްލުުމގެ  ނުވަތަ  ދިޔަ  ަމރުގެ  ސަބަބުން  ޢަަމލުގެ  ކުށުގެ  ކުރި  ކުއްޖާ 
ފައިވާނަަމ، އެ ނިންުމާމ އެއްގޮތަށް އެކަން  ޅައިނަގައިދިނުަމށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަ

ޝަރުޠުކޮށްފު އެކުލަ  ،ރިހަަމކުރުަމށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލާ  ވައިމި 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   އެކަން އެއްބަސްވުުމގައި

ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރެވެ. ނުވަތަ   ، މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަުމރު ނެރޭނީ )ރ(   
 ވާލުވެ ހުރި ފަނޑިޔާރެވެ.  ހަކޯޓު ހިންގުމާ 

މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  
 މަރުަޙލާތަްއ

ކަނޑައަ )ހ(  . 166 އަދަބު  ބަންދުކުރުަމށް  ަމރުކަޒެއްގައި  ނުވަތަ  ކުއްަޖކު ޅައިަޖލުގައި  ފައިވާ 
ބަދަލުކޮށް   ކުރަންވާ  އެއްކޮށްުމުޖތަަމޢަށް  ަމރުޙަލާތަކަށް ިމނިވަން  އެކި  ނީ 

 ވަނީއެވެ. ިމތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ލައިގެންނެވެ. އެ ަމރުޙަލާތައްހައިބަ

ހައުސް ( 1)    ބަދަލުކުރުން   އަކަށްހާފްވޭ  ޝެލްޓަރއަކަށް  ކުޑަކުދިންގެ  ނުވަތަ 
 ؛ނުވަތަ ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުން

 ؛، ރަށު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުންލައިގޭބަންދުން ދޫކޮށް ( 2)   

 އެއްކޮށް ދޫކޮށްލުން.  ( 3)   

ގޮތުގެ )ށ(    ާމއްދާގައިވާ  ަމރުޙަލާއަށް    މި  އަނެއް  ަމރުޙަލާއިން  އެއް  ކުއްާޖ  ަމތިން 
ތަބާވާ    ،ބަދަލުކުރަންވާނީ ކުއްާޖ  އަުމރަށް  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ 

 ިމންވަރު ވަޒަންކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.     

ހިފަހައްޓާނަމަ  )ނ(    ޕާސްޕޯޓު  ކުއްާޖގެ  ބަދަލުކުރާ  ނެރޭނީ  ،ުމުޖތަަމޢަށް  އަުމރު           ، އެ 
 ންނެވެ.          ތީަމ  ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެވަނަ  52ގަވާއިދުގެ  ިމ

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(    ގެ ދަށުން ކުއްޖާ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލުަމށް ވަނަ ނަންބަރު(  3މި 
ގޮތަކީ  ހުރި  ަމޞްލަޙަތު  އެންމެ  އިޞްލާޙުވެއްެޖކަާމއި،  ކުއްޖާ  ނިންަމންވާނީ، 

އެއްކޮށް ކުއްާޖ  ވޭތުކުރުަމށްޓަކައި  ދިރިއުޅުެމއް  ބަންދުން   ބިނާކުރަނިވި 
ފަނޑިޔާރަށް   ކުއްޖާ  ގަދޫކޮށްލުންކަަމށް  އެފަދައިން  އަދި  ބޫލުކުރެވިއްެޖނަަމއެވެ. 

އެއްކޮށް ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން ނިންަމއިފިނަމަ، އަދަބުގެ ބާކީ އޮތް ބައި ތަންފީޛުކުރަން  
  ގައިވާ "އަދަބު ތަންފީޛު   29ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު    ކަަމށް ކަނޑައަޅައި، ިމ  ނެނުެޖހޭ

 ށް އަންގާ އަުމރު" ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ.   ނުކުރުަމ
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ނިންމާ   )ބ(    ކޯޓުން  ދޫކޮށްލުަމށް  ކުއްޖާ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ           ލަތުގައި ހާމި 
ޫޖރިަމނާއެއް  ދައްކަންެޖހޭ  ކުއްޖާ  ދައުލަތަށް  ސަބަބުން  ކުށުގެ  އެ  އޮތް  އެ  ނަމަ، 

ޫޖރިަމނާ ދެއްކުަމށް ކުއްާޖ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު، ޫޖރިަމނާ  
ފުކޮށްދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ނިންުމެމއް  ާމ

ގައިވާ  30ފަނޑިޔާރު ނިންަމއިފިނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 
ފު ކޮށްދެވިފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  ާމަމނާ  "ޫޖރި

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.       

ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފެންނަން ހުންނާނޭ  ކޮށްކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން    ކޮށްލާމި ބާބުގެ ދަށުން ދޫ . 167 ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުން 
ކުއްަޖކަށް   ކޮންމެ  އަދި ފަދައިން  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކޮށް               ފައިލެއް 

 ކޯޓުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިސްޓަަމށް އަޕްޑޭޓްކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.   ،އެ ަމޢުލޫާމތުތައް

ދަުއލަތުގެ  
މުައްއސަސާތަކުގެ  
 ެއހީތެރިކަން ހޯދުން 

އަނބުރާ   . 168 އިޞްލާޙުކޮށް  ކުޑަކުދިން  ސިފައެއްގައި  ކުށްކުރާ  ނިޒާމީ  ނެރުަމކީ  ުމުޖތަަމޢަށް 
މަސައްކަތަކަށްވާތީއާއި ގެންދަންެޖހޭ  ބިނާކުރަނިވި   ،ކުރިޔަށް  ދުރުހެލިކޮށް  ކުށުން  ކުއްޖާ 

ކަާމބެހޭ   ދައުލަތުގެ  ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނީ  ކުއްާޖއަށް  ަމގު  އާރާސްތުކުރުުމގެ  ދިރިއުޅުެމއް 
ަމސައް  ހައިއެންެމ ގުޅިގެން  ނަންބަރު ުމއައްސަސާތަކެއް  ޤާނޫނު  ކަަމށްވާތީ،  ކަތްކޮށްގެން 
ގެ ދަށުން، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް  )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( 2019/18

އަނބުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުަމށް ުޖވެނައިލް ކޯޓުން ކުރާ ަމސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ 
 ދޭންވާނެއެވެ. ރުލުންފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާ ހައިއެންެމ

މަޢާފު ދިނުމާިއ ައދަބު  
 ލުިއކޮށްދިނުން 

   ފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަުމންދާ ަމރުޙަލާގައި، ޅައިކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން ކަނޑައަ . 169
  2010/2ފުކޮށްދިނުަމށް ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުަމށް އެދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ާމއެ އަދަބު  

)ަމޢާފު ދިނުާމއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ކްލެެމންސީ  
ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުާމެމދު ގޮތެއް ނިންުމުމގެ ކުރިން، އިޞްލާޙީ  ބޯޑަށް  
ފައިވޭތޯ ނުވަތަ ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ ކޮށްޕްރޮގްރާެމއްގައި އެ ކުއްޖާ ބައިވެރި  ވެސްއެއް

ަމޝްވަރާ  ކޯޓާ  ުޖވެނައިލް  ބެލުަމށްޓަކައި  ނެރެފައިވޭތޯ  ކޯޓުން  އަުމރެއް   އެއްވެސް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  

ފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަުމންދާ ަމރުޙަލާގައި،  ޅައިކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ކޯޓުން ކަނޑައަ . 170 ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރުން 
ނަންބަރު   ދަށުން  2013/14ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  ޕެރޯލްގެ  ަޖލުތަކާއި  ،  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށްދިނުަމށް އެދި ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅައިފިނަަމ،  
އެ ކުއްާޖ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  އެއްވެސް  އިޞްލާޙީ    ، ކުރިންއެ ހުށަހެޅުާމެމދު ގޮތެއް ނިންުމުމގެ  

ކޯޓުން  ކޮށްބައިވެރި އަުމރެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ  ނުވަތަ  ފައިވޭތޯ 
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 ކުރަންވާނެއެވެ.              ނެރެފައިވޭތޯ ބެލުަމށްޓަކައި ުޖވެނައިލް ކޯޓާ ަމޝްވަރާ

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 
 ބެލެނިވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވުން   ،ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތަކާއި 

ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ބަލައި ބޮޑުކުރުާމއި، އެ ކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު  )ހ(  . 171 ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ 
ވީހިނދު، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގައި    އަކަށްޒިންާމކުރުަމކީ ަމއިންބަފައިންގެ  
ތެރެއިން ކުދިންގެ  އަ  ،ހިެމނޭ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން  ލުާމއި  ޅައިަމއިންބަފައިންގެ 

ކުދިން    އެ   ،އި ތަރުބިއްޔަތު ލިބެމުންނުދާކަަމށް ފާހަގަވާ ކުދިންނާއިތެރިކަާމކައުރައް
އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ ުމުޖތަަމޢަށް ނެރުަމށްޓަކައި ަމއިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް 

ލަތުގައި، ކުއްާޖގެ  ހާލިބެންެޖހޭ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންނުދާކަން ކޯޓަށް ފާހަގަކުރެވޭ  
ޤާނޫނު    ،ވުަމށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުުމގެ ބާރުބެލެނިވެރިން ޒިންާމދާރުކުރު

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން   77ގެ  (  )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  18/2019ނަންބަރު  
 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

ކޯޓަށް   )ށ(    ތުހުަމތުގައި  ގުޅޭގޮތުން ހާޒިކުށެއްގެ  ކުއްަޖކާ  ދަޢުވާލިބޭ        ރުކުރެވޭ ނުވަތަ 
ނަަމ، އެ ކުއްަޖކާ ގުޅޭގޮތުން  ފަދަ ކަެމއް ކޯޓަށް ފާހަގަވެއްެޖ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ 

ފެިމލީ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ބާއްވާ ފެިމލީ ކޮންފަރެންސްގައި 
 ބައިވެރިވާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. 

 ؛ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ ( 1)   

 ؛ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖ ކުއްާޖ ތުހުަމތުގައިވާ ( 2)   

 ؛ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިން ( 3)   

އިދާރާގެ  ( 4)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ       ކުށްކުރާ 
 ގުޅުންހުރި ުމވައްޒަފެއް. ކަާމ

ނަަމވެސް،  އޮތް  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  ވަނަ ނަންބަރު(  2މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(   
ލަތުގައި،  ހާކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިންނާ ކޯޓުން ވަކިން ބައްދަލުކުރަންެޖހޭކަަމށް ފެންނަ  

ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް   ،އެ ބައްދަލުވުުމގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިނުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.     

ގޮ )ރ(    އެއްގޮތްވާ  ާމއްދާއާ  ބާ  ތުގެމި  ކުއްާޖ    އްވާ ަމތިން  ކޮންފަރެންސްގައި،  ފެިމލީ 
ތަރުބިއްޔަތެއް  ރަނގަޅު  ކުއްާޖއަށް  އެ  ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި  ރަނގަޅަށް 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

145 

 

އެހީތެރިކަން  އިތުރު  ޢާއިލާއަށް  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ދިނުަމށްޓަކައި 
ންކުރެ ގޮތަކަށް އަުމރުކުރުުމގެ  އަންނަނިވި ގޮތަކު، ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްަޖނަަމ
 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހަރުދަނާ ަމއިންބަފައިން ތަްމރީނު ކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިވުަމށް   ( 1)   
 ؛ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ަމއްޗަށް އެންގުން 

 ނެރުން. ކުއްާޖއާ ގުޅޭގޮތުން ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އަުމރެއް  ( 2)   

ކުއްާޖއަށް   )ބ(    ގޮތުން  ހުރި  އަޚްލާޤު  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ނޭދެވޭ  އެކަުމކުއްާޖގެ  ން 
ފަނޑިޔާރަށް   ކުރާކަަމށް  ާމއްދާގެ ގައަސަރުތަކެއް  ބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މި 

ނުލައި ބޭއްވުަމކާ  ކޮންފަރެންސް  ފެިމލީ  ގައިވާ  ގެ ،  )ށ(  )ރ(  ާމއްދާގެ           މި 
ނަންބަރު(  1) ކުރުުމގެ  ވަނަ  ތަްމރީނު  ަމއިންބަފައިން  ހަރުދަނާ  ގައިވާ 

ބާރު  އަުމރުކުރުުމގެ  ބައިވެރިވުަމށް  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްާޖގެ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި 
ނޫނީ   ފުރިހަަމކުރުުމން  ޕްރޮގްރާމު  އެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަށް 

 ުމުމގެ އިޚްތިޔާރުފަރާތް ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުަމށް ނިން  ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ
 ވެސް ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.      

ކެައރ ެއންޑް ވެލްފެައރ  
 ައމުރު

އަުމރެއް   )ހ(  . 172 ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ކެއަރ  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ  ދަށުން،  ބާބުގެ  މި 
ލަތު ރަނގަޅުކުރުަމށާއި، ޢާއިލާގެ ތެރެއިން ކުއްާޖއަށް ހާނެރެންވާނީ، ކުއްާޖގެ ޢާއިލީ  

ތެރިކަާމއި، ހެޔޮ ދިރިއުޅުެމއް ވޭތުކުރުަމށް  ކައުލުާމއި ރައްޅައިބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އަ
ތަރުބިއްޔަ ަމއިންބަފައިން ބޭނުންވާނެ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ދިނުަމށްޓަކައި،       ތު 

 ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުަމށް އަުމރުކުރުަމށެވެ.  

އޮންނަންވާނީ )ށ(    އަުމރު"  ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ގަވާއިދުގެ   ، "ކެއަރ             މި 
 ންނެވެ.  ަމތީ  ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 31ަޖދުވަލު 

ކުއްާޖގެ  )ނ(    ދަށުން  އަުމރެއްގެ  ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ކެއަރ  ނެރޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްަޖކާ 
 ަމއްޗަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމށް ފަނޑިޔާރަށް އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކަންތައްތަކެއް ( 1)    ވަކި  ަމއްޗަށް  ކުރު ކުއްާޖގެ            ނުވަތަ އެންގުން    ަމށް 
 ؛ ކުރުުމން ދުރުހެލިވުަމށް އެންގުންވަކި ކަންތައްތަކެއް 

 ؛   ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ގެއިން ބޭރުގައި ނޫޅުން ( 2)   

ސިފަތައް ބަދަލުކުރުަމށް ބައެއް  ކުއްާޖގެ ކިބައިގައި ހުރި އަޚްލާޤީ ނޭދެވޭ   ( 3)   
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 ؛ މަސައްކަތްކުރުަމށް އެންގުން

އުނގަންނައިދޭ   ( 4)    ތަޢުލީުމ  ކަނޑައަޅާ  ނުވަތަ   ގައި ޕްރޮގްރާެމއްކޯޓުން 
 ؛މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިވުން

އިދާރާއިން  ( 5)    ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 ؛ބައިވެރިވުންކުރިޔަށްގެންދާ ސެޝަންތަކުގައި 

 ؛އިސްލާިމކް ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ( 6)   

 ؛ފެިމލީ ކައުންސެލިންގ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރިވުން ( 7)   

ޓަކައި   ކުއްާޖއާއި ަމއިންބަފައިންނާ ދެެމދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުަމށް ( 8)   
ުމޢާަމލާ ހިފަހައްޓަން ކުރާނެ  ތު  ަމއިންބަފައިންނާ  ިމންގަނޑުތަކެއް  ވަކި 

 ؛ކުއްާޖއަށް އެންގުން

ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައަޅަން    ، ސްނަ ނޫ  ަމތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކަންކަން  ( 9)   
 ކަންކަން. އެހެނިހެން ކޯޓަށް ފެންނަ 

ބެލެނިވެރިޔާގެ   )ރ(    ކުއްާޖގެ  ދަށުން  އަުމރެއްގެ  ވެލްފެއަރ  އެންޑް    ، ަމއްޗަށްކެއަރ 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމށް ފަނޑިޔާރަށް އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؛ބައިވެރިވުން ޕްރޮގްރާެމއްގައި ކުރުުމގެ  ތަްމރީނު ަމއިންބަފައިން ހަރުދަނާ ( 1)   

 ؛އެންގުން ހޭދަކުރުަމށް ވަގުތުތަކެއް ވަކި ަމއްޗަށް ދުވާލެއްގެ ކުއްާޖއާއެކު ( 2)   

 ؛ބައިވެރިވުން ސެޝަނެއްގައި ކައުންސެލިންގ  ފެިމލީ ( 3)   

އިުޖތިާމޢީ އްޔާބައްދަލުވުުމގަ  ވިބޭއް  ގުޅޭގޮތުން  އްާޖއާކު ( 4)    ހުށަހެޅިފައިވާ  އި 
ކުރުަމށްހާ ތަރުބިއްޔަތު  ހެޔޮގޮތުގައި  ކުއްޖާ  ރިޕޯޓުން،  ވަޒަންކުރާ   ލަތު 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ޓަކައި، ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދީނީ ކަންކަމާ  
 ބޭނުންވާކަަމށް ކޯޓަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

 ؛ އިސްލާިމކް ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ،ަމތިން

އިުޖތިާމޢީ އްޔާބައްދަލުވުުމގަ  ބޭއްވި  ގުޅޭގޮތުން  ކުއްާޖއާ ( 5)    ހުށަހެޅިފައިވާ  އި 
ނަފްސާނީ ހާ ބެލެނިވެރިޔާއަށް  ކުއްާޖގެ  ރިޕޯޓުން،  ވަޒަންކުރާ  ލަތު 

ނުވަތަ ބޭނުންވާކަން    ެމއްވެސް އެހީތެރިކައެނޫން  އިުޖތިާމޢީ    އެހީތެރިކަން 
ޚިދަުމތެއް   ނުވަތަ  ފަރުވާއެއް  އެފަދަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ،  ކޯޓަށް 
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 ؛ލިބިގަތުަމށް އެންގުން

               ކުރުުމގައި ތު  ުމޢާަމލާ  ދެެމދު  ބެލެނިވެރިޔާއާ   ކުއްާޖއާއި ( 6)   
 ؛ވަކި ިމންގަނޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓުން

ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ   ، ވެސް  ކަންކަުމގެ އިތުރުން   ބަޔާންވެފައިވާ  ަމތީގައި ( 7)   
ފެންނަ   ކޯޓަށް  ކަނޑައަޅަން  ހުރިނަަމަމއްޗަށް  ކަންކަން  ނުވަތަ         ، ކަެމއް 

 ކަންކަން.އެ 

ހަަމ )ބ(    ބާޠިލުކުރުމާ  ކޯޓުން  އަުމރެއް  ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ކެއަރ  ނެރޭ          ށް ޔަކޯޓުން 
 ދެިމއޮންނާނެއެވެ.އެ އަުމރު 

ވެލްފެައރ  ކެައރ ެއންޑް  
 ޕްލޭން 

އަުމރާއެކު  )ހ(  . 173 ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ކެއަރ  ނެރޭ  ކޯޓުން  ގުޅޭގޮތުން           ކުއްާޖއާ 
ަޖދުވަލު   ގަވާއިދުގެ  ިމ  އެއް،  ޕްލޭން"  ވެލްފެއަރ  އެންޑް  ގައިވާ    32"ކެއަރ 

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  އެކުލަ  ނަޫމނާއާ  ކޯޓުން  އަދި ވައިަމތިން             ލަންވާނެއެވެ. 
ޕްލޭ ކުއްާޖއާއި  ނުއެ  ޢަަމލުކުރުަމށް  އެއްގޮތަށް  ކަންކަމާ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ގައި، 

 ރާރުވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.         ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އިޤު

ކުއްާޖގެ   )ށ(    ކުއްާޖއާއި  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ޢާއިލާގެ   ބަލައި،  ޢަަމލުކުރޭތޯ  ބަދަލު  ހާބެލެނިވެރިޔާ  އައިސްފައިވާ  ލަތަށް 

ޮމނިޓަރކުރާނީ ޒިޔާރަތްކޮށް  ގެއަށް  ކުޑަކުދިންގެ    ،ދެނެގަތުަމށްޓަކައި  ކުށްކުރާ 
 ގެ އިދާރާއިންނެވެ.      ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތު

ކަުއންސެލިންގ ނުވަތަ  
ިއޖުތިމާޢީ ެއހީތެރިކަން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފަދަ   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރު(  5ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ )  172މި ގަވާއިދުގެ   . 174
ކޮށްދޭ  ކަެމއްގައި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ އެހީތެރިކަެމއް ބޭނުންވެއްަޖނަމަ، އެ ޚިދުަމތެއް ފޯރު

، ތަނަކަށް ރިފަރ ކުރުން ނުވަތަ އެ ޚިދުަމތެއް ހޯދުަމށް ކުރަންެޖހޭ ކަެމއް ކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ

ކުއްާޖގެ   އިދާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ަމޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުށްކުރާ 
 ބެލެނިވެރިޔާއަށް ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.       

ވެލްފެައރ  ކެައރ ެއންޑް  
 ައމުރު ރަްއދުވުން 

ކުއްާޖއަކީ . 175 ނެރެވޭ  ވެލްފެއަރ އަުމރެއް  ޒިންާމ   ، ކެއަރ އެންޑް       އެ ކުއްާޖ ބެލެހެއްޓުުމގެ 
ވާނަމަ، ކެއަރ އެންޑް    ކަަމށް  އެ ކުއްާޖގެ ަމންަމއާއި ބައްޕަ ހަަމހަަމއަށް އަދާކުރާ ކުއްެޖއް

ަމއްޗަށް ވެލްފެއަރ އަުމރުގައި   ބައްޕަގެ  ަމންަމއާއި  ކުއްާޖގެ  އެ  ކަންކަން  އެކުލެވިގެންވާ 
އެ އަުމރެއް  ނެރޭ  އެފަދައިން  އަދި  ހިނގާނެއެވެ.  ފަރާތަށްވެސް   ދެ  ހަަމހަަމއަށް 

ވެސް   ފަރާތުން  ގައި ދެނުލަތުގައި ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ ޕްލޭހާރައްދުވާނެއެވެ. އަދި އެ  
             އިޤުރާރުވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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 ހަތްވަނަ ބައި 
 ސައުވީސްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޝަރުޢީ އެކި ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރުން 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ  
 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން 

  ލައި އެ ަމއްސަލަ ބަ  ،ކޯޓުން ބަލާ ކޮންެމ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުްމކޮށް )ހ(  . 176
 ނިުމުމން، ޝަރީޢަތް ނިުމނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، ފަނޑިޔާރު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.       

ގޮތުގެ )ށ(    ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ރިޕޯޓު   މި  ނިުމނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް  ަމތިން 
 އިޢުލާނުލަންވާނީ، ޝަރީޢަތުން ަމއްސަލަ ބަލައި ނިުމނުކަން ފަނޑިޔާރު  ވައިއެކުލަ

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ނިންމާ  ަމއްސަލަ  އެފަދައިން  ފަހުގައެވެ.  ކުރުަމށް 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު   14ރަސްީމ ބަންދުނޫން  

 ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންެޖހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   

 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ، ރިޕޯޓުގައިޝަރީޢަތް ނިުމނު ގޮތުގެ ( ނ)  

 ؛ނަންބަރު ރިޕޯޓު ( 1)   

 ؛ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ ( 2)   

 ؛ބާވަތް ޤަޟިއްޔާގެ ( 3)   

 ؛ީމލާދީ ތާރީޚު( ތާރީޚާއި ހިުޖރީ) ރީޚުތާ ހުށަހެޅި ( 4)   

 ؛ީމލާދީ ތާރީޚު( ތާރީޚާއި ހިުޖރީ) ތާރީޚު ކުރި ޙުކުްމ ( 5)   

 ؛ތަން ކުރި ޝަރީޢަތް ( 6)   

 ؛ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ( 7)   

 ؛ނަންބަރު ފޯުމ ދަޢުވާ ( 8)   

 ؛ނަންބަރު ރެފެރެންސް ފަރާތުގެ ދަޢުވާކުރާ ( 9)   

 ؛ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ކޭސް ނަންބަރު ޤާނޫނު ( 10)   

 ؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު އަކީކުއްާޖ ދަޢުވާލިބޭ ( 11)   

 ؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު އަކީކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާ ދަޢުވާލިބޭ ( 12)   
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 ؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ ަމޢުލޫާމތު އަކީލުކުއްާޖގެ ދިފާޢީ ވަކީ ދަޢުވާލިބޭ ( 13)   

 ؛ޚުލާޞާ ދަޢުވާގެ ( 14)   

 ؛ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ަމޢުލޫާމތުގުޅޭ  ޤަޟިއްޔާއާ ( 15)   

 ؛ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރެވުނު ( 16)   

 ؛ގައި ޝަރީޢަތުން ކުރި ޙުކުްމަމއްސަލައި ( 17)   

އެކަުމގެ    ،ވާނަަމފައިށްއަުމރުކޮތަންފީޛުކުރުަމށް    އަދަބު  ،ކަނޑައަޅައި  އަދަބު ( 18)   
 ؛ަމޢުލޫާމތު

 ؛ަމޢުލޫާމތު އެކަުމގެ ،އިވާނަަމފަށްކޮފަސް ކަނޑައެޅުން އަދަބު ( 19)   

 ؛ަމޢުލޫާމތު  އެކަުމގެ ،އިވާނަަމފަށްކޮފަސް ތަންފީޛުކުރުން އަދަބު ( 20)   

ބެހޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުާމ  އަދަބު ( 21)    ތަންފީޛުކުރުމާ  އަދަބު  ނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން 
 ؛އެންމެ ފަހުގެ ނިންުމން ވާފައިަމއިޝަރީޢަތުން ނިން

 ؛ނަމަ، އެކަުމގެ ަމޢުލޫާމތުވާފައިށްކޮ ޫޖރިަމނާއެއް ( 22)   

ކަނޑައަ  ނުވަތަ  ދިޔަ  ަމރުގެ ( 23)    ނަގައިދިނުަމށް    ، ފައިވާނަަމޅައިބަދަލެއް 
 ؛އެކަުމގެ ަމޢުލޫާމތު

  އެހެނިހެން   ފެންނަ  ފަނޑިޔާރަށް  ހިެމނުަމށް  ރިޕޯޓުގައި  އިތުރުންވެސް  ީމގެ ( 24)   
 .            ކަންކަން

) )ނ(    ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު(  12މި  ހިަމނާއިރު، ވަނަ  ަމޢުލޫާމތު           ގައިވާ 
މަސްއޫލިއްޔަތާ   ބެލެހެއްޓުުމގެ  ަމއްޗަށް  ހަކުއްޖާ  ކުއްާޖގެ  އަދި  ހުރި  ވާލުވެ 

ކޯޓަށް   ގުޅޭގޮތުން  ަމއްސަލައާ  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ހާޒިހުށަހެޅިފައިވާ  ރުވަމުންގެންދާ 
 ބައިގައި ހިެމނުަމށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ލު ިމފުސީތަ

ކުއްާޖގެ   )ރ(    ކަނޑައަ ަމއްސަލައިގައި  އަދަބު  އަދަބު  ޅައިަމއްޗަށް  ފައިވާނަމަ، 
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަނޑައެޅުުމގައި އަސާސީ ިމންގަނޑު ޠަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި،  

ޤާނޫނުިޖނާއީ  )  12/2016 ދަށުން،   104ގެ  (  އިުޖރާއަތުގެ  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ވާނަމަ، އަދި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލާއެކު ކުއްާޖ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުެމއް ވެފައި

ަމޢުލޫާމތު،  ަމއިއެ އެއްބަސްވުން ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަން ނިން  ފައިވާނަމަ، އެކަުމގެ 
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 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ.     

ަމއްސަލަ ނިންމި ފަނޑިޔާރުގެ ނަން ަޖހައި،    ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި )ބ(   
 ގަނޑު ަޖހަންވާނެއެވެ.       އްސޮއިކޮށް، ކޯޓުގެ ތަ

މި ަމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުުމގެ އިތުރުން،   )ޅ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ   73ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )  18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ނިންަމއިފައި އަދަބު ކަނޑައެޅުން ފަސްކުރާ ހާލަތުގައި،  
ަމއްސަލައިގެ ޙުކުްމ ކުރާ ދުވަހު، ަމއްސަލައިގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތަކަށް ަމއްސަލައިގެ  

       ރަންވާނެއެވެ. ޙުކުމް، ޙުކުަމށް ވާޞިލުވި ސަބަބުތަކާއެކު ދޫކު

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ''ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ   . 177 ރިޕޯޓަށް ެއދުން 
 ަމތިންނެވެ.   ގަވާއިދު'' ގައިވާ ގޮތުގެ

ލިޔެކިޔުންތައް   )ހ(  . 178 ރިޕޯޓު ދޫކުރުން  ރިޕޯޓާއި  ނިމުނުގޮތުގެ  އަންނަނިވި    ،ދޫކުރެވޭނީޝަރީޢަތް 
 ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 ؛ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ( 1)   

 ؛ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ ( 2)   

ކުއްަޖކުނަމަ،  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އު  ފަރާތަކީ  ދަޢުވާލިބޭ ( 3)    ނުވާ        އަހަރު 
ވާލުވެހުރި ހައެ ކުއްެޖއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އެފަދަ ކުއްަޖކު ބެލެހެއްޓުާމ  

 ؛ފަރާތް

 ؛ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަކީލުނު ޢައްޔަ ވަކީލަކު ދިފާޢީ ( 4)   

 ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތައް.  ،ބޭނުންވާ ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް ( 5)   

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  3މި  އެފަދައިން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  އޮތް ( 
ނަަމވެސް، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް  

އޭނާ )އަށާރަ(    18 ނުވަތަ  އޭނާއަށް  ދޫކުރާނީ  ރިޕޯޓު  ފުރިފައިވާނަމަ،  އަހަރު 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. 

)ިމ )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ރިޕޯޓު 4  ވަކީލަށް  ދިފާޢީ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )
އަދި  ބޭނުންވާނަަމއެވެ.  ރިޕޯޓު  އިސްތިއުނާފުކުރަން  ަމއްސަލައިގެ  އެ      ދޫކުރާނީ، 

ވަކީލު  ހާ  އެ ދިފާޢީ  ކުއްާޖގެ  އެއީ  ކުރިން،  ދޫކުރުުމގެ  ރިޕޯޓު  ވަކީލަށް  ލަތުގައި 
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 ފައިވާ ފަރާތްކަން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ކޮށްނު ވަގުތު ޢައްޔަ ކަުމގައި އެ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތަކުން، 5މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(   
ޝަރީޢަތް  ސަބަބު،  އެދޭ  ރިޕޯޓަށް  އެދޭނަމަ،  ރިޕޯޓަށް  ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް 

 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯުމގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.     

ޢިލްމީ ބޭނުމަށްޓަކައި  
ދޫކުރުން ރިޕޯޓު   

ކޯޓުން ނިންާމ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޢިލްީމ ބޭނުަމށްޓަކައި، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ   )ހ(  . 179
ނަމަ، އެ ަމއްސަލައިގެ ރިޕޯޓަކީ ދޫކުރެވޭނެ ރިޕޯޓެއްކަަމށް ކޯޓުން  ދިއްެޖރިޕޯޓަކަށް އެ

ނުނަގައި ހާނިންމާ   އަގު  )ވަނަވަރު   ،ލަތުގައި،  ރިޕޯޓު  ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް 
 ސޮފްޓް ކޮޕީ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ގެ  ހިަމނައި( ނު

ދަޢުވާލިބޭ ކުއްާޖގެ    ،ރިޕޯޓުގައި ހުރި  ރާަމތިން ދޫކު  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(   
އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި   ރިޕޯޓުން  ަމޢުލޫާމތު  އަންގައިދޭ ޒާތީ      ުމރުންއުކާކުކަން 

ގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާނަމަ،  ލައިއްސައަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްަޖކު ަމ)އަށާރަ(    18
ހިެމނޭ   ަމއްސަލައިގައި  އެ  ަމޢުލޫާމތާއި،  ޒާތީ  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ކުއްާޖގެ  އެ 

ލާޒިުމކުރާ   ޤާނޫނަކުން  ކުރުަމށް  ސިއްރު  ަމޢުލޫާމތު  އެފަދަ ހާ ހެއްކެއްގެ  ލަތުގައި 
 އްޖާ ޙިާމޔަތްކު  ހަމަ އެހެންމެ،ވެސް ރިޕޯޓުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.    ަމޢުލޫާމތުތައް

  ހާދިސާ ލަތެއްގައި، އެ ަމއްސަލައިގެ  ހާެޖހިއްެޖ    ޓަކައި، ކޮންމެހެން ކުރަން  ކުރުަމށް
އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  ގައިހިނ ނަންވެސް  ރަށުގެ  ހާލަތެއްގައި ފައިވާ             ިމފަދަ 

ރިޕޯޓު ދޫކުރުުމގެ ކުރިން ކޯޓުން    ،އެ ަމޢުލޫާމތުތައް ރިޕޯޓުން އުނިކުރެވިފައިވާކަން
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.         

ރިޕޯޓުގަިއ ހިމެނޭ  
 ލިޔުންތަކަށް ފީ ނެގުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 180 ފަރާތްތަކުން   178މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރިޕޯޓު ދޫކުރުުމގެ ކުރިން  

ގައި  ފީ ނެގުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ ''ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު''  
 ންނެވެ.     ަމތީ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮޕީ   )ށ(    ސޮފްޓް  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ަމއްސަލައިގެ  ރިޕޯޓާއި  ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް 
ލިޔުންތައް   އެ  ނެތި،  ނެގުެމއް  ފީއެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ބޭނުންވެގެން 

ނުވަތަ   ކުރެވިދާނެއެވެ.  އިުޖރާއަތުގެ "އީެމއިލް  ިޖނާއީ       ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
ޑީވީޑީއަކަށް    ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  "ގަވާއިދު ނުވަތަ  ސީޑީއަކަށް  ަމތިން 
 ފީ ނެގުަމށްފަހު ލިޔުންތައް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ފައި،އަޅައި

ކުޑަކުދިންގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅޭ ިޖނާއީ ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު  )ހ(  . 181 ރިޕޯޓު ާއންމުކުރުން 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ،ންުމކުރަންވާނީއާ ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ވަނަ    42ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
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ނަންބަރު    ،ާމއްދާއާއި ގެ   2019/18ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ        )ކުޑަކުދިންގެ 
 ންނެވެ.  ތީަމ  ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 111

ކޯޓުން ނިންމާ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރަންވާނީ،  )ށ(   
ނިމުނުގޮތުގެ    ންުމއާ ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ނިންާމ  ކޯޓުން  ކުރެވިދާނެކަަމށް 

 ރިޕޯޓުތަކެވެ. 

ންުމކުރުުމގެ ކުރިން، ދަޢުވާލިބޭ އާަމތިން ރިޕޯޓު    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(   
އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއް ރިޕޯޓުން  ަމޢުލޫާމތު  ޒާތީ  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ާޖގެ 
ަމއްސަ)އަށާރަ(    18ުމރުން  އު ކުޑަކުއްަޖކު  ދަށުގެ  ހެކިބަސް ލައި އަހަރުން  ގައި 

އެ ަމއްސަލައިގައި    ،ދީފައިވާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޒާތީ ަމޢުލޫާމތާއި
ަމޢުލޫ ހެއްކެއްގެ  ލާޒިުމކުރާ  ހިެމނޭ  ލަތުގައި  ހާާމތު ސިއްރު ކުރުަމށް ޤާނޫނަކުން 

ަމޢުލޫާމތުތައް ޙިާމޔަތް  އެފަދަ  ކުއްޖާ  އަދި  އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓުން    ވެސް 
  ހާދިސާ ލަތެއްގައި އެ ަމއްސަލައިގެ  ހާޓަކައި، ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހިއްެޖ    ކުރުަމށް

އެ ަމޢުލޫާމތުތައް ރިޕޯޓުން އަދި  ވެ.  ފައިވާ ރަށުގެ ނަންވެސް އުނިކުރަންވާނެއެގައިހިނ
 ންުމކުރުުމގެ ކުރިން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.        އާއުނިކުރެވިފައިވާކަން ރިޕޯޓު 

ޝަރުޢީ ލިޔުންތަކުގެ  
ސިްއރުވެރިކަން  

 ހިފެހެްއޓުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން، ވަކި ފަރާތަކަށް ވަކި ބޭނުަމކަށް ދޫކުރެވޭ ޝަރުޢީ ލިޔުންތަކަކީ،  )ހ(  . 182
ލިޔުންތައް   އެ  ދޫކުރާ   ކުރުަމށް  ލު ހާސިދު  ގުސަަމ  ދޫކުރިހަަމއެކަނި    ޓަކައި 

ދުން ބޭރުން، އެފަދަ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އޭގައިވާ ަމޢުލޫާމތު  ގުސަލިޔުންތަކެކެވެ. އެ ަމ
ނުވަތަ   ތިންވަނަ  ބޭނުންކުރުަމކީ  ަމޢުލޫާމތު  ލިބިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ަމއްސަލައާ  އެ 

 ކުރުަމކީ ނުވަތަ ހާަމކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.             ހިއްސާފަރާތަކާ 

ނުވަތަ    ގެ ދަށުން( ވަނަ ނަންބަރ4ުވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  178މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން،   81( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގެ  5)

ދުން  ގުސަަމ   ދޫކުރިވާލުކުރުުމގެ ކުރިން، އެ ލިޔުންތައްހަޝަރުޢީ އެއްވެސް ލިޔުެމއް  
ކުރުން ަމނާކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ހިއްސާބޭރުން، އެ ލިޔުންތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ  

 ''ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ނޮން ޑިސްކްލޯޝަރ'' ގައި ލިޔުންތަކަށް ގައިވާ   33ަޖދުވަލު  
 އެދޭ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އިުޖރާ )ނ(    ދޫކުރުުމގެ  ވަތުއަލިޔުންތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފުރިހަަމކުރެވެނީ  ލަތެއް  ސީތައް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގައި  ވާނަމަ، މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި    ކަުމގައި  ގެންށްެމދުވެރިކޮ

 އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ސޮއިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ކޯޓުން ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ.
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 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު 
 ކުށުގެ ރެކޯޑު 

މަރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު  
 ބެލެހެްއޓުން 

ރެކޯޑު   . 183 ކުށުގެ  ަމއްސަލަތަކުގެ  ނިންާމ  ކޯޓުން  ބަލަހައްޓާނީުޖވެނައިލް    ،ަމރުކަޒީކޮށް 
 ަމތިންނެވެ.  ''ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު'' ގައިވާ ގޮތުގެ

އަހަރު ފުރުުމގެ ކުރިން ކުޑަކުއްަޖކު ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު  )އަށާރަ(    18ުމރުން  އު )ހ(  . 184 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން 
 ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.       

)އަށާރަ(   18ުމރުން  އުނަަމވެސް،    އޮތްމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   
 އަހަރު ފުރުުމގެ ކުރިން ކުޑަކުއްަޖކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ުޖވެނައިލް ކޯޓުން

ޙުކުެމއް ހިެމނޭ    ،ކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް  ނުވަތަ 
ޙުކުެމއް ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކުން  ެމޖިސްޓްރޭޓް  ުޖވެނައިލް    ،ަމއްސަލައެއްގައި  ނުވަތަ 

ަމއްސަލައެއްގެ   ހިނގަުމންދާ  ކޯޓުގައި  ުޖވެނައިލް  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ކަާމބެހޭ  ،ރެކޯޑު ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ  ިމ  ބޭނުންވެއްެޖނަމަ،  ބަލަން  ފަރާތަކުން            

ފުރުަމށްފަހު،    34ަޖދުވަލު   ފޯުމ"  އެދޭ  ސާފުކުރުަމށް  ރެކޯޑު  "ކުށުގެ  ގައިވާ 
 ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.          

ހުށަހެޅުުމން،  ަމތިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލުަމށް އެދި    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(   
ހާަމކުރަންެޖހޭ   ކޮންމެހެން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ަމއްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
މިންވަރަކަށް، ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރުަމށް އަުމރުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އަދި ަމރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ަމއްޗަށް، ިމ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު

 ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ.  ގައިވާ "ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރުަމށް އަންގާ އަުމރު" 35

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާުމގައި ކުއްަޖކު ބައިވެރިކުރުަމށް، ކުށުގެ ރެކޯޑު   )ރ(   
ަމރުކަޒީކޮށް   ރެކޯޑު  ކުށުގެ  ަމރުކަޒުން،  ފަރުވާދޭ  ބޭނުންވެއްެޖނަމަ،  ސާފުކުރަން 

އިދާރާއަށް ދޫކުރުަމކަށް ިމ ާމއްދާ    ބަލަހައްޓާ އިދާރާގައި އެދުުމން، އެ ރެކޯޑު އެ 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

ދުން ބޭރުން، ކުއްާޖގެ  ގުސަމި ާމއްދާގެ ދަށުން، ކުއްެޖއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރެވޭ ަމ )ބ(   
ބޭނުންކު ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ަމޢުލޫާމތު  އޭގައިވާ  ނުވަތަ  ރެކޯޑު  ރުަމކީ  ކުށުގެ 

 ަމނާކަެމކެވެ.  
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 ސައްބީސްވަނަ ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

ކުްއޖާގެ ުއމުރާމެދު  
 ޝަްއކު އުފެދުން  

ރަސްމީ އުކުޑަކުދިންގެ   )ހ(  . 185 ބިނާކޮށެވެ.  ަމއްޗަށް  ލިޔުެމއްގެ  ރަސްމީ  ބަލާނީ،  ުމރު 
ނެތް   ަމތިން،  އުލަތްތަކުގައި  ހާލިޔުެމއް  ލަފާގެ  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ކަނޑައަޅާނީ،  ުމރު 

 ކުޑަކުދިންގެ ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރެކެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއްގައި   )ށ(   
ުމރު  އުުމރާެމދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  އުުމރާެމދު ޝައްކު އުފެދި،  އުކުއްާޖގެ  

ލިޔުުމން   އެކަން  ކޯޓުގައި  ބަޔާންކޮށް،  ިމންގަނޑުތައް  ބެލި  ކަނޑައެޅުުމގައި 
 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

ުމރާެމދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ީމހަކީ ކުޑަކުއްެޖއް ކަަމށް ބަލައިގެން އުއެ ީމހެއްގެ   )ނ(   
ފައިވަނިކޮށް، ފަހުން ލިބޭ ހެއްކެއްގެ  ޅައިރަސްމީ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަ

ފައިވާ ޅައިސަބަބުން އެ ީމހަކީ ކުޑަކުއްެޖއް ނޫންކަަމށް ސާބިތުވެއްެޖނަމަ، ކުރީގައި އަ
 ވަޅެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.    ފިޔަ

ހިނދަކު، ކުޑަކުއްެޖއްގެ    ހައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ )ހ(  . 186 ާއންމު ިއޖުރާއަތު ހިންގުން 
ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތެއްގައި،   ކުރެވޭ  ނަންބަރު  ަމއްޗަށް   12/2016ޤާނޫނު 

ޤާނޫ އިުޖރާއަތުގެ  އާ)ިޖނާއީ  އިުޖރާއަތުގެ  "އި،  ނު(  ިޖނާއީ  ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 
ުމގެ  ރުަމތިން ކަންކު  އިުޖރާއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން  "ގަވާއިދު

ކުއްަޖކަށް   ކޮންމެ  ަމރުޙަލާގައި  ވެސް  ޙައްޤު،  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި         ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންެމހައި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.         

ަމއްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަ )ށ(    ހިންގުުމގައި  ކުޑަކުދިންގެ  އިުޖރާއަތުގެ  އާތް  ިޖނާއީ  ންުމ 
 ތައް ހިނގާނެއެވެ. ތުއަގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާ ަމއްޗަށް ިމ

ޯއޑިޯއ 
ކޮންފަރެންސިންގާއިއ  

ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ  
މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް  

 ކުރިޔަށް ގެންދިުއން 

ގުޅިގެން   )ހ(  . 187 ދަޢުވާއަކާ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ތުހުަމތަކާ  ހުށަހެޅޭ                  ކޯޓަށް 
ކޮންފަރެންސިންގ އަޑުއެހުެމއް    އާއިއޯޑިއޯ  ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ 

ޢަަމލުކުރާނީހާކުރިޔަށްގެންދާ   ނަންބަރު    ،ލަތުގައި          12/2016ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު އިުޖރާއަތުގެ  ދަށުން    163-1  ގެ(  )ިޖނާއީ  ގެ  )ބ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ެމދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ "ފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ

  ގައިވާ  ގޮތުގެ   "އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުާމބެހޭ ގަވާއިދު
 ންނެވެ.    ަމތީ
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އެހެން  )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  އޯޑިއޯ  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި    މި  ނަަމވެސް، 
ކުޑަކުދިންގެ    އާއިކޮންފަރެންސިންގ ެމދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ 

ިމ ހިންގުުމގައި  އު  ަމއްސަލަތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލުތަކަށް ސޫގަވާއިދުގައި 
 ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޗަިއލްޑް 
  ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް 

ގެ ދަށުން، ޯމލްޑިވްސް  ވަނަ ނަންބަރު(  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ )  9ގަވާއިދުގެ    ިމ )ހ(  . 188
ޑޭޓާބޭސް ޕްރޮޓެކްޝަން  ކަނޑައަ  ،ޗައިލްޑް  ާމއްދާގައި  ުމއްދަތުގެ ޅައިއެ  ފައިވާ 

ހުށަހެޅޭ  ޤާއިުމކުރުަމށްފަހު  ކޯޓުތަކުގައި  ބަލާ  ަމއްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ތެރޭގައި 
ާމއްދާ ިމ  ބޭނުންކުރަުމން  ަމއްސަލަތަކުގައި  ސިސްޓަްމ  އެ  ގޮތުގެަމތިން  ގައިވާ 

ވަނުުމގެ   ޤާއިުމކުރެވުާމއެކު، ސިސްޓަަމށް  ސިސްޓަމް  އެ  އަދި  ގެންދަންވާނެއެވެ. 
ކޯޓުން    ،ހުއްދަ އިންތިޒާމު  ދިނުުމގެ  ުމވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ. 

ަމއްސަލައެއްގައި ޝާިމލުވާ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   )ށ(   
އަ ކުރިން  ތެރެއިން  އެއްވެސް  ޅައިނިޒާުމގެ  ކުއްާޖއަކީ  އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި،  ފައިވާ 

ހިނ ކުއްާޖއާެމދު  އެ  ޢަަމލެއް  އިހުާމލުގެ  ނުވަތަ  އަނިޔާއެއް  ފައިވާ  ގައިކަހަލަ 
ދައުލަތު  އެ  ،ކުއްެޖއްނަަމ ގުޅޭގޮތުން  އަކަންކަމާ  އިދާރާތަކުން  ފައިވާ ޅައިގެ 
 ން ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.         ުމއެ ސިސްޓަ  ،ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު ފިޔަވަޅުތަކާ

އެންެމ )ނ(    ކަނޑައެޅޭ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ަމރުޙަލާގައި  ގުޅޭ    ފިޔަވަޅުތަކާ  ހައި ކޯޓު 
ުމވައްޒަފު އެ ސި ސްޓަަމށް  ަމޢުލޫާމތު، ަމއްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނުގެ ހުއްދަ އޮތް 

 އަޕްޑޭޓްކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.   

ކޯޓު ައމުރުގައި ސަފުހާ  
ނަންބަރު ޖެހުމާއި، ސިްއކަ  

 ޖެހުން 

ނުވާ  . 189 ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  އަުމރު ،  ހިނދަކު   ހައިޤާނޫނެއްގައި          ކޯޓު 
ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ  "  ލަތުގައި ޢަަމލުކުރާނީ، ހާއަށްވުރެ ގިނަވާ  ސަފުހާއެއް  

 ންނެވެ.      ަމތީ  ގައިވާ ގޮތުގެ "އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ "  ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއް ބާޠިލުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ،  . 190 ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރުން 
 ންނެވެ.      ަމތީ  ގައިވާ ގޮތުގެ " ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު

ސަލަ އަނބުރާ  މަްއ
 ފޮނުވަިއލުން 

އަނބުރާ   . 191 އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ަމއްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ގައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ،  އިފޮނުވަ
 ންނެވެ.      ަމތީ ގޮތުގެ

ތަުޙވީލުކުރުން މަްއސަލަތަްއ  ބެލުުމގައި   . 192  ަމއްސަލަތައް  ތަޙުވީލުކުރެވޭ  ކޯޓަކުން  ަމރުޙަލާގެ  ަމތީ  ބެލުަމށްޓަކައި  އަލުން 
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 ންނެވެ.      ަމތީ  ގައިވާ ގޮތުގެ  "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ޢަަމލުކުރާނީ،  

ދިމާވާ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  
ނަންބަރެްއ  ައުއ ޤަޟިއްޔާ 

 ދިނުން  

ލަތަކާ ގުޅިގެން، އައު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް  ހާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ދިާމވާ   . 193
ޢަަމލުކުރާނީ،  ގަވާއިދު"  ދޭންޖެހޭނަަމ  އިުޖރާއަތުގެ  ިޖނާއީ  ގައިވާ    "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ 

 ންނެވެ.      ަމތީ ގޮތުގެ

މަްޙޟަރު ބަޔާންތަކުގައި  
 ސޮިއކުރުން 

ަމޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ރެކޯޑުކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ،   )ހ(  . 194 ޝަރީޢަތުގެ 
 ންނެވެ.      ަމތީ  ގައިވާ ގޮތުގެ "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

ޝަރީޢަތުގެ  )ށ(    ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ަމއްޗަށް  ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ވާހަކަތައް   ދައްކާ  ވަކީލު  ދިފާޢީ  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ކުއްާޖ  ަމޖިލީހުގައި 
ަމޙްޟަރުކޮށް އެ ބަޔާންތަކުގައި ކުއްާޖއާއި ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ދިފާޢީ ވަކީލު  

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ    ، ލަތެއްގައިހާ ބެލެނިވެރިއަކު ނެތް  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި
ކަާމ އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  ުމވައްޒަ  ަމޞްލަޙަތު  ،  ފަކުގުޅުންހުރި 
 ކުއްާޖއާއެކު އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.    

މަްއސަލަައކުން  
ތަނާޒުލުވުމާއި، މަްއސަލަ  

ބެލުން ެއހެން ފަނޑިޔާރަކާ  
ރުން ހަވާލުކު  

ތަނާޒުލުވާންެޖހޭ ސަބަބެއް ކޮށްވާލުހަފަނޑިޔާރަކާ   . 195 ފަނޑިޔާރަކު  ަމއްސަލައަކުން އެ  ފައިވާ 
ގައިވާ   "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ ޢަަމލުކުރާނީ،

 ންނެވެ.      ަމތީ ގޮތުގެ

ޯއޑިޯއ 
ކޮންފަރެންސިންގާއިއ  

ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިޯއ  
މެދުވެރިކޮށް  

ކޮންފަރެންސްތަްއ ކުރިޔަށް  
 ގެންދިުއން 

ގެންދަންެޖހޭ  . 196 ކުރިޔަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ަމއްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ެމދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް    އާއިކޮންފަރެންސްތައް، އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ

 ޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ގެންދިއުުމގެ އި

 

މަްއސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު  
 ބެލެހެްއޓުން 

ަމއްސަލަތަކާ  . 197 ހުށަހެޅިފައިވާ  ޢަަމލުކުރާނީ   ކޯޓަށް  ބެލެހެއްޓުުމގައި  ރެކޯޑު    ،ގުޅޭ 
 ންނެވެ.   ަމތީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެއި  ގަ  "ޝަރީޢަތްކުރުާމބެހޭ ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"

މީޑިޔާާއ މަޢުލޫމާތު  
 ހިްއސާކުރުން  

ކުދިންގެ   )ހ(  . 198 ދަޢުވާކުރެވޭ  ނުވަތަ  ތުހުަމތުކުރެވޭ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ހިއްސާއާ ޔާކާކުކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް ީމޑި

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން   )ށ(   
ބާވަތާއި ކުދިންގެ   ،ަމއްސަލައިގެ  ޝާިމލުވާ  ަމއްސަލައިގައި           ދަދާއި، އައެ 

ޝަރީޢަތުގައި    ،ވާނަަމއްވައިފައިފައިވާ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ބާށްތާވަލުކޮއެ ަމއްސަލަ  
ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހިއްސާއާ ަމޢުލޫާމތު  ޔާކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑި  ކުރި
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ަމއްސަލަތަކާއި ތުހުަމތުގައި    ،ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުދިން   ރުކުރާހާޒި ކުށުގެ 
މީޑިބަންދުކުރުާމެމދު    ދުކޮށްފައިވާބަން ނިންާމ ގޮތް     ކުރުަމކަށް ހިއްސާއާ  ޔާކޯޓުން 

 .  މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(    ަމޢުލޫާމތެއް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި    މި  ފަދަ 
 ންނެވެ.  ަމތީ  ިމ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  ،ވެސް ޢަަމލުކުރަންވާނީ  ލަތުގައިހާޝާއިޢުކުރާ  

ލުގެ  ސޫަމއްސަލަތަކެއްކަުމން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކަކީ ސިއްރު   . 199 ސިްއރު މަޢުލޫމާތު 
ތެރެއިން ކޮންމެހެން ކުއްެޖއްގެ ަމޢުލޫާމތު އެނގެންެޖހޭ ފަރާތަކަށް އެނގެންެޖހޭ ިމންވަރަކަށް 

 މެނުވީ އެއްވެސް ކުއްެޖއްގެ ަމޢުލޫާމތު ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.   

ތަފާސްހިސާބު  
 ބެލެހެްއޓުން  

އަހަރަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް މި ާމއްދާގައިވާ  ކޮންމެ   )ހ(  . 200
  ަމތިން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި ަމދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު   ގޮތުގެ

ޝާއިޢު ވެބްސައިޓުގައި  ކޯޓުގެ  ތަފާސްހިސާބުތައް  ިމގޮތަށް   ކުރަންވާނެއެވެ.  އެ 
ޝާ އިނގިރޭސިބަހުން ކުރާއިޢުތަފާސްހިސާބުތައް  ދިވެހިބަހުންނާއި            އިރު، 

 އެ ަމޢުލޫާމތު ޝާއިޢުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ަމޢުލޫާމތު،   )ށ(     އަންނަނިވި  ަމއްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  އަހަރަކު  ކޮންމެ 
ިޖންސާއި ކުދިންގެ  ހިެމނޭ  ވަކިން    ރާއި،ުމއު   ، ަމއްސަލައިގައި  ބާވަތްތައް  ކުށުގެ 

 އެނގޭގޮތަށް ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.  

 ؛ދަދުއަދިންގެ ކު ރުކުރިޒިހާ ކޯޓަށް ތުހުަމތުގައި ކުށެއްގެ ( 1)   

ބަންދުކުރަން   ރުކުރިހާޒި  ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ ( 2)    ތެރެއިން  ކުދިންގެ 
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ރިއަުމރުކު

ޝަރުޠުކޮށް   ރުކުރިހާޒި  ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ ( 3)    ތެރެއިން  ކުދިންގެ 
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ދޫކޮށްލަން އަުމރުކުރި

ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ނުލައި    ރުކުރިހާޒި  ކޯޓަށް  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ ( 4)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ދޫކޮށްލަން އަުމރުކުރި

އެޅި   ޝަރުޢީ ( 5)    ފިޔަވަޅުތައް  ޑައިވަރޝަންގެ  ކުދިންނާއި،    ަމރުޙަލާގައި 
 ؛ޑައިވަރޝަންގެ ތެރެއިން ނިުމނު ަމއްސަލަތަކުގެ އަދަދު

 ؛ދަދުއަ ކުދިންގެ  ރިފައިވާނަމަ، ބަންދުކުކޮށްބަންދު ނިެމންދެން ޝަރީޢަތް ( 6)   
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ޙުކުްމކުރިކޮށްބަންދު  ނިެމންދެން  ޝަރީޢަތް ( 7)    ކުދިން  ބަންދުގައި ފައިވާ  އިރު 
 ؛ުމއްދަތުހޭދަކޮށްފައިވާ 

 ؛ދަދުއަ ކުދިންގެ އަުމރުކުރި ބަންދުކުރުަމށް ަމރުކަޒުތަކުގައި ( 8)   

 ؛ދަދުއަ ކުދިންގެ އަުމރުކުރި ބަންދުކުރުަމށް ގޭގައި ( 9)   

އެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ    ،ދަދާއިއަ  ަމއްސަލަތަކުގެ   ހުށަހެޅުނު  ކޯޓަށް ( 10)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ 

ޤާނޫ  18/2019  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ( 11)    ޢަދުލުގެ  އަ)ކުޑަކުދިންގެ  ށް  ނު( 
ަމއްސަލަތަކުގެ   ޅިހުށަހެޢަަމލުކުރަން ފެށުާމއެކު ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން  

 ؛ދަދުއަ

ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ    ،ދަދާއިއަ  ަމއްސަލަތަކުގެ   ނިންމި   ކޯޓުން ( 12)    އެ 
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ 

               ދަދާއި، އަަމއްސަލަތަކުގެ    ރިޙުކުްމކު  ސާބިތުވާކަަމށް  ކުށް ( 13)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ރިއެ ަމއްސަލަތަކުގައި ކުށް ސާބިތުވާކަަމށް ޙުކުްމކު

              ދަދާއި، އަަމއްސަލަތަކުގެ    ރިޙުކުްމކު  ސާބިތުނުވާކަަމށް  ކުށް ( 14)   
 ؛ދަދުއަ ކުދިންގެ  ރިއެ ަމއްސަލަތަކުގައި ކުށް ސާބިތުނުވާކަަމށް ޙުކުްމކު

 ގޭގައި  ނުވަތަ  ަމރުކަޒެއްގައި  ނުވަތަ  ަޖލުގައި  ،ކަނޑައަޅައި  އަދަބު ( 15)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ރިބަންދުކު

               ދަދާއި، އަަމއްސަލަތަކުގެ    ރިފަސްކު  ކަނޑައެޅުން  އަދަބު ( 16)   
 ؛ދަދުއައެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ ކުދިންގެ 

               ދަދާއި، އަަމއްސަލަތަކުގެ    ރިފަސްކު  ތަންފީޛުކުރުން  އަދަބު ( 17)   
 ؛ދަދުއައެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ ކުދިންގެ 

  ޅި އެ  ފިޔަވަޅުތައް  އެކި   ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ފިޔަވައި  ަޖލަށްލުން ( 18)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ޅިދަދާއި، އެ ފިޔަވަޅުތައް އެއަަމއްސަލަތަކުގެ 

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރުުމގެ  ޅައިއަކަނޑަ  ކޯޓުން   ފިޔަވައި  ަޖލަށްލުން ( 19)   
ނިން ނެތްކަަމށް  ތަނެއް  ކަނޑައަޅާނެ  އަދަބު  ފައިވާ ަމއި ސަބަބުން، 

ކަނޑައެއަަމއްސަލަތަކުގެ   އަދަބު         ،ދަދާއިއަަމއްސަލަތަކުގެ    ޅި ދަދާއި، 
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 ؛ދަދުއައެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ ކުދިންގެ 

ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރުުމގެ  ޅައިކަނޑައަ  ކޯޓުން   ފިޔަވައި  ަޖލަށްލުން ( 20)   
ތަންފީޛުކުރަން   އަދަބު  ނިންސަބަބުން،  ފައިވާ ަމއި ނުެޖހޭކަަމށް 

އަުމރުކުއަަމއްސަލަތަކުގެ   ތަންފީޛުކުރަން  އަދަބު  ކުދިންގެ   ރިދަދާއި، 
 ؛   ދަދުއައެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ ކުދިންގެ  ،ދަދާއިއަ

 ؛ދަދުއަކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އަުމރުތަކުގެ  ނެރެފައިވާ ކޯޓުން ( 21)   

  ދިނުުމގެ   ފުރުޞަތު  ކުދިންނަށް  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް ( 22)   
 ؛ދަދުއަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެކިއެކި ގެންގޮސްފައިވާ ކުރިޔަށް ގޮތުން

ދޫކު  ުމއްދަތެއް  ވަކި  އަދަބުގެ ( 23)    ޕްރޮބޭޝަންގައި   ރިތަންފީޛުކުރުަމށްފަހު 
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ 

  ، ަމށްފަހު ޕްރޮބޭޝަންގައި ދޫކުރުުމންތަންފީޛުކުރު  ުމއްދަތެއް  ވަކި  އަދަބުގެ ( 24)   
ތަންފީޛުކުރަން  ބާކީބައި  ޙުކުުމގެ  ފުރިހަަމކުރުުމގެ ސަބަބުން  ޕްރޮބޭޝަން 

 ؛ދަދުއަނުެޖހޭކަަމށް ކޯޓުން ނިންިމ ަމއްސަލަތަކުގެ 

  ، ޕްރޮބޭޝަންގައި ދޫކުރުުމންަމށްފަހު  ތަންފީޛުކުރު  ުމއްދަތެއް  ވަކި  އަދަބުގެ ( 25)   
ޕްރޮބޭޝަން ފުރިހަމަ ނުކުރުުމގެ ސަބަބުން ޙުކުުމގެ ބާކީބައި ތަންފީޛުކުރަން 

 ؛ދަދުއަަމއްސަލަތަކުގެ  ރިއަުމރުކު

 ؛ދަދުއަ ަމއްސަލަތަކުގެ  ފައިވާޅައިކަނޑައަ ޫޖރިަމނާ ( 26)   

 ؛ދަދުއަ ަމއްސަލަތަކުގެ ފައިވާނަގައިދީ ބަދަލު ( 27)   

 ؛ދަދުއަ ަމއްސަލަތަކުގެ ފައިވާނަގައިދީ ދިޔަ ަމރުގެ ( 28)   

 ހެކިބަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ތެރެއިން  ަމއްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް ( 29)   
 ؛ދަދުއަފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ ނަގައި

 ؛ދަދުއަ އަުމރުތަކުގެ އެކިއެކި ނެރެފައިވާ ކޯޓުން ަމރުޙަލާގައި ތަޙުޤީޤު ( 30)   

ަމއްސަލަތަކުގެ   ޅިހުށަހެ  އިސްތިއުނާފަށް  ކޯޓުތަކަށް  ަމރުޙަލާގެ  ަމތީ ( 31)   
 ؛ދަދުއައެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ ކުދިންގެ  ،ދަދާއިއަ
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ޙުކުަމށް   އިސްތިއުނާފު ( 32)    ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް  ކޯޓުތަކުން  ަމރުޙަލާގެ 
އެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ    ،ދަދާއިއަތާއީދުކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ  

 ؛ދަދުއަކުދިންގެ 

ޙުކުމް    ކޯޓުތަކުން  ަމރުޙަލާގެ  އިސްތިއުނާފު ( 33)    ކޯޓުގެ  ުޖވެނައިލް 
އެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝިާމލުވާ    ،ދަދާއިއަބާޠިލުކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ  

 ؛  ދަދުއަކުދިންގެ 

ޤާނޫ)  18/2019  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ( 34)    ޢަދުލުގެ  އަކުޑަކުދިންގެ  ށް  ނު( 
ގުޅޭގޮތުން  ކުދިންނާ  ތަންފީޛުކުރަުމންދާ  ޙުކުްމ  ފެށުނުއިރު  ޢަަމލުކުރަން 

ދަދާއި، އެ ަމއްސަލަތަކުގައި ޝާިމލުވާ  އަކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަތަކުގެ  
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ 

 ކޯޓަށް  އަލަށް  މުޅިން  ކުރެވިގެން  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ ( 35)   
 ؛ދަދުއަކުދިންގެ  ރުކުރިހާޒި

ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރަންެޖހޭކަަމށް ކޯޓަށް ފެންނަ އިތުރު   ،އިތުރުން  ީމގެ ( 36)   
 ކަންތައްތައް.      

އެއްކޮށް  )ނ(    ތަފާސްހިސާބުތައް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ތަްމރީނު ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ކޯޓުގައި   ،ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި                 ުޖވެނައިލް 

ުމވައްޒަފުންނަށް، ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ ހަމި މަސައްކަތްކުރުން        ވާލުކުރާ 
ޖުޑީޝަލް    6 އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.        

ހޭލުންތެރިކަން  
އިތުރުކުރުމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމުތަްއ ހިންގުން 

ރައް . 201 ޙައްޤުތައް  ނަންބަރު  ތެރިކުރުާމއި،  ކައު ކުޑަކުދިންގެ       18/2019ޤާނޫނު 
ޤާނޫ) ޢަދުލުގެ  އާކުޑަކުދިންގެ  ހޭލުންތެރިކަން    ،އިނު(  ގުޅޭގޮތުން  ގަވާއިދާ  މި 

ާމލެއާއި    ކަމާ   ،އިތުރުކުރުަމށްޓަކައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ގުޅުންހުރި ުމއައްސަސާތަކާއެކު 
ުޖވެނައިލް ކޯޓުން    ހިންގާއަތޮޅުތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމށް   ޕްރޮގްރާުމތަކުގައި 
ގްރާުމތަކުގައި ކުށުން ދުރުހެލިވުަމށާއި ކުށުގެ ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ހިންގޭ ޕްރޮ

ރައް ބެހޭގޮތުން ކައުޝިކާރައަކަށްވުުމން  ގޮތްތަކާ  ޢަަމލުކުރެވިދާނެ  ތެރިވުަމށްޓަކައި 
އެ  މަސައްކަތްކުރާ    ކުޑަކުދިންނާއި،  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީީމ  ބެލެނިވެރިންނާއި،  ކުދިންގެ 

 އެވެ.          ުމުޖތަަމޢު ހޭލުންތެރިކުރުވަން ވާނެ ،ފަރާތްތަކާއި

ޤާނޫނު    ،''ޝަރީޢަތް'' ނުވަތަ ''ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލިސް'' ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ )ހ(  . 202 މަފްޫޙމްތަކުގެ ރަދީފު 
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ޤާނޫނު  12/2016ނަންބަރު   އިުޖރާއަތުގެ  ާމއްދާގައި   19ގެ  (  )ިޖނާއީ  ވަނަ 
 ންނެވެ. ަމތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

އެވަނީ )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު    ،''ޙުކުްމކުރުން''      12/2016ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު އިުޖރާއަތުގެ  ގޮތުގެ   8ގެ  (  )ިޖނާއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި   ވަނަ 
 ންނެވެ.ަމތީ

އެވަނީ )ނ(    ބަޔާންކޮށްފައި  ކަަމށް  ކުށެއް''  ބޮޑު  ނަންބަރު   ،''ިޖނާއީ          ޤާނޫނު 
 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ކުށްތަކަށެވެ.   22ގެ ( އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު )ިޖނާއީ 12/2016

އެވަނީ )ރ(    ބަޔާންކޮށްފައި  ކަަމށް  ކުށް''  ނަންބަރު   ، ''އަނިޔާވެރި             ޤާނޫނު 
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    2014/9 )ބ( ގައި    110)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ 

     ދަ ކުށަށެވެ.ފަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެވަނީ )ބ(    ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ" ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި          ިމ ގަވާއިދުގެ   ،''ުޖވެނައިލް 
 ފަރާތަށެވެ.    ވާވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 6

''ކުށްކުރާ ކުދިންގެ މަސްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ'' ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި  ()ޅ  
ވަނަ    17ގެ  (  ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ( 18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،އެވަނީ

 ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށެވެ. 

ކަަމށް  )ކ(    އިދާރާ''  ދައުލަތުގެ  ޙިާމޔަތްކުރާ  މަސްލަޙަތު  ކުދިންގެ  ލިބޭ  ''އަނިޔާ 
އެވަނީ ނަންބަރު    ،ބަޔާންކޮށްފައި  ޙައްޤުތައް   19/2019ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    133ގެ     ޤާނޫނު(ރައްކާތެރި ކުރުުމގެ

 ުމއައްސަސާއަށެވެ.    

ކުއްާޖ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން   ،''ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާ" ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ )އ(   
ނިޔާވި ފަރާތުގެ ަމންމަ، ބައްޕަ، ާމމަ، ކާފަ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު 

 އެއްބަފާ ީމހުންނަށެވެ.     ނުވަތަ 

ފައިވާ ަމއްސަލަތައް" ކަަމށް  ޅައި"ވަކި ުމއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުަމށް އަދަބު ކަނޑައަ )ވ(   
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(   2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

ބައި"   113ގެ   ބާކީ  "ޙުކުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ           ވަނަ 
 މި ލަފުޒުގެ ާމނައިގެ ތެރޭގައެވެ.  

"ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން" ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު   )މ(  
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ޤާނޫނު(    2019/19ބަރު  ނަން ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ޙައްޤުތައް    ގެ    )ކުޑަކުދިންގެ 
 ބާބުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންނަށެވެ. ވަނަ  17

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން      

ޝާޢިއުކުރާ މި ގަވާއިދު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ . 203
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

_______________________
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 ޖަދުވަލުތައް 
 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ ިއޤުރާރު     :1ޖަދުވަލު 

 ބެލެނިވެރިޔާ ބަލަިއނުގަތުމަށް ނިންމުން  :2ޖަދުވަލު 

    ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓު   :3ޖަދުވަލު 

 އިޤުރާރު   ށްލުމުގެދޫކޮބަންދުން  ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުްއޖަކު ޝަރުޠުކޮށްފަިއ  :4ޖަދުވަލު 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިގެންވާ ަޙްއޤުތަްއ ބުނެދިނުން   :5ޖަދުވަލު 

 ސިންގ ޕްލޭން ސެންޓެން   :6ޖަދުވަލު 

 އެކްޝަން ޕްލޭން  :7ޖަދުވަލު 

 ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމުން  ގެ ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑަިއވަރޝަން   :8ޖަދުވަލު 

 ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ދޭ ރުހުން   :9ޖަދުވަލު 

 ެއއްބަސްވުމާިއ ިއޤުރާރު  ެއއްބަސްވާ ށް ޢަމަލުކުރުމަފިޔަވަޅުތަކާ ެއްއގޮތަށް  ގެޑަިއވަރޝަން   :10ޖަދުވަލު 

 ޑަިއވަރޝަން ޕްލޭން   :11ޖަދުވަލު 

 މަްއސަލަ ނިންމުން  ފަިއޅަިއޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ައ  :12ޖަދުވަލު 

 ފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ބާޠިލުކުރުން ިއޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން ައޅަ  :13ޖަދުވަލު 

 އިވާކަން ައންގާ ލިޔުން ފަށްފަސްކޮައދަބު ތަންފީޛުކުރުން  :14ޖަދުވަލު 

 ކުދިންނަށް ައންގާ ެއންގުން   ސްކުރާ ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަ  :15ޖަދުވަލު 

 ދަރަނި ސާބިތުވެްއޖެކަން ކަނޑަައޅާ ލިޔުން    :16ޖަދުވަލު 

 ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން            :17ޖަދުވަލު 

 ޝަން ައމުރު   ޕްރޮބޭ  :18ޖަދުވަލު 

 ައމުރު  ގެ ވިޜަން ިއންޓެންސިވް ސުޕަ  :19ޖަދުވަލު 

 ވާ ެއއްބަސްވުމާިއ ިއޤުރާރު    ެއއްބަސްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ައޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ެއްއ   :20ޖަދުވަލު 

 ދޭ ރުހުން  ފަިއ މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަށް ެއއްބަސްވެ  :21ޖަދުވަލު 

 މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަށް ައންގާ ައމުރު       :22ޖަދުވަލު 

 މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ެއއްބަސްވުން   :23ޖަދުވަލު 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން ައމުރު  :24ޖަދުވަލު 

 ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓު   :25ޖަދުވަލު 

 މީޑިޭއޝަން މަރުޙަލާގައި ބަިއވެރިވުމަށް ދޭ ރުހުން      :26ޖަދުވަލު 

  ޕްލޭން ޑިސްޗާޖް   :27ޖަދުވަލު 

 ެއއްބަސްވުމިާއ ިއޤުރާރު  ވާ ެއއްބަސްރުަޙލާގަިއ ކުރަމުންދާ މަ  ައދަބު ތަންފީޛު :28ޖަދުވަލު 
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 ނުކުރުމަށް ައންގާ ައމުރު   ައދަބު ތަންފީޛު :29ޖަދުވަލު 

 ައންގާ ލިޔުން  ފުކޮށްފަިއވާކަން  މާޖޫރިމަނާ   :30ޖަދުވަލު 

   ކެައރ ެއންޑް ވެލްފެައރ ައމުރު           :31ޖަދުވަލު 

 ކެައރ ެއންޑް ވެލްފެައރ ޕްލޭން    :32ޖަދުވަލު 

 ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ނޮން ޑިސްކްލޯޝަރ     :33ޖަދުވަލު 

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ެއދޭ ފޯމު   :34ޖަދުވަލު 

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ައންގާ ައމުރު   :35ޖަދުވަލު 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 އިޤުރާރު   ބެލެނިވެރިޔާގެ 
 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ _____________________________________ )ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ / ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން(، ދ.ރ.އ  
ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: ___________ މުޢާމަލާތްތަްއ  ____ ގެ  __ކާޑުގެ  ެއންމެހަިއ  ކޯޓުގަިއ ކުރަންވާ  ބެލެނިވެރިެއްއގެ ގޮތުގަިއ 

ކޯޓުން  ކުރުމާއި، ޖުވެނައިލް  ބެލުމުގައި  މަްއސަލަތަްއ  ޖިނާއީ  ''ކުޑަކުދިންގެ  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޤާނޫނުައސާސީާއއި،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ދިވެހިރާްއޖޭގެ 
އެ މިންގަނޑުތަކާ ިޚލާފުނުވުމަށް  ، އި، ކޯޓުގަިއ ހެދިފަިއވާ ުއސޫލުތަކަށް ުޙރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަިއޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ާއިއ ކޯޓުގެ ގަވާިއދާ

 ައހުރެން ެއއްބަސްވެ ިއޤުރާރުވަމެވެ.  

ން ައހުރެންނާމެދު  މި ިއޤުރާރާ ައހުރެން ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ، ނުވަތަ ިއޤުރާރުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެްއކަން ސާބިތުވެްއޖެނަމަ، ޤާނޫނީގޮތު
 ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ެއޅުމާމެދު ައހުރެންގެ ެއްއވެސް ިއއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.           

 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ----------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

  -------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ------------------------------------------------- ގާތްކަން: ކުްއޖާާއ ހުރި  

  ----------------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

    ------------------------------------------------------------------ ސޮިއ:

 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(  
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ނިންމުން   ބެލެނިވެރިޔާ ބަލައިނުގަތުމަށް 
 

ހާޒިރުކޮކުށުގެ   ކޯޓަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ށްތުހުމަތުގައި  ޤަޟިއްޔާގަިއ   __________________ ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މި  ފައިވާ/ 
ތުހުމަތުގައިވާ/   )ކުށުގެ   ___________________________________________________________________________

ކާ ދ.ރ.އ.  ެއޑްރެހާއި،  ދާިއމީ  ނަމާއި،  ކުްއޖާގެ  ކޯޓަށް ދަޢުވާލިބޭ  ގޮތުގަިއ  ބެލެނިވެރިެއްއގެ  ގެ  ނަންބަރު(  ހާޒިރުވެފައިވާ،   ޑު 
___________________________________________________________________________ )ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަމާއި،  

ޝަރީޢަތުގެ   އްވާ_____________ )ތާރީުޚ( ވަނަ ދުވަހުގެ ____________ )ގަޑި( ގަިއ ބާ  ، ދާިއމީ ެއޑްރެހާއި، ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު(
 .  މަޖިލީހަށް ____________________________ )ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން( ބެލެނިވެރިެއްއގެ ގޮތުގައި ބަލަިއނުގަތުމަށް ކޯޓުން ނިންމަިއފީމެވެ

މައްޗަށް  މި ނިންމުން ޝަރީޢަތުން ނިންމައިފަިއވަނީ، _____  _________________________________________________ ގެ 
މަޞްލަޙަތުގައެވެ.   ގެ  ނަން(  ކުްއޖާގެ  ދަޢުވާލިބޭ   / ތުހުމަތުގައިވާ  )ކުށުގެ   ____________________________________ ބިނާކޮށް، 

 މުން ދެމިޮއންނާނެެއވެ.          ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ައންގަންދެން ނުވަތަ މި ނިންމުން ބަދަލުކުރަންދެން މި ނިން 
     
 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ
 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 
 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 
 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓު 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ------------------------------------------------- ސެކްޝަން:  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------ ހުށަހެޅުނު ތާރީުޚ:  ---------------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------- އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 

  ---------------------------------------------------- ޖިންސު:  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  -------------------------------------------------- ުއޅޭ ެއޑްރެސް: މިހާރު 

 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 

 --------------------------------- ދ.ރ.އ.  ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------ ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

 ސަފުހާގެ އަދަދު  ފާހަގަޖެހުމަށް  ލިޔުންތަކުގެ ތަފުސީލު 

   ިއސްތިުއނާފު ފޯމާިއ ެއާއ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް   .1

   ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު  .2

   ދަރަނި ސާބިތުވިކަން ކަނޑަައޅާ ލިޔުން  .3

   ޖޫރިމަނާކުރިކަން ައންގާ ލިޔުން  .4

   މަްއސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ  .5

   ހެްއކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުން ނެރެފަިއވާ ައމުރު  .6

   ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ  .7

   ދަޢުވާ ފޯމު  .8

   ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މުްއދަތު އިތުރުކުރި ފޯމާިއ ލިޔުން  .9

   ތަުޙޤީޤު ބަންދާ ގުޅޭ ައމުރުތަްއ  .10
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  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 

  -----------------------------------ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ------------------------------------------------------------------ މަޤާމު: 

  -------------------------------------------------- ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  މިހާރު  ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

  -------------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  ------------------------------------------------------------------ ތާރީުޚ:

  ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ: 

  ------------------------------------------------------------------ ތާރީުޚ: 

 

 

 ސިއްކަ( )ކޯޓުގެ 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ބަންދުކޮށްފައިވާ   ކުއްޖަކު   ޝަރުޠުކޮށްފައި   ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ   އިޤުރާރު 

 ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------ ަޙވާލާދޭ ކޯޓު ައމުރުގެ ނަންބަރު:   ------------------------------------------------------ނަން: ފުރިހަމަ 
  -------------------------- ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާ ފޯމުގެ ނަންބަރު:   -------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  --------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

    -------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  
  ------------------------------------------------------------ ޖިންސު: 
  ------------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މަޢުލޫމާތު ތުހުމަތު / ތުހުމަތުތަކުގެ  

  --------------------------- ތުހުމަތު ކުރެވިފަިއވާ މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ޝަރުޠާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  --------------------------------------------- މުްއދަތު:   ޝަރުޠު ކުރި
   ----------------------------------------------- ތާރީޚު:  ޝަރުޠު ކުރި

 ޝަރުޠުތަްއ: 

1.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 އިޤުރާރު 

ޖެނަމަ،  މަތީގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠާ/ޝަރުޠުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ. ައދި  ޝަރުޠާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެްއ  ،ައހުރެން
 ައހުރެން ބަންދުކުރެވޭނެކަން ައހުރެންނަށް ެއނގެެއވެ. 

  ------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 
  -------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  --------------------------------------------------------- ސޮިއ:
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 _______________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( މި ޝަރުޠުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ިއޤުރާރުވެ ސޮިއކުރީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ.  

 ބެލެނިވެރިޔާ 

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  --------------------------------------------------------- ސޮިއ:
 

އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްއަށް  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެްއގަިއ ނުވަތަ   ިއޤުރާރުގައި، ޑިޕާޓްމަންޓް  ބެލެނިވެރިޔަކު ހަވާލުނުވާނަމަ، މި 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ______________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( މި ިއޤުރާރުގަިއ ސޮއިކުރީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް   

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
  -------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 
  --------------------------------------------------------- ސޮިއ:
 

 ކަމަށް ވާނަމަ، މިބަިއ ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.    ފަިއކުްއޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ައމުރުކޮށްފައިވަނީ، ބެލެނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޝަރުޠުތަކެްއކޮށް

______________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ރަނގަޅު ގޮތުގަިއ ބެލެހެްއޓުމަށާއި، ޭއނާގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ައންގާ ެއންގުންތަކާ  
ކޯޓަށް   ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _______________________ މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ައންގާ  ކޯޓުން  ބާރުެއޅުމަށާއި،  ޢަމަލުކުރުމަށް  ެއްއގޮތަށް 

 ޔަގީންކަން ދީ، ައހުރެން ިއޤުރާރުވަމެވެ.      ނެކަމުގެ  ހާޒިރުކޮށްދޭ

 ބެލެނިވެރިޔާ 

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

               --------------------------------------------------------- ސޮިއ:
 

 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ބުނެދިނުން 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 

       ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

     -------------------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

      --------------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------------އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 

      ---------------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

       ----------------------------------------------------------- ުއޅޭ ެއޑްރެސް: މިހާރު 

  ------------------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 

  -------------------------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 

ކުރާ   ދައުލަތުން  މައްޗަށް  ގެ  ނަން(  ކުްއޖާގެ  )ދަޢުވާލިބޭ  ައހުރެން،__________________ 
އިބްތިދާީއ ައޑުެއހުމުގައި، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް    ތް( ާއ ގުޅިގެން ބޭްއވި ވަ_______________________________ )ދަޢުވާގެ ބާ

ޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ  ެއންގުމުގެ ކުރިން ައހުރެންގެ މައްޗަށް ދަުއލަތުން ކުރާ ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދީފައިވެެއވެ. ައދި ދަޢުވާާއިއ ދަޢުވާާއ ގުޅޭ އެންމެހަިއ ލި
 ޤުތަްއ ައހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން ޝަރީޢަތުން ައންގައިފަިއވެެއވެ.  ައހުރެންނަށް ލިބިފަިއވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަންނަނިވި ަޙްއ

ނަށް  ައހުރެންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްގެ ހުރިހާ މަރުަޙލާެއްއގައި ވެސް ައހުރެންގެ ބެލެނިވެރިޔާ ހާޒިރުވެހުރުމުގެ ަޙްއޤު ައހުރެން .1
 ލިބިގެންވާކަން. 

އެ   ، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ިޙމާޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ ިއދާރާިއން ހާޒިރުވުމާއި،ައހުރެންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތެްއގަިއ .2
 ިއދާރާގެ ެއހީތެރިކަން ހުރިހާ މަރުަޙލާެއްއގަިއ ވެސް ައހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން. 

 މުގެ ަޙްއޤު ައހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން.  ައހުރެންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތުގައި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، ައހުރެންގެ ރައުޔު ހާމަކުރު .3

ގޭ  ައހުރެންނަކީ ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ކުްއޖެްއނަމަ، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ވަކި ރަށެްއގެ ބަހުރުވަިއން ވާހަކަދައްކަން އެނ .4
ައޑުއިވުމުން   ވާހަކަދެއްކުމުންނާިއ  ނުވަތަ  ކުރިޔަށް  ކުްއޖެްއނަމަ،  ޝަރީޢަތް  ެއހީގައި  ތަރުޖަމާނެއްގެ  ކުްއޖްެއނަމަ،  މަްޙރޫމްވެފަިއވާ 

 ގެންދިުއމުގެ ަޙްއޤު ައހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން. 

  ފަރާތުން   ައހުރެން ިއޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ެއހީގަިއ ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަމާއި، ދަުއލަތުގެ  .5
 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކޮށްދިނުމަށް ެއދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން. 
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ބަރީޢަވުމަށް މަސަްއކަތް  .6 ނަންބަރު    ދަޢުވާިއން  ޤާނޫނު  ޓަކަިއ  ެއހެނިހެން    12/2016ކުރުމަށް  ާއިއ  ޤާނޫނު(  ިއޖުރާއަތުގެ  )ޖިނާީއ 
 ޤާނޫނުތަކުން ކަނޑަައޅައިފަިއވާ ދާިއރާގެ ތެރޭގަިއ ެއކަށީގެންވާ ވަގުތާިއ ވަސީލަތްތަްއ ލިބުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަން.  

 ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަިއ ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަން.  .7

  ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަން. ދަޢުވާއަށް ިއންކާރު ކުރުމުގެ  .8

،  ައހުރެންގެ ައމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ައހުރެން ދޭ ބަޔާނަކީ .9
ޢުވާ ައހުރެންގެ މައްޗަށް  ައހުރެންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަޔާނެްއކަމާއި، ައހުރެން ދޮގު ހެކި ދީފިނަމަ، ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ ދަ

 ކުރެވިދާނެކަން. 

އި،  ދަުއލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، އަހުރެން ބޭނުން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި ެއދުމާ .10
 ެއ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގަިއ ސުވާލުކުރުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވާކަން. 

މައްޗަށް   .11 ދަޢުވާައކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ައހުރެންގެ  ޤާނޫނު( ގެ    12/2016ހުށަހެޅިފަިއވާ  ިއޖުރާއަތުގެ  މާްއދާގެ   22)ޖިނާީއ       ވަނަ 
)ހ( ާއއި، )ށ( ާއއި، )ނ( ާއއި، )ރ( ާއއި، )މ( ާއއި، )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެިއން ކުށަކަށް ނުވާނަމަ، ައދި  

ނޑަައޅަިއ ނުވަތަ ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ތަންފީޛުކުރުމަށް ައމުރުކުރުމުގެ ކުރިން، ޝަރީޢަތުން  މަްއސަލަިއގަިއ ޝަރީޢަތުން ައދަބު ކަ 
ނުވަތަ    ައހުރެންގެ މައްޗަށް ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތައް، ކޯޓުން ައންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަކާ ނުލައި، 

  ައހުރެންގެ މަްއސަލަ ނިންމުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަން. ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމަކާ ނުލަިއ

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ާއއި ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ    2019/18ާއންމު ޖިނާީއ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާިއދުތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .12
އެ   ގެ ގަވާިއދު'' ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހަިއ ަޙްއޤުތަކާިއ ފުރުޞަތުތަްއމަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު 

 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާިއދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން.   

ދަޢުވާގައިވާ ކުށް ސާބިތުވެްއޖެނަމަ، ނުވަތަ ެއ ކުށް ކުރަން  މަތީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަޙްއޤުތަކުގެ އިތުރުން، ައހުރެންގެ މައްޗަށް އުފުލައިފިައވާ  
ކޮށްދީފަިއވެއެވެ.  ުއޅުމުގެ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި ެއހީތެރިވެދިން މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފަިއވާ ައދަބަކީ ކޮބަިއކަން ައހުރެންނަށް ސާފު 

ނު  ސާބިތު  ކުށް  ދަޢުވާގަިއވާ  މި  މައްޗަށް  ައހުރެންގެ  ކުރުމުގައި  ައދި  ކުށް  ެއ  ނުވަތަ  ުއޅުނުކަން  ައހުރެން  ކުރަން  ކުށް  ެއ  ވިނަމަވެސް، 
ައހުރެންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް    ،ެއހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފަިއވާނަމަ، ެއ ކުށް ކުރަން ުއޅުމުގެ ނުވަތަ ެއހީތެރިވުމުގެ ކުށް

 ެއނގެއެވެ. ކަނޑަެއޅިދާނެކަން ވެސް ައހުރެންނަށް 
 ހިޖުރީ ތާރީުޚ
 މީލާދީ ތާރީުޚ 

  ------------------------------------ ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން: 

  ------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

________ ދަށުގައިވާ،  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ައހުރެންގެ  ަޙްއޤުތައް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަށް  _________ މަތީގަިއ  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _____
 ޝަރީޢަތުން ެއންގުމުން، މި ލިޔުމުގަިއ ސޮިއކޮށްފަިއވަނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ.  

 ބެލެނިވެރިޔާ 

  ----------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

  ------------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------------------------ ސޮިއ:

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:     
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އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަ ިއޤުރާރުގައި، ޑިޕާޓްމަންޓް  ސްޓިސްއަށް  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެްއގަިއ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ހަވާލުނުވާނަމަ، މި 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

______ ަޙްއޤުތައް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ލިޔުމުގައި  _________ މަތީގަިއ  މި  އެންގުމުން،  ޝަރީޢަތުން  އަށް  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _______
 ސޮިއކޮށްފަިއވަނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ.  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  ----------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

  ----------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

  ------------------------------------------------------------------ ސޮިއ:

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:      

 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(   
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 6ޖަދުވަލު  
` 

 

          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު      ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -----------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 --------------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:   -------------------------------- ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ ކާޑު / 

 ---------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 

  ---------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   -------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

 -------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

   ----------------------------------------------------------- ޖިންސު: 

        ----------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ----------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ----------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

-------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ: 

 އަދަބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 -------------------------------------------------------------------------- ކަނޑަެއޅޭ ައދަބުގެ ބާވަތާއި މުްއދަތު: 

 ------------------------------------------------------------------------------- ައދަބު ތަންފީޛު ކުރަންޖެހޭ ތަން: 

 ------------------------------------------ ޖޫރިމަނާެއްއ ކުރެވޭނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ ައދަދު: ައދަބުގެ ބަެއްއގެ ގޮތުގަިއ 

 --------------------------------------- ވަކި މުްއދަތަކަށް ބަހައިލަިއގެން ޖޫރިމަނާ ދަްއކަން ައންގާނެނަމަ، ެއކަން: 

 ޝަރީޢަތުން އަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޚުލާޞާކޮށް 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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 އިދާރާތަކަށް އަމުރެއްކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު ތަންފީޛީ  

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------------------------------------------------- ޕްރޮބޭޝަންގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް ެއދުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މްުއދަތު:

 ----------------------------------------------------------------- ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރުމަށް ެއދުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މުްއދަތު: 

  ----------------------------------------------- މުޖުތަމަޢަށް ައނބުރާ ައުއމަށްޓަކަިއ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: ިއޞްލާުޙވެ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- ރިވިުއ ބަްއދަލުވުންތަކެްއ ބާއްވަން ކަނޑަައޅާ މުްއދަތު: 

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެްއ ދޭނަމަ، ''ކުޑަކުދިންގެ    ރުމަށްފަހުކުްއޖާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ައދަބު ކަނޑަެއޅި ނަމަވެސް، ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކު
ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ   ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ  ެއ ބައިތަްއ މި ޕްލޭނުގައި    00ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް  މާްއދާގެ ދަށުން،  ވަނަ 

 ހިމެނުމަށް.   

 ސެންޓެންސިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------------------މަ ނަން: ފުރިހަ

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ        

 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(  
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޕްލޭން   އެކްޝަން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 

  ------------------------------- / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ދ.ރ.އ. ކާޑު ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ---------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ---------------------------------------------- އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 

  -----------------------------------------------މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  --------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 

       ----------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  --------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ---------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:  ---------------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

 

 މުއްދަތުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޚުލާޞާކޮށް ޝަރީޢަތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------------- ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: ޝަރީޢަތުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުްއޖާ ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- ރިވިުއ ބަްއދަލުވުންތަކެްއ ބާއްވަން ކަނޑަައޅާ މުްއދަތު: 

  --------------------------------------------------------ޝަރީޢަތުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ކުްއޖާ ޚިލާފުވާނަމަ، ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ައޅައިފަިއ ޝަރީޢަތުން  މައްޗަށް  ޖިނާއީ  ކުްއޖާގެ  ''ކުޑަކުދިންގެ  ހާލަތެްއގައި  ކަނޑަައޅަންޖެހިްއޖެ  ައދަބު  ިޚލާފުވެގެން  ކުްއޖާ  ފިޔަވަޅުތަކާ  ވާ 
 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ެއ ބައިތަްއ މި ޕްލޭނުގަިއ ހިމެނުމަށް.      00މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ 

 

 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ެއކްޝަން 

 ------------------------------------------------ ފުރިހަމަ ނަން: 

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ              

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީްޚ 

                               

      

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމުން   ގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ޑައިވަރޝަން 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  -------------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------------- ހުށަހެޅުނު ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 

  ލިބޭ   ދަޢުވާ  ޤަޟިއްޔާގަިއ  ______________________ ________________   ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  މި
  ނަމާއި،   ކުްއޖާގެ   ލިބޭ   ދަޢުވާ )  __ ________________ _________________________________________________________________________ 

ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ  ގެ (  ނަންބަރު  ކާޑު   ދ.ރ.އ.   ެއޑްރެހާއި،   ދާިއމީ ދަުއލަތުން  ކުށުގެ  (  ބާވަތް  ދަޢުވާގެ )   _______________________   މައްޗަށް 
ގުޅިގެން   ފާހަގަކުރެވުނު __________________________________   ކޮންފަރެންސްގަިއ  ކޭސް   ވި ބޭްއމަްއސަލަާއ   ،ކަންތައްތަކަށާިއ  )ސަބަބުތަްއ( 

  ކުްއޖާ   ،ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގަިއ  ވަޒަންކުރާ  ހާލަތު  ިއޖުތިމާޢީ  ނުވަތަ/ައދި   ެއސެސްމެންޓް  ރިސްކް  ކުްއޖާގެ 
މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ  ''  ، ގޮތުން  ދިނުމުގެ   ފުރުޞަތު   ިއޞްލާުޙވުމަށް 

  ކުްއޖާގެ   ދަޢުވާލިބޭ)  _________________  މަރުަޙލާގަިއ    ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދީފަިއވާ ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ޝަރުޢީވަނަ މާްއދާިއން  00
               . ެއންގީމެވެ މިކަން  ނިންމަިއ ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު ޑައިވަރޝަންގެ  އަށް( ނަން

 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދޭ ރުހުން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 

  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ---------------------------------------------- އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 

  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 

      -------------------------------------------------------------------ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:  ހުށަހެޅި  ---------------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

ެއޅުމަކީ، ކޯޓަށް   )ހ(  މައްޗަށް  ކުްއޖާގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގޮތެްއ  ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑައިވަރޝަންގެ  ދަޢުވާާއމެދު ޝަރީޢަތުން  ހުށަހެޅިފަިއވާ 
ގެ ފިޔަވަޅު  ނިންމުމުގެ ކުރިން، ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާއަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެވޭ މަރުަޙލާެއކެވެ. މި މަރުޙަލާގަިއ ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ޑަިއވަރޝަން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.   ،ކޯޓުން ައޅާނީ

ކުށުގެ ޢަމަލަށް، ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ ނުފޫޒެްއ ނެތި، ައމިްއލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ .1   ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގެ 
 ؛މިނިވަންކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުށުގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރުން

 ؛ލިބޭ ކުްއޖާ ރުހުން ދިނުންޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ެއޅުމާމެދު ދަޢުވާ  .2
 ؛ޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ެއޅުމާމެދު ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ރުހުން ދިނުން .3

ގެ  ވާ އިޢުތިރާފަކީ ނުވަތަ ިއޤުރާރަކީ ޝަރީޢަތު   ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް، ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގަިއ ކުށުގެ ޒިންމާ ގަބޫލުކޮށް، ކުްއޖާ )ށ(
 މަރުަޙލާގައި ކުްއޖާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިޢުތިރާފެއް ނުވަތަ ިއޤުރާރެްއ ނޫނެވެ.  

ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން    ،ޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން )ނ( 
 ވަނަ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.    00ގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' 

 ެއވެ.   ____________________________________ ެއޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުްއދަތަކީ، ،ޑަިއވަރޝަންގެ ދަށުން )ރ( 

 ަޙްއޤު، ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ެއޅުމުގެ ކުރިން، ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމުގެ  )ބ(
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 މަތީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ައހުރެން ކިޔަިއފީމެވެ. ައދި މި މަޢުލޫމާތު، ކޯޓުގެ ފަރާތުން ައހުރެންނަށް ސާފުކޮށްދީފިއެވެ.  

 ިއއުތިރާޒެްއ ނެތެވެ.  ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ެއޅުމާމެދު ައހުރެންގެ 

  ----------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

)ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑަިއވަރޝަންގެ   _________  ____________ _____________ައހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގަިއވާ  
 ފިޔަވަޅުތަްއ ކޯޓުން ެއޅުމާމެދު ައހުރެންގެ ިއއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.  

  ----------------------------------------------- ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

ޑި ހަވާލުނުވާނަމަ،  ބެލެނިވެރިޔަކު  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގަިއ  ނެތް  ބެލެނިވެރިޔާ  ލިޔުމުގައި  ކުްއޖާގެ  މި  ޖަސްޓިސްއަށް  ޖުވެނަިއލް  އޮފް  ޕާޓްމަންޓް 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

)ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު  __________________________________  ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ެއޅުމާމެދު  
)ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ކޯޓުން    ______________________  ____________ދިނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ައދި  

 ެއޅުމާމެދު އެ ފަރާތުން ިއއުތިރާޒު ނުކުރާކަމަށް ޭއނާ ބުނެފަިއވަނީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  --------------------------------------------------------------- ނަން: 

  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ނިޝާން: ިއނގިލީގެ 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ކޯޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތް    

  --------------------------------------------------------------- ނަން: 

  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

             ------------------------------------------------------------- ސޮިއ:  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 އެއްބަސްވުމާއި އިޤުރާރު   އެއްބަސްވާ   ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް   ޑައިވަރޝަންގެ

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 
  ----------------------------------- ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. ކާޑު /   ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ---------------------------------------------- އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
  ----------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
      -------------------------------------------------------------------ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު: ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  --------------------------------------------------------- ހުށަހެޅި ތާރީުޚ:  ---------------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------- ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ފެށޭ ތާރީުޚ: 
  ---------------------------------------------- ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުްއދަތު: 

  ----------------------------------------- ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ނިމޭނެ ތާރީުޚ: 
 

 ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލުތަްއ: 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ އިތުރު ޝަރުޠުތަްއ: 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ެއއްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެްއޖަނަމަ ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅު 

މަރުަޙލާގަިއ    މި )ހ(  ޝަރުޢީ  ެއްއގޮތަށް  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،   ވާފަިއޅަިއައެއއްބަސްވުމާ  ެއްއގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތަކާ               ޑަިއވަރޝަންގެ 
ގަވާިއދު'' ގެ   ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ކޯޓުން  ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް  މަްއސަލަތައް  މާްއދާގެ ދަށުން، ކޯޓަށް    00''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ  ވަނަ 

 ށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލަިއގައި ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަކާ ނުލަިއ މަްއސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ހު
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ވާ ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ، ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅުތަކާ ިޚލާފުވެފަިއވާނަމަ،  ފަިއޅަިއ ައޝަރުޢީ މަރުޙަލާގަިއ  )ށ(
ވަނަ    00' ގެ  ެއކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު' 

ށް  ދަށުން، ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލަިއގަިއ ައދަބު ކަނޑަައޅައި، ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމަމާްއދާގެ  
 ެއންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

 ައހުރެން ެއއްބަސްވަމެވެ.    މަތީގަިއވާ މާްއދާތަްއ ކިޔައި، ެއާއ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ައމިއްލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ 

  ----------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 
 : ިއނގިލީގެ ނިޝާން

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

ދަށުގަިއވާ   ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ައމިއްލަ    __________________________________  ައހުރެންގެ  ސޮިއކުރީ  ެއއްބަސްވުމުގަިއ  މި  ނަން(  )ކުްއޖާގެ 
)ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް މި ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ެއންގޭ    __________________________________  ިއޚްތިޔާރުގަިއ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ައދި  

ވާ  ފަިއޅަިއައ)ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ    _______  ___________________________ ެއންގުންތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި  
 ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޭއނާއަށް ެއހީތެރިވެދީ އިރުޝާދު ދޭނެކަމަށް އަހުރެން ިއޤުރާރުވަމެވެ.    

  ----------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 
 : ިއނގިލީގެ ނިޝާން

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ޖަސްޓިސްއަށް  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެްއގަިއ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ހަވާލުނުވާނަމަ، މި ެއއްބަސްވުމުގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

 )ކުްއޖާގެ ނަން( މި ެއއްބަސްވުމުގައި ައމިްއލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ ސޮއިކުރީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.   __________________________________ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  --------------------------------------------------------------- ނަން: 
  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 
  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު މި ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުގެ ފަރާތުން 

  ----------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 
 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 

  --------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 
                      ----------------------------------------------- ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 
  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ---------------------------------------------- ުއމުރު: އުފަންވީ ތާރީުޚ / 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
  ----------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
      -------------------------------------------------------------------ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  --------------------------------------------------------- ހުށަހެޅި ތާރީުޚ:  ---------------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަށް ކުއްޖާގެ މޮނިޓަރިންގއާ ގުޅޭގޮތުން އަމުރެއްކުރާނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލު 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ
 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

 12ޖަދުވަލު  
` 

 

          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅައި މައްސަލަ ނިންމުން 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ----------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ---------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------------- ހުށަހެޅި ތާރީުޚ:   ---------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

  

 ____________________________________ ދަޢުވާލިބޭ ޤަޟިއްޔާގަިއ  _______________________  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މި

މައްޗަށް   ގެ( ނަންބަރު  ކާޑު ދ.ރ.އ.  ެއޑްރެހާއި،  ދާިއމީ  ނަމާއި، ކުްއޖާގެ ދަޢުވާލިބޭ)__________________________________  
ކުށުގެ މަްއސަލަާއ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ކޯޓުން  (  ބާވަތް  ޢުވާގެދަ)  _______________________  ދަުއލަތުން ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ

ފިޔަވަޅުތައް،   ެއ  ޢަމަލުކޮށް،  ެއްއގޮތަށް  ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ  ކުްއޖާގެ ނަން(    __________________ައޅައިފަިއވާ  )ދަޢުވާލިބޭ 
މާްއދާއިން    ވަނަ  00މުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  މަްއސަލަތަްއ ބެލުކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ  ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާތީ، ''

            ފަނޑިޔާރްަށ ލިބިދީފަިއވާ ިއޚްތިޔާުރގެ ދަށުން، މި މައަްސލަ ކޯޓުން ަބލަިއ ނިމުނީކަުމގަިއ ކަނޑަައޅަިއ ެއކަން ެއްނގީެމވެ.        

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުކުރުން 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ----------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ---------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------------- ހުށަހެޅި ތާރީުޚ:   ---------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

ދަޢުވާލިބޭ   ޤަޟިއްޔާގަިއ   ____________________________ ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މި 
________________________________________________________________________________________ 

ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ   ދަުއލަތުން  މައްޗަށް  ގެ  ނަންބަރު(  ކާޑު  ދ.ރ.އ.  ެއޑްރެހާއި،  ދާިއމީ  ނަމާއި،  ކުްއޖާގެ  )ދަޢުވާލިބޭ 
ައޅައިފަިއވާ    ______________________________  ކޯޓުން  މަރުަޙލާގަިއ  ޝަރުޢީ  ގުޅިގެން  މަްއސަލަާއ  ކުށުގެ  ބާވަތް(  )ދަޢުވާގެ 

ެއްއ ގޮތަށް ____________________________ )ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން( ޢަމަލުކޮށްފަިއނުވާތީ، ނުވަތަ  ޑަިއވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ 
ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް  ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ  ވަނަ    00'' ގެ  ެއ ފިޔަވަޅުތަކާ 

ފަނޑިޔާރަށް   ައދަބު  މާްއދާިއން  ބާޠިލުކޮށް،  ފިޔަވަޅު  ޑައިވަރޝަންގެ  ައޅައިފަިއވާ  މަރުަޙލާގަިއ  ޝަރުޢީ  ދަށުން،  ިއޚްތިޔާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ 
     ކަނޑަައޅައި، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ިއޖުރާއަތުތަްއ ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަން ެއންގީމެވެ. 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން ށް އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކޮ 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 
  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ----------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:  ---------------------------------------------- އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
  ----------------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
      -------------------------------------------------------------------ޤަުއމު: 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު:  ---------------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  -------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:  ---------------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

  ------------------------------------------------ ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު:  ------------------------------------------------------- ައދަބު:  ެއޅި ކަނޑަ
   ------------------------------ މުްއދަތު:  ފަސްކުރި ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން 

 ތާރީުޚހިޖުރީ 

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 ކޮޕީ: 
 ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )ކޭސް ރެފެރެންސް ނަންބަރު:           (      
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ކުދިންނަށް އަންގާ އެންގުން   ކުރާ ފަސް ތަންފީޛުކުރުން    އަދަބު 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   ------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން: 
  ------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   -------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ---------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------- އުފަންވީ ތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ---------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ----------------------------------------------------- ެއޑްރެސް: ދާިއމީ 

  ----------------------------------------------------------------ޤަުއމު:   ----------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ---------------------------------------------------- ޖިންސު: 
       ------------------------------------------------------ ޤަުއމު: 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   މައްސަލައާ 

  ------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު:   --------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  ----------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   -------------------------------------------------- ތާރީުޚ:  ހުށަހެޅި 
  ---------------------------------------------- ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު:   ---------------------------------------- ފަިއވާ ައދަބު: ޅަިއކަނޑަައ

ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަށް  މި  މައްޗަށް  ގެ  ނަން(  ކުްއޖާގެ  )ދަޢުވާލިބޭ   ____________________________
މަްއސަލަ   ކުށުގެ  ބާވަތް(  __________________________________)ދަޢުވާގެ 
________________________________)ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ުޙކުމްކޮށް، ________________  

ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ  ތާރީުޚ(  ކަނޑަެއޅި  މަޖިލީހުގަިއ    )ައދަބު  ޝަރީޢަތުގެ 
 މުްއދަތު( ކަނޑަައޅައިފަިއވާ ައދަބު،  ______________________________________________________ )ައދަބުގެ ބާވަތާިއ

ނަންބަރު   ގެ    2019/18ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  )  73)ކުޑަކުދިންގެ  ގެ  )ހ(  މާްއދާގެ  ޖިނާީއ  2ވަނަ  ''ކުޑަކުދިންގެ  ނަންބަރާއި  ވަނަ   )
ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ   ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުން،    ވަނަ މާްއދާިއން   00މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ  ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދޭ 

  ______________________ ައދަބު  މި  މައްޗަށް  ގެ  ނަން(  ކުްއޖާގެ  )ދަޢުވާލިބޭ   ___________________________
___________ މުްއދަތުގަިއ  ނިންމައިފައިވާ  ފަސްކުރުމަށް  ތަންފީޛުނުކޮށް  މުްއދަތަށް  މުްއދަތު(  ފަސްކުރެވޭ  ________  )ތަންފީޛުކުރުން 

ރުޠުތަކާ  )ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކޮށްފަިއވާ ައންނަނިވި ޝަރުޠުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ައދި ެއ ޝަ 
އްޗަށް ވަގުތުން  ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ، ފަސްކުރުމަށް ނިންމައިފަިއވާ ައދަބު ___________________________ )ދަޢުވާލިބޭ ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މަ

 ތަންފީޛު ކުރެވޭނެކަން ައންގަމެވެ.        
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 ޝަރުޠުތަްއ 

1.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 އިޤުރާރު 

 މަތީގަިއވާ ެއންގުން ައހުރެން ކިޔައި، ެއ ެއންގުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ިއޤުރާރުވަމެވެ.  

  ------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  --------------------------------------------------------- ސޮިއ:

ދަށުގަިއވާ   ބެލެނިވެރިކަމުގެ  އަހުރެންގެ  _________________________  ައހުރެންގެ  ައންގައިފަިއވަނީ  ެއންގުން  މަތީގަިއވާ  އަށް،  ނަން(  )ކުްއޖާގެ 
 ހާޒިރުގަެއވެ.  

  ----------------------------------------- ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން:  

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

     ------------------------------------------------------- ސޮިއ:  

ެއ މި  ޖަސްޓިސްއަށް  ޖުވެނަިއލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހަވާލުނުވާނަމަ،  ބެލެނިވެރިޔަކު  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގަިއ  ނެތް  ބެލެނިވެރިޔާ  ންގުމުގަިއ  ކުްއޖާގެ 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

 ވެ.  ___________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް މި ެއންގުން ައންގައިފައިވަނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއ 

  --------------------------------------------------------- ނަން: 

  ---------------------------------------- މަޤާމު / ހަިއސިއްޔަތު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:     

                                                          --------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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         ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
         މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ދަރަނި ސާބިތުވެއްޖެކަން ކަނޑައަޅާ ލިޔުން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ދަރަނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން:   ----------------------------------------------------   ރިހަމަ ނަން:ފު

  -------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ------------------------------   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------   ުއމުރު: އުފަންތާރީުޚ / 

  ---------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------------   ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------   މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

   ----------------------------------------------------------   ޖިންސު: 

            ------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:  

 ދަރަނި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

  ---------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

  ------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   -------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------------- ހަިއސިއްޔަތު:  --------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ----------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

    ---------------------- ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދަްއކަންޖެހޭ ޖުމުލަ ައދަދު:  

 ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު   މަރުގެ ދިޔަ    ދަރަނީގެ ބާވަތް: 

  ------------------------------------------- ދަރަނި ދަްއކަންވީ ތަން:  

  ------------------------------------------------------------- ވަކި މުްއދަތަކަށް ބަހައިލަިއގެން ދަރަނި ދަްއކަން ައންގާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 
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ފުރިފަިއނުވާ ކުްއޖެްއގެ މައްޗަށް ދަރަނި ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ ދަރަނި ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ދަްއކަން ޝަރީޢަތުން  )އަށާރަ( ައހަރު    18ުއމުރުން  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ައމުރުކުރާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 

ވަނަ    112ވަނަ މާްއދާާއއި،   111)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18* މި ލިޔުމުގަިއ ހިމެނިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ދަށުން، ިޙމާޔަތް  ވަނަ މާްއދާގެ   00މާްއދާާއއި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

  މަނާކަމެކެވެ.          ލިބިގެންވާ ސިްއރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. މި ލިޔުމުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކުރުމަކީ ނުވަތަ ާއންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަކީ 
 ސްާލ އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރުން / ފޮނުވުން(   )ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި، ދަރަނި ލިބޭ ފަރާތަށާއި، ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ތަނަށް މި ިލޔުމުގެ އަ
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   މަޢުލޫމާތު ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތުގެ  

  ----------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން:   ----------------------------------------------------   ރިހަމަ ނަން:ފު
  ------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ------------------------------   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------------   ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------   ެއޑްރެސް: މިހާރު ުއޅޭ 
   ----------------------------------------------------------   ޖިންސު: 
            ------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:  

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  --------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  ------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

    ----------------------------------------- ޖުމުލަ ައދަދު:    ޖޫރިމަނާގެ
 ލިބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު   މަރުގެ ދިޔަ    ބާވަތް: ދަރަނީގެ 

 ވަކި މުްއދަތަކަށް ބަހައިލަިއގެން ދަރަނި ދަްއކަން ައންގާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 

ބެލެނިވެރިޔާ ދަްއކަން ޝަރީޢަތުން  )އަށާރަ( ައހަރު ފުރިފަިއނުވާ ކުްއޖެްއގެ މައްޗަށް ދަރަނި ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ ދަރަނި ކުްއޖާގެ    18ުއމުރުން  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ައމުރުކުރާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 މޯލްޑިވްސް ިއންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ   ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވީ ތަން: 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 

ވަނަ    112ވަނަ މާްއދާާއއި،   111)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18* މި ލިޔުމުގަިއ ހިމެނިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ދަށުން، ިޙމާޔަތް  ވަނަ މާްއދާގެ   00މާްއދާާއއި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

  މަނާކަމެކެވެ.  ލިބިގެންވާ ސިްއރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. މި ލިޔުމުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކުރުމަކީ ނުވަތަ ާއންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަކީ 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޕްރޮބޭޝަން އަމުރު 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  )ކުްއޖާގެ ނަން(   -----------------------------------------------   ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަްއ: 
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް  
 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޭއޖެންސީ  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެާއޒް  

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ----------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން:   ----------------------------------------------------   ރިހަމަ ނަން:ފު
  ------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ------------------------------   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------------   ެއޑްރެސް: ދާިއމީ 

  ----------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------   މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ----------------------------------------------------------   ޖިންސު: 
            ------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:  

  ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

  --------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  ------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ ކުށްތަްއ: ސާބިތުވި ކުށް /  

 ައދަބުގެ  އިފަިއވާ ކަނޑަައޅަ
  ------------------------------------------------- ބާވަތާިއ މުްއދަތު:  

  ------------------------------------------ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: 

   ުޙކުމްކުރުމަށްފަހު ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ     މަރުޙަލާ: 

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ  ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން  

 ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން އެހެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާނަމަ، އެ އަމުރުގެ ތަފުސީލު 

  -------------------------------------------------- ައމުރު ނަންބަރު:   ---------------------------------------------------- ައމުރުގެ ބާވަތް: 
  ------------------------------------------------- މުްއދަތު: ައމުރުގެ   ---------------------------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ: 
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 ޝަރީޢަތުން ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް: 

1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ދުވަސް / މަސްދުވަސް / ައހަރު      00 : ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު 

 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  މި ައމުރާ ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނީާއ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަ
ޝަންގެ މުްއދަތު އިތުރުކުރުން،  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މި ައމުރުގެ ދަށުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ހަރުކަށިކުރުން، ނުވަތަ ޕްރޮބޭ  00ގަވާިއދު'' ގެ  

ނުވަތަ މި ައމުރުގެ ދަށުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ހުްއޓުމަކަށް ގެނެސް، ________________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން(  
ން ައދަބު ކަނޑަައޅައި /  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށު  00ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ _________________ )ކުށުގެ ބާވަތް( ކުށަށް އެ ގަވާިއދުގެ  

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރަން ައމުރުކުރެވޭނެކަން ައންގަމެވެ.           

 ------------------------------------------------------------------------ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------  މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްގެ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------- ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޭއޖެންސީގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެާއޒްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ރުކޮށްފީމެވެ. މަތީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ައމު

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ސުޕަވިޜަންގެ އަމުރު އިންޓެންސިވް  

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 )ކުްއޖާގެ ނަން( -----------------------------------------------   ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަްއ: 
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް  
 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޭއޖެންސީ  
 ިއސްލާމިކް އެފެާއޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާއާ   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން:   ----------------------------------------------------   ރިހަމަ ނަން:ފު
  -------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ------------------------------   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ---------------------------------------------- ެއޑްރެސް: މިހާރު ުއޅޭ   --------------------------------------------------   ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------   މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ----------------------------------------------------------   ޖިންސު: 
            ------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:  

  ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

  ----------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  --------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

  ------------------------ ައދަބުގެ ބާވަތާއި މުްއދަތު:  ފަިއވާ ކަނޑަައޅަިއ

--------------------------------------------------------------------  
  --------------------------------------------ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: 

   ުޙކުމްކުރުމަށްފަހު ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ     މަރުޙަލާ: 
 ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ  ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން  

 ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން އެހެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާނަމަ، އެ އަމުރުގެ ތަފުސީލު 

  --------------------------------------------------ައމުރު ނަންބަރު:   ---------------------------------------------------- ައމުރުގެ ބާވަތް: 
  ------------------------------------------------ މުްއދަތު: ައމުރުގެ   ---------------------------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ: 

 އަމުރުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
 ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ  މަޤާމު: 
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 ޝަރީޢަތުން ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް: 

1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ދުވަސް / މަސްދުވަސް / އަހަރު      00  : އިންޓެންސިވް ސުޕަވިޜަން ހިންގޭ މުއްދަތު 

 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  މި ައމުރާ ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނީާއ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަ
ގެ މުްއދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މި ައމުރުގެ ދަށުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ހަރުކަށިކުރުން ނުވަތަ ައމުރު   00ގަވާިއދު'' ގެ  

ނަން( ގެ   ގެނެސް، ________________________________ )ކުްއޖާގެ  ައޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ހުްއޓުމަކަށް  ައމުރުގެ ދަށުން  މި 
ބު ކަނޑަައޅަިއ / ައދަބު  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ައދަ  00މައްޗަށް ސާބިތުވެފަިއވާ _________________ )ކުށުގެ ބާވަތް( ކުށަށް ެއ ގަވާިއދުގެ  

 ތަންފީޛުކުރަން ައމުރުކުރެވޭނެކަން އަންގަމެވެ.         

 --------------------------------------------------------------------------- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------- ރުކުރާ ކަންކަން: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޭއޖެންސީގެ މައްޗަށް ައމު
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------- މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެާއޒްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 މަތީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ައމުރުކޮށްފީމެވެ. 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
 ައމުރު ރަްއދުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ައމުރު ހަވާލުކުރުން  / ފޮނުވުން 

 )ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ައމުރުގެ ކޮޕީ ފޮނުވުން(   
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ވާ އެއްބަސްވުމާއި އިޤުރާރު އެއްބަސް ޝަރީޢަތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާއާ   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން:   ----------------------------------------------------   ރިހަމަ ނަން:ފު
  -------------------------------- ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. ކާޑު /    ------------------------------   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ---------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   --------------------------------------------------   ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------   މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ----------------------------------------------------------   ޖިންސު: 
            ------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:  

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ----------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިުއޓަރ    ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------- ހުށަހެޅުނު ތާރީުޚ:   ------------------------------------------------ މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ، ސާބިތުވި ކުށް/ކުށްތަްއ: 
--------------------------------------------------------------------  

  --------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ: 

 ައދަބު ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ، ައދަބުގެ ބާވަތާިއ މުްއދަތު: 
--------------------------------------------------------------------  

     --------------------------------------------ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: ައދަބު 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ----------------------------------------------------ައމުރު ނަންބަރު:   ---------------------------------------------------- ައމުރުގެ ބާވަތް: 

  -------------------------------------------------- ައމުރުގެ މުްއދަތު:   ---------------------------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ: 

   ުޙކުމްކުރުމަށްފަހު ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ     މަރުޙަލާ: 

 ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން  

 

 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-82/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           191 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

2 

 

 ޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތަފުސީލު 

1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ކުއްޖާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް 

1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ެއއްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެްއޖަނަމަ ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅު ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، 

ގަިއ  މި ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޝަރީޢަތުން ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، މަްއސަލަިއ  )ހ( 

''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް   ޝަރީޢަތުން ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަކާ ނުލަިއ / ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމަކާ ނުލަިއ 

ގަވާިއދު'' ގެ   ގޮތުގެ  މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު    00ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ  މާްއދާގެ ދަށުން، ކުްއޖާގެ  ވަނަ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޚިލާފުވެްއ )ށ( މާްއދާއަކާ  ެއްއވެސް  ެއއްބަސްވުމުގެ  ައމުރުގެ  މި  ނެރެފައިވާ  މައްޗަށް  ކުްއޖާގެ  ބަލައި،  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ެއކަމުގެ  ޖެނަމަ، 

ޓުން  މުްއދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ނުވަތަ މި ެއއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯ

ގެ ދަށުން، ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ބާރު / ައދަބު  ވަނަ މާްއދާ   00ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

 ތަންފީޛުކުރަން ައމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މަތީގަިއވާ މާްއދާތަްއ ކިޔައި، ެއާއ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ައމިއްލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ ައހުރެން ެއއްބަސްވަމެވެ.    

  ------------------------------------------------------ ކުްއޖާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 

ައމިްއލަ  ައ ެއއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިކުރީ  ހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގަިއވާ ____________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( މި 

___________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް މި ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ެއންގޭ  ިއޚްތިޔާރުގަިއ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ. ައދި  

ޒިންމާތަްއ   ައދާކުރަންޖެހޭ  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _______________________________ ޢަމަލުކުރުމަށާިއ  ެއްއގޮތަށް  ެއންގުންތަކާ 

     ރެން ިއޤުރާރުވަމެވެ. ައދާކުރުމުގަިއ ޭއނާއަށް އެހީތެރިވެދީ ިއރުޝާދު ދޭނެކަމަށް އަހު
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  ------------------------------------------------ ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

އްބަސްވުމުގަިއ  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެްއގަިއ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ހަވާލުނުވާނަމަ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް މި ެއ
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

 ކުރީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  _____________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( މި ެއއްބަސްވުމުގަިއ ައމިްއލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ ސޮިއ  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  -------------------------------------------------------------- ނަން: 

  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 މި ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 އޮފިސަރ މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން 

  ---------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

              ------------------------------------------------- ީއމެިއލް ެއޑްރެސް: 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ދޭ ރުހުން   ފައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ މުޖުތަމަޢަށް  

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   ---------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ----------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   -----------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------------ ެއޑްރެސް: ދާިއމީ 

  ----------------------------------------------------------------ޤަުއމު:   ------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   --------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            ---------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   --------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  --------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 
-----------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------- ތާރީުޚ: ުޙކުމްކުރި 

      ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވިފައި  ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން      މަރުޙަލާ: 

ވަނަ މާްއދާގެ    00ގެ  މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަކީ ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު''  
ތަ ައދަބު  ެއ  ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ،  ައދަބްެއ  ނުވަތަ  ބަދަލުގައި،  ކަނޑަެއޅުމުގެ  ައދަބެްއ  މައްޗަށް  ކުްއޖާގެ  ެއންގުމުގެ  ދަށުން،  ންފީޛުކުރަން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ނުވަތަ  1ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ )  73)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18ބަދަލުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން ކުްއޖާގެ މައްޗަށް  ( ގެ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދޭ ިއޚްތިޔާރުގެ ތެރެިއން، ކުއްޖާއަށް ިއޞްލާުޙވުމަށް ފުރ2ު)

 ޝަރީޢަތުން ައޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ.  

ިޚދުމަތް  ެއްއވެސް    މުޖުތަމަޢަށް  ވަންދެން،  ވަކި ގަޑިިއރެއް  ދުވާލެްއގެ  ހާޒިރުވެ،  ވަކި ތަނަކަށް  ވަކި މުްއދަތަކަށް  ކަނޑަައޅާ  ކުރުމަކީ ކޯޓުން 
  ިޚދުމަތެކެވެ. ުއޖޫރަެއްއ ނެތި މުޖުތަމަޢަށްޓަކަިއ ކުްއޖާ ައދާކޮށްދޭ

ޅުތަކަށް ކުްއޖާ  މި ިޚދުމަތް، ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ައޅައިފަިއވާ ެއހެނިހެން ފިޔަވަ
ޛުކުރުމަކާ ނުލައި މަްއސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަކާ ނުލަިއ / ައދަބު ތަންފީ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
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 މަތީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ައހުރެން ކިޔަިއފީމެވެ. ައދި މި މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ ފަރާތުން ައހުރެންނަށް ސާފުކޮށްދީފިެއވެ. 

 އަހުރެން ިއއުތިރާޒެްއ ނުކުރަމެވެ.   މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ައމުރެްއ ކޯޓުން ައހުރެންގެ މައްޗަށް ނެރުމާމެދު 

  ------------------------------------------------------ ކުްއޖާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

ށް  މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ައމުރެއް ައހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ______________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަ
 ނެރުމާމެދު ައހުރެން ިއއުތިރާޒެއް ނުކުރަމެވެ.  

  ------------------------------------------------ ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

ހާލަ ނެތް  ބެލެނިވެރިޔާ  ލިޔުމުގަިއ  ކުްއޖާގެ  މި  ޖަސްޓިސްއަށް  ޖުވެނަިއލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހަވާލުނުވާނަމަ،  ބެލެނިވެރިޔަކު  ނުވަތަ  ތެއްގަިއ 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

ގައެވެ.  މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދިނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރު
ތިރާޒު  ައދި _______________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ައމުރެްއ ކޯޓުން ނެރުމާމެދު ޭއނާ ިއުއ

 ނުކުރާކަމަށް ބުނެފަިއވަނީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ.  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  -------------------------------------------------------------- ނަން: 
  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 
  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ކޯޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތް    

  -------------------------------------------------------------- ނަން: 

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 

          -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

    ( ކުްއޖާގެ ނަން) -------------------------------------------------------------- ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަްއ:  

  ------------------------------------- މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރަން ކަނޑަެއޅުނު ތަނުގެ ނަން: 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  ------------------------------------ ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު    --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------ ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ----------------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ----------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  --------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ----------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

 އަމުރުގެ ދަށުން ކުއްޖާ ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

   -----------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

   ----------------------------------- ދ.ރ.އ.  ކާޑު ނަންބަރު: 

      ----------------------------------------------------- މަޤާމު:  

  --------------------------------------------------------------------------------------------   މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ތަން: 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް: 

މުއްދަތު  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  )ދުވާލަކު    00ޖުމުލަ    : މުޖުތަމަޢަށް  ގޮތަށް  6ގަޑިިއރު  އިތުރުނުވާ  ގަޑި  ؛ ގަޑިިއރަށްވުރެ  ބްރޭކް  ވަގުތާއި  ނަމާދު 
 ދުވަސް ޗުްއޓީގެ ގޮތުގަިއ(    1ައދި ހަފުތާއަކު ؛ ލިބޭގޮތަށް

 -------------------------------------- މަތްކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު:  އަމުރާ އެއްގޮތަށް މުޖުތަމަޢަށް ޚިދު 
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 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް 

 ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން:   

 )މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ކަންކަމާއި، ެއ ެއއްބަސްވުމާ އްެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން( 

މުޖުތަމަޢަށް   ދަށުން  ައމުރުގެ  ބަލައި،މި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ެއކަމުގެ  ޚިލާފުވެްއޖެނަމަ،  އެންގުމާ  ައންގައިފަިއވާ                    ިޚދުމަތްކުރުމަށް 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މި ައމުރުގެ މުްއދަތު    00''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

ެއޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަްއ ހުްއޓުމަކަށް ގެނެސް، ________________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ  އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ައދަބު ކަނޑަައޅައި / ައދަބު    00މައްޗަށް ސާބިތުވެފަިއވާ _________________ )ކުށުގެ ބާވަތް( ކުށަށް ެއ ގަވާިއދުގެ  

 ން ައމުރުކުރެވޭނެކަން އަންގަމެވެ.                  ތަންފީޛުކުރަ

 މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅުނު ތަނުގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

ކަނޑަައ ައމުރުގައި  ނަން(،  ޅަިއމި  )ކުްއޖާގެ   ____________________ މަތިން  ގޮތުގެ   ފަިއވާ 
 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ެއންމެހައި ިއންތިޒާމުތަކެްއ ހަމަޖެްއސުމާއި،  ____________________ )ތަނުގެ ނަން( ގަިއ

ނަން(،   )ސުޕަވަިއޒަރުގެ   ______________________ ނަން(  )ތަނުގެ   ______________________
ކޯޓު މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ކުރަމުންދާ  މަސަްއކަތް  ނަން(  )ކުްއޖާގެ  ކޯޓަށް  ______________________  މަތިން،  ގޮތެްއގެ  ކަނޑަައޅާ  ން 

 ވެ.       ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިުއމަށް ައންގަިއ ައމުރުކުރަމެ

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

  . ދިވެހިރާްއޖެ

 

 މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  ------------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------------- ެއޑްރެސް: ދާިއމީ   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ----------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:   ------------------------------------------------ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------------- ހުށަހެޅި ތާރީުޚ:   ------------------------------------------------ މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

 ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ ސާބިތުވި ކުށް/ކުށްތައް: 

----------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ: 

 އި ފަށްކޮައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ތަންފީޛުކުރުން ފަސް  ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން   މަރުޙަލާ: 

  ---------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ:   -------------------------- ައމުރުގެ ނަންބަރު: މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަށް ނެރުނު 

 ތަނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   ނޑައެޅި މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަ 

  -------------------------------------------------------------------------------------- ތަނުގެ ނަން: 

  ---------------------------------------------ތަނުގެ ފަރާތުގެ ކުްއޖާާއ ހަވާލުވާ ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަން: 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

  --------------------------------------------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު: 
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 މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު   ކުރާ ހަވާލު 

  ----------------------------------------------------------------------------- މަސަްއކަތް:  ލުކުރާ ހަވާ 

  ---------------------------------------------------------- ޖުމުލަ މުްއދަތު:  ޅާ ައިޚދުމަތްކުރަން ކަނޑަ

 ލަށް މަސަްއކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފަިއވާ ދުވަސްތަކާިއ ގަޑިިއރު: ކޮންމެ ހަފުތާެއްއގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަ 

 ގަޑިިއރަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް(   6ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިިއރު: )ދުވާލަކު މަސަްއކަތް  

 00.00ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސަްއކަތް ނިމޭ ގަޑި:  ގެ ނިޔަލަށް  00.00ިއން ފެށިގެން  00.00ހުސްވަގުތު: 

  ------------------------   ިޚދުމަތްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީުޚ:  00.00ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސަްއކަތް ފެށޭ ގަޑި: 

   ----------------------------------------------------------------------- ިޚދުމަތްކުރަން ފަށާ ތާރީުޚ:  

 ކުއްޖާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް 

ފައި  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ވަގުތަށް މަސަްއކަތަށް ހާޒިރުވެ، ސުޕަވަިއޒަރާ ބަްއދަލުކޮށް، ހާޒިރުވި ގަޑި ހާޒިރީގައި ޖަހަިއ .1
 ސޮިއކުރުން. ައދި މަސައްކަތް ނިމިގެން ގެއަށް ދިުއމުގެ ކުރިން، ހާޒިރީގަިއ ގަޑި ޖަހައި ސޮިއކުރުން.  

މަސަްއކަތަށް އެކަށީގެންވާ ހެދުމެްއގައި މަސަްއކަތަށް ހާޒިރުވުން ނުވަތަ މަސަްއކަތް ކުރާ ތަނުން، ވަކި މިންގަނޑަކަށް ހެދުން    ކުރާ ހަވާލު .2
ެއ މިންގަނޑަށް ހެދުން ެއޅުން، ނުވަތަ ެއ ތަނުން ޔުނިފޯމެްއ ލާން ައންގާނަމަ، މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި ެއ ޔުނިފޯމެއް  ،  ައޅަން ައންގާނަމަ

      ލުން.

މަސަްއކަތާ ގުޅިގެން ސުޕަވަިއޒަރު ނުވަތަ ތަނުގެ ެއހެން ިއސްވެރިން ައންގާ ގޮތެްއގެ މަތިން ނުވަތަ ދޭ ިއރުޝާދުގެ ދަށުން   ލުކުރާ ހަވާ  .3
 ޢަމަލުކުރުން. 

 މަސަްއކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމައަށް ނިންމުން.   ލުކުރާ ހަވާ  .4

ިއްޙ .5 ެއންމެންނާވެސް  މާަޙުއލުގައި  ބޭނުންކުރުމުން  މަސަްއކަތުގެ  ބަސްތައް  ނޭދެވޭ  ބާވަތެްއގެ  ެއްއވެސް  މުޢާމަލާތުކުރުމާއި،  ތިރާމާެއކު 
 ދުރުހެލިވުމާއި، ައްޚލާޤީ ރަނގަޅު މިންގަނޑެްއ ހިފެހެްއޓުން. 

މަޤުބޫލު  .6 ނުވަތަ  ގެންދިުއން.    ެއހެން   ބަލިވެގެން  ހާޒިރުވަމުން  ބަރާބަރަށް  މަސައްކަތަށް  މެނުވީ،  މެދުވެރިވެގެން  ބަލިވެގެން  އުޒުރެއް 
ލަސްވެގެންވެސް   ެއންމެ  ޖެހުމަށްފަހު،  ގަޑި  ތެރޭގައި ސުޕަވަިއޒަރަށް    1ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، މަސަްއކަތުގެ  ެއކަން  )ެއކެްއ( ގަޑިިއރުގެ 

ވުން ފިޔަވައި  ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުން )ބަލި )ދޭްއ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ބަލިވެގެން ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، މެޑިކަލް ސެޓު  2ެއންގުން. ޖެހިޖެހިގެން  
 މަޤުބޫލު ުއޒުރެްއކަމަށް ބެލެވޭނީ، ޢާިއލާގެ މީހަކު ބޮޑު ބައްޔެްއވުން ނުވަތަ ނިޔާވުމެވެ.(   

ނުރަްއކަލެއް    ލުކުރާ ހަވާ  .7 ފަރާތަކަށް  ެއހެންވެސް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  ައމިއްލަ  މާަޙުއލުގަިއ  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  މަސަްއކަތާ 
 ލުނުކުރުން. ައދި އެފަދަ ނުރަްއކަލެްއ ކުރިމަތިވެްއޖެނަމަ، ސުޕަވަިއޒަރަށް ވަގުތުން ެއންގުން.  ކުރިމަތިވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަ

ވަތަ އެހެން  ނު ނަމަ،  ކޮށްފިައނިޔާެއްއ  ހާނީއްކަެއްއ ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ެއއްވެސް ކަހަލަ  މަސަްއކަތުގެ މާަޙުއލުގަިއ ައމިއްލަ ނަފްސަށް   .8
ޝަން  މީހެްއގެ ފަރާތުން ފުރަްއސާރަެއއް ކުރިމަތިވެްއޖަނަމަ، ލަސްނުކޮށް ސުޕަވަިއޒަރަށް ެއންގުމާެއކު، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭ

 އޮފިސަރަށް ެއ ކަމެްއ ެއންގުން.  

ތެރޭގަ .9 މުްއދަތުގެ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ެއްއގޮތަށް،  ައމުރާ  ިޚދުމަތްކުރުމުގެ  ނިންމުމަށް  މުޖުތަމަޢަށް  ައދާކޮށް  ިޚދުމަތް  ރަނގަޅަށް  ިއ 
 މަސަްއކަތްކުރުން.  

 ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ެއއްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެްއޖަނަމަ ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅު 

ައޅައިފަިއވާ    މި )ހ(   މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން  ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، ކުްއޖާގެ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ިޚދުމަތް  ޢަމަލުކޮށް  ެއްއގޮތަށް  ެއއްބަސްވުމާ 
ނުލަިއ ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމަކާ   / ައދަބު ކަނޑެައޅުމަކާ ނުލައި  ގޮތަށް ބަލައި،  ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ  ކުްއޖާ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ،  ެއހެނިހެން 
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ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ކުްއޖާގެ    00ޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  ''ކު
 މައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

ކުްއޖާގެ މައްޗަށް    އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމަށް ،  ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ)ށ( މި ެއއްބަސްވުމުގެ ެއްއވެސް މާްއދާައކާ  
މުގައި  ނެރެފަިއވާ ައމުރުގެ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ނުވަތަ މި ެއއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މަްއސަލަތައް ބެލު 

ޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލައިގަިއ ައދަބު  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ކުްއޖާގެ މަްއ  00ރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކު
 ކަނޑަެއޅުމަށް / ައދަބު ތަންފީޛުކުރަން ައމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.     

 ސުޕަވައިޒަރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް 

 ިޚދުމަތްކުރުމުގެ /  ފަިއވާ ތަނުގަިއިއޅަކަނޑަައމަސަްއކަތް ކުރަން    ،ކުްއޖާއަށް  ވާ ށް ިޚދުމަތްކުރަން ފޮނުޖުތަމަޢަކޯޓު ައމުރުގެ ދަށުން، މު  .1
އިބޮއި  މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ެއންމެހަިއ ިއންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖަްއސަިއދިނުން. ައދި ކަނޑެައޅިފަިއވާ ުއސޫލުގެ ތެރެިއން ނަމާދުކުރުމަށާިއ ކަ

 ހެދުމަށް ބްރޭކް ގަޑި ދިނުން.  

)ެއކެްއ(    1ޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެްއޓުން. ައދި ހަފުތާައކު ކުްއޖާ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސަްއކަތަށް ހާޒިރުވާގޮތް ބެލުމަށްޓަކަިއ ހާޒިރީ ޝީ .2
 ލް ކުރުން.  ީއމެިއ ރިޕޯޓު ހާޒިރީ ފަހަރު، ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް ެއ  

ރުޝާދު  މަސަްއކަތާ ގުޅިގެންނާިއ މަސަްއކަތުގެ މާަޙުއލުގަިއ ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުްއޖާއަށް ިއ  ހަވާލުކުރާ ކުްއޖާާއ .3
 ދިނުން. 

ށް  ެއްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުްއޖާ މަސަްއކަތަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ، ެއކަން ނޯޓްކުރުން. ައދި ެއްއވެސް ސަބަބެްއ ދެްއކުމެްއ ނެތި މަސަްއކަތަ .4
 ކަން ެއންގުން.     )ދޭްއ( ދުވަހު ހާޒިރުވެފަިއ ނުވާނަމަ، ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް ެއ  2ހާޒިރުނުވާނަމަ، ައދި ެއގޮތަށް ޖެހިޖެހިގެން 

މަސަްއކަތުގައި، ކުްއޖާގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ައދި ެއްއވެސް ިއރެްއގަިއ ކުްއޖާގެ ނަފްސަށް    ާއ ހަވާލުކުރާ ކުްއޖާ .5
 ނުރަްއކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ މަސަްއކަތެއް ކުްއޖާއާ ހަވާލުނުކުރުން.    

ވަތަ މަސަްއކަތުގެ މާަޙުއލުން ވިޔަސް، ކުްއޖާގެ ނަފްސަށް ނުރަްއކަލެްއ ކުރިމަތިވެްއޖެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސަްއކަތާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް ނު  .6
ގެ  ކުްއޖާ ދީފިނަމަ، ނުވަތަ މަސަްއކަތުގެ މާަޙުއލުން ކުްއޖާއަށް ައނިޔާެއްއ ނުވަތަ ފުރަްއސާރަެއްއ ނުވަތަ ގޯނާެއްއ ކުރިމަތިވެްއޖެކަމު 

      ންނަ ުއސޫލުގެ ތެރެިއން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއ ެއޅުން. ައދި ކޯޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަށް، ލަސްނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު ލިބިްއޖެނަމަ، ޮއ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ައވަހަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  ލިޔުމަކުންނެވެ.  ފޮނުވާ  ކޯޓަށް  ހިްއސާކުރާނީ،  މަޢުލޫމާތު  މި  ދިނުން.  މަޢުލޫމާތު  ެއ 

 ބޭޝަން އޮފިސަރަށް، ައނގަބަހުން ެއ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ.  ކޯޓުގެ ޕްރޮ، މަޢުލޫމާތެްއނަމަ

ުޚލާޞާ   .7 މަސަްއކަތްކުރި ގޮތުގެ ކުރު  ނިމުމުން، ކުްއޖާ  ައދާކޮށް  ނުވަތަ މަސަްއކަތް  ިޚދުމަތް  ައދާކުރަންޖެހޭ  ކުްއޖާ  ދަށުން  ައމުރުގެ 
 ސަރުގެ ީއމެއިލަށް ފޮނުވުން.    ސުޕަވަިއޒަރުގެ ސޮޔާެއކު، ޕްރޮބޭޝަން އޮފި، ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް

 މަތީގަިއވާ މާްއދާތަްއ ކިޔައި، ެއާއ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ައމިއްލަ ިއޚްތިޔާރުގަިއ ައހުރެން ެއއްބަސްވަމެވެ.    

  ----------------------------------------------- ސުޕަވަިއޒަރުގެ ނަން:   ------------------------------------------------------ ކުްއޖާގެ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:  ިއނގިލީގެ ނިޝާން 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

  ންގާ ______________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( އަށް މި ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ައައހުރެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގަިއވާ  
ނާއަށް  ެއންގުންތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާިއ ________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ައދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ ައދާކުރުމުގަިއ ޭއ

  ިއޤުރާރުވަމެވެ.  ެއހީތެރިވެދީ ިއރުޝާދު ދޭނެކަމަށް ައހުރެން

  ------------------------------------------------ ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

 ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:
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 ޖަސްޓިސްއަށް  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް ހާލަތެްއގަިއ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ހަވާލުނުވާނަމަ، މި ެއއްބަސްވުމުގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

ވުމުގައި ައމިްއލަ ިއޚްތިޔާރުގައި  މުޖުތަމަޢަށް ިޚދުމަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން _______________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ެއއްބަސް
 ސޮިއކުރީ އަހުރެންގެ ހާޒިރުގައެވެ.      

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  -------------------------------------------------------------- ނަން: 

  ------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  -------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 ތަފުސީލު މި ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ ފަރާތުގެ 

  ------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 

  ---------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

              ------------------------------------------------ ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

    ( ކުްއޖާގެ ނަން)  ------------------------------------ ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަްއ: 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  ------------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   --------------------------- ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. ކާޑު /  

  ------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

    ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

  --------------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  ------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

  ------------------- ކަނޑަައޅައިފަިއވާ ައދަބުގެ ބާވަތާއި މުްއދަތު: 

---------------------------------------------------------------  
  ------------------------------------------------ ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: 

  -------------------------------------- ތަންފީޛުކޮށް ނިމެނޭ ތާރީުޚ: ައދަބު   ----------------------------- ައދަބު ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީުޚ: 

  ------------------------------------------------------------------------------------------   އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޖަލު / މަރުކަޒުގެ ނަން: 

 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

  -------------------------------------------------------------------------- މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

 ކުރުމަށް ައމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ައމުރުކޮށްފީމެވެ. މަތީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 
 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 
 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު: ރިޕޯޓު  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓު 

 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު      ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  ------------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ:   ------------------------------------------ ައމުރުގެ ނަންބަރު:   

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  --------------- ރެފެރެންސް ނަންބަރު: ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   ------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  --------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:  ހުށަހެޅި   ------------------------------------------- މަްއސަލަިއގެ ބާވަތް: 

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ ސާބިތުވި ކުށް/ކުށްތައް:  
---------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ: 

 ައދަބުގެ ބާވަތާިއ މުްއދަތު:  ، ައދަބު ކަނޑަައޅައިފަިއވާނަމަ
---------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------   ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު:

  --------------------------------------------------- ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަިއނަމަ، ޖަލުގަިއ/ މަރުކަޒުގައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މުްއދަތު: ައދަބު 
  ------------------------------------------------------------------------------- ބާކީ ތަންފީޛުކުރަން އޮތް މުްއދަތު:  ިއރު،ބަދަލުކުރިމުޖުތަމަޢަށް 

 ުޙކުމްކުރުމަށްފަހު ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ    މަރުޙަލާ: 

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ     ައދަބު ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު ައދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން  
 

      ކޮންފަރެންސް   ބޭއްވި 

 ކޭސް ކޮންފަރެންސް             ސެންޓެންސިންގ ކޮންފަރެންސް    
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 މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މަރުޙަލާ:   

ހަުއސް / ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ / ގޭ  - ހާފްވޭ
 ބަންދަށް 

 ެއްއކޮށް ދޫކޮށްލުން         ރަށު ބަންދަށް  

 

 ތަފުސީލުތައް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  

1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

   ------------------------------------------------------ ައމުރު ނަންބަރު:   ،ކުްއޖާގެ މައްޗަށް އިތުރު ައމުރެއް ނެރެފައިވާނަމަ، ައމުރުގެ ބާވަތާިއ

  -----------------------------------------------------------   ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ: 
 

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓު  

 . މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 1 ހުށަހެޅި ިއދާރާ: 

  -----------------------------------------------   ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ތާރީޚު / މުްއދަތު: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 2

  ------------------------------------------------ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ތާރީޚު / މުްއދަތު: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު 

 . ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 1 ހުށަހެޅި ިއދާރާ: 

  ------------------------------------------------ މުްއދަތު: ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ތާރީޚު / 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   : ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . ނެޝަނަލް ޑްރަގް ޭއޖެންސީ 2

  ------------------------------------------------ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ތާރީޚު / މުްއދަތު: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   : ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ބަްއދަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްިއން ކުްއޖާާއިއ ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާާއ މި މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------- ކޯޓުން ކުްއޖާާއިއ ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާާއ މި މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ބަްއދަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ރިވިއު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފުސީލު 

  ------------------------------------- ތާރީުޚ:   ބޭްއވި ބަްއދަލުވުން 
  ------------------------------------ ވާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލުތަްއ: ންމައިފަިއކަންކަމާއި، ވަކި ނިންމުންތަކެްއ ނި  ވަރާކުރިބަްއދަލުވުމުގަިއ މަޝް

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް 

 ިޚލާފުވެފަިއ     ފުރިހަމަކޮށްފައި          ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ          .                 1ފިޔަވަޅު 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ތަފުސީލު: 
 

 ިޚލާފުވެފަިއ     ފުރިހަމަކޮށްފައި          ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ          .                 2ފިޔަވަޅު 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ތަފުސީލު: 
 

 ިޚލާފުވެފަިއ     ފުރިހަމަކޮށްފައި          ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ          .                 3ފިޔަވަޅު 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ތަފުސީލު: 

 

  ------------------------------------------------------------ ޕްރޮބޭޝަން މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެްއ ކޮށްފަިއވާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ----------------------------------- ެއކަމުގެ ތަފުސީލު:  ،ިއވާނަމަހިންގައިފަ އިތުރު ކުށާ ގުޅިގެން ޖިނާީއ ެއްއވެސް ިއޖުރާއަތެްއ ކުްއޖާގެ މައްޗަށް 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  -------------------------------------------------------------------------- ވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު: އުފުލައިފަިއއިތުރު ދަޢުވާެއއް ކޯޓެއްގަިއ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ޕްރޮބޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކަމުގެ ތަފުސީލު: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ޕްރޮބޭޝަނާ ިޚލާފުވެގެން ޕްރޮބޭޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަްއ ހުްއޓުމަކަށް ގެނަުއމަށް ނިންމައިފަިއވާނަމަ، ެއ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބު: 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 

 

   ------------------------------------------------ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނަން:  

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(   --------------------------------   ސޮިއ:
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

 ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ރުހުން މީޑިއޭޝަން މަރުޙަލާގައި  

 

 އަނިޔާ ލިބުނު / ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން މީޑިއޭޝަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު 
 

  ------------------------------------------------   ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް / ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ބަިއވެރިވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން:
  ------------------------------------ ނަންބަރު: ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު  

  ------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 
  -------------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------- : ޤަުއމު
ކޮންސިުއ / ހަިއކޮމިޝަން ނުވަތަ  ހަިއސިއްޔަތު: )ޢާިއލީ ގުޅުން / ވަކީލު  ކުރާ  ތަމްސީލު  ފަރާތް  ނުވަތަ އެ  ހުރި ގުޅުން  ފަރާތާ    ލަރނިޔާވި 

 ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް(     
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަފުސީލު 

  -------------------------------------------------- ހާދިސާ ހިނގި ތާރީުޚ: 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ހާދިސާގެ ޚުލާޞާ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   --------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 މީޑިޭއޝަން މަރުޙަލާގައި ރުހުންދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތު 

  ޔަށްގެންދާވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ކުރި  00''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ   .1
ކަމެ  ިއޚްތިޔާރުގަިއވާ  / ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާިއލާގެ ފުރިހަމަ       ކެވެ. ައދި  މީޑިޭއޝަން މަރުަޙލާގަިއ ބަިއވެރިވުމަކީ ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ 

   ެއ މަރުަޙލާގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް ދޭ ރުހުން، ކޮންމެ ވަގުތެްއގަިއވެސް ައނބުރާ ގެންދިުއމުގެ ިއޚްތިޔާރު އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މީޑިޭއޝަން ބަްއދަލުވުމުގަިއ ައންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ބަިއވެރިވާނެއެވެ.   .2

 ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  •
 ންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަ  •
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެާއޒް  •

)އަށާރަ( ައހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުްއޖެްއނަމަ، ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ފަރާތެްއ    18ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ުއމުރުން  .3
 މުގަިއ ބަިއވެރިވުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވެއެވެ.  ކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް މި ބަްއދަލުވު

ލާގެ  ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާިއލާގެ ފަރާތުން ބަިއވެރިވާ ފަރާތަށް ނަފްސާނީ ެއހީތެރިކަމެްއ ބޭނުންވާނަމަ، ޢާިއ  .4
 ވަތަ ގާތް ރަްޙމަތްތެރިައކު މި ބަްއދަލުވުމުގަިއ ބަިއވެރިކުރުމުގެ ަޙްއޤު ެއ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ނު  ކު ންބަރަމެ
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 ހަމައަށް  މީޑިޭއޝަންގަިއ ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ެއކަކު ައނެކަކާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާިއ ިއްޙތިރާމާެއކު، ޞުލްަޙވެރި ަޙްއލަކާ .5
 ދާ ެއކުގަެއވެ. ވާޞިލުވުމުގެ މަގުސަ

ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސްިއރު މުޢާމަލާތު .6 ހާލަތެްއގަިއ  މީޑިޭއޝަން މަރުަޙލާގަިއ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާިއ ބަދަލުކުރެވޭ  ައދި ިއސްތިސްނާ  ތަކެކެވެ. 
ފްސަށް ނުވަތަ ައނެކާގެ  ތަްއ ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ިއސްތިސްނާ ހާލަތަކީ، ައމިއްލަ ނަމެނުވީ، މި މުޢާމަލާތު

މުޢާމަލާތު ެއ  ވާހަކަތަކެއް  ކުރިމަތިކުރުވައިފާނެ  ނުރަްއކަލެްއ  ހިމެނުންނަފްސަށް  ދެފަރާތުންވެސް    ނުވަތަ ، ތަކުގިައ  ހިްއސާކުރުމަށް 
   ެއއްބަސްވެފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ ކަމުގަިއވުން ނުވަތަ ެއހެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ާއންމުކޮށް ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތަކަށް ވުމެވެ.

ޑިޭއޓަރ، މީޑިޭއޝަންގަިއ ބަިއވެރިވާ  މީޑިޭއޝަންގަިއ މީޑިޭއޓަރެްއގެ ދަުއރު ައދާކުރާނީ، ެއކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފަިއވާ ފަރާތެކެވެ. ައދި މީ .7
މައަށް  ދެފަރާތުން ެއކަކު ައނެކަކާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ެއހީތެރިވެދޭނެއެވެ. ައދި މީޑިޭއޝަންގައި ބަިއވެރިވާ ދެފަރާތުން ެއއްބަސްވުމަކާ ހަ

 ދާން ެއދޭނަމަ، ެއއްބަސްވުމަކާ ހަމަޔަށް ދިުއމަށްވެސް މީޑިޭއޓަރު ެއހީތެރިވެދޭނެެއވެ.  

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ތާީއދުކުރުމެްއ    ، ޭއޓަރަކީ ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ ވަކީލެއް ނުވަތަ ކަުއންސެލަރެއް ނޫނެވެ. މީޑޭިއޓަރުގެ ދަުއރަކީމީޑި .8
ވެސް   ދެފަރާތަށް  ހިމެނޭ  މަްއސަލަިއގަިއ  އެހެންނަމަވެސް  ނޫނެވެ.  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމެްއވެސް  ކުށްވެރިކޮށް  ފަރާތެްއ  ވަކި  ައދި            ނޫނެވެ. 

 ެއ ދެފަރާތަށް ބަލަިއގަނެވޭނެ ފަދަ ޞުލްަޙވެރި ަޙްއލަކާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމަށް ެއހީތެރިވެދިނުމެވެ.  

ވަކިން   .9 ފަރާތްތަކާ  ެއ  މީޑިޭއޓަރ  ޖެހިްއޖެނަމަ،  ބަްއދަލުކުރަން  ވަކިން  ދެފަރާތާ  ހިމެނޭ  މަްއސަލަިއގަިއ  މަރުަޙލާގައި،  މީޑިޭއޝަން 
 ބަްއދަލުކުރާނެއެވެ.  

މަރުަޙލާގަިއ ދެފަރާތަށްވެސްމީޑިޭއޝަ .10 ވަތަ ބުނަން ބޭނުންވާ ެއއްޗެްއ  ނު ފާޅުކުރުމުގެ  ްއ  ެއ ފަރާތަކުން ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލެ  ،ން 
 ބުނުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިގެންވެެއވެ.  

 ައންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  ، މީޑިޭއޝަންގެ މަގުސަދަކީ .11

ބުނުމުގެ    ލިބުނު ފަރާތަށް ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢާިއލާއަށް އެ ފަރާތުން ބުނަން ބޭނުންވާ ެއއްޗެްއކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން  )ހ( 
 ވަތަ ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލެްއ ފާޅުކުރުމަށް މަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ނު

ކިބަިއން މާފަށް ެއދުމަށް މަގުތަނަވަސް    ކުށް ކުރި ފަރާތުން ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ކިބަިއން ނުވަތަ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ޢިާއލާގެ  )ށ(
މާފުކޮށްދިނުމަށް   މަތިން  ގޮތެއްގެ  ެއދޭ  ފަރާތުން  ޢާއިލާގެ  ފަރާތުގެ  ނިޔާވި  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ލިބުނު  ައނިޔާ  ކޮށްދިނުމާއި، 

 މަގުތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.   
ދެއްކުމަށް ކޯޓުން )ނ(  މަރުގެ ދިޔަ ނުވަތަ ގެްއލުމުގެ ބަދަލު  ައދާކޮށް  ކުށުގެ ސަބަބުން  ެއ އިލްތިޒާމު   ައމުރުކޮށްފަިއވާނަމަ، ައދި 

  ނިމިފަިއނުވާނަމަ، ކޮމިުއނިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެ ިއލްތިޒާމު ައދާކޮށް ނިންމާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެްއ
އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ ެއއްބަސްވުމެްއ ވާން ބޭނުންވާނަމަ، ެއ ެއއްބަސްވުން ވާން މަގުތަނަވަސް    މާއި،ނިންމު

 ކޮށްދިނުން.  

ކަންތައްތައް މ12ީ ެއއްބަސްވުމުގެ ެއންމެހައި  ވާން ެއދޭނަމަ، އެ  ެއއްބަސްވުމެއް  ދެމެދުގައި  ރ  ޑިޭއޓަ. މީޑިޭއޝަން މަރުަޙލާއަށްފަހު ދެފަރާތުގެ 
 ހަމަޖަްއސަިއދޭނެއެވެ.  

މަރު މީޑިޭއޝަން  ސާފުކޮށްދީފައިވެެއވެ.  ައހުރެންނަށް  ފަރާތުން  ކޯޓުގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  ކިޔަިއފީމެވެ.  އަހުރެން  މަޢުލޫމާތު  ޙަލާގަިއ  މަތީގަިއވާ 
 ބަިއވެރިވުމާމެދު އަހުރެންގެ ެއއްވެސް ިއއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.  

  ----------------------------------------------   ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ބަިއވެރިވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން:ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް / ނިޔާވި 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:     

          ------------------------------------ ސޮިއ:    

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޕްލޭން   ޑިސްޗާޖް 
 

    ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 
  

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  --------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ----------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ެއޑްރެސް: ދާިއމީ 

  --------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު:  -------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

-------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

---------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------- ތާރީުޚ: ުޙކުމްކުރި 

 -------------------- ކަނޑަައޅައިފަިއވާ ައދަބުގެ ބާވަތާއި މުްއދަތު: 

---------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------- ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: 

     --------------------------------- ައދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ތަން: 

 ---------------------------މިހާތަނަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މުްއދަތު: 

 ------------------------------ ތަންފީޛުކުރަން ބާކީ އޮތް މުްއދަތު: 
 

  --------------------------------- ެއސެސްމެންޓުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން ޚުލާޞާކޮށް: ެއ  ، މަފަިއވާނަދަިއހަ ރިލީސް ެއސެސްމެންޓެްއ -ޕްރީ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------- ެއސެސްމެންޓް ހެދި ތާރީުޚ: 
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 އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރެވޭ މަރުޙަލާ: 

 ެއްއކޮށް ދޫކޮށްލުން       ރަށު ބަންދަށް          ހަުއސް / ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ/ ގޭ ބަންދަށް             - ހާފްވޭ

 ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް: 

1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 މަރުގެ ދިޔަ / ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލު: 

  ----------------------------------------   ދަްއކައިފަިއވާ ައދަދު: މިހާތަނަށް 

  -------------------------------------------   ބާކީ ދަްއކަން އޮތް މިންވަރު:

  ------------------------------------------------------------------------------- ބާކީ ދަްއކަން އޮތް މިންވަރު ދަްއކަން ކޯޓުން ައމުރުކުރާ ގޮތް: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ---------------------------------------------------------------------------------- މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ދިރިުއޅޭނެ ތަނުގެ ެއޑްރެސް: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ------------------------------------------ ދިުއމަށްޓަކައި ިއންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް: މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ދާނަމަ، ެއ ރަށަކަށް  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  -------------------------------------------------------------------- ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ެއދޭނަމަ، އެކަން ހަމަޖެހިފަިއވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------------------------- ވަޒީފާެއްއ ައދާކުރަން ެއދޭނަމަ، ެއކަން ހަމަޖެހިފަިއވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------- ކައުންސެލިންގެއްއ ބޭނުންވާނަމަ، ެއ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: ވަކި ބާވަތެއްގެ ފަރުވާެއްއ ނުވަތަ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------------- ދިރިުއޅުން ފަށައިގަތުމަށްޓަކަިއ މާލީ އެހީތެރިކަމެްއ ފޯރުކޮށްދެވޭނަމަ، ެއ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެގޮތުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އެކަމުގެ ތަފުސީލު:   ، ނަމަ ފައިވާ ށް  ކޮ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------------------- ޝަރީޢަތުން ައޅައިފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުްއޖާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކިައ މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------------------------------------------------------------------------------------- ރިވިުއ ބަްއދަލުވުންތަކެްއ ބާއްވަން ކަނޑަައޅާ މުްއދަތު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ------------------------------------------------- ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުްއޖާ ޚިލާފުވާނަމަ، ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: ޝަރީޢަތުން ައޅައިފަިއވާ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ޑިސްޗާޖް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -----------------------------------------------   ފުރިހަމަ ނަން:

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ              

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(                   
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

   

 ވާ އެއްބަސްވުމާއި އިޤުރާރު އެއްބަސް އަދަބު ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މަރުޙަލާގައި  

 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު       ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:   -------------------------------------------------ރިހަމަ ނަން: ފު
  --------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------   އުފަންތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  ----------------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  --------------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
            -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

---------------------------------------------------------------  
  --------------- ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު: 

 ------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

---------------------------------------------------------------  
  ------------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ: 

 ------------------- ކަނޑަައޅައިފަިއވާ ައދަބުގެ ބާވަތާއި މުްއދަތު: 

---------------------------------------------------------------  
  ------------------------------------------------ ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު: ައދަބު 

   -------------------------------- ައދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ތަން: 

  --------------------------މިހާތަނަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މުްއދަތު: 
  ----------------------------- ތަންފީޛުކުރަން ބާކީ އޮތް މުްއދަތު: 

 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ---------------------------------------------- ައމުރުގެ ބާވަތް:  

---------------------------------------------------------------  
  ----------------------------------------------- ައމުރު ނަންބަރު: 

 ---------------------------------------- ައމުރު ނެރުނު ތާރީުޚ:  

---------------------------------------------------------------   
    ---------------------------------------------- ައމުރުގެ މުްއދަތު: 
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 މަރުޙަލާ:   ލުކުރާ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ބަދަ 
 

    ރަށު ބަންދަށް             ހަުއސް / ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ / ގޭ ބަންދަށް / - ހާފްވޭ

  ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ / މަރުކަޒު 

 ެއްއކޮށް ދޫކޮށްލުން      

 ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް:   

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ދިރިުއޅޭނެ ތަނުގެ ެއޑްރެސް: 

 އެކަމުގެ ތަފުސީލު:   ، މަރުގެ ދިޔަ / ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ 

  ----------------------------------------- މިހާތަނަށް ދަްއކައިފަިއވާ ައދަދު: 

  --------------------------------------------- ބާކީ ދަްއކަން އޮތް މިންވަރު: 

  ------------------------------------------------------------------------------- ައމުރުކުރާ ގޮތް: ބާކީ ދަްއކަން އޮތް މިންވަރު ދަްއކަން ކޯޓުން 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ެއއްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެްއޖަނަމަ ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅު  ،ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާިއ

މަްއސަލަތަްއ    ެއއްބަސްވުމާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ، އިތުރު ލުއިތަްއ ދިނުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ައދި ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ   މި )ހ( 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މުޖުތަމަޢަށް ެއްއކޮށް ދޫކޮށްލައި، ައދަބުގެ ބާކީބަިއ    00ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

 ތަންފީޛުކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ނުވަތަ އިތުރު ލުއިތަކެްއ ނުދީ ހިފެހެްއޓުމަށް ނުވަތަ  މި ެއއްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެްއޖެނަމަ، ެއކަމުގެ   )ށ(
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މުޖުތަމަޢަށް    00''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

ނިން ނިންމި  ކޯޓަށް  ބަދަލުކުރުމަށް  ބާރު  ފޮނުވުމުގެ  މަރުކަޒަށް   / ޖަލަށް  ތަންފީޛުކުރަން  ބާކީބަިއ  ައދަބުގެ  ގެނެސް،  ހުްއޓުމަކަށް  މުން 
 ލިބިގެންވެެއވެ. 

 ިއޤުރާރު

 

ައމުރުގެ ދަށުން  ___________________________  ައހުރެން، ނެރެފައިވާ  މައްޗަށް ކޯޓުން  ެއންގުންތަކަށާިއ)ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ  މި    ،ައންގައިފައިވާ 
ދަށުންނާިއ ައމުރުގެ  ކޯޓު  ައދި  ިއޤުރާރުވަމެވެ.  ެއއްބަސްވެ،  ޢަމަލުކުރުމަށް  ެއްއގޮތަށް  ކަންކަމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި      ،ެއއްބަސްވުމުގައި 

ގަވާިއދު'' ގެ    ިއ ޖުވެނަިއލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތްައ ބެލުމުގަ  ށްެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ގޮތަ
 ެއނގެއެވެ.   ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ައދަބުގެ ބާކީބަިއ ތަންފީޛުކުރަން ޖަލަށް / މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން ައހުރެންނަށް  00

  ----------------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 

 _____________________________ ދަށުގައިވާ،  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ދަށުން    ައހުރެންގެ  ައމުރުގެ  ކޯޓު  މައްޗަށް  ނަން(  )ކުްއޖާގެ 
ޓުން  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް ކޯ ށްައންގައިފަިއވާ ެއންގުންތަކަށާއި، މި ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ގޮތަ
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)ކުްއޖާގެ ނަން( ައދަބުގެ ބާކީބަިއ    ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، _____________________________   00ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  
 ތަންފީޛުކުރަން ޖަލަށް / މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން ައހުރެންނަށް ެއނގެެއވެ.  

 

  ----------------------------------------------------- ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

އޮފް ޖުވެނަިއލް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ެއއްބަސްވުމުގައި  ހަވާލުނުވާނަމަ، މި  ހާލަތެްއގައި ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު   ޖަސްޓިސްއަށް  ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނެތް 
 ސޮިއކުރެވިދާނެެއވެ.  

 ައމިްއލަ ިއޚްތިޔާރުގައި ސޮިއކުރީ ައހުރެންގެ ހާޒިރުގަެއވެ.  _____________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( މި ެއއްބަސްވުމުގަިއ  

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް 

  ------------------------------------------------------------------- ނަން: 

  ------------------------------------------------------------------ މަޤާމު: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:     

  ------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

 

ވެރިކުރުމާމެދު  ނޯޓު: ދިގު މުްއދަތެއްގެ ޖަލު / މަރުކަޒު ބަންދެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ބަިއ
 ކުްއޖާ ިއއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ ިއޤުރާރުވެ ސޮިއކުރުން ލާޒިމެްއ ނޫނެވެ.  

 

 ޅޭގޮތުން ކޯޓުގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު މި ެއއްބަސްވުމުގަިއވާ ކަންކަމާ ގު

  -----------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 

  --------------------------------------------------- ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

                  ----------------------------------------------------- ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(                     
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 އަދަބު ތަންފީޛު ނުކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް    އަމުރު ރައްދުވާ އިދާރާ: 

 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު      ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:    -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
  ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:    --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:    --------------------------------------- ތާރީުޚ / ުއމުރު:  އުފަން
  ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:    ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------ޤަުއމު:     ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
   -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  --------------:ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެފެރެންސް ނަންބަރު   ------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  ----------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:    ------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

  ---------------------------------------------- ައދަބު ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު:    ------------------------------------------- ކަނޑަެއޅުނު ައދަބު: 

 ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ގޮތް: 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ
 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 
 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 ކޮޕީ:         
 ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )ކޭސް ރެފެރެންސް ނަންބަރު:        ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ފުކޮށްފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން ޖޫރިމަނާ މާ 
 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު    ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަން:    -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
  ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:    --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް:    --------------------------------------- ތާރީުޚ / ުއމުރު:  އުފަން
  ------------------------------------------------ ެއޑްރެސް: މިހާރު ުއޅޭ    ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ----------------------------------------------------------------ޤަުއމު:     ----------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
   ------------------------------------------------------- ޖިންސު: 
   -------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

  ----------------------------------------------   ހަވާލާދޭ ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން ައންގާ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ސާބިތުވި ކުށް / ކުށްތަްއ: 

  ----------------------------------------------------- ުޙކުމްކުރި ތާރީުޚ:   ---------------------------------------------- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
  --------------------------------------- ޖުމުލަ ައދަދު:    ޖޫރިމަނާގެ

  -------------------------------------------------------------- މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާގެ ެއްއވެސް ައދަދެއް ދަްއކައިފަިއވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ސަބަބު:    ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭ 
ބަްއދަލުވުންތަކުން  ______________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ައދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ މަރުަޙލާގައި ކޯޓުން ބޭްއވި ރިވިއު  

ބަދަލުކޮށް   ގޮތް  ައއި  ުއޅެމުން  ކުރިން  ައިއސް،  ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  އަށް  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _____________________________
ައިއސް   މުޖުތަމަޢަށް  އެނބުރި  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   ____________________________ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ކޯޓަށް  ިއޞްލާުޙވެްއޖެކަން 

ޖުވެނަިއރަ ބެލުމުގަިއ  މަްއސަލަތަްއ  ޖިނާީއ  ''ކުޑަކުދިންގެ  ގޮތުން،  ކޮށްދިނުމުގެ  މަގުތަނަވަސް  ވޭތުކުރުމަށް  ދިރިުއޅުން  ކޯޓުން  ނގަޅުގޮތުގަިއ  ލް 
_________________________ )ކުްއޖާގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ކަނޑަައޅައިފަިއވާ  ، ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  00ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ  

ގަވާިއދުގެ   ނުޖެހޭގޮތަށް ނިންމުމާއެކު، އެ  ބަިއ ތަންފީޛުކުރަން  ިއޚްތިޔާރުގެ    00ައދަބުގެ ބާކީ  ލިބިދީފަިއވާ  މާްއދާގެ ދަށުން، ފަނޑިޔާރަށް  ވަނަ 
ގޮތުން ޝަރީޢަތު ައދަބެްއގެ  ެއ ކުށުގެ  ނިންމަިއ މިކަން  ތެރެިއން،  މާފުކޮށްދިނުމަށް  ޖޫރިމަނާ   _________________ ކަނޑަައޅައިފަިއވާ  ން 

 ެއންގީމެވެ.     

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ
 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީ / ފަނޑިޔާރުގެ ނަން( 
 ޤާޟީ / ފަނޑިޔާރު 
 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 

ވަނަ    112  ،ވަނަ މާްއދާާއިއ  111)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18* މި ލިޔުމުގައި ހިމެނިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ިޙމާޔަތް   00''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާިއދު'' ގެ    ،މާްއދާާއިއ

 މުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކުރުމަކީ ނުވަތަ ާއންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ލިބިގެންވާ ސިްއރު މަޢުލޫމާތެކެވެ. މި ލިޔު
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 ނަންބަރު:  . ދިވެހިރާްއޖެ

 ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އަމުރު 

   އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތްތައް 

 މަޢުލޫމާތު  ކުްއޖާގެ  .1
 

  ---------------------------------------- މުރު: ުއއުފަންތާރީުޚ /   ------------------------------------------------------   ފުރިހަމަ ނަން:
  ------------------------------------------------------ ޖިންސު:   ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 
  ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

 

 ލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެ .2
  --------------------------------------- ބަްއޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:   ---------------------------------------------- ންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން: މަ

  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 
  ----------------------------------------------ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ---------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 
  -------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް  .3

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުަޙލާގަިއ      އި ވަނިކޮށް ފަށް ހާޒިރުކޮކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ކުްއޖާ ކޯޓަށް  ނެރެވޭ މަރުޙަލާ: ައމުރު 

      ޝަރީޢަތަށްފަހުގެ މަރުަޙލާގަިއ  

 ކޯޓުން ައމުރުކުރާ ގޮތް 

 ކުްއޖާގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ައމުރުކުރާ ކަންކަން: ބެލެނިވެރިންގެ މައްޗަށް 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކުރާ ކަންކަން: 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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ކުރުމަށް ___________________________ ބެލެނިވެރިން ކަމުގައިވާ    ،)ކުްއޖާގެ ނަން( ާއިއ  މި ައމުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 
ާއިއ ނަން(  )ބަްއޕަގެ    ________________________________    ،________________________________ )މަންމަގެ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްގެ މައްޗަށް ައމުރުކޮށްފީމެވެ.  ،ނަން( ގެ މައްޗަށާިއ

 މި ައމުރަކީ ކޯޓުން މި ައމުރު ބާޠިލުކުރުމާ ހަމައަށް ދެމިޮއންނާނެ ައމުރެކެވެ.  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން( 

 ޤާޟީ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޕްލޭން   ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ 

            ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު 

  ---------------------------------------- މުރު: ުއއުފަންތާރީުޚ /   ------------------------------------------------------   ފުރިހަމަ ނަން:
  ------------------------------------------------------ ޖިންސު:   ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 
  ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

 ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު 

  --------------------------------------- ބަްއޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:   ---------------------------------------------- ންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން: މަ
  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   ---------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------------ދާިއމީ ެއޑްރެސް:   ----------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 
  ---------------------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   ------------------------------------------------ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް: 

  -------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------------------------------- ޤަުއމު: 
 ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ ޕްލޭން އެކުލަވައިލެވޭ މަރުޙަލާ 

 

 ޝަރީޢަތަށް ފަހުގެ މަރުޙަލާގަިއ     ވަނިކޮށް ފަިއ ށްހާޒިރުކޮކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ކުްއޖާ ކޯޓަށް 

  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި     

 ކަން: ފަިއވާ ކަންށްމުރުކޮކުްއޖާގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް ައ

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ކަންކަން:   ފައިވާށްމުރުކޮބެލެނިވެރިންގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް ައ

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ެއކަމުގެ ތަފުސީލު  ، ނަމަްއ ކުރާެއްއވެސް ިއދާރާެއްއގެ މައްޗަށް ައމުރެ

 ިއދާރާގެ ނަން: 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 ކެައރ ެއންޑް ވެލްފެައރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
 މަޤާމު: ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ          

ނުންވެްއޖެނަމަ،  ނޯޓް: ކެައރ ެއންޑް ވެލްފެައރ ޕްލޭނުގަިއވާ ކަމެްއ ކުރުމަށް ކުްއޖާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް އިތުރު ެއްއވެސް ެއހީތެރިކަމެްއ ބޭ
 ޝަން އޮފިސަރާ ކޮންޓެކްޓް ކުރެވިދާނެެއވެ.  ނުވަތަ ެއކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ، ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ޕްރޮބޭ 

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(                

 ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވާ އިޤުރާރު 

  -------------------------------------------- : ތާރީުޚ ނެރުނު  ައމުރު  ----------------------- : ނަންބަރު ައމުރު  ވެލްފެައރ  ެއންޑް ކެައރ

ޕްލޭނުގަިއ ވެލްފެައރ  ެއންޑް  ކެައރ  ޢަމަލުކުރުމަށާއި،  ެއއްގޮތަށް  ގޮތާ  ައމުރުކޮށްފަިއވާ  ކޯޓުން  މައްޗަށް  ހިމަައހުރެންގެ  ކަންކަން  ފައިވާނަިއ   
 ފުރިހަމަކުރުމަށް ެއއްބަސްވެ، ިއޤުރާރުވަމެވެ.  

 

  --------------------------------------------------- ކުްއޖާގެ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  ----------------------------------------------------------- ސޮިއ:
 

 ބެލެނިވެރިން 

  --------------------------------------------------- ބަްއޕަގެ ނަން:   -------------------------------------------------- މަންމަގެ ނަން: 
 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:      ިއނގިލީގެ ނިޝާން: 

  ------------------------------------------------------------ސޮިއ:  --------------------------------------------------------- ސޮިއ:  

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(       
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

 ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ނޮން ޑިސްކްލޯޝަރ 

ހަވާލުކުރާ  ހުށަހެޅިފަިއވާ    ައހުރެންނާ  ދަށުން  ގެ   __________ ނަންބަރު:  ޤަޟިއްޔާ  ކޯޓުގެ  މި   ____________________
ގަިއ  ____________ )މަްއސަލައިގެ ބާވަތް( މަްއސަލަާއ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސިްއރު ލިޔެކިޔުންތަކެްއކަމާއި، ެއ ލިޔެކިޔުންތަްއ ނުވަތަ ޭއ 

ކޯޓުގެ ހުްއދަނެތި ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކުރުމަކީ    ،ްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ައހުރެންނަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުެއކުލެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ެއ މަ
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހާމަކުރުމަކީ،  ގެ    2019/18ނުވަތަ  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  މާްއދާާއިއ    111)ކުޑަކުދިންގެ  މާްއދާާއިއ  112ވަނަ         ވަނަ 

ގަވާިއދު'' ގެ  ''ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާީއ މަްއ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ފަިއވާ  ށްވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، މަނާކޮ  00ސަލަތަްއ ބެލުމުގަިއ ޖުވެނަިއލް 
 ކަމެްއކަމާއި، މިާއ ިޚލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ައހުރެންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ައހުރެންނަށް ެއނގެެއވެ.   

  ފަިއވާ ށްފަިއވަނީ ކޯޓު ައމުރެްއގެ ދަށުން ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު ައމުރުގައި ހުްއދަކޮށްލިޔެކިޔުންތައް ައހުރެންނާ ހަވާލުކޮފައިވާ  ށްޝާރާތްކޮމަތީގައި ިއ
ތު  ފަިއވާ މަޢުލޫމާމަގުސަދުގެ ބޭރުން، ެއ ލިޔެކިޔުންތަްއ ނުވަތަ އޭގަިއ ެއކުލެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ެއ މަްއސަލަާއ ގުޅޭގޮތުން ައހުރެންނަށް ލިބި
، ައހުރެންނާމެދު  ބޭނުންކުރުމަކީ، ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހިްއސާކުރުމަކީ ނުވަތަ ހާމަކުރުމަކީ، މަނާކަމެއްކަމާއި، މިއާ ިޚލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ

 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެކަން ައހުރެންނަށް ެއނގެެއވެ.  

 ރުމަށް ައހުރެން ިއޤުރާރުވަމެވެ.   މަތީގަިއވާ ެއންގުން ކިޔައި، އެ ެއންގުމާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކު
 

  -------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން:   --------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

 ----------------------------------------------------------ސޮިއ:  ---------------------------------------- މަޤާމު / ހަިއސިއްޔަތު: 

 --------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:  -------------------------------------------------------- ިއދާރާ: 

    

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ( 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
          މާލެ، 

 . ދިވެހިރާްއޖެ

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 

 ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -----------------------------------------------   ިއދާރާގެ ނަން:

 

 ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ------------------------------------------މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:   -------------------------------------------------ނަން: ފުރިހަމަ 

 ------------------------------------------------------- ޖިންސު:   ------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:  

 --------------------------------------------------------- ޤަުއމު:   --------------------------------------- މުރު: ުއތާރީުޚ /  އުފަން

       ---------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން އެދޭ ސަބަބު: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ބަލަންވީ ކުށުގެ ބާވަތް 

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވިފަިއވާ މަްއސަލަތައް     ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ    ވަތެްއ  ހުރިހާ ބާ

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފަިއވާ މަްއސަލަތައް     ައދަބު ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފަިއވާ މަްއސަލަތަްއ    

 ބޭނުންވާ ސަބަބު:   ، ނަންބަރާއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަފުސީލެއް ބޭނުންވާނަމަ، މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ހަމައެކަނި ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ނަންބަރު: 

 ހުށަހެޅި ތާރީުޚ: 
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  ------------------------------------------------------------------ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

  --------------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  -------------------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

  --------------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

  -------------------------------------------------------------------------- ތާރީުޚ:

  ---------------------------------------- ިއދާރާގެ ފަރާތުން ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހުްއދަ ދިން ވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

  ---------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   

  ------------------------------------------------------------------------- މަޤާމު 

  ------------------------------------------------------------------------- ސޮިއ:

  ------------------------------------------------------------------------ ތާރީުޚ:

 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(    

 

ޢަމަލުކުރާ ކޯޓުން  ޖުވެނަިއލް  ބެލުމަިއ  މަްއސަލަތަްއ  ޖިނާއީ  ''ކުޑަކުދިންގެ  ެއދެވޭނީ،  ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް  ފޯމުން     ނެ ގޮތުގެ  ނޯޓު: މި 
 ވެ.         ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ޖުވެނަިއލް ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނިގެންވާ މަްއސަލަތަކާ ގުޅޭ ރެކޯޑުތަކެ  00ގަވާިއދު'' ގެ 
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          ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
 މާލެ،    

      ނަންބަރު:                       .    ދިވެހިރާްއޖެ

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- ިއދާރާގެ ނަން: 
  ------------------------------------------------------- ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

  --------------------------------------------------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- މަޤާމު: 

 ކުއްޖާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ------------------------- މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްރެސް:    ------------------------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަން: 
  ---------------------------------------- ޖިންސު:   ------------------------------------------------------ ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

  ----------------------------------------- ޤަުއމު:   ------------------------------------------------------------------- އުފަން ތާރީުޚ / ުއމުރު: 
  --------------------------------------------------------------------------- ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------  : ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން އެދޭ ސަބަބު 

 ދޫކުރަންވީ ކުށުގެ ރެކޯޑު 

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރެވިފަިއވާ މަްއސަލަތައް     ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ    ހުރިހާ ބަވަތެްއ  

 ައދަބު ތަންފީޛުކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފަިއވާ މަްއސަލަތައް     ައދަބު ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފަިއވާ މަްއސަލަތަްއ    

 ވަކި މިންވަރަކަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ދޫކުރަން އަމުރުކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފުސީލު: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

)ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ެއދޭ ިއދާރާގެ ނަން(   _____________ ____މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން، ެއ މިންވަރަށް، ________________
ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދޫކުރުމަށް  ރެކޯޑު  ކުށުގެ  ގެ  ނަން(  )ކުްއޖާގެ   _____________________________ އަށް 

 ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މައްޗަށް ައމުރުކޮށްފީމެވެ.        

 ހިޖުރީ ތާރީުޚ

 މީލާދީ ތާރީުޚ 

 )ޤާޟީގެ ނަން(  
 ޤާޟީ  
 )ކޯޓުގެ ސިއްކަ(  
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