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ތިްނވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަުބރާސްަފތި ވި  14މަުހގެ  ޮނވެންބަރުވަނަ އަަހރުގެ  2019
ވަނަ މާއްދާަގއިާވ  92 ގެޤާނޫނުއަސާސީ  ިބލު، ކުޑަކުދިންގެ ޢަުދލުގެ ،ވަނަ ަޖލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 65 ދައުރުގެ 
ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ  ދުވަހު  ބުދަ ( ވި 1441 ރަބީޢުްލއައްަވލް  23) 2019 ނޮވެންަބރު 20 ،މަތިންގޮތުގެ

 ދިެވހިސަުރާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމއަދު ޝާއިުޢ ކުެރވިއްޖެއެވެ. ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަްށވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން
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 9201/18 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ދުލުގެ ޢަ ކުޑަކުދިންގެ 

 

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފެށުން 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 
 

 

މިއީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް، ެއުކދިން ކުށްކުރުާމ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ދިންާނ ރަޙްމަތްތެިރ މާޙައުެލއްގަިއ ހިންގޭެނ ދުރުކުރުމަްށ ބާުރއަޅައިދޭ، އެކު

އުސޫލަކުން، އަދި އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރީހެބިލިޓޭިޓވް ފަރުވާ ލިބިދީ، 

އެކުދިން ހެޔޮގޮުތގައި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް އަިއސް، މުޖުތަމަޢުގަިއ 

ބިނާކުރަނިވި ދަުއރެއް އަދާކުރުމަށް މަގުަފހިކޮށްެދވޭނެ ގޮތަްށ 

ިއވާ، ކުޑަކުދިންނަްށ ޚާއްޞަުކރެިވގެންވާ ނިޒާެމްއ ބައްޓަންކުރެވިފަ

މެދުވެރިކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަުދލުެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަްށ 

 އެކަށައަޅަންޖެހޭ އުޫސލުތައް ަބޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ޤާނޫނު" ެއވެ. )ށ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަްއ ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.  .2 މަޤްޞަދުތައް 

 

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ޢާިއލާގެ ދުޅަހެޮޔކަން ދަމަހައްޓައި، ަޤއުމުގެ އަންނަްނ  )ހ(  

އެ ޖީލުަތއް ހެޔޮގޮތުަގިއ  ،ޫބލުކޮށްއޮތް ޖީލުތަކުގެ ދަުއރުގެ މުހިންމުކަން ޤަ

ގުފަހިުކރުމަށްޓަކައި، އަދުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖިސްމާނީ، ތަރުބިއްޔަތުުކރުމަށް މަ

ތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްކާތެިރކޮށް، ޖްނަފްސާނީ، ރޫޙާނީ، ފިކުރީ އަދި އި

 ދަމަހައްޓައި، ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ބާރުއެޅުން؛
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ކުޑަކުދިންނަކީ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނާއި، ޢާިއލާގެ ަފރާތުންނާއި މުޖުތަމަޢުެގ  )ށ(  

ޚާއްޞަ އެހީެތރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާެތރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްުޤ  ފަރާތުން

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގިއ  35ލިބިގެންާވ ބައެްއ ކަުމގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ އޮތުމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަނިިވ މަޤްޞަދުތަްއ 

  ޤާއިމުކުރުން؛ޙާޞިލުކުރުމަށް ަމގުފަހިކޮށްދޭ، ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ނިޒާމެއް 

ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ިނޒާމުގެ   (1)   

ތެރެއަްށ ކުއްާޖ ވަނުމުެގ ސަބަބުްނ ކުއްޖާއަްށ ުކާރ ނޭދެވޭ 

 އަސަރުތަކުން ުދރުެހލިކުުރވުން؛

ކުށުގެ ރެކޯޑެްއ އޮވެއްޖެނަމަ ުކއްޖާއަށް ުކރާނެ ނޭދެވޭ   (2)   

ވައި، ކުއްާޖ ކުށްުކރުން ަތކުރާުރކުރުާމ އަސަރުތަކުްނ ދުރުެހލިުކރު

 ދުރުހެލިުކރުވުން؛

ކޮންމެ ކުއްޖަީކވެްސ ޚާއްަޞ ޙާލަތްތަެކއްގަިއ ހުންނަ، ާޚއްޞަ   (3)   

ބޭނުންތަކެއް ހުންނާެނ ކުއްެޖއް ކަމުގައިާވއިރު، އެއިްނ ކޮންމެ 

ކުއްޖެއްގެ ާޙލަތަށް ވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކުދިްނނާމެދު 

 އް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދައިދިނުން؛ޢަމަލުކޮށް، ހަްއލެ

ކުއްޖާ ކުރާ ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ުކިރމަތިވާ   (4)   

 ގެއްލުމަށް އެކުއްޖާ ަޖވާބުދާރީވާްނ ބާރުއެޅުން؛

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަުލ ހިންާގ ކުއްާޖއާއި އެ ޢަމަުލގެ ަސބަބުން   (5)   

އެދުމަްށ ފުުރޞަތު ގެއްލުން ލިބޭ ަފރާތް ގުޅުވައިދީ، މަޢާފަށް 

ހޯދައިދިނުމާއި، އެ ޢަމަުލގެ ސަބަބުން ލިޭބ ގެްއލުމާ ުގޅިގެން 

 މަޢުނަވީ ބަދަލެއް ުނވަތަ ަހއްލެްއ ހޯދައިދިނުމަްށ މަގުފަހިުކުރން؛

ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޅިގެން ަރސްމީ ކޮންމެ ފަރާތެްއގެ ުކރިމަތީގަިއ   (6)   

ގަިއ ހިންގާ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއ އަިދ ކޮންެމ މަރުަޙލާެއއް

ޢަމަލުކުރެވޭނީ ުކއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރައްކާެތިރ އަދި 

 ފައިދާހުރި ގޮތެއްގެމަތިން ކަމުގަިއ ކަށަަވރުކުރުން؛

ކުއްޖާއަށް ބޭނުންާވ ރީހެިބލިޓޭޓިްވ ފަރުާވ ލިބިދިނުމާއެކު، ކުއްޖާ   (7)   

ހެޔޮގޮތުގަިއ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުާރ އައިސް، މުޖުތަަމޢުގައި 
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 ދަުއރެްއ އަދާކުރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ބިނާކުރަނިވި

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިަޔވަޅު އެޅުމުގައި، ޤާޫނނުގެ ވެިރކަމަްށ  )ނ(  

ބޯލަނބައި، ޤާނޫނީ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާެތރިކޮށްޭދ އިޖުާރއަުތތަކާ އެްއގޮތްާވ 

ޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ފުިރހަމައަށް 

 ުކއްޖާ ކުރި ޢަަމލުގެ ބާވަތަށާިއ  ުކރެވުނު ޢަމަލަށް ޒިންމާ ނަގައި، ،ހިތައި

އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަހު، މައްަސލަ ޝަރީޢަތަްށ 

ހުށަހެޅުމަކާ ނުަލއި، ުކއްޖާގެ ާޢއިލާާއއި މުޖުތަމަޢުެގ ބައިެވރިވުމާއެުކ ކުއްާޖ 

ޖާ ެހޔޮގޮތުގަިއ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކަިއ އިޞްލާޙުކޮށް، ކުއް

 އެޅެންހުރި އެންެމ އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަށް އިސްކަްނދިނުން؛

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ކޮންެމ އިދާާރއަކުންވެސް، ކުޑަކުދިންެގ މައްޗަށް ޤާނޫުނ  )ރ(  

 ން ީކ ާޚއްޞަ ތަމްރީހިންގައި ތަންފީޛުުކރުމުގަިއ މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތްތަކަ

ލިބިފައިވާ ޤާިބލު ަފރާތްތަކެްއ ކަމުގަިއ ވުމަްށ ލާޒިމުކުރުމާއެކު، 

އެފަރާތްތަކުގެ ޤާިބލިއްޔަތު ގަވާއިދުްނ މުރާޖަޢާކޮށް، ވަޒަންކުރެވި، 

 އެފަރާތްތަކުެގ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކޮްށ ތަރައްޤީުކރުމަށް ާބރުއެޅުން؛

ަގއިވާ ކުދިންނަށާއި ކުަށށް އަރައިގަންަނ ކުށަށް އަރަިއގަތުމުގެ ނުރަްއކަލު )ބ(  

ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ޚާއްަޞ ރީހެިބލިޓޭޓިްވ ފަުރާވ ދެވޭނެ، އަިދ 

އެކުދިން ހެޔޮގޮުތގައި މުޖުތަމަޢަށް އަނުބރާ އަިއސް، މުޖުތަމަޢުގަިއ 

ބިނާކުރަނިވި ދަުއރެްއ އަދާކުރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްެދވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިްނ 

 ންޭގ ޕްރޮްގރާމްތައް ަބއްޓަންކުރުން؛އެކުދިންނަށް ހި

ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަކީ، އެންމެ ފަހުެގ ފިޔަވަޅެއްެގ ގޮތުްނ ކުރެވޭ ކަމެްއ  )ޅ(  

ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެކުދިން ބަންދުކުެރޭވ ތަންތަނުގަިއ 

ެއ ތަންތަނުގަިއ މަސަްއކަތްުކރާ ަފރާތްތަކުްނ  ފުރިހަމަވާންޖެޭހ ކަންކަމާއި،

 ލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅުން؛ޢަމަ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިެވރިވެފަިއވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާަހދާތަކުގެ ދަށުްނ  )ކ(  

ދައުލަތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަްއ އަދާުކރުމުގެ ގޮތުން ެއ މުޢާހަދާތަކުެގ 

ިރކަމާިއ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޯފރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޚާއްަޞ ރައްކާތެ

ލުތަާކ ސްއެހީތެރިކަމުެގ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތައް، އިްސލާމްދީނުގެ އަ 
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ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ދިެވހިރާއްޭޖގައި ތަންފީޛުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 

 އޮނިގަނޑު އެކުަލވާލުން.

 

މްީދނުގެ އަސްލުަތާކ މި ޤާނޫނު މާނަކުރަންވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އިްސލާ )ހ(  .3 ޤާނޫނު މާނަކުރުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ދިެވހިރާއްެޖއިން ބައިވެިރވެފައިާވ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

      ،މި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގަާއއި، ތަރުޖަމާުކރުމުގައާިއ ަތންފީޛުކުރުމުގައި )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެއްގެ ކޮންެމ މި ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާއެއްވެްސ މާނަކުރަންވާނީ، ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭ ަޙއްުޤތައް އެންމެ ފުާޅ 

ދާއިރާއެްއގައި ލިބިދެވޭެނ އަދި ކުއްޖާެގ މަޞްަލޙަތަށް އެންެމ 

 ފައިދާކުރުވަނިިވ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

ކުރުމުަގިއ، ކުޑަކުދިންެގ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ މާނަ )ނ(  

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާާމ 

ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުެރވޭ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާިއ، އެނޫންވެްސ 

ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފައިވާ މުޢާހަދާތަުކގައި ބަޔާންުކާރ އުސޫލުތަކާއި، 

އި ހަަމހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާޮކށް އުފެދިފައިވާ، އިންސާނީ ޝަރަފާ

މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުުކާރ އުސޫލުަތްއ  ޠީ މިްޤރާދީހުޅުވިގެންވާ 

 ނަގަހައްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އަްށ ޢަމަލުުކރުމުގައި، ދިވެިހރާއްޖެ ބައިވެރިވެަފިއާވ  )ރ(  

 ކަންކަމުގެ ެތެރއިން އެްއވެްސ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކުގަިއ ހިމެނޭ

ކަމަކަށް ދިވެިހރާއްޖެއިްނ އިޢުިތރާޟްކޮށް ރިޒަރވޭޝަެންއ ހަދާފައިވާނަމަ، 

 އެކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.
 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަސާސްތައް 
 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ 
އަސާސްތައް މުޅި ޤާނޫނުގެ 

 ޗަށް ހިނގުން މައް 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބާބުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތައް،   .4

 މުޅި ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
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ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކުޑަކުއްޖެްއެގ މައްޗަްށ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ިމ ޤާނޫުނ   .5 ތަފާތުނުކުރުން 

 ުކއްޖާެގ މައިންބަަފއިންގެ ުނވަތަ ަޝރުޢީ ތަންފީޛުކުރުމުގައި، އެކުއްާޖގެ ުނވަތަ

ބަލަދުވެރިާޔގެ ނަޞްލަށް، ނުވަަތ ކުލަޔަށް، ުނވަތަ ޖިންސަްށ، ނުވަތަ ބަހަށް، ނުވަތަ 

ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ 

އްޙީ ޙާލަތަށް ނުވަަތ ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ ޞި ތިމާޢީ ނިސްބަތަށްޖްއި

އެއިން ަފރާތެއްެގ ކިަބއިގަިއވާ ުނކުޅެދުންތެރިކަމަކަްށ ނުަވތަ އެނޫންވެްސ ކަަމކަށް 

 ބިނާކޮށް ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް 

 އިސްކަންދިނުން 
އަމިްއަލ ތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަން ޯފރުކޮށްދޭ ަދއުލަތުެގ އިދާރާަތކާއި އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ޖްއި  .6

ފަރާތްތަކާއި، ަޝރުޢީ ކޯޓުތަާކއި، ދަުއލަތުެގ އެނޫންވެްސ މުއައްސަސާތަްއ ހިމެޭނ 

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ކުޑަކުއްޖަކާގުޭޅ ކަމެްއ  ގޮތުން، އެްއވެސް ަފރާތަކުން، 

ނިންމުމުގައި އެންެމ ބޮޑު އިސްކަމެްއ ދޭންވާނީ، އެކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަތަްށ އެންެމ 

 މެްއ ނިންމުމަށެވެ.ފައިދާވާ ގޮތަްށ އެކަ
 

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ުކއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ފިަޔވަޅު އެޅުމުގައި، އެކުއްާޖ   .7 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ޢަމަުލގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، ވަށައިގެންވާ އެންމެހަިއ 

ތިމާޢީ ގޮތުންނާިއ އެނޫންވެްސ ޖްންނާިއ އިޙާލަތްތަކަށާއި، އެކުއްޖާއަްށ ތަޢުލީީމ ގޮތު

ލަތްތަކާިއ ފުުރޞަތުތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ސީ ގޮތްގޮތުން ލިބިދިނުން މުހިންުމ ވަ

 އެކުއްޖާއާމެދު އަޅަންވާީނ ކަމާ ެއކަށީގެންާވ ފިޔަވަޅެކެވެ.
 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބާރުއެޅުން 
ާވ ކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ިފޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ ޤާނޫނާ ޚިލާފު )ހ(  .8

ވީވަރަކުްނ ބަލަންވާނީ، ުކއްޖާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ަދޢުވާ އުފުލުމުެގ 

ބަދަލުގައި، ެއކުއްޖާެގ ޢާއިާލއާިއ މުޖުތަމަޢުގެ ބައިެވިރވުމާއެކު ުކއްާޖ 

ނައުމަށްޓަކަިއ އިޞްލާޙުކޮށް، ކުއްޖާ ެހޔޮގޮތުގަިއ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެ

      އެޅެންހުރި އެންމެ ެއކަށީގެންާވ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަްށ އިސްކަންދީ، 

 މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަަނ ބާބުގެ ދަށުްނ ޑައިަވރޝަންގެ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ފަދައިން ިމ ޤާނޫނުެގ އަށްވަނަ ބާބުެގ  )ށ(  
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އެޅޭ ޑަިއވަރޝަންެގ ކޮންެމ ފިޔަވަޅެއްވެްސ  ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު 

ވާންވާނީ، އެުކއްޖާެގ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ އުނިަކމެއް ނާންނާެނ 

ގޮތުގެމަތިން، އަދި އެކުއްޖާއަްށ ލިބިދޭންޖެޭހ އެްނމެހައި ޤާނޫީނ 

 ރައްކާތެިރކަމެއް ލިބިދެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކެްއ ަކމުގައެވެ.
 

ކަންކަމުގައި ކުއްޖާއާގުޅޭ 

 ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން 
ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކުޑަކުއްޖަކާމެުދ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަުށން އެްއވެްސ  )ހ(  .9

އެ ނިންމުުމގައި ަބއިވެިރވެ،         މަރުޙަލާއެްއގަިއ ގޮތެްއ ނިންމާިއރު، 

ެމ އެ ނިންމުމާމެދު އެކުއްާޖ ދެކޭގޮްތ ހާމަކުރުމުެގ ަޙއްޤު، ކޮްނމެ ކުއްޖަކަށް

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ޖިާނއީ ކުެށއްެގ ދަޢުވާއެްއ އުފުޭލ ާޙލަތުގައި، ޤާނޫީނ  )ށ(  

ވަކީލެްއ މެދުެވރިކޮށް، ުނވަތަ ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮްފ ޖުވެަނއިްލ ޖަސްޓިްސ 

މެދުވެރިކޮށް، ނުވަަތ ެއކުއްާޖ އަމިއްަލއަށް އެ ަމއްސަަލއާމެދު އެުކއްާޖ 

 ބުނަްނ ބޭނުންވާ އެއްޗެްއ ބުނުމުގެ ަޙއްޤު ިލބިގެންވެއެވެ. ދެކޭގޮތް ނުވަތަ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުއްޖާެގ މައްޗަށް ހިްނޭގ  )ނ(  

އެއްވެްސ ޖިނާީއ މަރުޙަާލއެއްަގއި ުނވަތަ އެޅޭ އިާދީރ ފިޔަވަޅަކާމެުދ 

ނުމުގައި، ކުއްާޖެގ އެކުއްޖާގެ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވާ ެއއްޗަކަށް ުބރަދަން ދި

 ޢުމުރާއި ވިސްނުްނ ތަރައްީޤވެފައިާވ މިންވަރަްށ ރިޢާޔަތްުކރަްނވާނެއެވެ.
 

ލަސްކުރުމަކާ ނުލައި ޤާނޫނު 

 ތަންފީޛުކުރުން 
ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކުއްެޖއްެގ މައްޗަްށ މި ޤާނޫުނ ތަްނފީޛުކުރުމުގަިއ ކަންކަްނ   .10

 ށްހުިރ ފުރުޞަތުތައް ނައްތާަލއި ނިންމަންވާނީ، ލަސްކުރުމަކާ ުނލައި އަދި ލަްސވުމަ

 އެންމެ އަވަސް މިނެްއގައެވެ. ވީ
 

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް، ކުެށއްކޮށްފިކަން، އެކަީށގެންވާ މިްނވަރެއްެގ ޝައްެކއްނެތި،   .11 ކުށެއް ނެތް ކަމަށް ބެލުން 

ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުުކރެވޭނަމަ ކުށެއްނެތް ުކއްޖަކު ަކމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްުޤ 

 ވާ ކުއްޖެކެވެ. ލިބިގެން
 

ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމަކީ 

އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅު 

 ކަމުގައިވުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަުކއްޖަކާމެދު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުްނ އޭާނ   .12

ހައްޔަުރކުރަންވާީނ ނުވަަތ ބަންދުކުރަންވާީނ އެންެމ ފަހުެގ ފިޔަވަޅެއްެގ ގޮތުންނެވެ. 
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އެފަދައިން އެކުއްޖަކު ހައްަޔރު ނުވަތަ ބަންދުުކރަންވާީނ، އެ ޙާލަތެއް ލާޒިމުުކރާ އަދި 

   އެންމެ ކުުރ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުުކުރމަށް ނިންމާ ޙާލަތުަގއި، 

އެ ނިންމުމަކީ ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގަާވއިދުން މުރާޖަޢާކުރެވޭ ނިންމުމަކަްށ 

 ވެ.ވާންވާނެއެ

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާ ދުރުކުރުން 

 

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމާ ދުރުކުރުމަށް 

 އޮތް ދައުލަތުގެ ޒިންމާ 
ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުްނ ަރއްކާތެރިކޮްށ ދުުރހެލިުކރުވުމަށްަޓކައި، ކަމާބެޭހ  )ހ(  .13

އަިދ ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި، ސިޔާސަތުަތކާއި ަޤއުމީ ފެންަވރުެގ ޕްލޭން 

ސްޓްރެޓެޖީއެްއ އެުކލަވާަލއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާްއަޞ އެހީެތރިކަމާިއ 

 ރައްކާތެިރކަން ދަުއލަތުން ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ.

ކުށްކުރުމުން ރަްއކާތެރިކޮށް ުދރުހެިލކުރުވުމަްށޓަކައި ކަމާެބޭހ  ކުޑަކުދިން )ށ(  

ކަމާިއ ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވާލައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްަޞ އެހީެތރި

ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުތަކާއި، 

ރިކްރިއޭޝަަނލް ފެިސލިޓީތަްއ ހިމެނޭގޮތުން، ަދއުަލތުން ފަރުާވެގ 

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގަްނވާނެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުާރ ޢުުމރަށްވުެރ ަހުގ ކުދިްނެގ  27މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

އިން ކުށަްށ ައރައިގަތުމުެގ ނުަރއްކަުލގައި ތިޭބ ކުިދންނަށް ބޭނުންާވ ތެރެ

ފަރުާވ ދީ، ެއކުދިން ކުށްކުރުމުްނ ަރއްކާތެރިކޮްށ ުދރުެހލިކުރުމަށްޓަކަިއ 

އަޅަންޖެހޭ އަވަްސ ފިަޔވަޅުތައް، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިުކރުމުެގ 

ތަްއ ސަރުާކރުްނ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅައި ހިްނގާނެ އިންތިޒާމު

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 

މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާމެދު ިފޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ  )ހ(  .14

ހިންގޭ ްޕރޮްގރާމްތަްއ ދައުލަތުްނ އިންތިޒާމުުކރަންވާީނ ދައުަލތުގެ އިާދރާތަކުެގ 

ތުރުން މުޖުތަމަޢުެގ ބައިެވރިވުމާއެުކގައެވެ. އެގޮތުން، އެފަަދ ޕްރޮްގރާމްތަްއ އި
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 ރާވަންވާނީ، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަްށ ބައިެވރިވެވޭެނ ގޮތަށެވެ.

 ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ެބލެނިެވރިންނާއި ޢާިއލާ؛  (1)   

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަަސއްކަތްުކރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ؛  (2)   

 ކުޑަކުދިންނާއެކު ިހލޭ ސާބަހަްށ މަސައްކަތްުކރާ ަފރާތްތައް؛  (3)   

 މުޖުތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްެތރިވާ އެނޫންވެސް ަފރާތްތައް.  (4)   

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކާރ މަޤްޞަދުތަްއ  13މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ހިންޭގ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމުގަިއ ިއސްކަންދޭންވާނީ، 

މުޖުތަމަޢުގެ އުފެއްދުންެތރި ބަިއވެރިައކަށްެވ، މުޖުތަމަޢަށް  ޑަކުދިންނަކީކު

އަހުލުެވރިވުމުެގ ަމރުޙަާލ ކާމިޔާބުކަމާއެުކ ކަޑައްުތކުރުމަްށ ަމގުފަހިކުރުމަށެވެ. 

އަދި އެ މަޤްޞަދު ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަަކއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްާޔތަކާއި، ވަޒީފާޭދ 

، މަރުކަޒުތަކާއި، ތަުޢލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި  ފަރާތްތަކާއި، ފަންނީ ތަމްރީންދޭ

ޢުމުރުފުރައިގެ އެކުެވރިންނާއި، މުޖުތަމަޢާއި، ޢާއިާލގެ އެއްާބރުލުމާ ެއކުގަިއ 

 ޙަރަކާތްތެރިުކރުވުމަށެވެ.

 

ކުށްކުރުމުން ކުޑަކުދިން ރަްއކާތެރިކޮށް ުދރުެހލިކުުރވުމަށާއި، ތުހުމަތުގައިާވ  )ހ(  .15 މީޑިއާގެ ދައުރު 

އްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުވުުމގައާއި، ުތހުމަުތގައިާވ ކުއްާޖ ކުދިންގެ ޙަ

މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮގޮތުގައި ައހުލުެވރިުކރުވުމުގައި މީޑިާއެގ ވަސީލަތްތަކުްނ 

 ޢަމަލީގޮތުން ބައިެވރިވާންވާެނއެވެ. 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކޮންމެ މައްަސަލއެއްގެ ޚަަބުރ  )ށ(  

ކިަފރާތަކަށް ނުޖެހި، އެ ފަންނުެގ އެންމެ ަމީތ ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ވަ

މިންގަނޑުތަކަށް މީޑިއާތަކުން ތަބާވާންވާނެެއވެ. އަދި ުކއްާޖގެ މަޞްލަޙަތަްށ 

 އިސްކަންދީ، ކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަްތ ކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޤްޞަދު ޙާޞިުލކުރުމުގެ ގޮތުން،  )ނ(  

އާގެ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުން ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ ހަމަތަކާިއ މީޑި

)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުެގ  3މިންގަނޑުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގައި މިނިސްަޓރުގެ ލަފާގެ މަތިން މޯލްޑިވްްސ މީޑިއާ ކައުންސިުލްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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ިއ ހިމެޭނ ުކއްޖެއްެގ ޒާީތ މަޢުލޫމާުތ ހާމަނުކުރުމަށާިއ ކުށުގެ ުތހުމަތުގަ )ރ(  

ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުިރ ކޭސްއަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތެްއ ސީާދ ައދި ނުސީދާކޮްށ 

ނގިގެންާދނެފަދަ ގޮތަކަްށ އެހާމަކުރުމުގެ ެތރޭގަިއ ކުއްޖާއަީކ ކާކުކަން 

އި ނުވަަތ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާެތއް ްޕރިންޓް މީޑިއާަގއި، ިއލެކްޓްރޯިނކް ީމޑިއާގަ

 އިންޓަރނެޓްގަިއ ހާމަކޮށްގެންުނވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުާރ ކުށްތަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ރިޕޯުޓކުރާިއރު، އެއްވެްސ މީހަުކ  )ބ(  

( އަަހރުވުމުެގ ކުރިްނ ކޮށްފައިާވ ކުަށކާގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ އަށާރަ) 18ޢުމުރުން 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

 

ރުމުން ކުޑަކުދިން ަރއްކާތެިރކޮށް ދުރުެހލިުކރުވުަމށާއި އެކުދިްނ ކުށްކު )ހ(  .16 ތަޢުލީމުދިނުން 

ހެޔޮގޮތުގަިއ މުޖުތަމަޢަށް އަހުުލވެރިުކރުވުމަްށ ހިންގަްނޖެހޭ ތަޢުލީީމ 

ޕްރޮގްރާމްތަާކއި ހޭލުންތެިރކަމުގެ ްޕރޮްގރާމްތަކާިއ ފަރުާވެގ ޕްރޮްގރާމްތަްއ 

އި، އަިދ މުޖުތަމަޢާކާއި، ހިންގުމުގައި، ތަޢުލީމުޭދ މަރުކަޒުތަކާއި، ާޢއިލާތަ

 ކަމާބެހޭ އިދާރާަތކާ ގުޅިގެްނ މަސައްކަތްުކރަންވާނެެއވެ.

ކުށަށް އަރައިގަތުުމގެ ނުރައްަކލުަގއިވާ ކުދިންނަށާއި ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިާވ  )ށ(  

ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަރުމާުކރެވިފައިވާ ތަުޢލީމު ދެޭވނެ އިންތިޒާމު، 

މީގެ ތެރޭަގއި ސިކުނޑިއާއި ވިސްނުްނ  ވާެނއެވެ.ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭން

ތަރައްޤީވާފަދަ، އެހެްނ މީހުންާނ ގުޅިގެްނ އުޅުމާއި، ރަނަގޅު ނިންމުންތަްއ 

ނިންމާނެގޮތުގެ ހުނަރާިއ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެފަދަ ފަުރާވއާއި ތަޢުލީުމ 

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އްޓަންެޖހޭ ޙާލަތެއްގަިއވެްސ އެއްވެސް ބާވަެތއްގެ ބަންދެްއގައި ުކއްޖަކު ބަހަ )ނ(  

ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުއްޖާގެ ޢުުމރުފުރާއާ އެއްަވރަށް ކުއްޖާއަށް ަތޢުލީމު ލިބެމުްނ 

ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު، ކުއްާޖ ބަންދުގަިއ ބަލަަހްއޓާ ފަރާތުްނ 

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ތައް ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާ 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 

 ޖަސްޓިސް 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، ކުޑަކުދިން ކުާރ ޤާނޫނާ ޚިާލުފ  )ހ(  .17

ޢަމަލުތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުުމގައި ކުޑަކުދިންގެ މަންފާއަށްޓަކަިއ 

އިްސ މަސައްކަތްކޮށްދީ، އެކުދިން ހެޮޔގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫަޢކުރުމުގައި 

ދައުރެއް އަާދކުރާނެ އިާދރާގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްުކރުމަށްޓަަކއި 'ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސް' ެގ ނަމުގަިއ ސަރުާކރުެގ އިދާާރެއއް އުފެދުނީއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއްލ  )ށ(  

ނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ެފށުމުގެ ކުރިްނ ޖަސްޓިސް އުފެދުމާއެކު، ިމ ޤާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ އެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިނގަމުންައއި ޖުވެނައިްލ 

ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްެގ މިލްުކވެރިކަުމގެ ދަށުަގއި ުނވަތަ ެބލެހެްއޓުމުގެ ދަށުގަިއ 

ލަތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ސީ ހުިރ އެންމެހަިއ މުދަލާއި، ފައިސާާއއި، ވަ

 ބަޖެޓުން ޖުވެނަިއްލ ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަްށ ެއކަށައަޅައި ަރއްޔިތުންެގ ދައުލަތުގެ 

      މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަފއިސާއާއި، ެއއްބަސްވުްނތަކުގެ ދަށުްނ 

އެ ޔުނިޓަްށ ލިބިދީފަިއާވ ބާރުތަކާއި، ޙައްޤުތަާކއި، މަންފާތަާކއި، އަިދ ޤާނޫީނ 

ޓުްނ އުފުލަްނޖެހޭ އެންމެހަިއ ގޮތުންނާއި އެއްބަްސވުންތަކުގެ ދަށުްނ އެ ޔުނި

އިލްތިޒާމުތައް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ އުފެޭދ ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 ބަދަލުވީއެވެ.

ގަިއ މަސައްކަތްކުރާީނ، ޓްމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޑިޕާޓްމަން )ނ(  

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަށް ާޚއްޞަކޮށްފައިވާ، އަދި ެއކަމަށް ޚާއްަޞ 

 ލިބިފަިއވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ންތަމްރީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާނީ،  )ރ(  

 މިނިސްޓަރުގެ ެބލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 

 ޖަސްޓިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ ތިރީ  .18

 އެވަނީއެވެ.
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)އަާށރަ( އަހަރުްނ ދަށުގެ ކުދިންެގ މައްސަލަތަްއ  18ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ  )ހ(  

ލަޙަތު ޙިމާޔާތްކޮށްިދނުމަށް ކަމާބެޭހ ޞްފުލުހުން ހުށަހެޅުމުން، އެކުދިންެގ މަ

މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކޭސް ވަރްކކުރުމަށާއި، އަދި އެކުދިްނ 

ހެިބލިޭޓޝަން ޕްޮރގްރާްމ ރީނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް އިޞްލާޙުކޮްށ އަ

 ހިންގުން؛

ދަޢުާވ  އީރުކުެރވޭ ކުދިންނާއި، ޖިނާހާޒި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގަިއ ކޯޓަށް  )ށ(  

ލަޙަތު ޙިމާޔަްތކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަްށ ޞްއުފުލިފައިާވ ކުދިންެގ މަ

 ރުވުން؛ހާޒި

ދުެވރިާވ ސަބަބުތައް ދެނެގަުތމަށް ކުރަންެޖޭހ ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމަށް މެ )ނ(  

 ދިރާސާތައް ުކރުން؛

ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުްނ ދުރުެހލިުކރުމަށް ކަމާގުޭޅ މުއައްަސސާތަކާ ގުޅިެގްނ  )ރ(  

 ހޭލުންތެރިުކރުމުގެ ްޕރޮްގރާމްތައް ރާވަިއ ހިންގުން؛ 

ކާއި ކޮިމއުނިީޓ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހިންޭގ ޑައިވަރޝަްނެގ ޕްރޮްގރާމްތަ  )ބ(  

 ކޮންފަރަންސިންގ ރާވަިއ ހިންގުން؛

ކުށަށް އަރަިއގަންނަ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުަމށް ހިންގަންެޖޭހ  )ޅ(  

ރީހެބިލިޓޭިޓވް ޕްޮރގްރާމްތައް ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުގެ ަބއިެވިރވުމާއެކު ާރވަިއ 

 ހިންގުން؛

ަގއި ތިބޭ ކުދިންގެ ޙާލަުތ މޮނިޓަރކުުރްނ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދު )ކ(  

ގަވާއިުދްނ  ލައިއަދި ބަންދުކުާރ ތަންތަން މޮނިޓަރކުރެވޭެނ ނިޒާމެއް އެކުލަވާ 

 މޮނިޓަރކުރުން؛

ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތަުކގެ ެތރެއިްނ ކުށުގެ ެވއްޓަްށ  )އ(  

ކުދިންެގ މައްސަލަތަކުގަިއ  ހުށަހެޅިފައިާވ ނުވަަތ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ 

ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްީދ އަދި ހުިރާހ 

 އްޤުތަާކއި މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަްތކުރޭތޯ ބެލުން؛ޙަމަރުޙަލާއެްއގައި ކުޑަކުދިންގެ 

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން ކުޑަކުދިންާނ މުޢާމަލާތްކޮށް،  )ވ(  

ޅުއެޅުމުގައި މަސައްކަތްުކރާ ފަރާްތތަށް ދެނެގަެނ އެކުދިންނާމެދު ފިޔަވަ



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު                 1152 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 14 

 ޕްޮރގްރާމްތަްއ ރާަވއި ހިްނގުން؛ ން އެފަރާތްތަކަށް ތަމްރީ

މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިން ކުށްުކރަން ދިމާާވ ސަބަބުތައް ދެެނގަތުމުގެ ގޮތުްނ  )މ(  

 .ކުރުންޞާދިރާސާތައް ުކރުމާއި، މި މަުޢލޫމާތު ކަމާބެޭހ މުއައްސަސާތަާކ ޙިއް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތަކުގެ ތަފާްސ  )ފ(  

 ުކރުމާއި ެބލެހެއްޓުން؛މުހިސާބު އެްއކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ޑޭޓާބޭސްެއއް ޤާއި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލގެ ނިޒާމަށް މުޖުތަމަުޢ އަުހލުވެިރުކރުމުގެ ގޮތުްނ  )ދ(  

 ރާމްތަްއ ހިންގުން؛ހޭލުންތެރިުކރުވުމުެގ ޕްޮރގް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުގެ ިނޒާމަށް ކަމާބެޭހ  )ތ(  

 ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިންގުން؛ ން ދާއިރާތައް އަހުުލވެރިުކރުމުެގ ގޮތުން ތަމްރީ

ކުށްކުރާ ކުދިންެގ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުން އެަކހެިރކުރަންެޖހޭ ކުދިންނަްށ  )ލ(  

ޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމްތައް ހިންގުާމއި، މިފަދަ ކުދިން ބައިތިއްބާެނ ރީހެބިލި

 ބެެލހެއްޓުްނ. ، މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކޮށް، އެ މަުރކަޒުތައް ހިްނގައި
 

ކުޑަކުދިން ކުާރ ކުށުެގ މައްަސލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރާނީ، މޯްލޑިވްސް ޕޮލިްސ  )ހ(  .19 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ފުލުހުން 

ރާ، ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރުމަްށ ސަރވިސްަގއި ާޤއިމުކު

 ޚާއްޞަކުރެިވގެންވާ ޑިޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ.

ގައި މަަސްއކަތްކުރަންވާނީ، ޓްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރ ޑިޕާޓްމަން )ށ(  

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް ޚާްއޞަކޮށްފައިވާ، އަދި އެކަމަްށ 

 ލިބިފައިާވ ދެ ޖިންސުެގ ފުލުހުންެނވެ. ންޚާއްޞަ ތަމްރީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ާޤއިުމކުރެވިފަިއ ނެްތ  )ނ(  

ރަށެއްގައިނަމަ، އެ ރަށުގަިއ ހުންނަ ުފލުހުންެގ މަރުކަޒުަގިއ، ކުޑަކުދިންނާ 

 މުޢާމަލާތްކުރުމުެގ ތަމްރީނާިއ ހުަނރާިއ އިުރޝާދު ލިބިފަިއވާ، ފުލުހުްނގެ 

 ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ، ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިްސ އޮފިސަަރކު ހުްނނަންވާނެއެވެ. 

ކުރެވިފަިއ ނެްތ މު މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ާޤއި )ރ(  

ުކރެވިފަިއނުވާ ރަށްރަށަްށ މުރަށްރަށާއި، އަދި ުފލުހުންގެ ަމރުކަޒެއް ޤާއި

ޒަކުްނ އެކަށީގެްނވާ ަހލުވި މިނެްއގަިއ އެންމެ ކަިއރީގަިއވާ ފުުލހުންެގ މަރުކަ
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ޚިދުމަތް ހޯދާެނ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ  ،ކޮށް މުތައް ޤާއިމުޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާ

  މެދުެވރިކޮށް ޢާންމުންނަށް އަންގައިދޭންވާނެެއވެ. ލުރަށު ކައުންސި 
 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރުން 
ުށގެ ދަޢުވާުކރުމާ ގުޅޭޮގތުން ކުރަންޖެޭހ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަްށ ޖިނާއީ ކު )ހ(  .20

އެންމެހައި ކަންކަން ުކރާނީ، ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހުގައި ޤާއިމުުކާރ 

 އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޔުނިޓަކުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ ޔުނިޓުަގިއ މަސައްކަތްުކާރނީ، ކުޑަކުދިންެގ  )ށ(  

ލިބިފައިާވ  ންއިވާ، އަިދ އެކަމަްށ ޚާއްަޞ ތަްމރީމައްސަލަތަކަށް ާޚއްޞަކޮށްފަ

 ދެ ޖިންސުގެ ޕްރޮިސކިއުޓަރުންެނވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފެށުމަށްފަހު، ކުޑަކުދިން ުކާރ ޖިނާީއ ކުށުެގ  )ހ(  .21 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު 

މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ ަމރުޙަލާަގއި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންވަނީ، 

 ނައިލް ޯކޓާއި، ެއ ކޯޓުެގ ސަރަޙައްީދ ޑިވިޜަންތަކަށެވެ.ޖުވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން އޮްތކަމުގައިވީނަމަެވސް، ާޤނޫނު ނަންބަުރ  )ށ(  

)މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މަސްތުވާތަކެތީެގ  2011/17

ދަށުން،  މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ްޑރަގް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ

ކުޑަކުދިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންުކރުމާގުޅޭ މައްަސލަތަކުެގ ޝަރީޢަތްތަްއ 

 ޑްރަގް ކޯޓުްނ ކުިރއަށްގެންދިއުމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުރަެހއް ނާަޅއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ މަްއސަލަތަކުެގ ތެރެއިން، މާލޭގައި ހިނާގ  )ނ(  

 ޖިނާީއ ބޮޑެތި ކުށުެގ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުެގ މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކުދިން ުކރާ 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށިއިރު މާލޭަގިއ 

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެަނއިލް ކޯޓަށެވެ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުާރ މައްަސލަތަްއ ފިޔަަވިއ ކުޑަކުދިން ުކާރ  )ރ(  

ަތއް ފުރަތަމަ ަމރުަޙލާގައި ެބލުމުެގ ޖިނާއީ ކުށުގެ ެއހެން މައްސަލަ

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އުފައްާދ ުޖވެނައިލް ކޯޓުެގ 

 ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަކަެށވެ.
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މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ޖުވެނައިްލ ކޯޓާިއ އެ ކޯުޓގެ ސަރަަޙއްީދ  )ބ(  

ޖިނާީއ ޢަދުލުގެ ނިޒާާމ ޑިވިޜަންތަކަކީ، ބޮޑެތި ީމހުންެގ މައްޗަްށ ހިްނާގ 

ވަކިކުެރވިފައިވާ، ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންެގ މައްަސަލތައް ބެލުމަްށ 

ޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލެގ 

ނިޒާމުގެ އަސާސްތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ހިނގަުމންދާ ކޯޓުތަކެްއ 

 ކަމުގައިވާންވާނެެއވެ.

ރާއްޭޖގެ ހައިޯކޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނާގ ކުޑަކުދިންެގ ދިވެހި )ޅ(  

ޝަރީޢަތްތައް ެއ ކޯޓުތަުކގަިއ ހިންގަންވާނީ، ބޮޑެތި ީމހުންނާ ވަކިން، 

ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތައް ެބލުމަށް ޚާއްޞަކުެރވިަފއިވާ ނިޒާމެއްެގ 

ނިޒާމުެގ  ތެރެއިން، ިމ ޤާނޫނުގަިއ ަބޔާންކުާރ ކުޑަކުދިންެގ ަޢދުލުގެ 

 އަސާސްތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތަްއ ބަާލ ކޯޓުތަުކގަިއ މަަސއްކަތްކުރަންވާނީ،  )ހ(  .22 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ނިޒާާމ 

 ން ށް ާޚއްޞަ ތަމްރީގުޅޭގޮތުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތައް ެބލުމަ

 ދެ ޖިންސުެގ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.  ލިބިފައިވާ 

މި ޤާނޫނަށް  ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޚާއްޞަ ތަްމރީން )ށ(  

)އެެކއް( ައހަރުދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ކުޑަކުދިންެގ  1ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ 

މައްސަލަތައް ަބލާ ކޯޓުތަކުގަިއ މަސައްކަތްުކާރ ފަނޑިޔާރުްނ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާެނއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ޖުވެނަިއްލ  )ނ(  

ކޯޓުގެ ސަރަޙައްީދ ޑިވިޜަންތަުކގަިއ މަސައްކަތްުކރަންާވނީ، މާލޭގަިއ 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނަިއލް ކޯުޓގައި މަަސއްކަތްކުާރ ފަނޑިޔާރުންނާ އެްއ 

 ނޑައެޅިފައިާވ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.ޝަރުޠުތަކެްއ ކަ

 

ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން 
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަްއ ބަލާ ހުިރހާ މަރުަޙލާއެއްެގ ކޯޓެއްގަިއެވްސ  )ހ(  .23

ޝަރީޢަތް ހިންގުމުެގ ނިޒާމު ާޤއިމުވެފަިއ ހުންނަންވާނީ، ކުޑަކުދިންާނ 

ގެ ަމއްސަލަތަުކެގ ޝަރީަޢތްތައް ހިްނގޭެނ ރަޙްމަތްތެިރ މާޙައުލެްއގަިއ އެކުދިން 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢަތްުކރެޭވ ތަނާއި، ޝަރީޢަުތެގ  )ށ(  

އަޑުއެހުންތައް ހިންގުުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫލުަތްއ ކަނޑައެޅިފައި 

އިްނ ހުންނަންވާނީ، ކުޑަކުދިންާނ ރަޙްމަތްތެރި، އެކުދިންނަްށ ފަސޭހަ

 ވާޞިލުވެވޭެނ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ. 

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަަކއި، ޖުވެނައިްލ  )ނ(  

ކޯޓާއި ެއ ކޯޓުެގ ސަރަަޙއްދީ ޑިވިޜަންތަކުަގއާއި ިދވެހިާރްއޖޭގެ ހައިޯކޓާިއ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި، ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތައް ެބލުަމށްޓަކައި އެފަދަ 

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އަދި އިސްތިޢުނާފީ ަމރުޙަލާތަކުަގިއ ކުޑަކުދިންެގ  )ރ(  

ފަދައިްނ  މައްސަލަތައް ބަާލ ކޯޓުތަކުަގއި މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ

 ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެިރ މާޙައުެލއްގަިއ ެއކުދިންެގ މައްސަލަތަުކގެ 

ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭެނ އިންތިޒާމުތައް ާޤއިމުކޮށް، ކުަޑކުދިންނާ ގުޭޅ 

ޝަރީޢަތްތައް ުކރަމުންދަނީ މި އިންތިޒާމުތަކުގެ ެތރެއިްނކަން ޖުޑީޝަްލ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލައި، ކަށަަވރުކުރަންވާެނއެވެ.
 

ންކުާރ ުޖވެނައިްލ ކޯޓުެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާ 21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .24 އިންތިގާލީ މަރުޙަލާ 

   ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާތާ ގިނަވެެގން 

 )އަށާރަ( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ޤާއިމުކުރަްނވާނެއެވެ. 18

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ާޤއިމުކުާރ ޖުވެަނއިްލ ކޯުޓގެ ަސރަޙަްއީދ  )ށ(  

ނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދުގަިއ ޑިވިޜަންތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް، މި ޤާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

    )ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކެގ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ  69

ރަަޙއްީދ ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޖުވެނަިއލް ޯކޓުގެ ސަ 21

ޑިވިޜަންތައް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިުމކުރެވެންެދން، އެ މާއްދާެގ 

     )ނ( އަދި )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ އެންމެހައި މަްއަސލަތައް ބަލާނީ، 

ކޮށްަފއިވާ ުޖވެނައިްލ މުޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާިއރު ާމލޭގަިއ ޤާއި މި
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 އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުްނނެވެ. ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޫސލެއްެގ މަތިން، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ުޖވެނައިްލ ކޯޓުެގ  21މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަްއ މި ޤާނޫުނގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ާޤއިމުކުރެވެންދެްނ 

މާލޭގަިއ ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ ޖުވެނައިްލ ޯކޓުން ިމ މާއްާދގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ 

މައްސަލަ ބެލުުމގައިވެސް ޢަަމލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގަިއ  ކުޑަކުދިންގެ

ބަޔާންކުާރ ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުެގ އަސާސްަތކާ ެއއްގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ޖުވެނައިްލ ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންނާިއ  )ބ(  

ފުން ެއހެން ޖުޑީަޝލް ދާިއރާތަކަްށ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުިރ މުވައްޒަ

އެ ާދއިރާތަުކގައި ކުޑަކުދިންގެ މައްަސލަތަުކގެ ޝަރީޢަތްަތްއ      ގޮސް، 

ހިންގުމަކަށް ުހރަހެއް ނެތެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެަފދައިން ހިންާގ 

ޝަރީޢަތްތައްވެްސ ހިންގަްނވާނީ، ޢާންމު ޖިނާީއ ޢަދުލުެގ ިނޒާމުގައި ބޮޑެިތ 

ތަްއ ހިންގުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ކޯުޓތަކުގެ ނިޒާމުްނ މީހުންގެ ަޝރީޢަތް

 ބޭރުން، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުންނެވެ.

  

ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި 

 ކަރެކްޝަނަލް އޮފިސަރުން 
ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިޭބ ނުވަތަ ެޕރޯލްަގއި ދޫުކރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ކަންަކްނ  )ހ(  .25

އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ަކރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުުމގަ

ބަންދުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަމުގަިއ މަަސއްކަތްކުރަންވާނީ، 

މޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަްލ ަސރވިސްަގއި އެކަމަްށ ޚާއްޞަުކރެޭވ 

 ޔުނިޓަކުންނެވެ.

ންވާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ޔުނިުޓގައި މަަސްއކަތްކުރަ )ށ(  

 ން ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސަްއކަތް ކުރުމަްށ ޚާއްަޞ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީ

 ލިބިފައިވާ، ެއކަމަށް ޚާއްޞަުކރެޭވ ދެ ޖިންސުެގ އޮފިސަރުްނނެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ަބަލިއ  71މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ދިން މޮނިޓަރކުރުމާިއ ފިޔަވަޅު އަޅާ ޙާލަތުގައި ްޕރޮބޭޝަންގައި ދޫުކރެވޭ ކު

ތަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރޭތޯ ބަަލއި، ޠުއެކުދިން ޕްރޮބޭޝަންެގ ޝަރު 

އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ ޝަރީޢަތަްށ 
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ކޯޓުެގ ޑިވިޜަންތަުކގެ ޕްރޮބޭޝަްނ  ފޯރުކޮށްދޭނީ ޖުވެނައިްލ ކޯޓު ނުވަތަ އެ

ަގއި ތިޭބ ކުދިން ޮމނިޓަރކުރުމުަގިއ އޮފިސަރުންނެވެ. އަިދ ޕްރޮބޭޝަން

ދައުލަތުެގ ކަމާބެޭހ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުެގ ެއހީތެރިކަްނ ކޯުޓގެ ޕްރޮބޭޝަްނ 

 އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭެނއެވެ. 

ދަުޢވާއެްއ އުފުޭލ ޙާލަުތަގއި ޝަރީޢަުތެގ  އީކުޑަކުދިންގެ މައްޗަްށ ޖިނާ )ރ(  

ޢަތަށް ަފހުގެ ަމރުޙަާލތަކުގައި ެއކުދިްނ އެންމެހައި މަރުަޙލާއެްއގައި އަދި ޝަރީ

އިޞްލާޙުެވ އަނުބރާ މުޖުތަމަޢަްށ އައުމަްށ ެއހީތެރިވެިދނުމުގެ ގޮތުްނ 

އެކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ކައުންެސލިންގ ޚިދުމަތް ދޭީނ ޖުވެނަިއލް ކޯުޓ ނުވަަތ 

 ަލރުންނެވެ. ސެޖުވެނައިލް ޯކޓުގެ ޑިވިޜަންތަުކގެ ަކއުން
 

ސައްކަތްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއެކު މަ 

ން ފަރާތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ތަމްރީ 

 ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމުގައިވުން 

މި ބާބުގައި ަބޔާންކުާރ މުއައްސަސާތަުކގައި، ެއިކ ހައިސިްއޔަތުްނ  )ހ(  .26

ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް، ެއކުދިންގެ ަމއްޗަށް ިފަޔވަޅު އެޅުމުގަިއ 

ްނ އެުކދިންގެ މައްޗަްށ މަސައްކަތްކުާރ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ހަިއސިއްޔަތަކު

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ އެންމެަހިއ ފަރާތްތަކަކީ، 

ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަްތކުރުމަްށ ޚާއްަޞ ތަމްރީނާިއ ހުަނރާިއ އިރުޝާުދ 

 ލިބިފައިވާ ަބއެއް ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.

  ިޞލުކުރުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާ )ށ(  

މި ބާބުގަިއ ބަޔާންުކާރ މުއައްސާސަތަުކގަިއ މަސައްކަތްުކާރ މުވައްޒަފުންނަށް 

ދެވޭނެ، އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިިލއްަޔތު ގަވާއިދުްނ ންތަމްރީ

މުރާޖަޢާކޮށް، ވަޒަންކުރެވޭެނ އިންތިޒާމެއް އެ މުައއްސަސާތަކުގަިއ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ އިންތިޒާމުތައް، މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ނ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މި ބާބުގައި ަބޔާންކުރާ ކޮންެމ  6ފަށާތާ 

          މުއައްސަސާއެއްަގއި ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ. އަދި ެއކަން އެގޮތަްށ 

 ސްޓަރު ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.އެ މުއައްސަސާތަކުްނ ހަމަޖައްސާކަން، މިނި

މި ބާބުގައި ަބޔާންކުާރ މުއައްސަސާތަުކގައި، ެއިކ ހައިސިްއޔަތުްނ  )ރ(  

ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް، ެއކުދިންގެ ަމއްޗަށް ިފަޔވަޅު އެޅުމުގަިއ 
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މަސައްކަތްކުާރ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ހަިއސިއްޔަތަކުްނ އެުކދިންގެ މައްޗަްށ 

ރުުމގަިއ މަސައްކަތްުކާރ ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ ތަމްރީާނިއ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު

އިރުޝާުދ ވާންވާނީ، ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުަގިއ މަސައްކަތްުކާރ 

ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭެނ ކަމަްށ ކަާމގުޅޭ ބައިަނލްއަޤްވާީމ އުޫސލުތަކުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަްމރީނާއި އިރުޝާުދ ކަމުގަެއވެ.

ގައި ބަޔާންުކރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިުލވަުމންދާ މިންވަުރ މި މާއްދާ )ބ(  

ބެލުމަށްޓަކައި، ކަްނކަން ވިަލރެސްކުރާެނ ނިޒާމެއް، ކަމާބެޭހ މުއައްސަސާތަްއ 

ހިމެނޭގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ އުޫސލުތަާކ 

 . އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްަޓރު ޤާއިުމކުރަންވާނެެއވެ

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން 

 

ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރު 
އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަމަެވސް، ކުޑަކުދިްނ  )ހ(  .27

)ފަނަރަ(  15ކުށުގެ ޖިނާީއ މަސްއޫލިްއޔަތު އުުފލަންޖެހޭ ޢުުމރަކީ، ޢުމުރުްނ 

 އަހަރެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، ކުށްކުިރ  )ށ(  

ހިނދުގައި ކުޑަކުއްެޖއް ކަމުަގއިވާ ކުދިން ކުާރ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން އެކުދިންެގ 

      މައްޗަށް ޖިނާީއ މަސްޫއލިއްޔަުތ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ިއސްކަންދޭންވާީނ 

 މި ޤާނޫނަށެވެ. 

ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު ޢަމަުލކުރެވެމުންާދ ޤާނޫނުތަކާިއ މި ޤާނޫނަ )ނ(  

ގަވާއިދުތަކުގެ ެތރެއިން، ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ މަސްޫއިލއްޔަތު އުފުލުާމ 

  ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުެރވޭ އެންމެަހއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުަތކުގައި ެއކުލެޭވ 

 ފެށުމާއެުކ މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން

 ބާޠިލުވީެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޢުމުރަށްުވރެ ހަގު ުޢމުރުގެ ކުދިންެގ  )ރ(  

ތެރެއިން، ޤާނޫާނ ޚިލާުފ ޢަމަލުތަކަްށ ހުށަހެޅޭ ކުިދންނާއި ކުށަްށ 
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އަރައިގަތުުމގެ ނުަރއްކަލުަގއި ތިބޭ ކުދިން، ކުށްކުރުާމ ދުރުެހލިކޮށް، 

ފަރުވާ ދީ، އެކުދިން ރީހެބިލިޭޓޓްކުރުމަށްޓަކަިއ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

އަޅަންޖެހޭ އަވަްސ ފިަޔވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

 މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ަސރުާކރުގެ ވުޒާރާއިްނ ހަމަަޖއްސަންވާނެއެވެ. 

މަލުކުރަން ފަށާާތ މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ނިޒާމު، މި ޤާނޫނަްށ ޢަ )ބ(  

 )ހައެްއ( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ޤާއިމުުކރަންވާނެއެވެ. 6
 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިދާާރއަކުން އެއްވެްސ ފަރާތަކާމެުދ ފިަޔވަޅު އެޅުމުގައި،  )ހ(  .28 ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލުން 

 )އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގެ  18އެފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެްއކަން ނުވަތަ ޢުމުރުން 

މީހެއްކަން ޔަޤީންނުުކރެވޭ ާޙލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، އެހެން ގޮތަކަްށ 

މި ޤާނޫނުން  ކުޑަކުއްެޖއް ކަމުގައި ަބލައި،  އެއީ ،ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު

 ލިބިދޭ މަންފާ އެުކއްޖަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ލިއްޔަުތ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެެލވޭ ކުޑަކުއްޖަީކ ކުށުގެ ޖިނާީއ މަސްއޫ )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ  27   އުފުލަންޖެހޭ ކުއްެޖއްކަން މި ޤާނޫނުގެ

ކަނޑައެޅުމުގައި، އެކުއްޖެއްގެ ޢުުމރު ޔަޤީންނުކުެރވިއްެޖނަމަ، އެނޫން 

ގޮތަކަށް ސާބިތުނުާވާހ ހިނދަުކ އެކުއްަޖކީ ކުށުެގ ޖިނާީއ މަސްއޫިލއްޔަުތ 

 ންވާނެއެވެ.އުފުލަންނުޖެހޭ ުކއްޖެއް ކަުމގައި ަބލަ

 

 ޢުމުރަށް ބަލައި 
 ކުށްވެރިނުކުރުން 

 )ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް(

 

)އަށާރަ( އަަހރުން މަތީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ކަމުގަިއ  18ވަކި ޢަމަލަކީ ޢުމުރުން   .29

ނުބެލެވޭ ޢަމަެލއް ކަުމގައިވާނަމަ، ެއ ޢަމަުލ ކުޑަކުއްޖަުކ ކުރާ ާޙލަތުގަިއވެސް ެއއީ 

 އިގެންނުވާނެެއވެ.ކުށެއް ކަމުަގއި ބަލަ 
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ކުއްޖާގެ ޙައްޤުތައް 

 

ކުށުގެ ުތހުމަތުގަިއވާ ކުއްޖާއަްށ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އަންނަނިިވ ޙައްޤުަތއް   .30 ކުއްޖާގެ ޙައްޤުތައް 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ެއއްވެްސ މަރުަޙލާއެއްަގއިާވ ކުއްަޖކާމެދު އެކުއްާޖ  )ހ(  
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ާމ ޙަާވލުެވ ހުންަނ ފަރާތުްނ އެްއވެްސ ސިފައެއްަގއި، ަރހުމުކުޑަ، ބެލެހެއްޓު

ނުވަތަ ޖިންސީ، ނުވަަތ ބަދުއަޚްލާޤީ، ުނވަތަ ބޭއަދަބީ، ުނަވތަ ލާއިންސާނީ، 

ނުވަަތ  ،އްނުވަތަ އަނިޔާެވރި ދަށު ދަރަޖަިއގެ، ނުވަތަ އިހާނެތި ޢަމަލެ

ނުވަތަ އިންާސީނ  ފުރައްސާރަުކރުމުެގ ޢަމަލެްއ ނުވަތަ އަދަބެއް ނުދިނުން 

ކަރާމާތް ގެއްލޭފަަދ އެއްވެްސ ކަމެްއ ުނހިންގުން، އަިދ ެއހެން ީމހަުކ 

 ހިންގިޔަވެްސ ނުދިނުން؛

ކުއްޖާއަށް ެއއްވެސް ޖިސްމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ހާިނއްކައެއް ލިބޭެނ  )ށ(  

 މާުލގެ ޢަމަެލއް ުނހިންގުން؛ހުއަދަބެއް ނުދިނުން ނުވަަތ ކުއްޖާއާމެދު އި

ކުއްޖާ ދައްކަންޖެޭހ ޖޫރިމަނާެގ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ފަިއސާއެއް ުކއްޖާެގ  )ނ(  

ފަރާތުން ނުދެއްކުމުން، އޭގެ ބަަދލެއްެގ ގޮތުގަިއ ކުއްާޖ ބަންދުކުރުމަްށ 

 އެއްވެސް ާޙލެއްަގއި އަުމރެްއ ނުކުރުން؛

 ކުއްޖާގެ ޢުމުާރ ނުގުޅޭ މަސައްކަެތއްކުރުމަްށ އަމުުރ ނުކުރުން؛ )ރ(  

ވަތަ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ އިޚްިތޔާރީ ބާރެއްގެ ނަހަަމ ނު ،ނާ ޚިލާފަށްޤާނޫ )ބ(  

ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ ނުރަނގަޅު އިޖުާރއަތެއްެގ ަދށުން ކުއްޖާެގ 

 މިނިވަންކަން އެއްެވސް ޙާެލއްގަިއ ނުހިފެެހއްޓުން؛

 އެންމެ ފަހުެގ ފިޔަވަޅެއްެގ ގޮތުން މެނުވީ، ކުއްޖާ ހައްަޔރުނުުކރުން؛ )ޅ(  

ކުއްޖަކު ހަްއޔަރުުކރެވުމާއެުކ ލަސްނުކޮށް ޤާީޟއެއްެގ ކުރިމައްޗަްށ  ()ކ  

ހާޒިރުކުެރވުމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް އަވަސް މައްަސލައިގެ ގޮތުގައި ކޯޓުްނ 

 ބެލުން؛

ކުއްޖާ ބަންދުކުރުން އެީއ އެނޫން އެހެން ިފޔަވަޅުތަްއ އެކުއްޖާއާމެުދ  )އ(  

ނާކާމިޔާބުވުމަށްަފހު، އެޭޅ އެންމެ ފަުހެގ  އެޅުމަށްފަހު އަދި އެ ފިަޔވަޅުތައް

ފިޔަވަޅެއް ކަުމގައިވުމާއި، އެފަަދ ޙާލަެތއްގަިއވެސް ކުްއޖާ ބަންދުކުެރޭވ 

 މުއްދަތަކީ އެ ާޙލަތެއް ލާޒިމުކުާރ އެންމެ ުކރު މުއްދަެތއް ކަުމގައިވުން؛

 ކުއްޖާ ހާޒިރުުކރެވޭ، ނުވަަތ ހިފެެހއްޓޭ ނުވަތަ ބަންުދކުރެވޭ ކޮންމެ  )ވ(  

ތަނެއްގައި، ުކއްޖާެގ ޢުމުރާއި، އުފެދުމާއި، ޖިންސާ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަްށ 

 ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުުކރެވުން؛
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ކުއްޖާއާމެދު އެޭޅ ކޮންމެ ފިަޔވަޅަކީވެްސ ކުއްޖާއާމެުދ ތުުހމަތުކުރެވިފައިާވ  )މ(  

 ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނާ އަޅާބަލާިއރު ނުބައްަދލު ފިަޔވަޅަކަށް ނުުވން؛

އްޖާެގ މިނިވަންކަްނ ވަގުތީގޮތުްނ ހިފެހެއްޭޓ ޙާލަުތގަިއ ނުވަަތ ކޯުޓެގ ކު )ފ(  

ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާ ބަންދުުކރެވޭ ޙާލަުތގައި، ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިާވ 

ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޮޑެތި މީހުންނާ އެުކގައި ބަންދުގަިއ 

ފަަދ މީހުންާނ މުޅިން ަވކިްނ ނުބެހެއްޓުމާއި، ހުރިާހ ވަގުތެއްަގއިވެްސ އެ

ކުއްޖާ ބެހެއްޓުން؛ މިގޮތުން ުކއްޖާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެޭވ 

ވަގުތުތަކާއި ކުއްޖާގެ މިނިވަންކަްނ ހިފެެހއްޓޭ ޙާލަތްތަުކގަިއ ކުއްޖާ ބަހަްއާޓ 

ބުއިމާއި، ސާފުތާހިރުވުމާއި، އިންމަރުކަޒުތަކަށް ވަދެ ނުކުންނައިާރއި، ކެ

ާމއި، އަރާމުުކރުމާއި، ނިދުމާއި، ބޭސްަފރުވާުކުރމާއި، ތަޢުލީމާިއ ކަސްރަތުކުރު

ތަމްރީނާއި ފަުރވާެގ ކްާލސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ތަންަތންވެސް ބޮޑެިތ 

 މީހުންނާ މުޅިން ވަކިން ހުރުން؛

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ުކރާ ެއހެން ކުދިންނާއެކު ުކްއޖާ ބަންދުކުރެޭވ  )ދ(  

ކުއްޖާެގ ޢުމުރާ އެއް ޢުމުރުުފރައެްއގެ ކުިދންނާއި، ކުއްާޖ ޙާލަތުގައިވެްސ 

ކޮށްފައިވާ ޢަަމލުތަކާ އެްއ ބާވަތެއްެގ ޢަމަލުަތއް ކޮށްަފިއވާ ކުދިންނާއި، 

ކުއްޖާާއ އެްއ ޖިންސެއްެގ ކުދިންާނއެުކ ބަންދުކުރުން؛ މިގޮތުން ކުދިްނ 

އިްނ ކެޓަގަރައިޒްުކރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެަނއިްލ ޖަސްޓިސް

 ތަކަްށ ރިޢާޔަްތކުރުން؛ ޓުތައްޔާރުުކރާ އެސެސްމަންްޓ ރިޕޯ

 ،ށުގައި ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުރާ ެއހެން ފަރާެތއްގެ ެބލުމުގެ ދަ )ތ(  

ކޮށްފަިއާވ ފަރާތެްއގެ ެބލުމުެގ ދަށުގަިއ ުކއްާޖ ންނުވަތަ ެއއިން ަފރާތެްއ ޢައްޔަ

އިރު، ކުއްާޖއާ ޙަާވުލވެ ތިބޭ މީހުްނ އެއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ގެންދެވޭ 

ފިޔަވައި އެހެން ބޮޑެތި ީމހުންނާ ަވކިން، އަދި ެދ ޖިންސުެގ ކުދިން ަވކިްނ 

 ދަތުރުކުރެވޭެނ ގޮތަކަްށ ގެންދިއުން؛

ވަގުތީގޮތުންވިޔަްސ ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ދާއިމީ ިސފައެއްގައިިވޔަްސ  )ލ(  

ލަތްތަކާއި ޢާއިީލ ސީ ވާަޞލާތީ ވަމިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިފަިއވާ ކުއްޖަކަށް، މު

ބައްދަލުވުންތަްއ މެދުެވރިކޮްށ ގަވާއިދުްނ ެއކުއްޖެއްެގ ބެލެނިވެރިންނާިއ 

ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭްއވުމަށް މަގުފަހިވެފަިއވުން، އަދި ުކއްޖާގެ ޢާއިލާާއ 
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ތަްއ ހަމަޖެއްސުމުަގއި ޢަަމލުކުރާެނގޮތުގެ ގަވާއިދެްއ މުބައްދަލުކުރުމުެގ އިންތިޒާ

)ަހއެއް( މަސް ެތރޭގަިއ ިޑޕާޓްމަންޓް އޮްފ  6  ނޫނު ފާސްުކރާތާމި ޤާ

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ެއކުލަާވލައި ޢަމަުލކުރަން ފެށުން؛ މިގޮތުން އަާޅ 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުެގ ތެރޭަގއި ކުދިންެގ ޢާއިީލ ބައްަދލުވުން ބޭްއވިަޔ 

 ފިޔަވަޅުތަްއ ނުދިނުމާއި ޢާއިލާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކެނޑިދާނެ ފަދަ އިްޞލާޙީ

 ނޭޅުން؛ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ކުއްާޖއަށް ާޤނޫނީ ލަފައާިއ  މި )ގ(  

ުލކުރުމަށްޓަކަިއ ދައުލަތުެގ ަޚރަދުގައި ޤާނޫީނ ސީއިރުޝާދު ދީ، ކުއްޖާ ތަމް

ތައް ހަމަޖެއްސުމުގަިއ މުވަކީލެްއގެ ެއހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާ

އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސ އަދި ބަންޑާރަ ަނއިބުގެ އޮފީހުްނ  ޑިޕާޓްމަންޓް

 އަދާކުރާނެ ދަުއރު ވަކިން ބަޔާންުކރުން؛

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އެއްެވސް ފަރާަތކުން ުކއްޖާގެ މަްއޗަށް ފިޔަވަޅެްއ  )ޏ(  

އެޅުމުގެ ކޮންމެ މަރުަޙލާއެްއގައިމެ، ކުއްާޖގެ ެބލެނިެވރިޔާެގ ނުވަަތ 

ލަޙަުތ ޞް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ކުއްާޖގެ މަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

 ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ަފރާތެއްެގ އެހީެތރިކަން ލިބިދިނުން؛

ކުއްޖާއާގުޅޭ ކަންކަްނ ނިންމުމުގައި، ކުއްޖާެގ މަޞްަލޙަތަށް އެންެމ  )ސ(  

 އިސްކަންދިނުން؛ 

ބާވަަތށާއި ބުރަދަނަްށ ކުއްޖާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ހަމައެކަނި ކުުށގެ  )ޑ(  

ތިމާީޢ ޖްނުބަލައި، ކުއްޖާެގ ނަފްސާނީ، ފިުކރީ، ޖިސްމާނީ، ޢާއިީލ އަދި އި

ޙާލަތަށާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކަާށއި އަިނޔާ ލިޭބ ފަރާުތގެ ޙައްޤުތަކަްށ 

 ؛ރުންރިޢާޔަތްކު

ފައިވަީނ ކުއްޖާގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ، އެ މިނިވަންކަން ިހފެހެއްޓި )ޒ(  

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ލަސްނުކޮށް ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިުރކުެރވުމުެގ ފުރުޞަތާިއ 

 ވަސީލަތްތައް ަދއުލަތުން ޯފރުކޮށްދިނުން؛

ނުވީ ކުއްާޖެގ ފަރުވާތެރިކަމާެއކު ބެލުމަށްފަުހ ޤާނޫނު ހުއްދަުކރާ ާޙލަތުގައި މެ )ޓ(  

ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެއް ނުުކރުމާއި، ެއ ޙާލަތުގައިެވްސ 
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 އެކަން ުކރެވެނީ، ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަމިނަށް ކަމުަގއިވުން؛ 

ކުއްޖާއާމެދު ކުށެއްގެ ުތހުމަތުކުެރވޭ ހިސާބުން ފެށިގެްނ ކުޑަުކދިންގެ ޢަދުލުެގ  )ޔ(  

އް ކަޑައްތުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ެހޔޮގޮތުގަިއ ކުއްާޖ ނިޒާމުގެ އެންމެހަިއ މަރުޙަާލއެ

އެނބުރި ރުޖޫޢަވުާމ ހަމައަށްެވސް، އަދި ެއއަށްފަހުގަިއވެސް، ކުއްޖާގެ ޒާީތ 

މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށާއި ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި ޭކސްއަކާުގޅޭ މަޢުލޫމާތެްއ 

ްނ ސީދާ އަދި ނުސީާދކޮށް ހާމަކުރުމުެގ ތެޭރގަިއ ކުއްާޖއަކީ ާކކުކަ

ނގިގެންދާނެފަދަ ގޮތަކަްށ ކުއްޖާެގ މަޢުލޫމާތެްއ ްޕރިންޓް މީޑިއާގަިއ، އެ

 ނުވަތަ އިެލކްޓްރޯނިްކ މީޑިއާގަިއ ނުވަތަ އިންަޓރނެޓްގަިއ ހާަމނުކުރުން؛

ބަންދުގައި ތިބޭ އަްނހެން ކުދިންނަށް ެއކުދިންގެ އަިމްއލަ ބޭނުންތަކާިއ  )ޕ(  

ރިކަމާއި ރައްކާެތރިކަާމއި އެކުދިންނަްށ އެހީތެ  ޞަމައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއް

 ލަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުން؛ސީ ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާިއ ވަ

ބަންދުގައި ތިޭބ ކުދިންެގ ެތރެއިްނ އެްއވެސް ާބވަތެއްެގ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެްއ  )ޖ(  

 ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެިރކަމާއި ރަްއކާތެރިކަާމއި އެކުދިންނަށް 

އްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފަރުާވއާިއ ވަސީލަތްަތްއ ޞިބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ބަންދުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ެތރެއިން އެއްވެްސ ބާވަެތއްގެ ނަފްސާީނ  )ޗ(  

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކުދިންނާިއ އަދި ނަފްސާނީ ުނކުޅެދުންތެރިކަްނ 

 އެކުދިްނެގ ޙާލަތަްށ ިރޢާޔަތްކޮށް އެފަަދ ހުރިކަމަްށ ޝައްކުުކރެޭވ ކުދިންނަށް 

ންޓެއް ހެދުން؛ މިގޮތުން ހަާދ މަކޮންމެ ކުއްޖެއްެގ ސަިއކޮލޮޖިަކލް އެެސސް

 އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭނީ ކުއްޖާެގ ނަފްސާނީ ޙާލަތަްށ ރިާޢޔަތްކޮށެވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 

ޅު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ފިޔަވަ 
އެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ 

 ކަންކަން 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލގެ ނިޒާމުެގ ެތރެއިްނ ކުޑަކުއްޖަުކ ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުާރ  )ހ(  .31

އިދާރާއެްއގެ އޮފިަސރަާކ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުާވ ހިނދު ނުވަތަ ޤާނޫުނ 

      ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކަށް ކުޑަކުއްޖެްއގެ މައްސަަލ ފުރަތަމަ ުހށަހެޅޭ ހިނދު،
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މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ާޙލަތުގަިއ ިފޔަވައި އެނޫްނ 

ޙާލަތްތަކުގައި، އެކުއްާޖއާމެދު އެއްވެްސ ފިަޔވަޅެއް އަޅަންވާނީ، އެކުއްޖާައީކ 

ކުށަށް އަރަިއގަތުމުގެ ކިހާ މިންަވރެއްެގ ނުރައްަކލެއް ޮއތް ކުއްޖެއްޯތ 

 ސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ.ބެލުމަށްޓަކައި، އެުކއްޖާގެ ރިސްކް އެސެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރ ރިސްްކ އެސެސްމަންޓަީކ، ކުއްޖާއާމެުދ  )ށ(  

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުެގ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ނުވަތަ ކުްއޖާގެ މައްސަަލ 

ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ހެޭދ 

 .އެސެސްމަންޓެކެވެ

ކުއްޖާ ކުިރކަމަށް ބެެލވޭ ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަލަކީ، އެކަްނ މެދުވެރިވާްނ  )ނ(  

ދިމާވި ސަބަބު ެއ ހިނދުން އެހިނދަށް ދެނެގަެނވެން އޮތް ކަމެްއ 

ކަމުގައިވެފައި، ެއ ޢަމަލަކީ، އޭެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާިއރު، ކުޑަ ކަެމްއ 

މަޢަްށ ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ ކުށަްށ ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެކުއްޖާއަީކ ުކއްޖާ މުޖުތަ

އަރައިގަތުުމގެ އިތުުރ ފުރުޞަތެްއ ނެްތ ކުއްެޖއް ކަމުަގއި ބެެލވޭނަމަ، 

ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ  33އެކުއްޖާއާމެދު ޢަމަުލކުރަންވާނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ުކ ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުާރ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލގެ ނިޒާމުެގ ެތރެއިްނ ކުޑަކުއްޖަ )ރ(  

އިދާރާއެްއގެ އޮފިަސރަކާ ބައްަދލުވަނީ އެކުއްޖާ ކުެށއް ކުރަނިކޮްށ 

ކަމުގައިވެފައި، އެ ކުށަކީ، ޭއގަިއ އަނިޔާެވިރ ޢަމަލެްއ އެުކެލވޭ ޖިނާީއ ބޮޑު 

ކުށެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި އެއީ ކުޑަުކއްޖަކު ހަްއޔަރުުކރުްނ ހުއްދަ ކުށެްއ 

، މުޖުތަމަޢުގެ ަރއްކާތެިރކަމަށްޓަކައި އެުކއްޖާ އެހިނދުްނ ކަމުގައިވެފައި، އެއީ

  އެ ހިނދަްށ ަހއްޔަުރކުރަންޖެޭހ ޙާލަެތްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، ިމ މާއްދާެގ 

)ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ އެެސސްމަންޓެއް ހެދުމަާކ ުނލައި، ކުއްާޖ 

ެގ ިމ ޤާނޫނު   ހައްޔަުރކުރެވިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަެވސް، ެއ ޙާލަތުަގއިވެސް،

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ އުޫސލަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ޤާނޫނު  46

 ތަންފީޛުކުރާ އޮފިަސރުންނަށް ލާޒިމުވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހަދާ ރިްސކް އެސެސްމަްނޓް ހެދުމުގަިއ  )ބ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.
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 ރެވިފަިއވާ ކުށުެގ ކުޑަބޮޑުމިން؛ކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކު   (1)   

 ޖިނާއީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުގެ ތެެރއަށް ކުއްާޖ ހުށަހެޅިފައިާވ ޙާލަުތ؛  (2)   

މީގެ ކުރިން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ކުއްާޖއާމެދު   (3)   

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ، ެއކަން؛

 ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަިދ ޞިއްީޙ ޙާލަތު.  (4)   

 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ ހަާދ ރިްސްކ އެސެސްމަންޓްެގ ނަތީޖާ  31މި ޤާނޫނުގެ   .32 ރަޖަކުރުން ދަ 

 ދަރަޖަކުރަންވާީނ އަންނަނިވި ފަދައިންެނވެ.

ކުއްޖާ ުކރި ޢަަމލުެގ ބާވަތަށާިއ ޭއގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލާއިރު، ެއ ޢަމަލަކީ،  )ހ(  

މުއްދަތަަކށް ޖަލަްށލުމުެގ  ޖުނަޙުގެ ކުށެްއ ުނވަަތ އެްއ ައހަރަށްުވެރ ދިގުނޫން 

އަދަބެއް ނުވަަތ އެއަށްުވރެ ކުޑަ އަދަެބއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެްއ 

ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ުކއްޖާ އެފަދަ ކަމެއް ތަުކރާރުނުުކރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭެނ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެުކއްޖާއަކީ އެކުއްާޖ މުޖުތަމަޢަށް 

ށަްށ ައރައިގަތުމުެގ އިުތރު ުފރުޞަތެްއ ނެތް ުކއްޖެްއ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ކު

 ކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.

ކުއްޖާ ުކރި ޢަަމލުެގ ބާވަތަށާިއ ޭއގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލާއިރު، ެއ ޢަމަލަކީ،  )ށ(  

ވީނަމަވެސް،  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަދަ ޢަމަލެްއ ކަމުގައި 

ކޮށްފާނެ ކަމަށް ެބލުމަްށ އެކަށީގެންާވ އެކުއްޖާ އެފަދަ ޢަމަެލއް ތަކުާރރު

ތް ނުަވތަ އިންޒާރެްއ ހަސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، ނުވަތަ އެުކއްޖާއަށް ނަސޭ

ނުދީ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެުކއްޖާ ކުށަށް ައރައިގަތުުމެގ ކުޑަނަމަވެސް 

ފުރުޞަތެއް އޮތް ކަމަށް ެބލެވޭނަމަ، އެުކއްޖާއަކީ ކުށަްށ އަރަިއގަތުމުެގ 

 މިންވަެރއްގެ ުނރައްަކލެއް އޮތް ުކއްޖެއްކަމަށް ަބަލންވާނެއެވެ.ކޮންމެވެސް 

ކުއްޖާ ުކރި ޢަަމލުެގ ބާވަތަށާިއ ޭއގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލާއިރު، ެއ ޢަމަލަކީ،  )ނ(  

ކުޑަ ކުށެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ، އަދި/ުނވަތަ އެކުއްޖާ އެފަދަ ކަމެްއ 

ބަބުަތެކއް ުހރިނަމަ، ތަކުރާރުކޮށްފާެނ ކަމަްށ ބެލުމަްށ އެކަށީގެްނވާ ސަ

އަދި/ނުވަތަ އެުކއްޖާއާމެދު ެއއްވެސް ިފޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލައިފިނަަމ 

އެކުއްޖާ ކުށަށް އަަރއިގަތުމުެގ ފުރުޞަުތ ެއކަށީގެންާވ ިމންވަރަކަްށ އޮްތ 
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ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެކުއްޖާއަކީ ކުށަށް އަރަިއގަތުމުެގ އެކަށީގެންާވ 

 އޮތް ކުއްޖެއްކަމަށް ަބލަންވާނެެއވެ. މިންވަރެއްެގ ނުރަްއކަލެއް 

ކުއްޖާ ުކރި ޢަަމލުެގ ބާވަތަށާިއ ޭއގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލާއިރު، ެއ ޢަމަލަކީ،  )ރ(  

ބޮޑު ކުށެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އަިދ ެއކުއްާޖ އެފަަދ ކަމެްއ ތަކުރާރުކޮށްފާެނ 

އާމެުދ ކަމަށް ބެލުމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކއް ުހރިނަމަ، އަިދ އެކުއްޖާ

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮްށލައިފިނަމަ އެކުއްޖާ ކުށަްށ އަރައިގަތުުމެގ 

ފުރުޞަތު ބޮޑު ކަމަށް ބެެލވޭނަމަ، އެކުއްޖާައކީ ކުށަްށ އަރަިއގަތުމުެގ 

 ނުރައްކާ ބޮޑު ކުއްޖެއް ކަމުގަިއ ބަލަންވާނެެއވެ.

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމާއި 

 ދިނުން ތްދިނުމާއި އިންޒާރު ހަ ނަސޭ 
 ވަނަ މާއްދާެގ  32 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ނުވަތަ 31 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .33

)ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ ޙާލަުތގައި، އެކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތަްށ އެންެމ ފައިާދ 

ހުރި ގޮތަކީ، ފުރުޞަުތ ދިނުންކަމަށްވާނަމަ، އަންނަނިިވ ގޮތަކުންުކެރ 

 ާރ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ތަޙްޤީޤުކު

 ދޫކޮްށލުން؛ ޅައިފިޔަވަޅެއް ނާ (1)   

 ތް ދިނުން؛ހައަނގަބަހުން ނަސޭ  (2)   

 ނުރަސްމީ އިންޒާރެްއ ދިނުން؛ (3)   

 ރަސްމީ އިންޒާެރއް ދިނުން؛ (4)   

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުން.  (5)   

)ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ާޙލަތުގައި، ވަަނ މާއްދާެގ  32ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(  

އެކުއްޖާއާމެދު އަންނަނިިވ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުެގ 

އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުާރ އިދާރާތަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. އަދި އެފަަދ 

އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަްސޓިސްއިން ހަާދ  ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް

 ންޓްގަިއ ހުށެޅިދާނެއެވެ. މަސްރިސްކް ެއސެ

 ދޫކޮްށލުން؛ ޅައިފިޔަވަޅެއް ނާ (1)   

 ތް ދިނުން؛ހައަނގަބަހުން ނަސޭ  (2)   

 ނުރަސްމީ އިންޒާރެްއ ދިނުން؛ (3)   

 ރަސްމީ އިންޒާެރއް ދިނުން؛ (4)   

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުން.  (5)   
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ތާިއ އިންޒާުރ ދޭެނ ޙާލަތްތަކާއި، ހަސޭމި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ނަ )ނ(  

ތާއި އިންޒާުރ ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫލުަތއް، ިމ ޤާނޫނުެގ ހަނަސޭ

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމު 

 

ާނއީ ދަުޢާވ އުފުލުުމެގ ބަދަލުގަިއ ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކުޑަކުދިންެގ މަްއޗަށް ޖި  .34 ޑައިވަރޝަންގެ މަޤްޞަދު 

ފުގެ ފަލްސަފާގެ ދަށުްނ ޞާޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން، އަދި ރުޖޫޢީ އިން

  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް މަގުފަިހކުރުމެވެ.

ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއަށް ުކއްޖާ ވަުނމުގެ ސަބަބުްނ  )ހ(  

 ށް ުކރާ ނޭދެޭވ އަަސރުތަކުން ދުުރހެލިުކރުވުން؛ކުއްޖާއަ

ކުއްޖާ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހެދިބޮޑުވުމަށް މަގުަފހިކޮށްދީ، ޝަޚްޞީ ޒިންާމ  )ށ(  

 އުފުލުމަށް ބާުރއެޅުން؛

ކުއްޖާ ހެޔޮގޮުތގައި މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައިސް، މުޖުތަމަޢުގަިއ  )ނ(  

 ފަހިކޮށްދިނުން؛ބިނާކުރަނިވި ދަުއރެްއ އަދާކުރުމަްށ މަގު

 ކުއްޖާ ކުިރ ޢަމަލުެގ ސަބަބުން ުކރިމަތިވި ގެްއލުމަށް ޒިންމާާވން ބާރުއެޅުން؛ )ރ(  

ކޮންމެ ކުއްޖަީކވެސް ާޚއްޞަ ާޙލަތެއްަގއި ހުންނާނެ، ޚާްއޞަ ބޭނުންތަެކްއ  )ބ(  

ހުންނާނެ ކުއްޖެއް ކަމުގަިއވާިއރު، އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ ޙާލަތަށް ވަކިްނ 

 ްއލެއް ހޯދައިދެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދުން؛ހަތްކޮށް ފިަޔވަޅު އެޅޭނެ ނުވަަތ ރިޢާޔަ

ކުއްޖާގެ ޢަމަުލގެ ސަބަބުން ގެްއލުން ލިބުުނ ފަރާތްތަކުެގ ބަހެްއ ހޯދަިއ،  )ޅ(  

އެމީހުންނަށް ޭއގެ ސަބަބުން ުކިރ އަސަުރ ުކއްޖާއަށް ހާމަކޮށްދިނުމަްށ 

 ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ކާރައަކަްށ ީވ ފަރާތްތަކަްށ އޭެގ ސަބަުބން ވީ ގެއްލުާމ ކުއްޖާގެ ޢަމަުލގެ ޝި  )ކ(  

 ގުޅިގެން މަޢުނަވީ ބަދަެލއް ނަަގއިދިނުމަށް މަގުފަހިުކރުން؛
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އެ ޢަމަުލ ހިންިގ ކުއްޖާާއއި ެއ ޢަމަލުެގ ސަބަބުްނ ގެްއލުްނ ލިބުުނ ފަރާްތ  )އ(  

 ނުވަތަ ފަރާތްތަާކ ގުޅުވައިދީ، މަޢާފަށް އެދުމަށް ފުރުޞަތު ިދނުން؛

 ކުއްޖާ ކުށް ަތކުރާުރކުރުމާ ުދރުެހލިކުުރވުން؛ )ވ(  

 ކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ކުށުެގ ެރކޯޑެއް ައއުން ހުްއޓުވުން. )މ(  
 

 ކުޑަކުދިންގެ  ،މުަގއިޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިންެގ މައްޗަށް ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރު )ހ(  .35 ޢާންމު އުސޫލު 

ކަންޭދންވާނީ ުކއްޖާެގ ެގ ކޮންެމ މަރުަޙލާއެްއގައިވެްސ އިސްނިޒާމު ޢަދުލުގެ

މައްޗަށް ދަޢުވާ އުުފލުމަކާ ނުލައި، ޤާނޫނުެގ ވެިރކަމާއި ާޤނޫނީ ޙައްޤުތަްއ 

ރައްކާތެިރކޮށްދޭ އިުޖރާއަތުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އެންމެ ފުރަތަަމ 

ޑައިވަރޝަންެގ ނިޒާމުގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢުެގ ތެރޭަގއި މަްއސަލައަށް ފިަޔވަުޅ 

 އެޅުމަށެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމުގެ ތުހުމަުތގައިވާ ކުއްޖެއްެގ މަްއސަލައެއް އެްއ  )ށ(  

މަރުޙަލާއިން އަނެއް ަމރުޙަާލއަށް ބަދަލުުކރަންވާީނ މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުްނ ކުއްޖާ ޑަިއވަރޝަނަްށ ފޮނުވުމާމެދު ގޮތެްއ 

މުމުގެ ސަަބބުތައް ލިޔުމުްނ ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ. އަިދ އެފަދައިން ނިންާމ ނިން

 ބަޔާންކޮށް ކުއްޖާއަާށއި ކުއްާޖގެ ބެލެިނވެރިާޔއަށް ދޭންވާނެެއވެ.

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްެޖއްގެ މަްއޗަށް ޑައިަވރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުްނ  )ހ(  .36 ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅިދާނެއެވެ.

 ކުއްޖާ، އަނިާޔ ލިބުުނ ފަރާތުެގ ިކބައިން ކުށުގެ ޝިާކރައަކަްށ ވީ  (1)   

 ލިޔުމުން ނުވަަތ އަނގަބަހުްނ މަޢާފަށް އެދުން؛

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ތަޢުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކަށް ަގވާއިާދ   (2)   

 އެއްގޮތަށް ދިއުމަްށ ކުއްޖާއަްށ އެންގުން؛ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަްށ ކުއްޖާެގ ޢާިއާލ އަދި/ނުވަތަ  (3)   

ބެލެނިވެރިާޔއާއެކު ނުވަތަ ަބލަދުެވރިޔާއާއެުކ ވަގުތު ހޭދަުކރުމަށް 

 އެންގުން؛

ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ހެޔޮ ބަަދލު އަންނާނެ ފަދަ ކަނޑައެޅޭ ވަިކ   (4)   
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މިންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ުކއްޖާގެ އުޅުން ގެްނުގޅުމަށް 

ދު ެވޭވ ކުއްޖާއާިއ އޭނާެގ ެބލެނިވެރިާޔ ުނވަތަ ަބލަދުވެިރޔާާއ ދެމެ

 އެއްބަސްވުމަކާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުުކރުމަށް ކުއްޖާއަްށ އެންގުން؛

ކުއްޖާގެ އުޅުން މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކަިއ ކަނޑައެިޅފައިވާ   (5)   

ވަގުތުތަކެއްަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮަތކަށް ޕްރޮޭބޝަން 

 އޮފިސަރަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަްށ އެންގުން؛

ލިންގ، އަިދ ފަުރވާ ލިިބދެނިވި ކައުންސެލިންގ، ގްރޫްޕ ަކއުންސެ  (6)   

 ޙަރަކާތްތަކުގަިއ ކުއްާޖ ބައިެވރިވުމަށް އެންގުން؛

ޒިންމާދާރު މީހެއްގެ އިުރޝާދުގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ އުޅުން   (7)   

 މޮނިޓަރކުރުމަށް އެންގުން؛

ހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްޮރގްރާެމއްގަިއ ރީވޮކޭޝަނަްލ ޓްރެއިނިްނގ ނުވަަތ   (8)   

 ބައިވެރިުކރުވުން؛

 އްޖާގެ ފަރާތުްނ ލިބިފަިއވާ ެގއްލުމަށް ބަަދލުދިނުމަށް އެންުގން؛ކު  (9)   

ކުއްޖާ ހިންގި ޢަމަުލގެ ސަބަބުން އަިނޔާ ލިބުނު ަފރާތަށް ލިބުނު   (10)   

ގެއްލުްނ އިއާދަުކރުމަށްޓަކަިއ އެަފރާތުެގ ުރހުމާއެކު، އެކަން 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަެމއް ކޮށްދިނުން.

 ލުުމގެ ބަދަެލއް ދިނުމަށް އެްނގުްނ؛އަނިޔާ ލިބުުނ ފަރާތަށް ގެއް  (11)   

 ޖޫރިމާނާއެއް ދެްއކުމަށް ކުއްޖާއަްށ އެންގުން؛  (12)   

މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ުކރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއްަގިއ ބައިެވރިވުްނ ނުވަތަ   (13)   

 އެފަދަ މަސައްކަތެްއ ކުރުމަްށ އެންގުން؛

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގއަށް ފޮނުވުން؛  (14)   

ނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ުއސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް ުކއްޖާއާ މި ޤާނޫ  (15)   

ފުެގ އުޫސލަށް ބިާނެވފައިވާ ޞާއެކަށޭނަ އެނޫންވެްސ ރުޖޫޢީ އިން

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުން؛

 ކެއަރ އެންޑް ެވލްފެއަރ އޯޑަރ؛  (16)   

 ުކރުމުގެ ްޕރޮގްރާްމ ހިންގުން.ންހަރުދަނާ މައިންބަފައިްނ ތަމްރީ  (17)   

ނިޒާމުގެ ދަށުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނުވަަތ ފިޔަވަޅުތަކެްއ  ޑައިވަރޝަންގެ )ށ(  
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ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ކުއްާޖ ޑައިވަރަޝނަށް ފޮނުވުމުެގ 

އެ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިަޔވަޅުތަކެއް ބަޔާންކުާރ  ބާރު ލިބިފައިވާ ަފރާތުން،

އްޔާރުުކރެޭވ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނެއް ަތއްޔާރުުކރަންވާނެެއވެ. އެގޮތުްނ ތަ

ޑައިވަރޝަން ްޕލޭނެއްަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ތަފްީޞލުތައް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގައި 

 ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުން 
އާިއ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ުކއްޖާގެ މައްަސލަ ތަޙްޤީޤުކުރުުމެގ މަރުޙަލާގަ  )ހ(  .37

ދަޢުވާކުރުމުގެ ަމރުޙަލާަގއި، ކުއްޖާ ޑައިަވރޝަން ޕްޮރގްާރމަށް ފޮނުވުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު އަންނަނިވި ަފރާތްތަކަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 ފުލުހުން؛  (1)   

ފުލުހުން ފިޔަވަިއ ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްަސލަތަްއ   (2)   

 އިދާރާެއއް؛ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން އުަފއްދާ ތަޙްޤީޤީ 

 ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލް.  (3)   

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިން ކުާރ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ޖިނާއީ ކުށުެގ މައްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް ޤާނޫނަކުްނ ުއފައްދާ ތަޙްޤީީޤ 

އިދާރާގެ މާނައިގެ ެތރޭގައި، ކުުށގެ ޝިކާަރއަކަށްާވ ކުޑަކުދިންެގ 

އްސަލަތަކާއި، ަޙއްޤުތަކުން މަޙްރޫްމވެފައިާވ ކުޑަކުދިންާނއި، އަޅާލުމާިއ މަ

ރައްކާތެިރކަން ނުލިބޭ ކުދިންގެ މައްަސލަތައް ބަލާ ުމއައްސަސާތަކެްއ 

 ނުހިމެނެއެވެ.

ކުށެްއ ކޮށްފިަނމަ، ކުޑަކުދިންެގ  އީ ކުށުގެ ިޝކާރަައކަށްވެފައިާވ ުކއްޖަުކ ޖިނާ )ނ(  

އިން އެކުއްޖާގެ މައްަސލަ ުކރިައށްގެންދިއުމުގައި، ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެ

އެކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްަޞ ރަްއކާތެރިކަމާއި ަފރުވާ ިލބިދިނުމަށްޓަކައި، 

ކުށުގެ ޝިކާަރއަކަށްވާ ކުދިންެގ މައްސަލަތަްއ ބަލާ ުމއައްސަސާއެްއެގ 

 އެހީތެރިކަމާިއ ބައިެވރިވުްނ އޮންނަންވާނެއެވެ.

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތްަތކުން، އެފަރާތްތަކަްށ މި މާއްދާގެ )ހ )ރ(  

ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާީރ ބާުރގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، ިޑޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސގެ ލަަފއާއި ިއރުޝާދު ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ރިްސްކ 
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 އެސެސްޓްމަންޓްތަކާއި، ުކއްޖާެގ ޙާލަުތ އަންަގއިދޭ ރިޕޯާޓއި އެނޫްނވެސް 

ކުއްޖާެގ އެސެސްމަންޓެްއ ހެދުމަްށ ިމ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުާރ ޙާލަތުގައި، ހެޭދ 

 އެސެސްމަންޓްތަކުގައި ާފހަގަުކރާ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްުކރަންވާެނއެވެ.

 

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ޅަންވާނީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖެްއގެ މައްޗަްށ ޑައިވަރޝަްނގެ ފިޔަވަެޅއް އަ )ހ(  .38

 އެކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަން ުފރިހަމަވެފަިއވާނަަމއެވެ.

އެކުއްޖާ އެ ޢަމަލު ހިްނގިކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ މިްނވަރަްށ   (1)   

 އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވުން؛ އަދި 

އެކުއްޖާގެ އަމިްއލަ އިޚްތިާޔރުގައި، މިނިވަންކަމާެއކު ކުށުގެ ޒިންމާ   (2)   

 ރުން؛ އަދި ޤަބޫލުކު

އެކުއްޖާ ކުށުެގ ޒިންމާ ޤަބޫލުުކރަީނ ވަިކ ފަރާތަކުްނ ނުފޫޒު   (3)   

 ފޯރުވުމުގެ ސަބަބުްނ ކަމުގައިުނވުން؛ އަދި 

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެުކއްޖާެގ   (4)   

 ރުހުން ލިބިފައި އޮތުން؛ އަދި 

ލެިނވެރިާޔގެ ރުހުްނ އެކުއްޖާގެ ރުހުމުެގ އިުތރުން، އެކުއްޖާެގ ބެ  (5)   

 ލިބިފައި އޮތުން.

( ަވނަ ނަންބަރުަގިއ 5( ވަނަ ނަންބަރާިއ )4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބަޔާންކުާރ ރުހުްނ ހޯދަްނވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި ޑައިވަރޝަންެގ 

ޕްރޮގްރާމެްއގައި ަބއިވެިރކުރުމަށް ކުއްޖާެގ އަމިއްަލ އިޚްތިާޔރުގަިއ ރުހުންޭދ 

އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެއް ޮއވެގެންމެނުވީ، ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެިރާޔ ޙާލަތުގައި، 

 ރުހުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟްކޮށްގެންުނވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ޑައިަވރޝަންެގ ނިޒާމުގެ ދަށުްނ ފިަޔވަޅު އެޅުމާމެުދ  )ނ(  

ިވ އެކުއްޖާއާިއ ެއކުއްޖާެގ ބެލެިނވެރިާޔެގ ރުހުްނ ހޯދުމުެގ ުކރިން އަންނަނި

 ކަންކަން ކަށަަވރުކުރަްނވާނެއެވެ.

ކުއްޖާއާމެދު އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުގެ ޒާތާއި ާބވަތް އަދި ެއ ިފޔަވަޅު   (1)   

އެކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ތަންފީޛުކުެރވޭނީ ކިާހ މުއްދަތަަކށްކަން 

 ސާފުކޮށްދިނުން؛
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އެ ފިޔަވަޅަްށ އިންކާުރކޮށްފިނަމަ ނުވަަތ ެއ ިފޔަވަޅު   (2)   

އެކުއްޖާގެ ަމއްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުުފލިގެްނ  ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ

ހިނގައިދާނެކަމާއި، ޑަިއވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅު ުފރިަހމަކޮށް 

ނިންމައިފިނަމަ، އެކުއްޖާއާމެދު ތުހުމަތުކުެރވުނު ކުށުގެ މަްއސަަލ 

 ނިމުނީ ކަމުގައި ެބލޭނެކަން ސާފުކޮށްދިނުން؛

ަވރޝަންެގ ިފޔަވަޅާ އެކުއްޖާއާމެުދ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޑައި  (3)   

 ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ުފރުޞަތު ދިނުން.

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ުކއްޖާގެ ރުހުްނ  )ރ(  

ހޯދުމުގައި، އެކުއްޖާ ކުރި ޢަމަުލގެ ޒިންމާ އޭނާ ޤަބޫުލކުުރމަކީ، އެ ކުާށ 

އް ނޫެނވެ. އަދި ކުއްޖާ ކުިރ ގުޅިގެން އޭނާެގ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރެވޭެނ ސަބަބެ

ތުަގއި އޭާނގެ މަްއޗަށް ެއއްވެސް ޖިނާީއ ލަޢަމަލަށް އޭނާ އިޢުތިރާފުާވ ޙާ

 ދަޢުވާއެއް އުުފލައިގެންނުވާެނއެވެ.

ޑައިވަރޝަންެގ ނިޒާމުެގ ތެޭރގަިއ ހިންޭގ އެއްވެްސ ްޕރޮގްާރމެއްގަިއ ނުަވަތ  )ބ(  

ފަިއވާ އެއްެވސް އިޤްާރރެްއ ބޭއްވޭ ެއއްވެްސ ބައްދަުލވުމެއްގަިއ ުކއްޖާ ވެ

ނުވަތަ އިޢުތިރާފެްއ ނުވަަތ ދީފައިާވ އެްއވެސް ބަާޔނެއް، ޤާނޫުނ 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެހެން އެއްވެސް ަމރުޙަލާެއއްގައި އޭާނއާ ެދކޮޅަކަށް ބޭނުމެއް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގަިއ  36ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ިމ ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

ބަޔާންކުރާ ފިަޔވަޅުތަކުގެ ެތރެއިން އެއް ފިަޔވަޅަށްވުެރ ގިނަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަްށ ކަނޑައެޅެނީ ޑައިވަރޝަްނގެ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ތެރެއިްނ  )ކ(  

ކޮން ފިޔަވަޅެްއކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، އަންނަނިިވ ކަންކަަމްށ 

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ

 ކުއްޖާގެ ޢުމުާރއި ުކއްޖާގެ ބަދަުލވަމުންދާ ޤާބިިލއްޔަތު؛  (1)   

 ްއރަފު ފުދިފައިާވ މިންވަރު؛ސަކުއްޖާ ތަ  (2)   

 ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޮޔކަން؛  (3)   
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ކުއްޖާގެ ނަފްސާީނ ނުވަަތ ޖިސްމާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެްއ ުހރިކަްނ   (4)   

 ނުވަތަ ނޫންކަން؛ 

 އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު؛ ކުއްޖާގެ ޢާިއލީ އަދި   (5)   

ކުއްޖާ ުކިރ ޢަމަލުެގ ޒާތާިއ ބާވަތަށާިއ ެއ ަޢމަލުެގ   (6)   

ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، ވަށައިގެންވާ އެންމެހަިއ ޙާލަތްތަަކށާއި، 

މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތަށް ަބލާއިުރ ެއ ފިަޔވަޅަކީ އެކަީށގެންާވ 

 ފިޔަވަޅެއްކަން ނުވަަތ ނޫންކަން.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްަޖކާމެދު އެޅޭ ޑައިަވރޝަްނގެ ފިޔަވަޅެއްެގ  )ހ(  .39 ދަތު ޑައިވަރޝަން ފިޔަވަޅުގެ މުއް 

 މުއްދަތު، ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުާވ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންާވނީ މި ޤާނޫނާިއ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑައިަވރޝަނަށް ކުއްަޖކު ފޮނުވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ންނެވެ. އަދި، ޑައިވަރޝަްނ ތިމަމުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާެނ ގޮެތއްގެ

ޕްލޭންގަިއ ޑައިަވރޝަންެގ ފިޔަވަުޅ ނިމޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

ތާރީޚްގައި، އިުތރު ަފރާތެއްގެ މެުދވެރިވުމެްއ ނެތި ޑައިަވރޝަންގެ ފިޔަވަުޅ 

 ނިމުމަކަށް އަންނަންވާނެއެވެ.

ނަމަ، ކުއްޖާެގ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅަށް ުކއްޖާ އެދެވޭގޮތަށް އިޖާބަދޭ  )ށ(  

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ކޭްސ ކޮންފަރެންސިްނގ ބާއްވައި، ކަާމ 

ގުޅުންހުރި މުައއްސަސާތަކުެގ މެދުގަިއ މަޝްަވރާކޮށް ޑައިވަރޝަންެގ 

ފިޔަވަުޅ  ފިޔަވަޅު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތުެގ ުކރިްނ އެ 

ނަޑއެޅި ފަރާތަކަްށ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުެގ އިޚްތިާޔރު ެއ ފިަޔވަޅު ކަ

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އެހެން ޤާނޫެނއްގަިއ ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަަމެވސް، އެްއވެްސ  )ނ(  

ޙާލަތެއްގަިއ ެއއްވެްސ މާނައެއްަގއި ޑަިއވަރޝަްނގެ ފިޔަވަޅެްއ 

)އަށާރަ( އަހަުރ  18ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްެގ ޢުމުރުްނ މީލާދީގޮތުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ އެއްގޮތްާވ    ފުރުމަކުން،

 ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ޑައިަވރޝަންެގ ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް ާނންނާނެއެވެ.
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ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 
ތުހުމަތުގައިާވ ކުއްާޖ ޢަމަލުުކރަންޖެހޭކަމަްށ ކަނޑައަޅާ ޑައިވަރޝަންެގ  )ހ(  .40

ަތކަކީ، ކުއްޖާއަށް ޢަމަލުުކރެވޭނެ، ޞަރީޙަކޮްށ ފިޔަވަޅުގެ ޝަރުޠު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ީވއެންމެ މަުދ މިންވަެރއްގެ، އަދި ުކއްާޖ ޖިނާއީ ކުށެްއ 

ތަކުރާރުނުުކރުމަށް ބާރުއަޅާނެ، ކުއްޖާއަްށ ހެޮޔގޮތުގައި މުޖުަތމަޢަށް އެނބުިރ 

ެގ އަިދ އަނިާޔ ލިބުނު ފަރާތު  ، ފަދައައުމަށް ުފރުޞަތު އިތުރުކޮށްދޭ 

 އިހުސާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރާ ަޝރުޠުތަކަްށ ވާންވާނެެއވެ.

ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅެްއ ފެށުމުެގ ކުރިން، ތުހުމަތުަގއިާވ ކުއްޖާއަށް އެފަަދ  )ށ(  

ފިޔަވަޅެއްގައި ހިމެނޭ ޝަުރޠުތަކާއި އެކުއްޖާއަށް ލިިބދޭ ޙައްޤުތަްއ 

 ްނވާނެއެެވ.އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ތަފްީޞލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭ

ތުހުމަތުގައިާވ ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވަމުްނ އަންނަ މިންަވރަްށ ބެލުމަށްފަހު،  )ނ(  

ޑައިވަރޝަންގެ ފިަޔވަޅު ކަނޑައެޅި ފަރާތަކަްށ މި ޤާނޫާނއި މި ޤާނޫނުެގ 

ދަށުން ހަދާ ަގވާއިާދ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ފިޔަވަޅަށް ބަދަލުގެނައުުމެގ 

 ވެ.އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންެވއެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ޑައިވަރޝަްނގެ ފިޔަވަޅަކަށް ަބދަލުގެންނަނަމަ،  )ރ(  

އެކަން ކުއްޖާއަާށއި ުކއްޖާގެ ެބލެނިވެިރޔާއަށާއި، ުކއްޖާގެ ަމއްޗަށް އެޅިފައިާވ 

ޑައިވަރޝަން ފިަޔވަޅާ ގުޅުންުހރި ކަާމގުޅޭ ުމއައްސަސާތަކަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާ ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ަޝރުޠުަތކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .41 ން ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވު 

ުނވަަތ  ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަުޅ ކަނޑައެޅި ަފރާތަްށ ެއ ފިޔަވަުޅ ިއޞްލާޙު

ބާޠިލުުކރެވިދާނެއެވެ. ތުހުމަތުަގއިވާ ުކއްޖާ ބަންދުނުކޮށް ބަަހއްޓައިގެން އަާޅ 

ނުވަތަ ާބޠިުލކުރަންާވނީ މައްސަލައިެގ  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އިްޞލާޙުކުރާނީ

   ބާވަތަށާއި ތުހުމަތުަގއިވާ ުކއްޖާއާއި އެކުއްޖާ ސުަޕވައިްޒކުރާ އޮފިަސާރ 

 ފަރާތުން ހުަށހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ަފރުވާތެިރކަމާއެކު ިދރާާސކުރުމަށްފަހުއެވެ. ދެ

އި ބެެހއްޓުމަްށ ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅަކަްށ ޢަމަލުނުުކރުމަކީ ކުއްާޖ ބަންދުގަ  )ށ(  

ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުކުރާ ކަެމއްގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގެްނ ނުވާނެއެވެ. 

ޑައިވަރޝަންގެ ފިަޔވަޅު އިޞްލާޙުކޮށްފި ނުވަަތ ބާޠިުލކޮްށފި ޙާލަތެއްގައި، 



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު                 1152 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 37 

ޑައިވަރޝަންެގ ެއ ފިޔަވަޅެްއ ކަނޑައެޅި ަފރާތަކުން މަަސއްކަތްކުރަންވާީނ 

ހެއްޓުމަާކ ނުަލއި ެއޅިދާނެ އެންެމ ތުހުމަތުގައިާވ ކުއްާޖ ބަންދުގަިއ ބެ

 އެކަށީގެންވާ އިޞްލާީޙ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށެވެ.

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޑައިަވރޝަންގެ ިފޔަވަޅެއް އިްޞލާޙުޮކށްފިނަމަ ނުވަަތ  )ނ(  

ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަްށ އެ މައްަސަލ 

 ވާ ުކއްޖާއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ތުހުމަތުގައި 

މި މާއްދާގެ )ނ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ކަމާގުޅޭޮގތުން މައްަސަލ  )ރ(  

ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުާރއަތެއް، ކަމާބެހޭ މުައއްސަސާަގިއ ޤާއިމުކޮށްފައިާވ 

ޙާލަތުގައި، ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުކރިން، ެއ މައްސަލައެްއ 

 އަކަށެވެ.ހުށަހަޅަންވާނީ ެއ އިދާރާ 
 

ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން އެޅޭ 
ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަކުރުމުން 

 މައްސަލަ ނިމުން 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން އަޅާ ޑައިވަރަޝންގެ ފިޔަވަޅެްއ  )ހ(  .42

އެކުއްޖާ ުފރިހަމަކޮްށ ނިންމައިފިނަމަ، އެުކއްޖާއާމެދު ުތހުމަތުކުރެވުުނ ކުށުެގ 

 އި ެބލޭނެއެވެ.މައްސަލަ ނިމުނީ ކަުމގަ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަްށ ޑައިވަރޝަްނގެ ދަށުން އެޭޅ ފިޔަވަޅަކާގުޭޅ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތު، ރެކޯޑު ެބލެހެއްޓުުމގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ދަުއލަުތގެ އިާދރާއަކުްނ 

ބެލެހެއްިޓ ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، ޑަިއވަރޝަންެގ ްޕރޮގްރާެމއް ފުިރހަމަކުާރ 

އޮތް ކުއްެޖއް ކަމުަގއި ބަލަިއގެްނނުވާނެއެވެ. އަިދ  ކުއްޖަކީ ކުށުެގ ރެކޯޑެއް

 އެއްވެސް ރެކޯޑަކުން އެފަދައިން ދައްަކއިގެންވެްސ ނުވާނެެއވެ.
 

ޑައިވަރޝަންގެ މަރުޙަލާގައި 

 ފަރުވާ ލިބުން 
ޑައިވަރޝަންެގ ނިޒާމު ރޭވިފަިއ އޮންނަންވާނީ، ެއ ނިޒާމުެގ ތެޭރގަިއ ތިޭބ  )ހ(  .43

އެކުދިްނ ފުރިހަމަުކރަމުންދާ ޑައިވަރޝަންެގ ތުހުމަތުގައިާވ ކުދިންނަށް، 

އެކުދިްނނަށް ވަކިަވކިްނ  އަދި  ،ގެއެކިއެިކ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެކަށީގެންާވ މިންަވރު

ބޭނުންވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަުރވާތައް ލިބިދެވޭނެ ގޮތެްއގެަމތިންނެވެ. އެފަދަ 

ަތޖުރިބާ ލިބިފައިާވ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި، އެކަށީގެންވާ ތަްމރީނާއި ޢަމަލީ 

 ފަންނީ މާހިރުން ބަިއވެރިުކރަންވާނެެއވެ.

ތުހުމަތުގައިވާ ުކއްޖާއަށް ފަރުާވއެއް ދިނުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްަކމަށް އެއްެވްސ  )ށ(  
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ތިމާޢީ ޙާލަތާއި، ޖް ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ކުއްޖާެގ ޢާިއލީ އަިދ އި

ޖާ ކުށްކުރުމަްށ މެދުެވރިކުުރިވ ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮށް، ުކއް

 ޙާލަތުތައް ދެނެގަތުމަށް މަަސއްކަތްުކރަންވާނެއެވެ.

ޑައިވަރޝަންގެ ފިަޔވަޅެއްގަިއ ސުޕަވައިޒުުކރުމަށް ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރުަމްށ  )ނ(  

 ން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ުކރަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިާވ ާޚއްޞަ ތަމްރީ

 ަސރުންނެވެ.ލިބިފައިވާ ްޕރޮބޭޝަން އޮފި

ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިްނ ތުހުމަތުގަިއވާ ުކއްޖާއަށް އެްނެމ  )ރ(  

އެކަށީގެންވާ ަފރުވާައކާއި ސުަޕރވިޝަނެްއ ކަނޑަައޅާނީ ކޮންމެ 

މައްސަލައަކަށް ަވކިން، އަދި ކުއްޖާ ކުށްކުރުމުން ުދރުެހލިވުމަށް އެންެމ 

ތުރުން، ކުއްާޖއަށް ދެވޭ ފަރުވާާއިއ އެހީތެރިވެެދވޭނެ ގޮތަކަެށވެ. އޭގެ އި

ސުޕަރވިޝަންގެ މިްނވަރު ގަވާއިދުްނ މުރާޖަޢާކޮށް، ެއ ޙާަލތަކަށް ބޭނުންާވ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ބަދަުލކުރަންވާނެެއވެ.

ތުހުމަތުގައިާވ ކުދިން މުޖުތަމަޢާ އޮންަނ ގުޅުން ަހރުދަނާކުުރމަށްޓަކައި، ައިދ  )ބ(  

ޢަށް އެނުބިރ އައުމަށްޓަަކއި ެއކުދިންނަްށ އެކުދިން ހެޔޮގޮތުަގިއ މުޖުތަމަ

ތިމާޢީ އަދި މާއްދީ ެއހީތެރިކަާމިއ ފުރުޞަތުތަްއ ޖްނަފްސާނީ، އި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަުތގެ ޒިންމާއެެކވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ 

 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު 

 

ޖިނާއީ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރަން 

 ންމާ މައްސަލަތައް ނި 
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިްނގިކަމުގެ ތުހުމަުތގައިާވ ކުޑަކުއްޖަކާމެުދ  )ހ(  .44

ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިަޔވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި، އެުކއްޖާގެ މައްސަަލ 

ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ަތޙްޤީޤުކުރުމުގަިއ 
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  ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ޢަމަލުކުރަންވާނީ ިމ ބާބުގައި 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުުށގެ މައްަސލަތަކުެގ ތަޙްޤީޤުގެ ހުރިާހ މަރުޙަލާތަކެްއގަިއ  )ށ(  

 މަސައްކަތްކުރަންވާީނ ޔުނިފޯމު ނާޅާ ފުުލހުންނެވެ.

ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމުގެ ބަަދލުގަިއ ތަޙްޤީުޤކުރަން ނިންާމ  )ނ(  

 މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކޮްށ ދަޢުާވ އުފުލުމަށްޓަކަިއ މައްސަލަތަކުގައި، އެ 

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަަލ 

ފޮނުވަންވާނީ ުކއްޖާެގ ނަފްސާނީ ދުޅަެހޔޮކަމާިއ އިޖްތިމާީޢ ާޙލަތު ވަޒަންކުާރ 

 މަރުަޙލާގަިއ ކުއްޖާއަްށ ދެވިފައިާވ ފުރުޞަތުތަކާއި  ޤުރިޕޯޓާއި، ތަޙްޤީ

 އެކުަގއެވެ. އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ

ކުޑަކުދިން ުކރާ ކުށުެގ މައްަސލަތަކުެގ ތަޙްޤީޤުެގ ުހރިާހ ަމުރޙަލާއެއްަގއިވެްސ  )ރ(  

އެކުދިންނާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާީނ އެކުދިންެގ ޢުމުރާ ެއކަީށގެންވާ ގޮތަށް، 

 އެކުދިންނަށް ފަސޭހައިްނ ދޭހަވާނެގޮތަެށވެ.
 

ޙާލަތު  ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ 

 ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު 
ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާީޢ ޙާލަތު ވަޒަންކުާރ ރިޕޯުޓ އެުކލަވާލަްނާވނީ ޑިޕާޓްމަންޓް  )ހ(  .45

އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިްސއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮްތާވ 

ގޮތުގެމަތިން، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޤަބޫުލކުރާ ފެްނވަރުެގ ފަންީނ 

 ތަޖުރިބާކާރެކެވެ.

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ކުއްޖާެގ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަުތ ަވޒަންކުރާ ރިޕޯުޓ  )ށ(  

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ މިނިސްޓްރީްނ  ހެދުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ މިންގަނޑުތައް، 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

ާރ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުއްޖާެގ އިޖްތިމާޢީ ާޙލަތު ވަޒަންކު   )ނ(  

 ރިޕޯޓު ޙިއްޞާުކރަންވާީނ ހަމައެކަިނ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކަށެެވ. 

 ކުއްޖާއާއި އޭނާގެ ެބލެނިވެރިންނަށް؛ (1)   

 ޖުވެނައިލް ޯކޓު. ( 2)   

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ާޙލަތު ަވޒަންކުރާ ރިޕޯޓު،  )ރ(  

އްާޞކުރުމުަގއި، އެ ރިޕޯޓު އެްއކޮްށ އެކުއްޖާއަށާއި އޭނާގެ ެބލެނިވެިރޔާއާ ޙި
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ކުރުމުގެ ބަަދލުގައި، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަކި މިންވަަރކަށް އެ ރިޕޯުޓ ޞާޙިއް

 ޙިއްޞާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ކޯޓަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. 

 

 ދެވަނަ ބައި 

 ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން 

 

ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމަކީ 
 އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅު 

 ކަމުގައިވުން 

ޅެއްގެ ގޮތުްނ އޭާނ ވަޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަުކއްޖަކާމެދު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަ  .46

ހައްޔަުރކުރަންވާީނ ނުވަަތ ބަންދުކުރަންވާީނ އެންެމ ފަހުެގ ފިޔަވަޅެއްެގ ގޮތުންނެވެ. 

ކުއްޖަކު ހައްަޔރުކުެރޭވ ނުވަަތ ބަންދުކުރަންޖެޭހ ޙާލަތުގައިވެްސ އެކުއްާޖ 

ޔަުރކުރަންވާީނ ނުވަަތ ބަންދުކުރަްނވާނީ، ެއ ޙާލަެތްއ ލާޒިމުކުާރ އެންެމ ުކރު ހައް

މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަުކ ބަންދުކުރުމަށް ނިންޭމ ނިންމުމަކީ ގަވާއިދުްނ 

 މުރާޖަޢާކުރެޭވ ނިންމުމަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

 

ހިފެހެއްޓުނުކަމުގެ ނުވަތަ 
 ހައްޔަރުކުރެވުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އެންގުން 

ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގަިއ ުކއްޖަކު ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ ނުަވަތ  )ހ(  .47

ހައްޔަުރކުރެިވއްޖެނަމަ، އޭާނ ހިފެެހއްޓުނު ުނވަތަ ހައްަޔރުކުެރވުނު ސަބަބާިއ، 

އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތައް، ވަގުތުން، އަދި އޭނާގެ ޢުުމރާ އެކަށީގެންާވ 

 ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގަިއ ކުޑަުކއްޖަކު ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ ނުަވަތ  )ށ(  

ހައްޔަުރކުރެިވއްޖެނަމަ، އެކުއްޖެްއގެ ެބލެނިވެރިާޔއަށް ުނވަތަ ކުއްޖާެގ 

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭެނ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ އަދި ިޑޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

ާމތާއެކު ަވގުތުްނ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސއަށް އެކަން، އަންނަނިިވ މަޢުލޫ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 އެކުއްޖާ ހިެފހެއްޓުނީ ުނވަތަ ަހއްޔަރުުކރެވުީނ ކީއްެވގެންކަން؛ އަދި   (1)   

އެކުއްޖާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަުހ ނުވަަތ ަހއްޔަރުުކރެވުމަށްފަުހ ެއކުއްާޖ   (2)   

 ގެންދެވިފައިވާ ތަން.

ޅޭނެ ގޮތެްއ ނުވެއްޖެނަމަ، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަަތ ބެލެނިެވރިޔާއާ ގު )ނ(  

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އެންގުްނ އަންގާނެ ަފރާެތއްގެ މަޢުލޫމާުތ 
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ކުއްޖާެގ ކިބައިްނ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ފަރާެތއްެގ ކިބައިްނ ސާފުކުރުމަށްފަހު، 

 އެފަރާތަކަށް ވަގުތުން އަްނގަންވާނެއެވެ.

ގެމަތިން ކުއްާޖ ދޭ މަޢުލޫމާާތ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތު )ރ(  

އެއްގޮތަށް ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިާޔ ނޫން ެއހެން ަފރާތަކަށް ައންގާނަމަ، އެކަްނ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްެގ ސަމާލުކަމަްށ ގެްނނަންވާނެއެވެ.

 

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި 
ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 
 އާލާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ، ކުޑަކުއްޖަުކ  )ހ(  .48

ހިފަހައްޓާިއރު ުނވަތަ ަހއްޔަުރކުރާިއރު ުނވަތަ ެއކުއްޖާ ުފުލހުންގެ ެބލުމުެގ 

ދަށުގައި ހުންަނއިުރ އެކުއްާޖއާމެދު ބާުރގެ ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަަތ 

ނުާވނެއެވެ. އަިދ ހައްޔަުރކުރަން ބޭނުންކުާރ އާލާެތއް ބޭނުންކޮށްގެން

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފަަހއްޓާއިުރ ނުވަތަ ަހއްޔަުރކުރާިއރު ެއންމެ ފުރަތަަމ 

މަސައްކަތްކުރަންވާީނ ކުއްޖާއާ ވާހަަކ ދައްކަިއގެން އެުކއްާޖގެ އެއްާބރުލުްނ 

 ހޯދުމަށެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފެެހއްޓުމުގަިއ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުރުމުަގއި ނުަވތަ އެނޫންެވްސ  )ށ(  

ކަށް ުފލުހުންެގ ބެލުުމގެ ދަށަްށ ގެނައުުމގަިއ ބާރުެގ ޭބނުންކުރަންވާނީ، ގޮތަ

ހަމައެކަނި ާޚއްޞަ ާޙލަތްތަކުގައި، އެުކއްޖާ ފުުލހުންެގ ކޮްނޓްރޯލްެގ ދަށަްށ 

ލަތްަތއް ޭބނުންކުރުމަށްފަހު، ސީގެނައުމަށް ބޭނުންުކރެވެްނ ހުިރ ެއހެން ވަ

 ންޏެވެ.އެކަން ކާމިޔާބު ުނވެއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި ެއކަ

މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ޚާްއޞަ ާޙލަތްތައް ކަމަށް ބުނެަފިއ  )ނ(  

އެވަނީ، އެކުއްޖާގެ ަފރާތުން އެހެން މީހަކަށް ުނވަތަ އެުކއްޖާގެ އަމިއްަލ 

ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ދޭން މަސަްއކަތްކުރާ ާޙލަތުގައި އަދި/ނުވަތަ އެކުއްާޖ 

ން ކަނޑައެޅިގެްނ މަސައްކަތްުކާރ ފުލުހުންނަށް ެއއްބާރުލުްނ ނުދޭ

 ޙާލަތްތަކަށެވެ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާްނކުާރ ޙާލަުތގައިވެްސ ކުޑަުކްއޖެއްގެ މަްއޗަްށ  )ރ(  

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަްނވާނީ ނުވަތަ އޭނާ ހައްޔަުރކުރުމަށްޓަަކިއ ހައްޔަުރކުރަްނ 

ވާ އެންމެ ކުަޑ ބޭނުންކުރާ ާއލާތެއް ބޭނުންުކރަންވާނީ، ކޮންމެހެްނ ބޭނުން

މިންވަރަކަށް އަިދ އެންމެ ކުޑަ ވަގުތަކަެށވެ. އަދި އެކަމަކީ ކުށް ކުިރ ޙާލަާތ 
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އެކަށީގެންާވ ކަމެްއ ކަމުަގއިވާނަމައެވެ. އެްއވެސް ާޙެލއްގައި، ކުއްާޖ 

 ލަދުގަންނާނެ ފަދަ ގޮަތކަށް އެކަްނ ކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.
 

 
ިވ އާލާތްަތކުެގ ެތރެއިްނ އާލާެތްއ ހައްޔަުރކުރަްނ ބޭނުންކުެރވޭ އަންނަނި )ބ( 

އެއްވެސް ާޙލެއްަގއި ކުޑަކުއްޖަުކ ހިފެެހއްޓުމުގައި ުނވަތަ ަހއްޔަރުުކރުމުގަިއ 

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަުކ ބަންދުގަިއ ބަަހއްޓާފަިއ ހުންނަިއުރ 

 ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 ވަޅިއާއި ބަޑި؛  (1)   

 ލިިހލާ؛ބިޑި ނުވަތަ ދަގަނޑު ނުވަަތ ޗޭނު ުނވަތަ ހި   (2)   

 ޓޭޒަރ ނުވަތަ އެފަދަ އެްއޗެއް؛  (3)   

 ޕެޕަރ ސްޕްޭރ ނުވަތަ އެފަދަ ެއއްޗެއް؛  (4)   

 ސްޓްރެއިޓް ޖެކެޓް؛  (5)   

 ސާސްކޮށްޭދ އާލާތްަތއް.ހުތަދު އި  (6)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ާބރުގެ ބޭނުންޮކށްފިނަމަ ނުވަަތ  )ޅ(  

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެަކމުގެ މަޢުލޫމާުތ  ހައްޔަުރކުރަން ބޭނުންުކރާ ާއލާތެއް

ލިޔުމުން ެރކޯޑުކުރުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާުތ ޖުވެނަިއލް ކޯޓަާށއި ޑިޕާޓްމަންްޓ 

 އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއަްށ ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ކުޑަކުއްޖަކު ަހއްޔަުރކުާރ ތަނެއްގަިއ ތިޭބ ފުލުހުން، އެކުިދންނަށް ފެންަނ  )ކ(  

 ްސ ހަތިާޔރެއް ގެންގުޅެގެންނުވާނެެއވެ.ތަނެއްގައި ެއއްވެ

މި މާއްދާެގ )ކ( ެއހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ނުރަްއކާތެިރ ކުެށްއ  )އ(  

ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ކުށެއް ުކރަމުންދާ ކަމަށް ބެލެޭވ 

ތަނަކަށް ނުވަތަ ކުށެއް ހިނގަިއގެންއުޅޭ ތަނަކަށް ފުުލހުން ދާ ޙާލަތުގައި، 

 ހަތިާޔރު ބޭނުންކުރުން ފުުލހުންނަށް ހުއްދަެވގެންވާ ޙާލަތެްއ އަދި އެއީ

ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ާޙލަތުގަިއ އެ ުނރައްާކ ނައްާތލުމަްށޓަކައި ުފލުހުްނ 

ބޭނުންކުރުން ޤާނޫނުްނ ހުއްަދކޮށްފައިާވ ާއލާތްތަްއ ބޭނުންކުުރމަށް މި ާމއްާދ 

ދެކޮޅަށް ބާރުެގ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. އެ ޙާލަތުގަިއވެސް ކުޑަކުއްޖަކާ 
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މި މާްއދާގެ )ށ( އާިއ  ބޭނުންކުރަންވާނީ، އަދި ފުުލހުން ޢަމަލުުކރަންވާނީ،

 )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 
ޙިމާޔަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހާޒިރުވެ 

 ހުރުމުގެ ޙައްޤު 

އްޭޓ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުެރވޭ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްވެްސ ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ހިފެހެ )ހ(  .49

 އަންނަނިވި ޙައްޤުތަްއ ލިބިގެްނވެއެވެ.

އެކުއްޖާ ބަންދުުކރެވޭ ތަުނގެ މަޢުލޫމާުތ އެކުއްާޖގެ ެބލެނިވެިރޔާއަްށ   (1)   

 އެނގުމުގެ ޙައްޤު؛ އަދި 

އެކުއްޖާ ުކރިކަމަށް ބެެލވޭ ކުށުެގ ތަޙްޤީޤުގައި، އޭނާެގ   (2)   

ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުވެނަިއލް ޖަްސޓިސް ބެލެނިވެރިާޔ 

ލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކޮށްދޭެނ ެއހެްނ ފަރާތެްއ ާހޒިރުެވ ޞްނުވަތަ މަ

ހުރުމުެގ ޙައްޤާިއ އެއިްނ ފަރާތެްއގެ ހާިޒރުގަިއ މެނުވީ 

 ސުވާލުނުކުރުުމގެ ޙައްޤު.

ވެނަިއްލ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ފުލުހުްނގެ އޮފިަސުރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު )ށ(  

ގެ ކަމާބެހޭ މުަވްއޒަފުން ކުއްޖާާއ ޓްޖަސްޓިސްއަށް އަންަގއި، ެއ ޑިޕާޓްމަން

 ބައްދަލުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

)ދޭއް( ގަޑިިއުރވާއިުރ  2ކުއްޖާ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭތާ   (1)   

 ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިާޔއާ ގުޅޭގޮްތ ނުވުން؛

ގެ ބެލެިނވެރިޔާ ުފލުހުންެގ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާްނ ކުއްޖާ  (2)   

 އިންކާރުުކރުން؛

ކުއްޖާ ުކރިކަމަްށ ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް ކުރުމުަގއި ުކއްޖާގެ   (3)   

ބެލެނިވެރިާޔ ބަިއވެިރވާކަމަށް ޤަޫބލުކުރުުމގަިއ އެކަށީގެްނާވ ހެިކ 

 ލިބިފައިވުން.
 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި 

 ލިބިގަތުން 
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ހިފެެހއްޓޭ ނުވަތަ ަހއްޔަުރކުރެވޭ ކޮްނެމ  )ހ(  .50

ކުއްޖަކަށްވެސް، އެހިނދުން ފެށިގެން އޭނާގެ މައްަސަލއާމެދު ގޮތެްއ 

 ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ެއހީތެރިކަްނ ހޯދުމުެގ ޙައްޤު ިލބިގެންވެއެވެ.

ރެވޭ ުކއްޖަކަށް ޤާނޫީނ ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގަިއ ހިފެހެއްޭޓ ނުވަަތ ހައްަޔރުކު  )ށ(  
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ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، އެކުއްޖަކަްށ އަންަނނިވި ކަންކަްނ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ަފރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީެލއް ހަމަޖައްަސއިދިނުން؛ އަދި   (1)   

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކޮށްދެވޭނެ ެއހެން ފަރާތެްއެގ އެީހ   (2)   

 .ތް ހަމަޖައްަސއިދިނުންލިބޭނެގޮ

މި މާއްދާެގ )ހ( ނުވަަތ )ށ( ގެ ދަށުްނ ޤާނޫނީ ވަީކލަކާިއ ކުއްޖާެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްެދވޭނެ ަފރާތްތަްއ ހަމަޖެހި، އެަފރާްތތަކާ ެއކުއްޖާާއ 

މަޝްވަރާކުެރވެންދެން އެކުއްޖަކު ހައްޔަުރކުރެވުނު ކުށާ ގުޅިގެން އެކުއްޖާާއ 

 ެލއް ކޮށްގެންުނވާނެއެވެ.އެއްވެސް ުސވާ

ކުއްޖާއާއި އެކުއްޖާެގ ޤާނޫނީ ވަީކލާއި އެކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭެނ  )ރ(  

 ފަރާތާ މަޝްވަާރކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ ފުލުހުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާއާއި އެކުއްޖާެގ ޤާނޫނީ ވަީކލާއި އެކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭެނ  )ބ(  

ދެމެދު ދެކެޭވ ވާަހކަތަކާއި، ބަދަުލކުރެޭވ ލިެޔކިޔުމަީކ ސިއްރު، އަިދ ފަރާތާ 

 ޙިމާޔަތް ލިބިގެންާވ މުޢާމަލާތްތަކެެކވެ.

 

ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގައި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުެރވޭ ުކއްަޖކީ ދިވެިހ ބަްސ  )ހ(  .51 ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ 

އްޖެްއ ކަމުަގއިވާނަމަ، ނޭނގޭ ނުވަަތ ވާހަަކ ނުދެއްޭކ ނުވަަތ އަޑުނީޭވ ކު

އެހިނދުން ފެށިގެން، އޭނާގެ މައްަސލައާމެދު ގޮތެްއ ނިމެންދެން، 

ތަރުޖަމާނެއްގެ ުނވަތަ ެއކުއްޖާެގ މަޞްލަޙަުތ ދިފާޢު ކޮްށދެވޭނެ ފަރާތެްއ 

ނުވަތަ ުކއްޖާާއ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭެނ ަފރާތެއްެގ ެއހީތެރިކަްނ ހޯދުމުެގ ޙައްުޤ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ުކއްޖާއަށް ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުޮކށްދޭނެ ފަރާެތްއ މި )ށ(  

ހަމަޖެހެންދެން އެކުއްޖަުކ ަހއްޔަުރކުރެވުުނ ކުށާ ގުޅިގެން ެއުކއްޖާއާ އެްއވެްސ 

 ސުވާލެްއ ކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްޖާއަށް ެއހީތެރިކަން ޯފުރކޮށްދޭ ފަރާތާިއ  )ނ(  

އްޖާއާ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް އެހީެތރިޔާއަށާއި ކުއްޖާައށް ފަހުމްވާކަްނ ކު

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާއާ ުސވާލުުކރަން ފެށުމުގެ ުކިރން، އެކުއްޖާެގ 

 އެހީތެރިާޔއާ ބައްަދލުކޮށް މަޝްަވރާުކރުމުގެ ުފރުޞަތު ފުުލުހން ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮންސިއުލަރ އެހީ ހޯދުމުގެ 

 ޙައްޤު 
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ހިެފހެއްޓޭ ނުވަަތ ހައްަޔރުުކރެވޭ ުކޑަކުއްޖަކީ ޭބުރ  ()ހ  .52

ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އޭނާ ނިސްބަތްާވ ޤައުމުގެ ފަރާުތްނ 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާފައިާވ ޑިޕްލޮމެޓިްކ ނުވަަތ ކޮންސިުއލަރ 

 ށް ލިބިގެންވެެއވެ.ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްާއ ގުޅުމުގެ ަޙއްޤު އެުކއްޖަކަ

ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގަިއ ހިފެެހއްޓޭ ުނވަތަ ހައްަޔރުކުެރވޭ ބޭރު ޤައުެމްއެގ  )ށ(  

ކުޑަކުއްޖަކީ ރެފިއުޖީއެްއ ކަމުަގއިވާނަމަ، ނުވަަތ ަވކި ޤައުމަކަްށ 

ނިސްބަތްނުވާ ކުއްޖެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ނުވަތަ އޭނާ ިނސްބަތްވާ ޤައުުމ 

ލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓެއް ުނވަތަ ކޮންސިުއލަރ ރެްޕރެޒެންޓެޓިވްއެއް، ސީތަމް

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނެތް ަޤއުމެއްެގ ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޭއނާގެ މަޞްލަޙަުތ 

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ަޤއުމެއްގެ ުނވަތަ ބައިަނލްައޤްވާމީ ނުވަަތ 

ގެ ޙައްުޤ ލުކުރާ ަފރާތަކާ ުގޅުމުސީ އެނޫންވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމް

 އެކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާިއ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ޙައްޤުެގ ބޭނުން ހިފުމުެގ  )ނ(  

ފުރުޞަތު، އެކުއްޖާ ހިފެެހއްޓުމާއެކު ނުވަތަ ހައްަޔރުކުެރުވމާއެކު ވަގުތުްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ރެޭވ ުކޑަކުއްޖަކީ ބޭުރ ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގަިއ ހިފެެހއްޓޭ ުނވަތަ ަހއްޔަުރކު )ރ(  

ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިތެއްކަމަށްވާނަމަ، ނުވަަތ ރެފިއުީޖއެއްކަމަށްވާނަމަ، 

ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާާރއިން، ސަރުާކރުގެ ހާރިޖީ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަްށ 

އެކަށައަޅާފައިވާ ވުާޒރާ މެދުެވރިކޮށް ނުވަަތ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގިއ 

ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާުތކުރުމުގެ ުފރުަޞތު އެކުއްޖަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 
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ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ 
މަރުކަޒުތަކުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތައް 
 ބޭނުންނުކުރުން 

ަނ ވަ 48މި ޤާނޫނުގެ  މި ބާބުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ބަންދުުކރެވޭ ަމރުކަޒުތަކުގައި،   .53

 މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކުާރ އެއްެވސް ބާވަތެްއގެ އާލާތެްއ ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

 
 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ސުވާލުކުރުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުން 

 

ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމާއި 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

 ގެންދިއުން 

ނުވަަތ ހަްއޔަރުުކރެޭވ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގއި ހިފެހެއްޭޓ  )ހ(  .54

ކުޑަކުއްޖަކާ ުސވާލުުކރަންޖެހިއްެޖ ޙާލަތެްއގަިއ މެނުވީ، އަިދ އޭާނ 

ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުުނވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަންދުްނ 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުެގ ސަލާމަތަްށ ނުރައްަކލެްއ ުކިރމަތިވެދާނެކަމަށް 

ވާފާނެކަމަްށ ނުވަަތ ހެިކ ަނއްތާލަފާނެކަމަްށ ނުވަތަ ެހއްކަްށ ނުފޫޒު ޯފރު

ބެލެވޭ ާޙލަތެއްަގއި މެނުވީ، ކުށެްއގެ ުތހުމަތުގަިއ ިހފެހެއްޓޭ ނުވަަތ 

ހައްޔަުރކުރެޭވ ކުޑަުކއްޖަކާ ސުވާލުުކރުމަށްޓަކަިއ އޭާނ ފުުލހުންގެ ެބލުުމެގ 

 ދަށުގައި ބަަހއްޓައިގެންނުވާެނއެވެ.

އެނޫން ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގއި ިހފެހެއްޓޭ ނުވަަތ  ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ފިަޔވައި )ށ(  

ހައްޔަުރކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކާ ސުާވލުުކރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި، އޭނާާއ 

ސުވާލުުކރުމަށްޓަކައި ފުުލހުންގެ މަުރކަޒަކަށް ނުވަތަ ކުއްާޖއާ ރަޙްމަތްތެިރ 

 އޭނާ މާޙައުލަކަށް ހާޒިުރވާން އެންގުމަށްފަހު އޭާނއާ ސުާވލުކޮްށ ނިމުމުން

 ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގއި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަަތ ހަްއޔަރުުކރެޭވ  )ނ(  

ކުޑަކުއްޖަކާ ުސވާލުުކރަންޖެހިއްެޖ ޙާލަތެްއގައި، އަިދ އޭާނ ފިލާފާނެ ކަމަްށ 

ބެލެޭވ ޙާލަތުަގއި ުފލުހުންެގ ެބލުމުެގ ދަށުގަިއ ބެެހއްޭޓ ކުއްޖަުކވެްސ 

 ުކރިމައްޗަށް ހާޒިރުުކރުމަކާ ނުަލއި ފުުލހުންގެ ބެލުމުެގ ފަނޑިޔާރެއްގެ

 )ސައުވީސް( ގަޑިިއރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 24ދަށުގައި ބެެހއްޓޭނީ، ގިނަެވގެން 

ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަތަ ަހއްޔަުރކުރެޭވ ކުޑަކުއްަޖާކ  )ރ(  
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ރެވުާމއެކު އެކުއްާޖެގ ސުވާލުުކރުމަށްޓަކައި ފުުލހުންގެ މަުރކަޒަކަށް ހާޒިރުކު 

 މަޢުލޫމާތު ނަގައި، ލިޔުމުން ެރކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ފުލުހުންެގ ަމރުކަޒަކަްށ ގެންދެޭވ ކުޑަުކއްޖަކު، މީހަކަްށ  )ބ(  

ނުވަތަ އަިމއްަލ ނަފްސަްށ ނުވަަތ އެހެްނ ފަރާަތކަށް ުނވަތަ ުމދަލަށް ގެއްލުްނ 

ގައި މެނުވީ، އެކުއްޖާެގ ގަިއަގއި އަތްަލއިގެްނ ދޭން މަސައްކަތްކުާރ ޙާލަތެއް 

 ނުވާނެއެވެ.

ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަްށ ގެންދެޭވ ކުޑަކުއްޖަާކ ުހރިާހ ވަގުތެއްަގއިވެްސ  )ޅ(  

 ލިބިފައިާވ ފުލުހުންނެވެ. ންސުވާލުުކރަންވާނީ، ޚާއްަޞ ތަމްރީ

ކުްއޖާގެ ޢުމުރަށާިއ ކުށުގެ ތުހުމަުތގައިާވ ކުޑަކުއްޖަާކ ސުވާުލކުރަންވާނީ، އެ )ކ(  

އެކުއްޖާއަށް ކަންކަން ަފހުމްވާ މިންަވރަށާިއ އެުކއްޖާެގ ޞިއްީޙ އަިދ 

ތިމާޢީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިިވ ކަންަކން ކަށަވަުރވާެނ ޖްއި

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 ނިދުމަށާއި އަރާމުުކރަން އެކަީށގެންވާ ވަގުުތ ލިބުން؛  (1)   

)ދޭއް( ގަޑިއިރަްށވުެރ އިތުރުުނާވގޮތަށް  2ގިނަވެގެން   (2)   

 ސުވާލުުކރުން؛

ގެ ފަހުްނ ކުޑަުކއްޖަކާ  10ެގ ކުރިްނ އަދި ރޭގަނޑު  8ހެނދުނު   (3)   

 ސުވާލުނުކުރުން؛

ފަހަރަްށވާ ގޮތަށް  4 ކޮންމެ ދުވާލެއްގެ ަމއްޗަށް މަދުވެގެން  (4)   

 ކެއުމާއި ބުއިްނ ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

 ލަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުން.ސީވާނެ ވަފާޚާނާއާއި ތާިހރު  (5)   

ކުށުގެ ތުހުމަުތގައިާވ ކުޑަކުއްޖަާކ ސުވާުލކުރަންވާީނ، އެކުއްޖާެގ  )އ(  

ބެލެނިވެރިެއއް، ނުވަަތ ބެލެނިެވރިއަކަްށ ހާޒިރުެވވެން ނެްތ ޙާލަތެއްަގއި، 

 އެކުއްޖެއްެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަްތކޮށްދެވޭނެ ެއހެން ަފރާތެއްެގ ހާޒިރުގަެއވެ.
 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުރާ ާޙލަތުގައި ފިޔަވައި އެޫންނ  56މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .55 ލައި ފާސްކުރުން ބަ 

ޙާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެްނާވ ސަބަބެްއ އޮެވގެން ުކއްޖަކު ަބލަިއ 

ފާސްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
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 ިއ ފާސްުކރެވިދާނެއެވެ.ފުލުހުންނަށް ކުޑަކުއްޖަުކ ބަލަ

ކުޑަކުއްޖަކު ަބލަިއ ފާސްކުރުުމގެ ކުރިން، އެކުއްާޖ ބަލަިއ ފާސްކުރަން އުޭޅ  )ށ(  

ކަމާއި، އެުކއްޖާ ަބލަިއ ފާސްުކރެވެީނ ކީްއވެގެންކަން، އެކުްއޖާއަށް ފަހުމްވާެނ 

 ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ުކއްޖާެގ ކަރާާމތަށް އުނިކަމެްއ ކުޑަކުއްޖަކު ަބލަިއ ފާސްކުރަްނވާނީ، އެ )ނ(  

ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން، އެކުއްޖާާއ އެްއ ޖިންސެއްެގ ުފލުހެކެވެ. އެްއ 

ޖިންސެއްގެ ފުުލހެއް ނެތްނަމަ، ުކއްޖާ ބަލަިއ ފާސްުކާރނީ، އެކުއްޖާެގ 

ލަޙަތު ޙިމާޔަތްުކރާނެ ެއކުއްޖާާއ އެްއ ޖިންެސއްގެ ަފރާތެްއ ޞްމަ

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ގެ ހަިށގަނޑުގެ ބޭރުން ަބލައި ފާސްުކރާ ުކރުން ފިަޔވައި، ކުއްޖެއްެގ ކުއްޖާ )ރ(  

އަންނައުނު ބޭލުމަށްފަހު އެކުއްޖާެގ ހަށިގަނޑު ަބލައި ފާްސކުރަން ޖެހިއްެޖ 

ަވނަ މާއްދާގައިާވ  56ޙާލަތެއްގަިއ އެކަްނ ކުރަްނވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލައި 
އި އެތެރެހަށީގެ ފާސްކުރުމާ 

 ސާމްޕަލް ނެގުން 

ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަިއ ފާސްކުރުމުަގއި، އޭނާެގ ޖިންސީ ގުނަަވނެއް ހާމަކުރަްނ  )ހ(  .56

ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، ނުވަަތ އެއިްނ ގުނަވަެނއް ަބލަިއ 

ފާސްކުރަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، ުނވަަތ އެތެެރހަށީެގ ސާމްޕަެލްއ 

، ެއ މައްސަަލއާގުޭޅ ވަިކ ހެްއކެްއ ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަްނ ކުރަްނވާނީ

ހުރީ ެއކުއްޖާގެ ގައިަގއިކަން ޤަބޫުލކުރެޭވ އެކަީށގެންވާ ެހކި ފުލުހުންނަްށ 

     ލިބިފައިވާކަން ޤާީޟއަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ، ކޯުޓ އަުމރެއްގެ ދަށުން، 

 އެ އަމުުރގައި ަބޔާންވެގެންާވ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ. 

ގުނަވަނެްއ ބަަލއި ފާސްުކރަންވާނީ ުނވަތަ އެެތރެހަށީެގ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ  )ށ(  

ސާމްޕަލް ނަގަންވާނީ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުަގއި، ޑޮްކޓަރެއް ުނވަަތ 

 ހުއްދަލިބިފައިާވ ޞިއްީޙ އެހީެތރިއެްއގެ ެއހީގަެއވެ.

ެއ މައްަސލައިެގ    އެތެރެހަށީެގ ސާމްަޕލެްއ ނަގަިއގެން މެނުވީ،   (1)   

 ންދެވެން ނެތުން؛ އަދި ތަޙްޤީޤު ކުރިއަްށގެ
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އެ މައްަސލަާއ ގުޅޭ ަވކި ހެއްކެްއ ުހީރ އެކުއްޖާެގ ަގއިގަިއ ކަމަށް   (2)   

 ޤަބޫލުކުރުމުަގއި އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވުން؛

އެފަދައިން އެތެރެހަީށގެ ސާމްޕަލެްއ ނެގުމަކީ ކުއްާޖގެ ޞިްއޙަތަށް   (3)   

 ގެއްލުންވާެނ ކަމެއް ކަމުގައިނުވުން.

އްޙީ ޚިދުމަތްޭދ ޞި ޑަކުއްޖެއްގެ އެތެރެހަީށގެ ސާމްަޕލް ނަގަްނވާނީ ކު )ނ(  

 މަރުކަޒެއްގަެއވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ އެދުމުެގ މަތިން މެނުވީ ކުޑަުކއްޖެއްގެ ޖިންީސ ުގނަވަނެއް ބަލަިއ  )ރ(  

ފާސްކުރަންވާނީ ނުވަަތ އެތެެރހަށީގެ ސާމްަޕލް ނަގަންާވނީ އެކުއްޖާެގ 

 އެވެ.ބެލެނިވެރިެއއްގެ ހާޒިރުގަ 

މި މާއްދާގެ )ރ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައިްނބަފައިން ނުވަަތ  )ބ(  

ބެލެނިވެރިެއއްގެ ހާޒިރުގަިއ އެކުއްޖާ ަބލައި ފާސްުކރަން ނުވަތަ ސާމްޕަްލ 

ނަގަން އެކުއްޖާ ބޭނުންނުވާނަމަ، އެކުއްާޖގެ ބެލެނިެވިރޔާ ހާޒިރުަގިއ 

މަެވސް، އެ ާޙލަތުގަިއވެސް ކުއްޖާެގ ބަހައްޓައިގެންނުވާެނއެވެ. އެހެންނަ

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ެއހެން މީހަުކ އެތަުނގައި ހާޒިުރެވ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ޙާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައިވާ 

 ކުދިންނާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން 
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުުކރުމުގައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ   .57

ގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަުކގައިާވ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ޖަސްޓިސް

ޢަމަލުކުރާެނ ޚާއްަޞ އުޫސލުތަކެްއ ިމ ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަާދ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ޖިސްމާނީ ގޮތުން ޞިއްީޙ މައްސަލަެއއް މެދުެވރިވެފަިއވާ ކުިދން؛ )ހ(  

ދުންތެރިކަމެއް ހުިރ ނުވަަތ ނަފްސާނީ އަިނޔާއެއް ލިބިފައިާވ ނަފްސާނީ ނުކުޅެ )ށ(  

 ކުދިން؛

 ކުށުގެ ޝިާކރައަކަށްވެަފއިވާ ކަމަށް ބެެލވޭ ކުދިން؛ )ނ(  

 ޢުމުރުން ހަުގ ކުދިން؛ )ރ(  

 މާބަނޑު އަންހެން ކުދިންނާއި ަދރިންނާ ެއކުގަިއވާ މައިން؛ )ބ(  

 ން؛ ބެލެނިވެރިން އިހުމާުލވެފައިާވ ކުދި )ޅ(  
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 މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެަފއިވާ ކުދިން؛ )ކ(  

 ލިޔަން ކިޔަްނ ނޭނގޭ ކުދިން؛ )އ(  

 ނުރައްކަލަްށ ހުށަހެޅިފައިާވ ކުދިން )ސްޓޭޓަސް އޮފެންޑަރސް(؛ )ވ(  

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 
 

އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ 

 ވީ ބަންދުނުކުރުން ގޮތުގައި މެނު 
ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުެރވޭ ކުޑަުކއްޖަކު ޝަރީޢަްތ  )ހ(  .58

ފެށުމުގެ ކުރިްނ ބަންދުގަިއ ބަހައްޓަްނވާނީ، ޚާއްަޞ ޙާލަްތތަކެއްގައި، ޯކުޓ 

 އަމުރެއްެގ ދަށުންނެވެ. 

ވޭ ކުޑަުކއްޖަކު ޝަރީޢަްތ ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުރެ  )ށ(  

ފެށުމުގެ ކުރިްނ ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމަށް ނިންމުމުެގ ކުރިން، އޭނާ ބަންދުަގިއ 

ބެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުގަިއ އެނޫްނ ޝަުރޠުތަކެްއ ކަނޑައެޅެްނ އޮތްޯތ ކޯޓުްނ 

 ބަލަންވާނެއެވެ. 
 

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 
ނިންމުމުގައި ޤާޟީ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ހިފެހެއްޭޓ ނުވަތަ ހައްަޔރުކުެރވޭ ކުޑަުކއްޖަކު ޝަރީޢަްތ  )ހ(  .59

ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންދުަގއި ބެެހއްޓުމަށް ޤާޟީ ނިންމަންާވނީ، އޭނާ ކުިރ 

ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށަީކ ބޮޑު ކުށެއް ކަުމގައިވެފައި، ައދި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ހުަށހަޅާ ރިޕޯޓަްށ ރިޢާޔަްތުކރުމަށްފަހު، އޭާނ  އޮފް ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްއިން 

 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަްއ މެދުވެިރވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމައެވެ.

އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުުކރެވިފައިާވ މައްސަަލއިގެ ހެކި ޮފުރވުމަށް   (1)   

ނުވަތަ ެއ މަްއސަލަިއގަިއ ހެކިބަްސ ދޭްނ ުހިރ މީހަކަްށ ުނފޫޒެއް 

 މަށް އޭާނ މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެެލވުން؛ފޯރުވު

 އޭނާ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށއް ކޮށްފާެނ ކަމަށް ބެެލވުން؛ ނުވަތަ   (2)   

 އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަށް ބެެލވުން؛ ނުވަތަ   (3)   

 އޭނާ ފިލައިފާނެ ކަމަށް ބެެލވުން؛ ނުވަތަ   (4)   

ެގ ނުވަތަ އޭނާެގ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮްށލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢު  (5)   
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 އަމިއްލަ ަސލާމަތަށް ނުަރއްކަެލއް ުކރިމަތިވެދާނެ ކަމަްށ ބެލެުވން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކުޑަުކއްޖަކު ބަންދުުކރަްނ ނިންމަންވާނީ،  )ށ(  

މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރުމާެއކު، ބަންދުކުރުްނ 

އް އެޅެން އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެޫނން ގޮތެއް ނެްތ ފިޔަވައި އެނޫން ފިޔަވަޅެ

 ޙާލަތުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކުާރ ޙާލަތުަގއިވެްސ ކުޑަކުއްަޖުކ  )ނ(  

 ބަންދުކުރަންވާނީ ެއކަށީގެންާވ އެންމެ ުކރު މުއްދަތަކަެށވެ. 

ސް ކޮންެމ އެއް ުކއްޖަކަށްވުެރ ގިަނ ކުދިން ހިމެޭނ މައްސަަލއެއްގަިއވިޔަ )ރ(  

 ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުެރވޭ މައްސަަލއަކީ ވަކި ހެކިތަަކކާއި ޙާލަތްތަކެްއ 

އެ މައްޗަްށ ހިނގާެނ މައްސަަލއެްއ ކަމުގަިއވާތީއާއި، ކުށްުކރަން މެދުެވރިާވ 

  ޙާލަތްތައްވެސް ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތުވާނެތީ، މި މާއްދާެގ 

ކު ބަންދުަގއި ބެހެއްޓޭނެ ުމއްދަތު ކަނޑައަޅަންވާނީ )ނ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަ

 އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖެއްެގ ޙާލަތަްށ ވަކިން ރިޢާޔަތްުކރުމަށްފަުހގައެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަުކ ބަންދުކުރުމަްށ ޤާޟީ ނިންިމ  )ބ(  

ުތ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ެއ ނިންމުން ނިންމަްނ މެދުވެިރވި ސަަބބު ނުވަަތ ޙާލަ

ދެމިއޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ ގަވާއިދުްނ ކޯޓަްށ ރިޕޯޓުުކރުމަށް ުފުލހުންނަށް ޤާީޟ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ާޙލަތު ނުވަތަ ސަބަބު ނެިތގޮސްފައިވާނަމަ، 

އެކުއްާޖ ބަންދުން ދޫުކރުމަްށ ޤާޟީ އަމުރުުކރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުޑަކުއްަޖުކ 

އި، އެުކއްޖާ ބަންުދކުރުމަށް ޤާީޟ ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަުކގަ

ނިންމާ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެްއވެސް ފަާރތަކުން ހުށަނޭިޅ 

ނަމަވެސް، އެުކއްޖާ ބަންދުުކރުމަްށ ނިންމި ނިންމުްނ މެދުވެރިިވ ސަބަުބ 

)ފަަނރަ( ުދވަހަކުން ޤާީޟ  15 ނުވަތަ ޙާލަތު ދެމިއޮތްތޯ ކޮންމެ

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކުެރވޭ ކުޑަކުއްޖަުކ ދޫކޮްށލުމަށް ޤާީޟ  )ހ(  .60 ޝަރުޠަކާއެކު ދޫކޮށްލުން 

ނިންމުމުގައި، އަންނަނިިވ ކަންކަމުެގ ތެރެއިްނ ކަމަކަްށ ަޝރުޠުކޮށް، އޭާނ 

 ދޫކޮށްލުމަށް ޤާޟީއަށް ނިންމިދާނެެއވެ.



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު                 1152 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 52 

ފު އެއްވެްސ ޢަމަލެްއ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަިއރު ޤާނޫނާ ޚިލާ  (1)   

 ނުވަތަ އިތުުރ ކުށެްއ ނުކުރުން؛

ތަޙްޤީޤު މަރުަޙލާގަިއ ތަޙްޤީޤުުކާރ ފަރާތުްނ ހާޒިުރވާން އަންާގ   (2)   

 ތަންތަނަށް ހާޒިރުވުން؛

ޝަރީޢަތުގެ މަރުަޙލާގަިއ ކޯޓަށް ހާިޒރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް   (3)   

 ހާޒިރުވުން؛

 ގަވާއިދުން ސްޫކލަށްދިއުން؛  (4)   

 ؛ވުންކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޕްޮރގްރާމެއްަގއި ބަިއވެރި   (5)   

 މީުހންނާ ،ތަންތަނާއި އުޅޭނޫޅޭ ،ދަތުރު ފަތުރުކުރުާމއި  (6)   

 ؛ޢަމަުލކުރުން ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން މުޢާމަލާތްކުރުމާމެދު

           އަދި ،ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު މީހާާއއި  (7)   

 މީުހންނާ ޤަޫބލުކުެރވޭ ކަމަށް ދޭނެ ހެކިބަސް މައްސަލަިއގައި އެ

 ؛ބައްަދލުނުކުރުން  މުޢާމަލާތްނުކުރުމާއި

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިާދރާއަކަްށ ނުވަަތ ެއހެންވެްސ އިާދާރއަކަށް   (8)   

 ؛ުކރުންގަވާއިދުން ރިޕޯޓު 

ގޭގަިއ ުހރުމަށް ކަނޑައަޅަިއ އަންގާަފއިާވ ވަގުުތގަިއ ނުވަތަ   (9)   

 މަލުުކރުން؛މުއްދަތުގައި ެއގޮތަށް ޢަ

 ުނވަތަ ނަފްސާނީ ަފރުާވ ލިބިގަުތން؛ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޞިއްޙީ  (10)   

ތަޢުލީމު ޙާޞިލުުކރުމަށް ނުވަަތ އެނޫންވެސް އެހެން ބޭނުެމއްގަިއ   (11)   

ކަނޑައަޅާ ަވކި ވަގުެތއްގައި، ކަނޑައަޅާފައިާވ ވަިކ  ،ހުދޫކުރުމަށްފަ

 ތަނަކަށް ބަންދުގައި ހުރުމަށް އެނބުރި އައުން؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ޑައިވަރޝަންެގ  36މި ޤާނޫނުގެ   (12)   

 ފިޔަވަޅެއްގައި ަބއިވެުރވުމަށް އެްނގުން؛

ކުދިން ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ެބލެހެއްޓުމަްށ މައިންބަފަިއންނަށް   (13)   

 އެންގުން؛

 ހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮްގރާމެއްަގއި ބަިއވެރިުކރުން.ރީ  (14)   
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ުކރާ ޕްޮރގްރާމްގަިއ ބައިެވިރވުމަށް ންމްރީހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަ  (15)   

 މައިންބަފައިންނަށް އެންގުން؛

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު ދޫކޮްށލާއިުރ ފައިާސ ބެހެއްޓުމަށްފަުހ  )ށ(  

 ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޫދކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ ދަުށން ޝަރުޠުކޮްށ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކުެރވޭ ކުއްޖަުކ މި  )ނ(  

ދޫކޮށްލާ ދޫކޮްށލުމަކީ، ކޯޓުްނ ބޭނުންވެއްެޖ ޙާލަތެްއގަިއ މުރާޖަޢާކުރެވިާދެނ 

 ނިންމުމެކެވެ.
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 
 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ 

 ދަޢުވާ އުފުލުން 
ިއ ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލަްށ ކުޑަކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ދަޢުވާުކރުމަށްޓަކަ )ހ(  .61

ހުށަހެޅޭ މައްަސލައަކާމެުދ އެކަީށގެންާވ އަަވސް މިެނއްގަިއ ޕްރޮިސކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލް ގޮެތއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަްށ ކުށެްއ ސާބިުތވާ މިްނވަރަްށ މައްަސލައެއްަގިއ ހެިކ  )ށ(  

ށުގެ ދަޢުާވ އުފުަލންވީ ހަމައެކަިނ ލިބިފައިހުރުމަީކ އެުކއްޖެއްގެ މަްއޗަށް ެއ ކު

ސަބަބަށް ވެގެންނުވާނެެއވެ. ކޮންމެ ާޙލަތެއްަގއިވެސް، ުކްއޖާގެ ޢުމުރަށާއި، 

ކުށް ކުރަްނ މެދުެވރިވި ާޙލަތަށާއި، ، ތަސައްރަފު ފުދިފަިއވާ މިންަވރަށާއި

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށާއި، ުކއްޖާ ހެޮޔގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަްށ 

 ހިންމުކަމަށާއި، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްުކަރންވާނެއެވެ.ގެނައުމުގެ މު

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކުއްާޖެގ ޙާލަުތ ެދނެގަތުމަށްޓަކަިއ  )ނ(  

 ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެަރލް ބާްއވަންވާެނއެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކަންަކމަށް ހަނިކަމެްއ  61މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .62 ޑައިވަރޝަނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން 

ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން، ކުޑަކުއްޖެްއގެ ަމއްޗަށް ދަުޢވާކުރުމަށްޓަކަިއ 

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލަށް ަމއްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމާއެުކ، އަންނަނިިވ 

ނައުމުެގ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާ ެހޔޮގޮތުަގއި އަނބުރާ މުޖުތަަމޢަށް ގެ

މުހިންމުކަން ބޮޑު ކަމަށް ބެލެޭވ ޙާލަތުަގއި، އެކުއްާޖގެ މައްޗަށް ޖިނާީއ 
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ދަޢުވާ އުފުލުމުެގ ބަދަުލގައި ޑަިއވަރޝަންެގ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަުޅ 

 އެޅުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

 ކުއްޖާގެ ޢުމުާރއި ުކއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ާޙލަތް؛  (1)   

ހުމަތުކުެރވޭ ކުށުގެ ާބވަތާއި، އެ ަޢމަލުެގ އެކުއްޖާ ކުިރ ކަމަށް ތު  (2)   

 ކުޑަބޮޑުމިން؛

 އެކުއްޖާ ުކރިން ޤާނޫނާ ިޚލާފުވެފައިވާނަަމ އެކަން؛  (3)   

 ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ާޙލަތު؛  (4)   

 ކުށުގެ ޢަމަލުެގ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމުެގ ކުޑަބޮޑުމިން؛  (5)   

ގެ ދަށުްނ ފިޔަވަުޅ ެއޅުމުގެ ކުއްޖާއާމެދު ޑައިަވރޝަންެގ ނިޒާމު  (6)   

 މުހިންމުކަން؛

 މައްސަލައިަގއި ހިމެޭނ ވަށައިގެްނވާ އެންެމހައި ކަްނކަން.  (7)   

ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޑަިއވަރޝަްނގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ  )ށ(  

ނުވަތަ ދަޢުވާުކރުމަށް ނިންމުމުެގ ކުރިން، ރިސްްކ އެސެްސމަންޓް ރިޕޯޓާިއ 

ންފަރެންސިންގ އިްނ ލިބޭ މަުޢލޫމާތަށް ޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެެނރަްލ ކޭސް ކޮ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްެޖއްގެ މަްއޗަށް ޑައިަވރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުްނ  )ނ(  

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަަދލުގަިއ ދަޢުާވ އުފުލަްނ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަްލ 

މި ސަބަބު ކުއްޖާއަށާއި، ކުއްޖާެގ ނިންމައިފިނަމަ، އެފަދައިން ނިން

ބެލެނިވެރިާޔ އަދި ކުއްޖާގެ ެބލެނިެވރިޔާ ހާޒިރުނުވާ ާޙލަުތގައި، އެކުއްާޖެގ 

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާެނ ފަރާތަކަްށ ލިޔުމުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ހުަށހަޅާ ދަޢުވާގެ ލިެޔކިޔުންތައް ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނީ،  )ރ(  

ރިސްްކ އެސެސްމަންްޓ ރިޕޯާޓއި ކޭސް ކޮންފަރެްނސިންގއިން ލިޭބ  ކުއްޖާގެ

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަްނޖެހޭ ސަބަބުތަްއ 

 ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ނިންމުމަކާއެުކގައެވެ.
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 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 

 

އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް 

 ން ކުރެވު 
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުުފލޭ ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށްމެ، މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްުލ   .63

( ހައެއް) 6 ގިނަވެގެން ،ތެރޭަގއި މުއްދަތެްއގެ ައވަސް އެކަީށގެންވާކޯޓެއްގައި، 

 ދި އިންޞާފުން ަޝރީޢަތްކުރެވުުމގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންވެެއވެ. އަ ތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ 

 ުހރަހެއް  ުނވަތަ މަްއސަލައެއް ދަތި ުކރަން ހައްލު، ކަންކަމާއި  ދިމާވާ ކުއްލިއަކަށް 

 ސަބަބުތައް  އެ  ، ނިމިފައިނުވާނަމަ ަޝރީޢަތް  ެތރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  ދިމާވެގެން

 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް، ބެލެިނވެރިޔާައށާއި ކުއްޖާގެ ، ކުއްޖާއަށާއި  އެކަން، ބަޔާންކޮށް

( ހަެއއް) 6 އިތުރު ފެށިެގން މުއްދަތުން އެ، އަްނގައި ޖަސްޓިސްއަށް ޖުވެނައިލް

  .ނިންމަންވާނެއެވެ  މައްަސލައެއް  އެ އަދި ެތރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ކުޑަކުދިންެގ  )ހ(  .64 ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތައް 

 ޢާންމުކޮށް ހުުޅވާނުލައެވެ. މައްސަލަތަކުގަިއ ޝަރީޢަތްތަްއ ހިްނގަންވާނީ،

ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސްތަކުަގިއ ދެކެޭވ ާވހަކަތަކާއި، އެނޫންެވސް ކުއްާޖެގ ޒާީތ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތާއި، ކުއްޖާއަކީ ާކކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް، 

 ާޒތީ  ކުއްޖާގެ  ޢާންމުކުރަންާވނީ ޤަިޟއްޔާތައް  އަދިޢާންމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތުަތއް  ދެެނގަނެވޭނެފަދަ ކާުކކަން ކުއްޖާއަކީ ، ޢުލޫމާތާއިމަ

 .އުނިކުރުމަށްފަހުަގއެވެ

 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި 

 ލިބިގަތުން 
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެޭވ ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ދަުޢވާގެ ަޝރީޢަްތ  )ހ(  .65

ނީ ވަކީލެްއގެ އެީހ ހިންގަންވާނީ، އެކުއްޖާެގ ދިފާޢުގައި ވަާކލާތުކުރާނެ ޤާނޫ

 ލިބިދިނުމާއެކުގައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީަލކާ ނުލައި އެއްވެްސ ޝަރީޢަތެްއ ބޭއްވިއްޖެނަމަ،  )ށ(  

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެިރކަމާއެކު ކުށުން ަބރީޢަވާން މަސައްކަތްކުރުަމްށ 

ކަމުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެުކއްޖާއަށް ލިބިދޭ ަޙއްޤު ހިފެެހއްޓުނީ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.
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 ތުހުމަތެއްގެ  ިޖނާއީ އުފުލޭ ަމއްޗަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ، ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ދިފާޢުގައި  އެކުްއޖާގެ ހިްނގަންވާނީ  ަޝރީޢަތް ހުށަހެޅިގެން  ކޯޓަށް  ދަޢުވާ

 ޤާނޫނީ  އެުކއްޖާއަކީ . ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ ަވކީލަކު  ޤާނޫނީ  ވަކާލާތުުކރާނެ

، ކަމުގައިވާނަމަ  ކުއްޖަކު  ނެތް ތަނަވަސްކަމެއް  ަޢއްޔަންކުެރވޭފަދަ ވަކީލަކު

 އަދި . ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެއެވެ ވަީކލަކު  ޤާނޫނީ  އެކުއްޖަކަށް  ދައުލަތުން

 ޖުވެނަިއލް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް، ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ އެކުއްޖާއަށް 

 . ވެކަށަަވރުކުރަްނވާނެއެ ޖަސްޓިސްއިން
 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި 
ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިން 

 ބައިވެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ކުއްޖާގެ ޝަރީޢަތް ހިނގާއިރު، ުކއްޖާގެ ބެލެނިެވރިން ނުަވތަ ބަލަދުވެރިްނ  )ހ(  .66

އެ ޝަރީޢަތަށް ހާިޒރުވުމަކީ ުކއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް 

، ކުއްޖާެގ މައްޗަށް ުކރެޭވ ދަޢުވާގެ ަޝރީަޢތުގައި ކުއްޖާެގ ކަމުގައިވާނަމަ

 ބެލެނިވެރިން ުނވަތަ ަބލަދުވެރިްނ ހާޒިުރވެ ުހރުމުގެ ަޙއްޤު ިލބިގެންވެއެވެ.

 ކުއްޖާގެ ޝަރީޢަތް ހިނގާއިރު، ުކއްޖާގެ ބެލެނިެވރިން ނުަވތަ ބަލަދުވެރިްނ  )ށ(  

ށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް އެ ޝަރީޢަތަށް ހާިޒރުވުމަކީ ުކއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަ

ކަމުގައިނުވާ ާޙލަތުގައި، ކުއްޖާެގ މައްޗަްށ ކުެރވޭ ދަޢުާވެގ ޝަރީޢަތުގަިއ 

ލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރާ ަފރާތް ހާޒިުރވެ ހުރުމުގެ ޙައްުޤ ޞްއެކުއްޖާގެ މަ

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

 އަންނަނިވި ، ަބލާިއރު ޝަރީޢަތުން ަސލަމައް ކުށަކާގުޅޭ ކުރާ  ކުޑަކުއްޖަކު )ހ( .67 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީން 

 . ހާިޒރުކުރަްނވާނެއެވެ މަޖިީލހަށް ަޝރީޢަތުގެ ފަރާތްތައް

 ؛ަފރާތް ދަޢުވާކުރާ (1)   

 ؛ަފރާތް ލިބޭ ދަޢުވާ (2)   

 ަމޞްލަޙަތު ުކއްޖާގެ ނުވަތަ ބަލަދުެވރިޔާ ުނވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ (3)   

 ؛ފަރާތް  ޙިމާޔަތްކުރާ

 ؛ވަކީލު ފާޢީދި ކުއްޖާގެ (4)   

 .ފަރާެތއް ތަމްީސލުކުރާ  ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް (5)   

 އަންނަނިވި  އިުތރުން ފަރާތްތަުކގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
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 ހުރަެހއް  މާއްދާ މި ހާޒިުރކުރުމަށް މަިޖލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތްތައް

 .ނާޅައެވެ

 ؛ަފރާތް ބުނުލި ގެއްލުން (1)   

 ؛ފަރާްތތައް އެންމެހައި  ހާޒިުރކުރާ ަޝރީޢަތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން (2)   

 ނިޒާމާ ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ ، ކޮލެޖްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި  (3)   

 ތަމްރީން ކޯޓަށް މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ  މަސައްކަތްަތއް ގުޅުންހުރި

 ހުއްދަދޭ ކޯޓުން  ތެރެއިން  ފަރާތްަތކުގެ  އަންނަ ހޯދުމަށްޓަކައި

 .ފަރާތްތައް

 ހާޒިރުކުެރވޭ  ގޮުތަގއި ހެްއކެއްގެ  މަްއސަލަިއގައި  ުނވަތަ ުކއްޖާ ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ނ(  

 ކިޔަވަންދާ  މަުރކަޒަކަށް އުނގަންަނއިދޭ ތަޢުލީމު  ުނވަތަ ސްޫކލަކަށް ފަރާތަކީ

 ުނވަތަ  ސްކޫލަށް، ާތވަލްުކރަންވާނީ ަޝރީޢަތް މައްސަލަިއގެ، ކުއްޖެއްނަމަ

 ދަތިނުވާނެ  ގަޑިތަކަށް ހާޒިރުވާންެޖހޭ ަމރުކަޒަށް  އުނގަންނައިދޭ ތަޢުލީމު

 .ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

 މަޖިލީހަށް  ަޝރީޢަތުގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 އަމުރު  ހާޒިުރވުމުގެ ަބލަދުވެިރޔާއަށް ނުވަތަ ބެލެނިެވރިޔާ ކުއްޖާގެ

  ، ހާިޒރުނުވެއްޖެނަމަ ކޯޓަށް  އެފަރާތުން ސަބަބެއްނެތި ޤްބޫލުމަ، ފޮނުވުމުން

 މަޞްލަޙަތު  ކުްއޖާގެ ގޮތުން ެބލެނިވެިރއެއްގެ މަޖިލީެހއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެ

 އިދާރާގެ  ދަުއލަތުގެ މަަސއްކަތްކުރާ  މަޞްލަޙަތުަގއި ކުއްޖާގެ  ބަލަހައްޓާނީ 

 . މީހެެކވެ ހާޒިުރވާ ފަރާތުން

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެްއގެ ގުޅޭ ކުށަކާ ރާކު ކުޑަކުއްޖަކު )ބ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި، ހިންގާނަމަ ކޯޓެއްގައި

 މަޖިލީހަށް  ަޝރީޢަތުގެ  ފަރާތެއް  ެއއްވެސް  ތްތަކުންކުރެ ފަރާ

 އެކުއްޖެއްގެ ، ހުރިަނމަ ޙާލަތެްއގައި  ހާޒިރުުނވެވޭ  ނުވަތަ ، ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

 ކުއްޖާގެ  ބަލަަހްއޓާނީ ލަޙަތުމަޞް  ކުއްޖާގެ ގޮތުން ލެނިވެރިެއއްގެބެ

 ރަށެއްގެ  އެ، ގުޅިެގން އިދާރާއާ ދަުއލަތުގެ މަސައްކަްތކުރާ މަޞްލަޙަތުގައި

 ކަނޑައަޅާ  އިާދރާިއން އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއިން  ަކއުންސިލުގެ  ރަށު

 . ފަރާތަކުންނެވެ
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 ގެއްލުމެއް  ފަރާަތކަށް ްއވެސްއެ ގުޅިގެން ކުަށކާ ކުރާ ކުޑަކުއްޖަކު )ޅ(  

 އަދި  ގަޑި ދުަވހާއި ާބއްވާ އަޑުއެހުން ފުރަތަމަ މައްސަލައިގެ ، ލިބިފައިވާނަމަ

 ކޯޓުން  ފަރާތަށް ލިބުނު  ގެްއލުން ގަޑި ދުަވހާއި ުކރާ ޙުކުމް މައްސަލައިގެ 

 މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަުތގެ އެފަރާތުން، އެހެންނަމަެވސް. އަންގަންވާނެއެވެ

 . ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ ހާޒިރުވުމަކީ

 ގެއްލުމެއް  ފަރާަތކަށް އެްއވެސް ގުޅިގެން ކުަށކާ ކުރާ ޑަކުއްޖަކުކު )ކ(  

 ގޮތް  ނިމުނު މައްަސލަ، ުކރުމާއެކު ުޙކުމް މަްއސަލަެއއްގެ އެ، ލިބިފައިވާނަމަ

 .އަންގަންވާނެެއވެ ކޯޓުން ަފރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުން

 ކުށްކުރާ  ިއތުރުން ަފރާތްތަކުގެ އިވާަބޔާންކޮށްފަ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )އ(  

 ކުއްޖެއް  ެބލެވޭ ގޮުތގައި ފަރާެތއްގެ އަނިާޔލިބިފައިވާ ކުޑަކުއްޖާއަކީ

 ދައުލަުތގެ  ޙިމާޔަްތކުރާ މަޞްލަޙަތު ފަރާތްތަުކގެ ލިބޭ އަނިޔާ، ކަމުގައިވާނަމަ

ފަރާތުން މީހަުކ  މަސައްކަތްުކރާ ކުދިންނާއެކު އެފަދަ ުނވަތަ މީހަކު އިދާރާގެ

 ތުގެ މަޖިީލހަށް ހާިޒރުވާންވާނެެއވެ.ޢަރީޝަ

 

ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި 

 ނިޒާމެއް ކަމުގައިވުން 
ކުއްޖާެގ ޝަރީޢަްތ ހިނާގއިރު، ޝަރީޢަތްުކރެޭވ ތަނާިއ، ޝަރީޢަތުެގ  )ހ(  .68

އަޑުއެހުންތައް ހިންގުުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫލުަތްއ ކަނޑައެޅިފައި 

ގޮތުގެމަތިން،  މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮްތވާ ހުންނަންވާނީ، ބައިނަްލއަޤްވާީމ 

ކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި، ކުޑަކުދިންނަށް ފަޭސހައިްނ ވާޞިުލވެވޭެނ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްެގ ޝަރީޢަްތ ކުރުުމގަިއ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ކުްއޖާއަށް ދޭހަވާެނ  )ށ(  

 ބަހުރުވަެއވެ.

 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެޭވ ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ަޝރީޢަތެއްަގއި، ކުއްާޖ އިޢުތިރާފުވާްނ   .69 އިޢުތިރާފުވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރުން 

އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ މަޖުބޫރުކޮްށގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ައމިއްލަ ނަފްާސ ދެކޮޅަށް 

 ބަޔާނެއް ދިނުމަށްވެސް މަޖުބޫުރކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

ޔާންކޮށްފަިއާވ ޙައްޤުތަކުެގ އިުތރުން، ކުޑަކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ކުެރޭވ މި ބާބުގަިއ ބަ  .70 ޢާންމު އިޖުރާއަތު ހިނގުން 

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާެގ ޝަރީޢަތެްއގައި، ޖިނާއީ އިޖުާރއަުތގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ 
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އިޖުރާއަާތ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކަންުކރެވުމުެގ ަޙއްޤު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްެމ 

ތުެގ މަރުޙަާލގައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހަިއ ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ޝަރީޢަ

 ޙައްޤުތައް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެޭވ ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ދަުޢވާގެ ަޝރީޢަްތ  )ހ(  .71 މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެުކއްޖާއާމެދު ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް އެކުއްާޖ 

ފައިވާކަމަށް، އެ ކުށް ސާބިތުުކރުމަށް އޮންނަ ޤާނޫީނ މިންގަނޑުން ކޮށް

ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކުއްޖާެގ މައްޗަްށ ެއ ކުްށ ސާބިތުވާ ކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު މައްސަަލ ނިންމަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ކުރެޭވ ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ދަުޢވާގެ ަޝރީޢަްތ  )ށ(  

ހަމަކުރުމަށްފަހު، އެުކއްޖާއާމެދު ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް އެކުއްާޖ ފުރި

ކޮށްފައިވާކަމަށް، އެ ކުށް ސާބިތުުކރުމަށް އޮންނަ ޤާނޫީނ މިންގަނޑުން 

ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ، އެުކއްޖާގެ މަްއޗަށް ކުްށ ސާިބތުނުވާ ކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު މައްސަަލ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 މައްޗަށް ުކރެވޭ ޝަރީޢަުތގައި، ނިންމާ ނިންމުން އިއްވަންވާނީ، ކުއްޖާގެ )ނ(  

އަދި އެ ނިންމުން ލިޔުމަށް ިތރިކުާރއިުރ އޮންނަންާވނީ، ކުއްޖާއަްށ 

ކޮންމެހެްނ ބޭނުންކުރަންޖެޭހ ފަސޭހައިން ދޭަހވާ ޢިާބރާތަކުންނެވެ. އަިދ 

މައްޗަްށ ބޮޑެތި މީހުންގެ  ޙާލަތުގައި އެނޫން ޢިާބރާތެއް ނެތިގެން މެުނވީ

ޝަރީޢަތްކުރެޭވއިުރ ބޭނުންުކރާ ފަަދ ޢިބާރާތްަތްއ ކުޑަކުިދންނާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

ކުޑަކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ކުެރވޭ ޖިނާީއ ކުށެްއގެ ަޝރީޢަތެއްަގއި އެުކއްޖާއާމެދު ނިންާމ   .72 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ގައި އިްސތިއުނާފުކުރުމުގެ ަޙއްޤު )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭ  30ނިންމުން 

 މައްސަލައިަގއި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 
 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބަލައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަްށ ޝަރީޢަތްުކރުމަށްފަހު، އެކުއްޖާެގ މައްޗަށް ުކްށ  )ހ(  .73
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  71ނޫނުގެ ސާބިތުވާކަމަށް މި ޤާ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި މައްަސލައިގެ ާބވަތަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެުކއްޖާއާމެދު އަންނަނިވި ިފޔަވަޅުތަކުންކުެރ ިފޔަވަޅެއް ނުވަަތ 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ާބރު ޤާީޟއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

ޅާ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގައި ުތހުމަތުގައިާވ ކުްއާޖ ޤާޟީ ކަނޑައަ  (1)   

ވަކި ޝަުރޠުތަކެއް ުފރިހަމަުކރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމުެގ ގޮތުްނ 

ކުއްޖާގެ ަމއްޗަްށ ޙުކުމްކުރުްނ ފަސްުކރުމާއި، ެއ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގިއ 

އެ ަޝރުޠުތަްއ ފުިރހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ކުއްޖާެގ މައްޗަްށ ުޙކުމްކޮްށ 

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ޢަުމރުކުރުން؛ޙުކުމް 

ތުހުމަތުގައިވާ ުކއްޖާގެ މައްޗަްށ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު، ޤާޟީ ަކނޑައަޅާ   (2)   

ވަކި މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގައި ތުހުމަުތގައިވާ ކުއްޖާ ަވކި ޝަުރޠުތަެކްއ 

ފުރިހަމަކުރުމަްށ ފުރުޞަތުދިނުމުެގ ގޮތުްނ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުުރން ވަިކ 

        ިދ ެއ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ އަ ،ރުންކު މުއްދަތަކަށް ފަސް

އެ ޝަުރޠުތަްއ ކުއްާޖ ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާނަމަ، ކުއްޖާެގ މައްޗަްށ 

       ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަްނ ނުޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛ އަިދ 

އެ މުއްދަތުެގ ެތރޭގަިއ ެއ ަޝރުޠުތަްއ ކުއްާޖ 

ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުމަްށ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ކުއްާޖގެ މައްޗަށް 

 ޢަމުރުކުރުން؛

ކުށެއް ކޮްށގެން ހޯދާަފއިވާ ަފއިސާއެްއ ނުވަަތ މުދަލެްއ އެކުލެޭވ   (3)   

މައްސަލައެއްނަމަ، ެއ އެްއޗެްއ ހިފެެހއްޓުމުެގ ނުވަަތ ަދއުލަތަްށ 

 ނެގުމުގެ އަމުެރއް ެނރުން؛

ުކާރ ންޔަކުއްޖާގެ ބެލެިނވެރިާޔ ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކަިއ ކޯޓުން ޢައް   (4)   

ޤާބިލު އެހެްނ މީހަކު، ކުއްާޖ ރަނގަޅަށް ެބލުމަށާއި ރަނގަުޅ 

އަޚްލާޤެއްަގއި ގެންގުޅުމަށް އިޤްާރރުވުމުން، ުކއްޖާ ރަނގަުޅ އަޚްލާުޤ 

 ދެމެހެއްޓުން ޝަުރޠުކޮށް، ްޕރޮބޭޝަންގަިއ ދޫކުރުމަށް އަމުރުުކރުން؛

ޮރބޭޝަްނ ކުއްޖާ ރަނގަުޅ އަޚްލާުޤ ދެމެހެއްޓުން ަޝރުުޠކޮށް، ޕް  (5)   
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އޮފިސަރެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ ޕްރޮބޭޝަންަގއި ޫދކުރުމަްށ 

 އަމުރުކުރުން؛

ޕްރޮބޭޝަންގަިއ ދޫކުެރޭވ ކުއްާޖ ޤާީޟ ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިްނ   (6)   

 ކޯޓަށް ގަާވއިދުން ހާޒިުރކުރުމަށް އަމުރުުކރުން؛

 އިތުރު ުމއްދަތަކަށް ުކއްޖާ ބަންދުަގއި ނުވަަތ ްޕރޮޭބޝަންގައި   (7)   

ބެހެއްޓުމަކީ ބޭނުންެތރިކަމެްއ ނޫންކަމަށް ޤާީޟއަްށ ޤަބޫލުުކެރވޭނަމަ، 

ކުއްޖާގެ ބަންުދގެ ުނވަތަ ްޕރޮބޭޝަންެގ މުއްދަތުެގ ބާީކ ޮއތް ަބިއ 

 ބާޠިލުުކރުން؛ ނުވަތަ 

ކުށުގެ ާބވަތާިއ ކުއްާޖ ކުށްުކރަްނ މެދުވެިރިވ ޙާަލތުތަކަްށ   (8)   

ޞާފު ޤާއިުމކުރުަމށްޓަކަިއ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަިދ ޢަދުލު އިން

ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުުކރަން ލާޒިމުކުާރ ޙާލަތުަގއި، ުކއްޖާ ކުަޑކުދިންެގ 

 މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރުުކރުން.

ވަަނ  71  ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިުތވާކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ްއދާގެ )ހ( ގަިއ ިމ މާ  މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަާޅ ޙާލަތުަގއި،

ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިަޔވަޅެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  36އެކުއްޖާއާމެދު މި ޤާނޫނުގެ 

 ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅެއް ުނވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެްއ ޤާޟީއަްށ ެއޅިދާނެއެވެ.

ރުކުރުމުަގއި، ޤާީޟ ިއސްކަންދޭންވާީނ ޑައިވަރޝަންެގ ފިޔަވަޅެްއ އިޚްތިޔާ  )ނ(  

ތުހުމަތުގައިާވ ކުއްާޖ ެހޔޮގޮތުަގއި މުޖުތަމަޢަްށ ވީއެންެމ ައަވހަކަށް އެނބުިރ 

އައުމަށް ެއހީތެރިވެދިނުމަށާއި، ވީަވރަކުން ކުއްާޖ މަރުކަޒެއްަގިއ 

ބަންދުކުރުމުން އެއްކިާބވުމަށެވެ. އަދި ުތހުމަތުގައިާވ ކުއްާޖ އިޞްލާޙުވުމަްށ 

ވާ ކަންކަމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެިރކަމަށާއި، އެަކށީގެންވާ ކޮންެމ ބޭނުން

ޙާލަތެއްގަިއ އަނިާޔ ލިބުނު ަފރާތާ މަޝްަވރާކުރުމަށްަފހު، އެފަރާތުެގ 

 މަޞްލަޙަތަށްވެސް ޤާީޟ ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

އިްނ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ތެރެ )ރ(  

އެއް ފިޔަވަޅަށްުވރެ ގިނަ ިފޔަވަޅު ކުއްޖާެގ މައްޗަށް ކަނޑަެއޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ޤާޟީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
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ތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ޖް އި 

 ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުން 
ކުޑަކުއްޖެއްެގ މައްޗަްށ ޝަރީޢަތްުކރުމަށްފަހު، ެއކުއްޖާެގ މަްއޗަށް ކުްށ ސާބިތުވާކަމަްށ   .74

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި، ެއކުއްޖާއާމެުދ  71ނުގެ މި ޤާނޫ

މި ބާބުގެ ދަށުން ފިަޔވަޅުއެޅުމަށް ޤާޟީ ނިންމަންވާީނ، ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން 

ތިމާީޢ ޙާލަުތ ވަޒަންުކާރ ރިޕޯޓާއި، ކުއްާޖެގ ނަފްސާނީ ޖްތައްޔާރުުކރެޭވ އި

 ށް ރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަުހަގއެވެ.ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓުަގއިވާ ކަންކަމަ

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކާރ ޢުމުރުްނ މަތީ ކުޑަކުދިްނެގ  27މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .75 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތެރެއިން، އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާުފ ޢަމަލުތައް ކުާރ ކުޑަކުދިންނާިއ 

ކަށާއި، ކުށަްށ އަަރއިގަތުމުެގ ނުރައްަކލުަގއި ިތބޭ ކުދިންނާިއ ޢާއިލާތަ

އެކުދިންގެ ާޢއިލާތަކާއި، އެިކ ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ކުށަްށ ައރައިގަންނަްނ 

މެދުވެރިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަުރވާއާިއ އެހީތެރިކަްނ 

ޓޭޝަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިިވ ބާވަުތގެ އިްޞލާޙީ އަދި ރީހެބިލި

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ދައުލަތުްނ ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

ކުށަށް އަރަިއގަތުމުގެ ނުަރއްކަުލގައި ތިބޭ ކުިދންނަށް   (1)   

 އިންޓަރވެންޝަްނ ޕްރޮްގރާްމތައް؛-ޚާއްޞަކުރެިވގެން ހިްނގޭ ައރލީ

އަޚްލާޤީ މައްސަލަަތއް އިޞްލާޙުުކރުމަށް ޚާއްަޞކުރެޭވ   (2)   

 ޕްރޮގްރާމްތައް؛

 ރަގް ީރހެބިލިޓޭޝަްނ ނުވަތަ ަފރުވާެގ ޕްޮރގްރާމްތައް؛ޑް  (3)   

އަނިޔާވެިރ އަިދ ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައިނުާވ ކުށްކުށުަގއި ާޝމިލުާވ   (4)   

 ކުދިންނަށް ހިންގޭ އިޞްލާީޙ ޕްރޮްގރާމްތައް؛

ބަދުއަޚްލާޤީ އަދި ޖިންީސ ޢަމަލުތަުކގަިއ ޝާމިލުާވ ކުިދންނަށް   (5)   

 ލާޙީ ްޕރޮގްރާމްަތއް؛ޚާއްޞަކުރެިވގެން ހިްނގޭ އިޞް 
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އަނިޔާވެިރ އަދި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގަިއ ޝާމިުލވާ ކުދިން   (6)   

 އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ހިންޭގ ޕްރޮްގރާމްތައް؛

އެކަހެރިކޮްށ ތިބުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަށް ައނބުރާ  މުޖުތަމަޢާ  (7)   

-އިންަޓރގްރޭޝަްނ އަދި އާފްޓަރ-ރީ ގެނައުމަށް ތައްާޔރުކޮށްދޭނެ 

 ރާމްތައް؛ކެއަރެގ ޕްރޮގް 

އެނޫންވެސް ކުށަށް އަރަިއގަތުމުގެ ުނރައްަކލުގަިއ ތިބޭ ކުިދންނާއި   (8)   

އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ކުށްކުރުުމގައި ޝާމިުލވާ ކުދިން 

އިޞްލާޙުކޮށް، ީރހެބިލިޓޭްޓކުރުމަށްޓަކަިއ ހިންޭގ ާޚއްޞަ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް؛

 ރާމްތައް.ުކރުމުގެ ްޕރޮގްންހަރުދަނާ މައިންބަފައިްނ ތަމްރީ  (9)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ްޕރޮގްރާމްތަުކގެ ެތރޭގައި، ކައުންސެލިްނގ  )ށ(  

ޕްރޮގްރާމްތަާކއި، ގްރޫޕް ކައުންސެލިްނގ ޕްޮރގްރާމްަތކާއި، ފެމިީލ 

ކޮންފަރެންސްތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ކޮންަފރެންސްތަާކއި، ކޭްސ 

ވޮކޭޝަަންލ އަދި ލައިްފ ކޮންފަރެންސްތަކާއި ތަުޢލީމީ ޕްޮރގްރާމްތަާކއި، 

ސްކިލްސް ޕްޮރގްރާމްތަާކއި، ވަކި ކަމަކަށް ާޚއްަޞ އިންޓެންސިްވ 

ޕްރޮގްރާމްތަާކއި، މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާމްތަާކއި، އެނޫންވެްސ 

ޢާންމު އަދި ުކއްޖާއާިއ ޢާިއލާެގ ޙާލަތަްށ ޚާއްޞަުކެރވިގެން ހިންޭގ 

  ހިމެނެންވާނެެއވެ.ރީހެބިލިޓޭޝަްނގެ ޕްޮރގްރާމްތައް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޕްޮރގްރާމްތަުކގެ ތެޭރގައި، ކުރު މުއްދަަތްށ  )ނ(  

ނުވަތަ ދިުގ މުއްދަތަށް ެއކަހެިރކޮށްގެން ަފރުވާދޭންޖެޭހ ކުޑަކުދިންނަްށ 

 ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ްޕރޮްގރާމްތައްވެްސ ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ށް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގޭެނ  75މި ޤާނޫނުގެ  .76

ލަތްތައް، ދަުއލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެއެވެ. އެފަަދ ފަރުވާގެ ްޕރޮްގރާމްތައް، ސީވަ

 އަމިއްަލ ފަރާތްަތއް ސަރުކާުރެގ އިދާރާތަުކެގ އިތުރުން، މަދަީނ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ ުނވަތަ

 މެދުވެރިކޮށްވެްސ ދައުލަތަްށ ހިންގިދާނެެއވެ.
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ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 
ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން 

 ލިބުން 

ކުށަށް އަަރއިގަތުމުެގ ނުަރއްކަުލގައި ތިޭބ ކުދިންނާިއ ކުަށށް އަަރއިގަންަނ  )ހ(   .77

 ެއކުދިންެގ ބެލެނިވެރިންނާިއ ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ އެހީެތރިކަމާިއ އެއްާބރުލުން 

 ޢާއިލާގެ ަފރާތުން ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 އަަރއިގަންނަ  ކުަށށް ކުދިންނާއި  ތިބޭ  ނުަރއްކަުލގައި އަަރއިގަތުމުގެ  ކުށަށް )ށ(  

 އެކުދިންގެ  ގެނައުަމށް މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އިޞްލާޙުކޮށް ކުދިން

 ިލބެމުންނުދާކަމަށް އްބާުރލުންއެ ލިބެންޖެހޭ ކޯޓަށް ަފރާތުން ބެލެނިވެރިންގެ

 ޕްރޮގްރާމެްއގައި  ތަރުބިއްޔަތުުކރުމާގުޅޭ ކުދިން، ޙާލަުތގައި ފާހަގަކުެރވޭ ކޯޓަށް

 ބެލެނިެވރިޔާ  ސެޝަނެްއގައި  ަކއުންސެލިންގ ކަމާގުޅުންުހރި ނުވަތަ

  .ލިބިގެންެވއެވެ ޤާޟީއަށް ބާރު  އެންގުމުގެ  ބައިވެރިވުމަށް 
 

ިމ ޤާނޫނުެގ     މި ބާބުގަިއ ބަޔާންުކާރ ފަދަ ްޕރޮގްރާމްތަާކ ގުޅޭ ތަފްޞީުލތައް   .78 ން ފަރުވާއާބެހޭ ގަވާއިދު ހެދު 

ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްިއން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް 

 

ށް ުނވަތަ ިދުގ މުއްދަތަށް އެކަެހރިކޮށްގެްނ ފަުރވާދޭންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާއި، ކުުރ މުއްދަތަ  .79 ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް 

އިޞްލާޙީ ިފޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ިދގު މުއްދަތަްށ ބަންދުގަިއ ބައިތިއްބަންޖެޭހ ކުދިްނ 

ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ަމރުކަޒުތައް ދައުލަތުްނ 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.

 ޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް ަމރުކަޒުތައް؛ކު )ހ(  

 ކުޑަކުދިންގެ ކަެރކްޝަނަލް ަމރުކަޒުތައް. )ށ(  
 

ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް 

 މަރުކަޒުތައް 
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް ަމރުކަޒުތަްއ ބެހިގެްނވަީނ އަންަނނިވި ބާވަތްަތކުެގ  )ހ(  .80

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

 ްޓ ސެންޓަރ؛ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަން (1)   
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 ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްަޓރ ނުވަަތ ހާފްޭވ ހަުއސް؛ (2)   

 ލޯންގް ަޓރމް ރެޒިޑެންޝަްލ ކެައރ ފެިސލިޓީ. (3)   

)އަާށަރ( މަސްދުވަުހެގ  18 މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަާށ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން  )ށ(  

މަދުވެގެްނ )ތިނެއް( ބާަވތުގެ  3ތެރޭގައި، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ 

މިނިސްޓްރީްނ  )އެެކއް( މަރުކަޒު، ތަްމރީން ލިބިފައިާވ މީހުންނާެއކު، 1

 އުފައްދައި ހިްނގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ  )ނ(  

ވަަނ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކުާރ ފަރުާވ  75މަރުކަޒުތަކުެގ އިތުރުން، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ށްޓަކައި ޚާއްޞަކުެރވޭ އެހެްނ މަރުކަޒުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ ދިނުމަ

ގަވާއިދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އުފައްަދއި ހިންގުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ހުަރހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

ކޮްށ ހިންާގ މަރުކަޒުތަްއ މުމި މާއްދާެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ޤާއި )ރ(  

 ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަްއ ހިންގުމުގައާއި، ެއ މަރުކަޒުތަކުން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި، އެ ަމރުކަޒުތައް ހިްނގުމުގަިއ ކުޑަކުދިންެގ 

ރައްކާތެިރކަމަށް މަސައްކަތްުކރާ ޖަމްޢިއްޔާަތކާ ގުޅިގެްނ މަސައްކަތްކުރުަމްށ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިްނ އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.

އި ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުުކާރ މަރުކަޒުތަކާިއ މިނިސްޓްރީން އުފައްދަ )ބ(  

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުާރ މަރުކަޒުތައް މިނިސްްޓީރން އުފެއްދުމުެގ 

އިތުރަށް، އެފަދަ މަރުކަޒުތަްއ އުފައްދައި ހިންގުމަށް ޝައުުޤވެރިވާ އަމިއްަލ 

ގެ ހުއްަދ ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ މަރުކަޒުތަްއ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ިހންގުމު

 ދެވިދާނެއެވެ.

ިމ ޤާނޫނުެގ     މި މާއްދާެގ )ބ( ގެ ދަށުްނ އުފައްާދ މަުރކަޒުތަކަކީ،  )ޅ(  

ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ހަާދ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން އެ މިނިސްޓްރީްނ 

ދޫކުރާ ަލއިސަންސެއްެގ ދަށުން ުހއްދަ ލިިބގެން ހިންޭގ މަރުކަޒުތަކެްއ 

 އެވެ.ކަމުގައި ވާްނވާނެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ަމރުކަޒުތައް އުފައްަދއި ހިންގުމުެގ  )ކ(  

އުސޫލުތަކާއި، މި ަމރުކަޒުތަކުގައި އެންމެ މަދުވެގެްނ ހުންނަންޖެޭހ 
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މިންގަނޑުތަކާއި، އެފަަދ މަރުކަޒުތަްއ ހިްނގުމުެގ ަލއިަސންސް ދިނުމުެގ 

ދާ ގަާވއިދުަގިއ އުސޫލުތައް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްްޓރީން ހަ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް 
 މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު 

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކާރ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 80މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .81

ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރައކީ، ކޮންމެ ކުްއޖެއްގެ ޙާލަތަްށ 

 ްނވާ ޚާއްަޞ ފަރުވާަތއް ދެނެގަނެ، ބިނާކޮށް، އެކުއްޖާއަށް ބޭނު

އެ ފަރުވާ ނުވަަތ ފަރުވާތަްއ ދިނުމަށްޓަކައި އެ ަފރުވާގެ ުމއްދަތަށް ކުދިްނ 

 ދިރިއުޅޭނެ ގޮތަށް އުފައްދާ މަުރކަޒުތަކެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކާރ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 80މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަަނ  80ފްޭވ ަހއުސްއަކީ، މި ޤާޫނނުގެ ކުޑަކުދިންގެ ެޝލްޓަރ ނުވަަތ ހާ

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުާރ ފަަދ ލޯްނގް ަޓރްމ 3މާއްދާގެ )ހ( ެގ )

ވަަނ  82ރެސިޑެންޝަލް ކެައރ ފެސިލިީޓއެއްގަިއ ނުވަތަ މި ޤާޫނނުގެ 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ކުޑަކުދިންެގ ަކރެކްޝަނަްލ މަުރކަޒެއްގަިއ ވަިކ 

ިއވާ ކުދިން، އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް ނިކުތުމަްށ މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފަ

ތައްޔާރުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގުމަށްަޓކައި އެުކދިން ބައިތިއްާބ 

 މަރުކަޒުތަކެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކާރ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 80މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ނޑައެޅޭ ވަިކ ލޯންގް ޓަރމް ރެޒިޑެންޝަލް ފެސިލިީޓއަކީ ކަ 

ބައިެވރިެވވޭނެ ފަދައިން،  މުޖުތަމަޢާޝަރުޠުތަކަާކއެކު، ުކއްޖާގެ ޢާިއލާއާއި، 

 ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުދިންނަްށ ދިރިއުޅެވޭެނ ފަދައިން އުފައްާދ މަރުކަޒުތަކެވެ. 

 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް 

 މަރުކަޒުތައް 
ންވަީނ އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުެގ ކުޑަކުދިންގެ ަކރެކްޝަނަްލ ަމރުކަޒުތަްއ ބެހިގެ )ހ(  .82

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

 ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންަޓރ؛ (1)   

 ލޯންގް ަޓރމް ސެކިޯޔ ފެސިލިޓީ. (2)   

)އަށާަރ( މަސްދުވަހުެގ  18މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ށ(  
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މަރުަކޒުތައް، ޖަލުތަްއ  ތެރޭގަިއ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ާބވަތުގެ 

ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މިނިސްޓަުރ 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އުފައްާދ މަރުކަޒުތަްއ އުަފްއދައި ހިންގުުމގެ  )ނ(  

އުސޫލުތަކާއި، އެފަަދ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ ްސޓޭންޑަރޑްތަކާއި، 

ފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުަގއި ގެންގުޅޭނެ އެނޫންވެސް މިންގަނޑުތަކާއި، އެ

      އެފަދަ މަރުކަޒުތަްއ ހިންގުމުެގ ަލއިސަންްސ ދިނުމުެގ އުޫސލުތައް، 

ެއ މަރުކަޒުތަކުަގއި  އެ މަރުކަޒުތަުކގަިއ ކުދިންނަށް ދެވޭެނ ޚިދުމަތްތަކާއި،

ޤާނޫނުެގ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ  މި ހިންގަންޖެހޭނެ ފަުރވާެގ ޕްރޮްގރާމްތައް 

އަދި  ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިްސއިން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންުކަރންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިުދ އެކުަލވާލުމުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސްެގ 

  ފަންނީ ލަފައާއި މަްޝވަާރ ހޯދަންވާނެެއވެ.
 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް 

 ޞީލު މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފް 
( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުްނ 1ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 82މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .83

އުފައްދާ ޖުވެނަިއލް ޑިޓެންޝަން ސެންަޓރަކީ، ދިުގ މުއްދަތަކަްށ 

ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ނުރައްކާތެިރ 

އްޞަކުރެޭވ ކުށްކުރާ ކުދިން ފިަޔވައި ެއހެން ކުދިން ބޭތިއްބުމަްށ ޚާ

 މަރުކަޒުތަކެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުްނ 2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 82މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އުފައްދާ ލޯންގް ަޓރމް ސެކިޔޯ ފެސިިލޓީއަކީ، ިދގު މުއްދަތަކަށް 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، 

 ކުދިން ަބލަހަްއަޓންޖެހޭ ެހރިކޮށްގެންއެކަ މުޖުތަމަޢާ ،ުކރާކުށްތައް 

 .ަމރުކަޒުތަކެވެ ޚާއްޞަކުެރވޭ ބޭތިއްބުމަށް
 

ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް 

 މަރުކަޒު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  82ވަނަ މާއްދާާއއި  80މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .84

މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުުށގެ ތުހުމަތުަގއި 

ޔަުރކުރެޭވ ކުދިން ކޮންމެހެން ބަންދުަގއި ބައިިތއްބަންޖެޭހ ފަދަ ޙާލަެތއް ހައް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކުދިން ަވގުތީގޮތުން ބޭތިއްބޭެނ ކުޑަކުދިންގެ 
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 ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަޒުތައް، ދައުލަތުްނ ޤާއިމުުކރަންވާނެއެވެ.

)އަށާަރ( މަސްދުވަހުެގ  18މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ށ(  

)އެކެއް(  1ތެރޭގަިއ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ާބވަތުެގ މަދުވެެގން 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަުރކަޒު، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިްސ ސަރވިްސއިން 

ތިއްބޭނެ ބޭޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. މި މަރުކަޒަކީ ދެ ޖިންސުގެ ކުދިން ަވކިން 

 މަރުކަޒަކަށް ވާންވާެނއެވެ. 

 މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަމރުކަޒު އުފަްއދައި ހިންގުމުެގ މި )ނ(  

އުސޫލުތަކާއި، އެފަަދ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ ްސޓޭންޑަރޑްތަކާއި، 

    އެފަދަ މަރުކަޒުތަްއ ހިންގުމުގަިއ ގެންގުޅޭނެ އެނޫްނވެްސ މިންގަނޑުތައް، 

ވިްސއިން ަހދާ ގަވާއިދުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ

އަދި މި ގަވާއިުދ އެކުަލވާލުމުަގއި ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް  .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސގެ ފަންނީ ލަފަޔާިއ މަޝްވަާރ ހޯދަންވާެނއެވެ.

 

އަތޮޅު ތެރޭގައި މަރުކަޒުތައް 

 ޤާއިމުކުރުން 
      ންާމ ާޙލަތުގައި، ިމ ޤާނޫނާއި މަރުކަޒެއްގަިއ ކުއްޖަުކ ބެހެއްޓުމަްށ ކޯޓުން ނި  .85

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިުދގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކުއްޖާ ބަަހއްޓައިގެްނ 

ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ މަރުކަޒުތަްއ އަތޮޅުތަކުގަިއ ނުވަަތ ރަށްތަކުަގއި ދަުއލަތުން 

 ޤާއިމުކޮށް، ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ.
 

ން މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދި 

 ބޭތިއްބުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 
މަރުކަޒެއްގައި ުކއްޖަކު ބަހައްޓަްނވާނީ އެކުއްޖަކު އެ ަމރުކަެޒއްގައި ބެހެްއޓުން  )ހ(  .86

އެއީ އެުކއްޖަކާމެދު އެޅެން އޮތް އެންމެ ަފހުގެ ފިަޔވަޅަށްވެފައި، އަިދ 

ުރ އެކުއްޖަކު ެބހެއްޭޓ މުއްދަތަކީ ހަމައެކަިނ އެ ާޙލަތެްއ ލާޒިމުުކރާ އެންެމ ކު

 މުއްދަތަކަށް ވާނަމައެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބައިތިއްާބ ކުޑަކުދިންނަށް ެއކުދިންގެ ޢުުމާރއި، ޖިންސާއި،  )ށ(  

ގޮތުގަިއ  ތިމާޢީގޮތުން ބިނާކުރަނިިވ އަިދ މުޖުތަޢުގައި ަފއިދާހުިރ ބައެއްގެޖްއި

ތިމާޢީ، ތަޢުލީމީ، ނަފްސާނީ، ޞިއްޙީ، އަދި ޖްތަރުބިއްޔަތުުކރަނިވި އި

     އެހީެތރިކަމެްއ  ،ިރކަމާއިމާނީގޮތުން މުހިންމު އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެޖިސް

 އެ މަރުކަޒުެގ މާޙައުުލގެ ެތރޭގަިއ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މަރުކަޒުތައް ވާްނވާނީ، ބޮޑެތި މީހުން  )ނ(  

ކޮށްފައިާވ ކުށާިއ  ބަންދުކުރާ ތަންތަާނ ވަކިްނ ހަދާފައިވާ، ކުއްޖާެގ ޢުމުާރއި،

 އެކަށޭނަ ތަންތަން ކަމުަގއެވެ. 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ އިޖުރާައތުތަކާ އެްއގޮތްވާ  )ރ(  

މަރުކަޒުތަުކގަިއ  ކަނޑައެޅޭ ހަަމހަމަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން  ،ގޮތުގެމަތިން

ކުދިންނަށް ބައިތިއްބާ ކުދިންގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްުކރުމަށްޓަކައި، އެ

ޒިޔާރަތްކުރުމުެގ ޙައްުޤ އެކުދިްނގެ ެބލެނިެވރިންނަށާއި ޢާިއލާއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބައިތިއްާބ ކުދިްނ އިޞްލާުޙކުރުމުެގ ގޮތުްނވެސް ެއއްވެްސ  )ބ(  

ނުވަަތ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެްއ ލިބޭފަދަ ެއއްވެސް ޢަމަލެއް 

 ހިންަގއިގެންނުވާނެެއވެ. އެއްވެްސ ޢަމަލެއް  އިހުމާލުވާފަދަ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް، ެއކުއްޖާގެ ޢުމުާރއި ފެންވަރާއި،  )ޅ(  

ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިްއޔަތާ އެކަީށގެންވާ ތަުޢލީމާއި ތަްމީރނާއި ހުނަރުަތއް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ށް ކަްސރަތުުކރުމާއި ކުޅިވަރުކުޅެވޭެނ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ތިޭބ ކުދިންނަ )ކ(  

އިންތިޒާމު، ހަމަޖެހިފައިާވ އުޫސލެއްެގ މަތިން ލިބެންވާނެއެވެ. އަިދ ކުއްޖާއަްށ 

ތިމާޢީ އަދި ނަފްސާީނ އެހީތެރިކަާމއި ޖްބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަުރވާއާއި އި

 ކައުންސެލިންގެގ ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާެނއެވެ.
 

މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިން 

 ތިއްބުމުގެ އުސޫލު ބޭ 
މަރުކަޒުގަިއ ކުޑަކުއްޖަުކ ބެެހއްޓުމަށްޓަކަިއ އެުކއްޖަާކ އެ މަުރކަޒަކުން  )ހ(  .87

 ޙަވާލުވާންވާނީ، ޤާީޟގެ އަުމރެްއ އެ ަމރުކަޒަކަށް ލިބުމުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ އަުމރުގަިއ އަންަނނިވި މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ޖާގެ ުފރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެާހއި، ޢުުމރާއި، ކުއް  (1)   

ޖިންސާއި، ނިސްބަތްވާ ޤައުމާއި، އެނޫންވެސް ުކއްޖާއަީކ ާކކުކަން 

 އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިޔާެގ މަޢުލޫމާތު؛

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންެޖހޭ ކަމާއި، ަބހައްޓަންޖެޭހ ޤާނޫނީ ސަބަބުަތއް؛  (2)   
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 ހައްޓަންެޖހޭ ކަމަށް ޤާީޟ ކަނޑައެޅި ތާރީާޚއި ގަޑި؛ކުއްޖާ ބަ  (3)   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަންެޖހޭ ތަން ކަުމގައި ޤާީޟ ކަނޑައެޅި ތަން؛   (4)   

 ކުއްޖާ ބަހައްޓަްނވީ މުއްދަތު؛  (5)   

 މަރުކަޒުގައި ހުންނައިުރ ކުއްޖާއަްށ ލިބިދޭންޖެޭހ ފަރުވާ.  (6)   

ިއ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ތަފްޞީުލ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމުގަ )ނ(  

 އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކަރންވާނެއެވެ.
 

މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ގަިއވާ މަޢުޫލމާތު ލިޔުމުން ރީކުއްޖާ ބަހައްޓާ މަުރކަޒުތަކުގައި ތި  )ހ(  .88

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 ތަފްީޞލީ މަޢުލޫމާތު؛ ކުއްޖާއާބެހޭ  (1)   

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިްސއިން ަތއްޔާުރކޮްށފައިވާ   (2)   

 ކުއްޖާގެ ާޙލަތު ބަޔާންކޮށްޭދ ރިޕޯޓު؛
ކުއްޖާ މަުރކަޒުގަިއ ބެހެއްޓިފަިއ ހުިރ ސަބަބާއި، ަބަހއްޓަން   (3)   

އަމުރުކުރި ަފރާތާއި، ކުއްޖާާއ ޙަވާުލވާ ފަރާުތގެ ތަްފޞީލީ 

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ކުއްޖާ ބެހެއްޓުުނ އަދި ޫދކޮށްލެވުުނ ދުވަހާިއ ަވގުތާއި ސަބަބު؛  (4)   

ކުއްޖާ ބެެހއްޓުމާބެޭހ މަޢުލޫމާތުތަްއ ކުއްޖާެގ ބެލެިނވެިރންނާ   (5)   

 ޙިއްޞާކުރެވިފަިއވާ ގޮތުގެ ތަފްީޞލު؛

މަރުކަޒުގައި ބެހެްއޓުނު މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ ުކއްޖާގެ ޞިއްޙީ   (6)   

 ޖިސްމާނީ ޙާލަތުެގ ތަފްޞީުލ ރެކޯޑު؛ ައދި އަދި ނަފްސާނީ އަދި 

މަރުކަޒުގައި ެބހެއްޓުނު މުއްދަތު ފެށުނީްއސުރެ ުކއްޖާގެ ުއޅުމަށް   (7)   

 އައިސްފައިާވ ބަދަލު.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަުޢލޫމާތު ގަވާއިުދން ބެެލހެއްޓުމެްއ  )ށ(  

 ހުާމލުވުން ކަމުގަިއ ބެލޭނެއެވެ.ނެތި ކުއްޖާ ބެެލހެއްޓުމަީކ އެކުއްާޖއާމެދު އި
 

މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން 

 ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

ކުއްޖާއާ މަުރކަޒުން ޙަވާުލވާ ފަރާތުްނ އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު ކުއްޖާއަށް ލިޔުމުންނާިއ   .89

ކޮށް، އެ މަުޢލޫމާތު ުކއްޖާއަށް ފަހުމްވިކަްނ ޞާ އަނގަބަހުން ޙިއް

 ުކރަންވާނެއެވެ.ކަށަވަރު



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު                 1152 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 71 

 މަރުކަޒުގައި ޢަަމލުކުާރ އެންމެހަިއ އުޫސލުތައް؛ )ހ(  

 ކުއްޖާއަށް ލިިބގެންވާ ަޙއްޤުތަކާިއ ކުއްޖާެގ ޒިންމާތައް؛ )ށ(  

މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މުއްދަުތގައި ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިްނނާއި ޢާއިާލއާ  )ނ(  

 ބައްދަލުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތް؛

 މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މުއްދަތުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ލިބޭެނ ގޮތް؛ )ރ(  

 މަރުކަޒުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް. )ބ(  
 

މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން 

 މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުން 
ގެންދާތާ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުކަޒަކަްށ ގެންދިއުމަށްފަހު، އެކުއްާޖ އެ ަމުރކަޒަށް  )ހ(  .90

ޤާނޫނުެގ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިާދ  މި)ތިނެއް( ދުަވހުގެ ެތރޭަގއި،  3ގިނަވެގެން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފަރާެތއް މެދުވެރިކޮްށ 

 އެކުއްޖާގެ މެޑިަކލް އެސެސްމަންެޓއް ހަދަްނވާނެއެވެ.

ަމންޓް ހަދަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހަދާ މެޑިކަލް އެސެސް )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައެވެ.

 

 

ކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަަތ ނަފްސާނީ ގޮތުން ެއްއވެސް  (1)  

 ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެްއ ލިބިފަިއވޭތޯ ެބލުމަށާއި؛ 

ކުއްޖާއަށް ބޭނުްނވަނީ ކޮން ާބވަތެއްެގ ފަުރވާއެއްޯތ ދެނެގަތުަމށާއި؛  (2)   

 އަދި

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ަބއްޔެއް ެއކުއްޖެއްެގ ގަިއގައި ުހރުމުެގ  (3)   

 ސަބަބުން އެކުއްޖާ އެކަެހރިކުރަންެޖހޭތޯ ބެލުމަށް.
 

މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ކުޑަކުދިން މަރުކަޒުގައި ހޭަދކުރާ ދުަވސްތަކުގައި، ެއކުިދން ކުށްކުރުމުން  )ހ(  .91

ވަަނ  75ްށ އަނުބާރ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަަކއި، ިމ ޤާޫނނުގެ ދުރުހެލިކޮ

މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ފަުރވާގެ ްޕރޮްގރާމްތަްއ މަރުކަޒުތަކުގަިއ 

 ހިންގަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުން ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ަފރުވާެގ ްޕރޮގްރާމްތަާކުގޅޭ ގަވާއިދުތަްއ  )ށ(  

 ހަދާނީ، މިނިސްޓްރީންނެވެ.
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ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފަރުވާ 
 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން 

 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ަފރުވާެގ ޕްރޮްގރާމްތަްއ  75މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .92

ހިންގުމަށާއި މަުރކަޒުތަކުގަިއ އެނޫންވެްސ ޚިދުމަތްތައް ދިނުަމށްޓަކައި، ކޮންމެ 

ްނނާއި ސޯޝަްލ ލަރުސެ މަރުކަޒެއްގަިއވެސް، އެކަީށގެންވާ ޢަދަދަކަްށ ކައުން

ހެބިލިޓޭޝަްނ އޮފިަސރުން ތިބެންާވނެއެވެ. އަިދ ރީވަރކަރުންާނއި 

މީގެއިތުރުން މުދަްއރިސުންނާއި، ދީީނ ޢިލްމުެވރިންނާއި، ވޮކޭޝަަނލް 

ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ަސއިޮކލޮޖިސްޓުންނާއި، ންތަމްރީ

ސައިކިއޭޓްރިސްޓުންާނއި، ދަރުމަވެރިްނ އަދި އެނޫްނވެސް ފަންނީ 

 އްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެްނވާނެއެވެ.މުވަ

ހެބިލިޓޭޝަން އޮފިަސރުންގެ މަސަްއކަތްތައް ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ރީ )ށ(  

 އެވަނީއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެތަނުަގއި ދިިރއުޅެން  (1)   

ގެ އަފުރާދުންނާއެުކ ގުޅުން މަޢުއެހީތެރިވެދިނުމާއި، ޢާއިާލއާިއ މުޖުތަ

ހެއްޓުމުގައި ެއހީތެިރވުމާއި، މުޖުތަމަޢަށް ނިކުމެ ޢާންމު ދެމެ

ދިރިއުޅުމަށް ތައްާޔރުކޮށްީދ އެކަންކަމުަގިއ ކުދިންނަށް އިުރޝާދު 

 ދިނުން؛

ކުދިންގެ އަޚްލާޤާއި ިދރިއުޅުމުގެ ހުަނރުތައް ަތރަްއޤީކޮށް  (2)   

 ބައްޓަންކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމްތަްއ ހިްނގުން؛

ތުން އެހީެތރިވެ ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުދިން ތިމާޢީ ގޮޖްއި (3)   

އަލުން ކުށަކަްށ އަަރއިގަތުމުެގ ފުރުޞަުތ ކުޑަުކރުމަށާިއ ަރނގަޅު 

ގޮތުގަިއ އަލުްނ މުޖުމަޢަށް އައުމަށް އެހީތެިރވެދިނުމަށްޓަކަިއ 

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން.
 

އްޙީ ފަުރވާެއއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތެްއ ޞި މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް  .93 އްޙީ ފަރުވާ ދިނުން ޞި 

އެ މަރުކަޒަކުން  މުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް ފަުރވާ ލިބޭނެ އިންިތޒާ

ންވާނެއެވެ. އަދި ރަކުޞާހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ދެޭވ ފަރުާވ ޢާއިާލއާ ިޙއް 

ންގަންވާނެެއވެ. ޢާއިލާ ނެތް ޙާލަތުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްިޓސްއަށް އަ

 އިންތިޒާމު ފަރުވާދެވޭނެ  އެމަޖެންސީކޮށް  ދަށްވެއްޖެނަމަ ހާލު  ަބލި ކުްއލިއަކަށް މިގޮތުން
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 ބައްެޔއް ނުލިބޭފަދަ  ފަުރވާ  މަރުކަޒުން  އަދި . އޮންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި

 އެކަީށގެންވާ  ފަރުވާެއއް އެފަދަ، ެބލެވޭނަމަ ޖެހިދާނެކަން ނުވަތަ، ޖެހިފައިވާނަމަ

 އެކުއްޖާ  މަރުކަޒަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ، ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ވަސްމިނެއްގައިއަ

 . ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެވެ އިންތިޒާމު ލިބޭނެ ފަރުވާ  އެކުއްޖާއަށް ، ބަދަލުކޮށް
  

އަވަހަށް އަދި ކުރިން ވަކި 
ކަމަކަށް ޝަރުޠުކޮށް ދޫކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު 

ން ބެެހއްޓޭ މަުރކަޒުތަކުގަިއ ތިބޭ ކުދިންެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދި )ހ(  .94

ތެރެއިން، ކޯުޓ އަމުރުަގިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަުތެގ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަިކ 

މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފަިއވާ ކުދިން، މުޖުތަމަޢުެގ ރައްކާެތރިކަން 

ުލވެިރކުރުވުމަށްޓަކައި، ހުނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިްނ މުޖުތަމަޢަށް އަލުން އަ

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަަކކާއެކު ޕެޯރލްގެ ދަށުން ދޫުކރުމުެގ ނުވަތަ ކުއްޖާ 

ހުިރ މަރުކަޒަށްުވރެ ކުއްޖާއަްށ މިނިވަންކަމާއެުކ އުޅެވޭނެ، އެެހން މަރުކަޒަކަްށ 

 ބަދަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެެއވެ.

 އެންމެ އަވަްސ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން ޝަުރޠަކާއެުކ ދޫކުެރވެން އޮތް  )ށ(  

 ފުރުޞަތެއްގަިއ އެކުދިން ޫދކުރުމަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތުްނ އިސްަކންދޭންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަމރުކަޒުތަކުގަިއ ތިބޭ ކުދިން އެްއ ަމރުކަޒުން އަނެްއ  )ނ(  

މަރުކަޒަށް ބަދަލުުކރުމަށް އެދި، ނުވަަތ ޕެރޯްލގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އެިދ 

ވިސްއިްނ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންްޓ ޮއފް ޖުވެނައިްލ ކަރެކްޝަނަްލ ސަރ

 ޖަސްޓިސްއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 
ޕެރޯލްެގ ދަށުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުެރވޭ ކުޑަކުދިންނަށް ެޕރޯްލގެ ޝަުރޠުތަާކ  )ހ(  .95

 އެއްގޮތަްށ ެއ ޝަުރޠުތަކާ    އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދީ، 

ޢަމަލުކުރޭތޯ ެބލުމަށްޓަކައި ޯމލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްއިން ޕެޯރްލ 

 އޮފިސަރުން ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ެޕރޯލް އޮފިސަރުންެގ ޒިންމާތަކާއި،  )ށ( 

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫުކރާ ކުދިން ބެެލހެއްޓުމުގަިއ ޕެޯރލް އޮފިސަރުްނ 

މަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަްއ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަަންލ ސަރވިްސއިން ޢަ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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ޕެރޯލްެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ކުއްޖަކު އޭނާ ޢަމަލުުކރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  )ހ(  .96 ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން 

ޕެރޯލްެގ ޝަުރޠުތަކާ ިޚލާފުނުވެ، ޕެޯރލްެގ މުއްދަތު ުފރިހަމަކޮށްފިނަމަ، 

 ކީ ެޕރޯލް ުފރިހަމަކޮށްފަިއވާ ުކއްޖަކު ކަމުަގއި ނިންމަްނވާނެއެވެ.އޭނާއަ

ވަކި ކުއްަޖކީ ޕެޯރލް ުފރިހަމަކޮށްފަިއވާ ުކއްޖެއް ކަމަްށ މި ާމއްދާގެ )ހ( ެގ  )ށ(  

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ކުއްޖެއްެގ މަްއޗަށް ކޯޓުން ކޮށްަފއިާވ ޙުކުްމ އިތުރަްށ 

ނޑައަޅައި، ކޯުޓން އެކުއްާޖ ތަންފީޛުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ކަ

 ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.

 

މަރުކަޒުގައި ތިޭބ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަްނކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަޝކުވާ ހުަށހެޅޭނެ،  )ހ(  .97 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

އަދި އެފަދައިްނ ހުަށހެޅޭ ޝަުކވާ ެބލޭނެ ނިޒާމެްއ ކޮންެމ މަރުކަޒެއްގަިއވެްސ 

 ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޝަުކވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި، ޝަކުވާއާމެުދ  )ށ(  

ޢަމަލުކުރާެނ ގޮްތ ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެްނ ކޮންެމ މަރުކަޒެްއގަިއ 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާައކާ ގުޅޭގޮުތން އެކަށީގެްނވާ  )ނ(  

ޅައިފިނަމަ، އެކަްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއްލ ފިޔަވަޅެއް މަުރކަޒުން ނާ

ޖަސްޓިސްއަށް ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ކަމާެބހޭ ަފރާތަކަްށ ުކއްޖާގެ ަފރާތުން 

 ކޮންމެ ަމރުކަޒެއްގަިއ ހަމަޖެހިފަިއ އޮްނނަންވާނެއެވެ.  މުހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާ

ވާތަކާ ގުޅިގެްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތަާކއި، އެ ަޝކު )ރ(  

     އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ޝަކުާވ ހުށަހެޅޭ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

)ފަނަރަ( ދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުވެަނއިްލ ޖަސްޓިސްއަްށ  15

 މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 

މަރުކަޒުތަކަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުން 

 ކުރުން ން ޢައްޔަ 
ޒުތަކުގަިއ ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއެުކ މަސައްކަތްުކުރމަށް ނުވަތަ ެއކުދިން މަރުކަ  .98

ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ކޮންމެ ފަރާެތއް ވާންާވނީ މަޤާމުގެ ލަޔާޤަތާިއ 

ޤާބިލިއްޔަތުކަްނ ުހރި، އަިދ ެއކަށީގެންާވ ތަމްރީނާިއ ަޢމަލީ ތަޖުރިާބ ލިބިފައިާވ 

 މީހުންނަށެވެ. 
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ރިއަށްދާ ގޮތް މަސައްކަތް ކު 

 ބެލުން 
މަރުކަޒުތަކުގެ ަޙރަކާތްތަްއ ބަަލއި އިންސްޕެކްޓްުކރުމަށްޓަަކއި ޑިޕާޓްމަންޓް  )ހ(  .99

 އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިްނ ކޮމިޓީއެްއ އެުކލަވާލަްނވާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ެއކުލަާވާލ ކޮމިޓީގަިއ ަސުރކާރުެގ ކަމާބެޭހ  )ށ(  

ސާބަހަްށ މަސައްކަތްުކރާ ޖަމާޢަްތތަކާއި ޞިއްީޙ އިދާރާތަކާިއ ހިޭލ 

 މާހިރުންނާއި ސޯަޝލް ވާރަކރުން ހިމެނެންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ ކޮމިީޓއަށް މެންަބރުްނ ޢައްޔަންުކރާނެ  )ނ(  

ގޮތާއި، ކޮމިޓީން ަމރުކަޒުތަްއ އިންސްޕެކްޓްުކރާނެ ގޮތާއި، ިއންސްޕެކްޓްކުރާެނ 

   ތުތަކާއި، އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު އެކުަލވާލާނެ ޮގތުގެ އިޖުާރއަތު މުއްދަ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ހަާދ ގަވާއިުދގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްާދ އެންމެހަިއ ކަެރކްޝަނަލް ަމުރކަޒުތައް ބަލަިއ ފާސްކޮށް،   .100 މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ   ންތަނުގައި ކަންކަން ހިްނގަނީ މި ޤާނޫނާއި އެތަ

 2013/14ގޮތުގެމަތިންތޯ ަބލައި ރިޕޯޓުުކރުމަކީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  އެއްގޮތްވާ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  9)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ޝަނަްލ ސަރވިސްގެ މަްސއޫލިްއަޔތެކެވެ.އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ަކރެކް
 

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަކުން 

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރެވޭ ަމރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިްނ   .101

ބޭތިއްބޭނެ ގޮތާއި، އެކުދިންނާމެދު ޢަމަލުުކރެވޭ ގޮތާއި، އެކުިދންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް، 

ނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށާއި، އެތަންތަނުގައި ދިމާވާ އިންސާ

ހާދިސާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމަާށއި، އެނޫންވެސް ެއކަމަށް ޭބނުންވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުަގއި 

މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްްޓކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު، ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ނުވަަތ 

ފައިާވ ކަމާބެޭހ ކޮމިޝަންތަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފެދި

ކޮމިޝަންތަކުން މަރުކަޒުތަްއ އިންސްޕެކްްޓކުރުމަށްފަުހ ަކމާގުޅޭގޮތުން ތައްާޔރުކުާރ 

ރިޕޯޓު، ދަުއލަތުެގ ކަމާބެޭހ ފަރާތްަތކަށް ހުށަހެޅުމުެގ އިުތރުން، އެފަަދ ރިޕޯޓުަތއް، 

ންނާނެ ގޮތަށް ޢާންމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާ

 އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބަިއވެިރވެފައިާވ ބައިނަްލއަޤްވާީމ މުޢާަހދާއެއްެގ ދަށުން ނުވަަތ   .102

އިން ވެފައިާވ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާއަކާެއކު ިދވެހިާރއްޖެ

           މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ހުއްަދ 

 އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް، ުނވަތަ ެއ މުޢާހަދާއެްއ ތަންފީޛުކުާރ ފަާރތަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

އެޅިފައިވާ ކުށްކުށާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލު އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް ކަނޑަ   

 
ޙައްދު އަދި ޤިޞާޞް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށާގުޅޭ 
އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދު އަިދ ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެްއ ކުޑަކުއްޖަުކ   .103

ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ ާޙލަތުގަިއ ޢަމަލުކުރާީނ މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުާރ އުޫސލުތަާކ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެފަދަ ާޚއްޞަ އުސޫލުތަކެްއ ބަޔާންކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ، އެއްގޮތްވާ 

ފު ފުދިފައިާވ ބައެްއ ަސއްރަކުޑަކުދިންނަކީ، ބޮޑެތި މީހުންނާ އެއް މިންަވރަކަށް ތަ

ުފ ސައްރަކަމުގައި ބެލުމުގެ ބަަދލުގައި، އެީއ ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ދެިކ، އެކުދިންގެ ތަ

ނެގަތުމަށް ާބރުއެޅުމަށާއި، އެފަދަ ުކށްކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަާއއި ފުދިފައިވާ މިންވަރު ދެ

އެފަދަ ކުށްކުށާގުޅޭ ދަޢުާވ އުފުލުމުަގއާއި ކުްށ ސާބިތުކުރުުމަގއި އިސްލާީމ ޝަރީޢާަގއި 

 ފުރިހަމަކުރަްނ ލާޒިމުކުާރ ކަންކަން ުފރިހަމަވެފަިއވޭތޯ ެބލުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
 

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްުދ އަިދ ޤިޞާްޞ ކަނޑައެޅިފައިާވ ުކށެއް ކުޑަކުއްަޖުކ  )ހ(  .104 ން ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލު 

ލްޑިވްްސ މޯ ،ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ޙާލަތުަގއި އެ ަމއްސަލަެއއް ބަާލނީ

ޕޮލިސް ަސރވިސްއިންނެވެ. މި ޙާލަުތގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނަިއލް 

ދި އިޖްތިމާޢީ ެއހީތެިރކަން ފޯުރކޮށްދީ، ޖަސްޓިސްއިން ުކއްޖާއަްށ ނަފްސާނީ އަ

އްޤުތަާކިއ މަޞްލަޙަތު ޙަހުރިާހ މަރުޙަާލއެއްގަިއ ކުއްާޖގެ 

 ޙިމާޔަތްކުރަންވާންއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ފަަދ ކުށްކުށާގުޭޅ ކޮންމެ ަމއްސަލައެްއވެްސ  )ށ(  

ނެރަލަްށ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކަިއ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެ

ފޮނުވަންވާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ 

 ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ާޙލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓާ އެކުގަެއވެ. 
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ގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ ޓްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ އެސެސްމަން )ނ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

 ގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ާޙލަތު؛ކުއްޖާ  (1)   

 ؛ ާޙލަތުތިމާޢީޖްކުއްޖާގެ އި  (2)   

ރޭވުންތެިރ ނުފޫޒެއްެގ  ،މުގައި ކުޑަކުއްޖާއަކީ ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގު  (3)   

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކްސްްޕލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަަމލެއްެގ 

 ؛ންކަންޝިކާރައަކަްށ ވެފައިާވ ކުއްޖެްއކަން ނުވަަތ ނޫ

ކިހާަވރެއްެގ ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްކަމާއި، އަިދ ޭވ ކުށަކީ ތުހުމަތުކުރެ  (4)   

އެކަމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަަތ ޝަރުީޢ ގޮތުން ކުރުްނ 

 މަނާކުރެވިފައިާވ ޢަމަލެއްކަްނ ކުއްޖާއަްށ އެނޭގ މިންވަރު.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލަށް ހުަށހެޅޭ  )ރ(  

 ަމއްޗަށް ދަުޢވާކުރުމަްށ ޕްރޮސިިކއުޓަރ މައްސަލަތަކުގަިއ ކުޑަކުއްެޖއްގެ

ޖެނެރަލް ނިންމަންވާނީ މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ހަދާފައިާވ 

އެސެސްމަންޓަށް ރިާޢޔަތްކުރުމަށްފަހު، ތުހުމަތުުކރެވިފައިާވ ކުށާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެްނމެހައި ކަންކަްނ 

 ާޙލަތުގަެއވެ. ފުރިހަމަވާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިްނގާ ތަޙްޤީޤުތައް ހިްނގުމުގަާއއި، މި މާއްދާެގ  )ބ(  

)ރ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތެގ 

ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސ  ،ދެއްއުސޫލުތައް ބަޔާންުކރާ ަގވާއި

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

 

 

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްދު އަދި ޤިޞާްޞ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގެ ދަޢުާވ  )ހ(  .105 ށް ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކު 

ކުއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުުކރެވޭނީ، ހަމައެކަނި އަންނަނިިވ ބާވަތުެގ ހެކީެގ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

 ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ުކއްޖާގެ އިޢުިތރާފު؛ ނުވަތަ   (1)   
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 ލޮލަށް ފެނުނު ީމހުންގެ ހެކިބަސް.  (2)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރ ހެިކ ދައުލަތުްނ ާސބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ  )ށ(  

 މިންގަނޑަކީ، އެއްވެސް ޝައްކެްއ ނެތް މިންަވރެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދު އަދި ޤިޞާްޞ ކަނޑައެޅިފައިވާ ުކށެއްގެ މައްަސަލ  )ހ(  .106 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ން ެބލުމުގައި، އެްއވެސް ާޙލެްއގައި، އެއްެވސް ޝުބުާހއެްއ ޝަރީޢަތު

އޮވެއްޖެނަމަ، ކުޑަކުއްެޖއްެގ މައްޗަްށ އިްސލާމްދީނުގަިއ ޙައްުދ އަިދ ޤިޞާްޞ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެްއ ސާބިތުވީ ކަމަްށ ޤާޟީ ކަނޑައަޅަިއެގންނުވާނެއެވެ.

ުތގައިވާ ކުއްޖާެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުށުެގ ތުހުމަ )ށ(  

ކިބައިގައާއި، ކުުށގެ ުހރިހާ ޢުންުޞރެއްަގއާއި، ކުށް ސާބިުތކުރުމަށް ހުށަހަާޅ 

ހެކިތަކުގަިއ އަިދ އެނޫންވެްސ ކުްށ ސާބިތުުކރުމުގަިއ ިރޢާޔަތްކުރަންޖެޭހ 

އެއްވެސް ކަމެއްގައި، އެްއވެސް ޝުުބހާއެްއ އެުކލެވިގެންޭވތޯ ޝަރީޢަތުްނ 

 ނިވި ކަންކަމަށް ޤާޟީ ރިޢާޔަތްުކރަްނވާނެއެވެ.ޔަޤީންކުރުމުގަިއ އަންނަ

ްއރަފު ފުިދފައިާވ ސަތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށްކުރުމަްށ ކުއްާޖ ތަ  (1)   

 ދިއަ ؛ރުމިންވަ

ކުށުގެ ުތހުމަތުކުރެޭވ ުކއްޖާެގ ކިބަިއގަިއ ފުރިހަަމވާންޖެޭހކަމަށް   (2)   

ސް އިސްލާމީ ަޝރީޢާގަިއ ބަޔާންުކާރ އެންމެހަިއ ަޝރުޠުތަްއ ެއްއވެ

 ޝައްކެއް ނެްތ މިންވަރަްށ ފުރިހަމަވެަފއިވާކަން؛ އަދި 

ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވަނީ ކުއްޖާގެ އިޢުތިރާފަްށ   (3)   

އެ އިޢުތިރާުފގައި ފުިރހަމަވާންޖެޭހކަމަށް  ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ،

އިސްލާމީ ަޝރީޢާގަިއ ބަޔާންުކާރ އެންމެހަިއ ަޝރުޠުތަްއ ެއްއވެސް 

 ނެްތ މިންވަރަްށ ފުރިހަމަވެަފއިވާކަން؛ އަދި  ޝައްކެއް

ކުށް ސާބިތުކުރަީނ ޮލލަށް ފެނުުނ ހެކީްނގެ ހެކިބަހަްށ ިބނާކޮށް   (4)   

ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ހެކިަބހުގައި ުފރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް ިއސްލާމީ 

ޝަރީޢާގަިއ ބަޔާންކުާރ އެންމެަހއި ަޝރުޠުތަްއ ެއްއވެސް 

 ހަމަވެަފއިވާކަން؛ އަދި ޝައްކެއް ނެްތ މިންވަރަްށ ފުރި

ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށުެގ ރުކުންތަުކގަިއ ނުވަަތ ޢުންޞުރުަތކުގަިއ   (5)   
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ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް އިްސލާމީ ޝަރީޢާަގއި ބަޔާންކުރާ އެްނމެހައި 

ޝަރުޠުތަްއ އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް މިްނވަރަްށ 

 ފުރިހަމަވެފައިާވކަން؛ އަދި 

     ުލ ހިނގުމަށް މެދުެވރިވި ާޙލަތްަތކާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަ  (6)   

އެ ޙާލަތްތަުކގެ ސަބަބުްނ ކުއްޖާެގ ވިސްނުާމއި ައމިއްަލ 

 އިޚްތިޔާރަށް އަސަރުކޮށްފަިއވާ މިންަވރު.
 

މި ބާބުގަިއ ބަޔާންުކރާ ފަަދ ކުށެްއެގ ޝަރީޢަްތ ކުިރއަށްގެންދަންވާީނ  )ހ(  .107 ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އުސޫލު 

 އެްއވެްސ އުނިކަމެްއ ނާންނާނެ ގޮތެއްެގމަތިން، ކުއްޖާެގ ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް 

 އިހުސާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރެވިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުއްެޖއްގެ މައްޗަްށ ހިންގާ ޒިނޭެގ  )ށ(  

ކުށެއްގެ ަޝރީޢަތެއްަގއި، ތުހުމަތުުކރެވިފަިއވާ ކުށުގަިއ އެުކލެވޭ ބަުދއަޚްލާީޤ 

 ލުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީުހގައި ތަުކރާުރކޮށް ކިޔުއްވައި،ޢަމަ

ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި ލަދުވެތިކަން ނުވަަތ ބިރުެވރިކަން ިއުހސާސްކުރުވުމުެގ 

މަޤްޞަދުގައި ުކއްޖާާއ ސުވާލުަތއް ކުރިމަތުުކރުވަިއ ނުވަަތ ެއފަދަ މޭރުމަކުްނ 

 މުޚާޠަބުކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.
 

  ބާބު ސަތާރަވަނަ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

ކުއްޖާގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ 

 ހައިސިއްޔަތު ގެއްލުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުކއްޖަކު ކުޑަކުދިންގެ ޢަުދލުެގ ނިޒާމުގެ ދަށަށް  )ހ(  .108

    ގެނެވިފައިވަނިކޮށް، އޭާނގެ ކުޑަކުއްޖެްއގެ ަހއިސިއްޔަުތ ގެއްިލއްޖެނަމަ، 

ން ގެންދަންވާނީ، އަދި ިފޔަވަޅު އަޅަމުން އެ މީހަކާމެދު ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރަމު

 ގެންދަންވާނީ އެ ީމހަކީ ކުޑަކުއްޖެއްެގ ގޮތުަގއި ބަަލއިގެންނެވެ.

ިމ ާޙލަތުގައިާވ މީާހގެ  މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެްނ އޮތްކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް،  )ށ(  

)އެކާވީސް( ައހަުރ ފުރުމުން، އޭާނއާމެދު ހިނގަމުންާދ  21ޢުމުރުން 

ވަތަ އޭނާއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްެގ ގޮތުަގއި ދެިކގެން އެޅިފައިާވ މައްސަލަ، ނު

 އެންމެހައި ފިަޔވަޅެއް، ބާޠިުލވީއެވެ.
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ 

 ހިމެނުން 

 

ލުުކރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެޭހ ޞިމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާ  .109

ދިނުމަށާއި، އެނޫންވެސް ން އި، ާޚއްޞަ ތަމްރީކޯޓުތަކާއި މަރުކަޒުތަްއ ޤާއިމުކުރުމަށާ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ާޤއިމުކުރުމަށްޓަަކއި، 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ޙަވާުލކޮށްފައިވާ މުައއްސަސާތަށްކަމަްށވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ވާުލކުރެވިަފއިާވ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސއާިއ ކުޑަކުދިންގެ މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުެގ ޒިންމާ ޙަ

ކޯޓުތަކާއި، މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ަސރވިްސއާއި ްޕރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހާިއ 

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސްފަދަ މުައއްސަސާތަާކއި އިދާރާތަާކ ހަާވލުކުާރ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ، ިމ ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

ސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ަދއުލަތުެގ މާލިއްާޔއިން )ފަ 60

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ކޮންމެ އަަހރެްއގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާއިރު، މި 

މުއައްސަސާތަކާިއ އިދާރާަތކާ ަޙވާލުުކާރ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމަށް ބޭނުންާވ 

ްއގެ ޖުމްަލ ބަޖެުޓގައި ހިމަނައި، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް އެ މުއަްއސަސާއެްއ ނުވަތަ އިދާރާއެ

މުައއްސަސާތަކާިއ އިދާރާަތކާ މަޝްވަރާކޮށް، ޚިޔާުލ  ،ގައި ބަޖެޓް އެކަށައެޅުމުގެ މަރުަޙލާ

 ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެއެވެ. 

 

ނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ ކުޑަކުދިްނ ހާޒިރުުކރެޭވ ކޮންެމ ތަނެއްގަިއ މި ޤާ  .110 މި ޤާނޫނަށް ވާޞިލުވެވުން 

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތައް، އެކުއްާޖއަށް، އަދި ެއ ތަނަަކށް ޒިޔާރަތްކުާރ ކޮންމެ 

ފަރާތަކަށްވެސް، ފަސޭަހކަމާއެކު ަބލަިއ ދިރާސާުކރެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ގައިވެސް، ުކއްޖާގެ ޒާތީ ކަްނކަމުގެ ޙައްޤަްށ އެންމެހައި މަރުަޙލާއެއް  )ހ(  .111 ޒާތީ ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުން 

 އިޙްތިރާމުކުރަންވާެނއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ަމރުޙަލާަގއި ުކއްޖާގެ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ސްކޫލާއި، ނުވަަތ  )ށ(  

ސީދާގޮތުން ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުްނ ނަމަވެްސ ކުއްޖާައކީ ާކކުކަން އެނގޭނެ 

ތަސްީވރެއް، ެއއްވެސް މީޑިއާެގ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އޭނާގެ 

 ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ވަސީލަެތއްގަިއ ޝާއިޢުކޮށްގެްނ ނުވާނެެއެވ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަަމވެސް، ކުއްޖާެގ  )ނ(   

މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ޙާލަތުތަކެްއގަިއ އަދި ިލޔުމުން 
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ަކއި، ކޯޓުްނ ހުއްދަުކާރ މިންވަރެްއ ރެކޯޑުކުރެޭވ ސަބަބުތަކަށްޓަ

 ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ކުއްޖާގެ ރެކޯޑުތަްއ ބަހައްޓަންވާީނ ސިްއރުެގ ގޮތުަގއި އަދި ތިންވަަނ  )ހ(  .112 ރެކޯޑުތައް 

ފަރާތަކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެފަދަ ރެކޯޑުތަކަށް ާވޞިލުވެވޭނީ ކޯޓު 

ފަރާތަާށއި  ލާއަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، ުކއްޖާގެ ަމއްސަަލ ބަ 

 ކަނޑައެޅިގެން އެކަމަށް ުހއްދަކުެރވޭ ެއހެން ފަރާތްަތކަށެވެ.

އެއްވެސް ީމހެއްެގ މައްޗަށް އުފުލޭ ދަޢުާވއެއްަގއި، އޭނާގެ ުކޑައިރުގެ ރެކޯޑު  )ށ(  

 އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 ޤަުއމީ ޑެޓާބޭސްއެއް ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ )ނ(  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިްނ އެކުލަާވލައި، 

ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ. އަދި ކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ ނުހިމެނޭގޮތަށް 

ކުޑަކުދިންގެ ކުށްުކރުމުެގ މައްސަލަަތކުެގ ޢަދަދާއި ާބވަތާއި، ުކށްކުރާ ކުދިންެގ 

ރުުމގެ ްޓރެންޑްތައް އެނގޭެނ ޢުމުރުފުރާތަކާއި ޖިންާސއި، ކުށްކު

މަޢުލޫމާތާއެކު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖވެނައިްލ ޖަސްޓިސްެގ ައހަީރ ރިޕޯޓާެއކު 

ކޮށް، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީާހއި ޢު ކޮންމެ އަަހރަކު އެއްފަަހރު ޝާއި

 ކުރަންވާނެެއވެ.ޙިއްޞާ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 

މް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކު 

 ކުޑަކުދިން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާިއރު، ޙުކުްމ ތަންފީޛުުކރުމުގެ ގޮތުން އެްއވެްސ  )ހ(  .113

ބާވަތެއްގެ ބަންދެްއގައި ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ، ެއ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

ބަދަލުގައި ޙުކުްމގެ ބާކީއޮްތ ބައި ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ 

ވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކުޑަކުދިންެގ މަރުަކޒެއްގައި ނުވަަތ ގަ

ޕްރޮބޭޝަންގަިއ ފުރިހަަމކުރުމަށްޓަކަިއ ބަދަުލކުރުާމމެދު ގޮތެްއ 

ނިންމުމަށްޓަކައި، ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުދިންގެ މަުޢޫލމާތު މޯލްޑިވްސް 

      ނެަރލްގެ އޮީފހަްށ ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްއިން ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެ

)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ 
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)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭަގިއ ޕްރޮސިކިއުަޓރ  60ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ޖެނެރަލްގެ ަފރާތުން ކޯޓަށް 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތް ނިންމުމުެގ މަރުޙަލާަގއި،  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫސލުތަކަށާއި، މިްނގަނޑުތަކާއި، ހަމަތަކަްށ 

ފުރިހަމައަްށ ތަބާވުމާއި، ިމ ޤާނޫނުން ުކއްޖާއަްށ ލިބިދީަފއިާވ އެންމެހަިއ 

، ފުރުޞަތުތަކާއި ،އެހީެތރިކަމާއި، މާޔަާތއިއި، ރައްކާެތރިކަމާއި، ޙިޙައްޤުތަކާ

 ލާޒިމުވެގެންވާ  ަމއްޗަށް  ަފރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ ވަސީލަތްތައް

 .ކަމެކެވެ

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ ތިީރގައިވާ ކަންކަާމ  )ހ(  .114 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުންެނވެ. ގުޅޭގޮތުން،

ޝަރުޢީ މަރުަޙލާގަިއ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުެގ   (1)   

އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދ ހަދާނީ ޖުެވނައިްލ 

 ކޯޓުންނެވެ.

ތުހުމަތުގައިާވ ކުއްޖާއާމެުދ ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ ުއސޫލުތަާކ ގުޭޅގޮތުން   (2)   

ޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދާނީ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ހަދަން

 ސަރވިސްއިންނެވެ.

ތުހުމަތުގައިވާ ުކއްޖެއްގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާުކރުމާ ގުޭޅގޮތުން   (3)   

 ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް ހަދާނީ ޕްޮރސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ުކރީ މަރުޙަާލގައި ުކއްޖާ ޑައިަވރޝަނަށް ފޮނުުވމާބެހޭ   (4)   

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެޭހ ގަވާއިދުަތއް ހަދާނީ ޑިޕާްޓމަންޓް އުސޫލު

 އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.

ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަާލގަިއ ކުއްާޖ ޑައިަވރޝަނަްށ ފޮނުުވމާބެހޭ   (5)   

އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދާނީ ޖުެވނައިްލ 

 ކޯޓުންނެވެ.

 މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ މަރުކަޒުަތކާގުޅޭ ވަނަ 82މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

 ގަވާއިދުތަކާއި، ެޕރޯްލއާގުޅޭ ަގވާއިދުތަްއ ހަދާނީ މިނިސްަޓރެވެ.



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު                 1152 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 83 

މަތީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ ފިަޔވައި، އެހެްނ ަކންކަމާ   (7)   

 ގުޅޭގޮތުން ގަާވއިދު ހަދާީނ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މެހަިއ ގަވާއިދުަތއް، މި ޤާނޫނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެން )ށ(  

)ހައެއް( މަސްދުަވހުެގ ެތރޭގަިއ ހަަދއި،  6ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގަވާއިދުތަްއ އެކުލަާވލައި،  )ނ(  

އައްަސސާތަކުން އެ ަގވާއިދުތަްއ ޝާއިޢުކުރުމުެގ ކުރިން، ކަމާގުޅުންހުިރ މު

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމާއެކު، އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަުކގެ މާއްދާތަކާިއ ަގވާއިުދ   .115 އުވާލެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 

 އުވުނީއެވެ.

ެބޭހ  )ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްާކތެރިކުރުމާ 9/91ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 ޤާނޫނު( ގެ އަންނަނިިވ މާއްދާތައް:

 ވަަނ މާއްދާ؛ 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   (1)   

 ވަަނ މާއްދާ؛ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   (2)   

 ވަަނ މާއްދާ؛ އަދި  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ވަަނ މާއްދާ. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   (4)   

ނޑުތަކާ ޚިލާފު )ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ 11/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

 ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ އަންނަނިވި މާއްދާަތއް:

 ވަަނ މާއްދާ؛ 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  (1)   

 ވަަނ މާއްދާ؛ އަދި  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  (2)   

 ވަަނ މާއްދާ. 38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  (3)   

 މަނާކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނު( ެގ )ގޭްނުގ ކުށްތައް  18/2010ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ނ(  

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(؛ 19

ގައި ޢަމަލުުކރަން ފަށާފައިވާ "ކުޑަުކދިންގެ ޢަދުލުެގ  2019ޖަނަވަރީ  20 )ރ(  

 ގަވާއިދު".
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ކަމުގެ ުތހުމަތުގައިާވ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަުލކުރުމުގައި، ިމ ޤާނޫނުގަިއ  ވިޤާނޫނާ ޚިލާފު  .116 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ އުޫސލުތަކާިއ ހަމަތަާކއި ކަންަކމާ އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގއި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތަާކއި ކަްނކަމާ ފުށުައރާނަމަ، އިސްކަން ދޭންވާނީ، 

 މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާްނވެގެންާވ އުޫސލުތަކާއި ހަމަަތކާއި ކަންކަމަށެވެ.
 

ތަްޞދީޤުކޮށް ދިވެހިަސރުކާުރގެ  ،ފާްސވެ ޤާނޫނު މި ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ  .117 ން ފެށުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ 

)ބާރަ( ަމސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުްނ  12ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 މާނަކުރުން 

 

ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިގެްނ  ިއވާމި ޤާނޫނުގަިއ ވަިކ ޢިބާރާެތއް ނުވަަތ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފަ  .118

 އެހެން މާނައެއް ޭދހަނުވާާހ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްަތކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި 

 އެާވ މާނަކުރުމެވެ. އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ތިީރގައި ދީފައި  ،އެވަނީ

އެވަނީ، ޖިނާއީ  "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ުކއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ(  

އޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މަސް

     )ފަަނރަ( ައހަރު ުފރި، އެހެންނަމަވެސް  15މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން 

)އަށާރަ( ައހަރު ފުރިަފއިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެނޫްނ ޙާލަތުގައި ެއއީ  18

  ކޮްނމެ ކުއްޖެކެވެ.)އަާށރަ( އަހަުރ ފުރިފައިުނވާ 18މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން 

"ބެލެނިވެރިާޔ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، މައިންބަފައިްނނާއި، ޝަރުީޢ  )ށ(  

ބަލަދުވެރިންނާއި، ަޙޟާނަތު ލިބިަފއިވާ ަފރާތާިއ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާިއ 

ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިކަާމ އެަވގުތަކު ަޙވާުލވެ ތިބޭ ީމހުްނނަށެވެ. ޝަރުޢީ 

ނަތު ލިބިފައިާވ ފަރާާތިއ ޤާނޫނީ ބެލެނިެވރިްނ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޙަޟާ

     އާއި)ޢާއިލާއާެބޭހ ޤާނޫނު(  2000/4މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

"ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ޢަމަުލ ހިްނާގ ކުޑަކުދިން" ނުވަަތ "ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ  )ނ(  

އެވަނީ، ޖިނާީއ  ދިން" ނުވަަތ "ތުހުމަތުގަިއވާ ކުދިން" ކަމަްށ ބުނެފައި ކުޑަކު

ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާުފވެފައިވާކަމަށް ުތހުމަތުކުެރވިފައިވާ ކޮންެމ 

 ކުއްޖަކަށް ނުވަަތ ކުދިންނަށެވެ.
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 "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ" ަކމަށް ބުނެފައި )ރ(  

އެވަނީ، އ.ދ ެގ ކޮންވެންޝަްނ އޮްނ ަދ ަރއިޓްްސ ޮއފް ަދ ޗަިއލްޑް 

 އަށެވެ.

ވަަނ  80"ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާޫނނުގެ  )ބ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ މަރުކަޒުތަކަށެވެ. 82މާއްދާއާއި 

 22/2010 އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު "ޤާޟީ" ކަމަްށ ބުނެފައި  )ޅ(  

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޯކޓުތަކުެގ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ އުފައްދާަފއިވާ ުޖވެނައިްލ 

އެ ޤާޟީއެްއގެ ނިންމުމެއް އިްސތިއުނާފުކުރުމުެގ  ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކަށް، ނުވަތަ

ނުވަތަ އިލްތިމާސްުކރުމުގެ މަރުަޙލާގައިނަމަ، ެއ ޤާޟީެގ އެ ނިންމުން 

ކުރުުމގެ ަމއްސަލަ ބަާލ އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ ނުވަތަ ިއލްތިމާސް

 ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދާޚިީލ ސިޔާސަތުތަްއ  )ކ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އެިއރެއްަގއި ޙަާވލުކުެރވިަފއިވާ ަސރުކާުރގެ 

 ވުޒާރާއަށެވެ.

ްއ "މިނިސްޓަރު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދާޚިީލ ސިޔާސަތުތަ )އ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އެިއރެއްަގއި ޙަާވލުކުެރވިަފއިވާ ަސރުކާުރގެ 

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )ވ(  

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންުކރާ ޖިނާޔަތުގެ ކުށްަތކާއި، އެެހން ޤާނޫނެއްގަިއ 

އަަހރުދުވަހަށްުވރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ޖަަލށްލުމުގެ އަދަުބ )ދިހައެއް(  10

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށެވެ.

ވަަނ  79މި ޤާޫނނުގެ "ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  )މ(  

 މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ަމރުކަޒުތަކުެގ ތެރެއިްނ މަރުކަޒަކަށެވެ.

ޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޮޑެތިމީހުންގެ "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުެގ ނި )ފ(  

މައްޗަށް ހިންާގ ޖިނާީއ ޢަދުލުެގ ނިޒާމާ މުޅިން ވަކިވެަފއިވާ، ކުށުެގ ޖިނާއީ 

ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރުފުަރއިެގ ކުދިންނަށް އަމާޒުވާ، ޚާްއޞަ ޤާނޫނާއި، 

ްއޗަށް ސިޔާސަތުތަކަކާއި، އުޫސލުތަކާިއ އިޖުާރއަތްތަކާއި އަސާސްަތކެއްގެ މަ
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ބިނާކޮށްފައިވާ، ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ާޚއްޞަ ރައްކާތެިރކަމާިއ 

އެހީތެރިކަން ލިއްބައިދޭ، ކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ަފއިދާހުރި ގޮތަްށ 

 އިސްކަން ދޭ ނިޒާމެކެވެ. 

"ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ަހގު ޢުމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ދ(  

ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުުލގެ ނިޒާމުަގއި ކުުށގެ ޒިންާމ އުުފލަންޖެހޭ އެންމެ  އެވަނީ

ހަގު ޢުމުެރވެ. އަދި ކުށުގެ ޖިނާީއ ޒިންމާ އުފުލަންެޖހޭ ުޢމުރަށްވުެރ ހަުގ 

ޢުމުރުގެ ކުދިންނަކީ ެއކުދިން ކުާރ ކުށުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެޭހ 

 ޢުމުރު ފުރަިއގެ ކުދިންނެވެ.

ބަލަިއ ކުށްެވރިނުކުރުްނ ނުވަަތ ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް" ކަމަްށ "ޢުމުރަށް  )ތ(  

ބުނެފައި އެވަީނ ކުޑަކުއްޖަކަްށވުމުން ނުވަަތ ކުޑަކުއްެޖއްެގ ހައިިސއްޔަތުެގ 

         ސަބަބުން ކުށަކަށްވާ މަްއސަލަތަކަށެވެ. ިމގޮތުން ކުޑަކުއްޖަުކ 

         ހަުކ އެ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ކުށަކަށްވާ، އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑު މީ

 އެ ޢަމަލުުކރުމުން ކުށަކަްށ ނުވާ މައްަސލަތަކެވެ. 

" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކަމާގުޅުންހުިރ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" )ލ(  

މުއައްސަސާތަްއ އެކުެވ ކުއްާޖގެ މަްއސަލަިއގަިއ ވަށާޖެޭހ އެހީެތރިކަމެްއ 

 .ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭްއވޭ ބައްަދލުވުންތަކަށެވެ

 

" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ، ހާދިސާއެްއ ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ" )ގ(  

ހިނގުމުން އެ މައްަސލައިގަިއ ސީދާ އަސަުރކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކާއެުކ 

ެއހީތެިރއެްއ ހިމެޭނ ގޮތަްށ ލިބުނު ގެއްލުްނ  މުޖުތަމަޢުންމުއައްސަސާތަކާިއ 

 ުލވުންތަކަށެވެ.ފޫބައްދަން މަސައްކަތްކުރުމަްށ ބޭއްޭވ ބައްދަ

''ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްުކާރ ފަރާތް'' ކަމަްށ ުބނެފައި ެއވަނީ،  )ޏ(  

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކޮށްދިނުމަށާިއ އެކުދިންެގ މަޞްލަޙަތުަގިއ 

މަސައްކަތްކުރާ ދަުއލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، އަިމއްލަ ޖަމިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކާއި، 

ލިޓެމް އާިއ -ޅިފައިވާ މަްއސަލަެއއްގަިއ ގާޑިއަްނ ެއޑްޝަރީޢަތަށް ހުަށހެ

ކިއުިރޔަިއ ެގ ދަުއުރ އަދާުކރުމަށް ޯކޓުން ހުއްަދދޭ ފަރާތްތަާކއި، -އަމިކަސް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންާނއި އަިދ ުކއްޖާގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަްތކުރެވިދާނެކަމަްށ 
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 ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ އެހެނިހެްނ ފަރާތްތަކެވެ.

އިވަރޝަންެގ ޕްރޮްގރާމް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ "ޑަ )ސ(  

ކުދިންނަށް ޝަރުީޢ ނިޒާމުން ބޭރުްނ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދާދިުނމަށެވެ. މިގޮތުން 

ޕްރޮގްރާމްތަްއ އެކުަލވާލަިއ ެއ ްޕރޮްގރާމްތަކުެގ އެީހގަިއ ކުިދން ބައިެވރިކޮްށ 

ެގގޮތުން ހިންގޭ ބަަދުލ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަްށ ގެނެއުމަްށ އެހީެތރިވުމު

ޕްރޮގްރާމްތަކަީކ ކުށުެގ ތުހުމަުތ ކުެރވޭ ހިސާުބން ފެށިގެން 

ތުެގ ކުރިްނ ކުއްޖާއާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުގެ ޢަ)ހައްޔަރުނުުކރިނަމަވެސް( ޝަރީ

 ކުރިންވެސް ެދވިދާނެ ފުރުޞަެތކެވެ.

ށް ކަމާގުޅޭ "ޕްރޮބޭޝަން އޮފިަސރ" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ވަިކ މުްއދަތަކަ )ޑ(  

ުކއްޖާެގ އެފަރާތަކީ ކުެރވޭ ަފރާތެކެވެ. މިގޮތުން، ންމުއައްސަސާއަކުން ަޢއްޔަ

ހެދުމާއި، ކުއްޖާއަްށ އެންމެ އެކަށޭެނ  ންޓް މަޙާލަތު ދެނެގަތުމަްށ އެސެސް

ޕްރޮްގރާމް ގެންދާއިރު ުކއްޖާެގ  އެުކލަވާލުާމއި އެ  އެއް ޕްރޮގްރާްމ ޕްލޭން

 ރިޕޯޓުުކރާނެ ފަރާތެކެވެ.  ޓައިޒްކޮށް ބަަލހައްއުޅުން / ޢަމަލުތައް ސުޕަަވއި

އި ސައިކޮލޮީޖ ެސލިންގއާއިޖްތިމާޢީ އެހީެތރިންނާއި ކައުންތުގައި މަސައްކަ މި

 ކުރެެއވެ.މަސައްކަތް  ީމހުންދާއިރާގެ 

ފު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުށުެގ ސަބަބުން ސީދާ ޞާ"ރުޖޫޢީ އިން )ޒ(  

ަތކާއި ބޭނުންތަްއ ިއހުސާސްަފރާތްތަކުެގ އަސަރުުކރި ަފރާތްތަްއ އެުކވެ، އެ

ދެނެގަނެ، އަިދ މީހުންނަށާިއ ގުޅުންތަކަްށ ލިބުުނ ެގއްލުްނ ޫފބެއްދޭނެ ގޮެތއް 

އެކުލަާވލައި، ުކއްޖާގެ ފަރާތުްނ މިފަދަ ކަމެއް ަތކުާރރުނުވާެނ ގޮތް ހޯދުމުެގ 

 ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. 

ރ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެަވނީ، ޢާއިލާއަްށ "ކެއަރ އެންޑް ެވލްފެއަރ އޯޑަ )ޓ(  

ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަްނ ދިނުމަށްޓަކައި ޢާިއލާއަްށ ޚާއްޞަކޮްށ ޕްރޮްގރާމްތަްއ 

  އެކުލަާވލައިގެްނ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަެށވެ.

____________________________ 
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