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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދީންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

 
 ންމު މާއްދާތައް އާ ފުރަތަމަ ބައި: ތަޢާރުފާއި  

ނަންބަރު    ،ިމއީ )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ގެ  2019/18ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ           )ކުޑަކުދިންގެ 
ާމއްދާގެ )ޅ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ    104 )ހ( ގެ   114ވަނަ  ާމއްދާގެ       ވަނަ 

ނަންބަރު(  3) ބާރު ވަނަ  ޤާނޫނަކާ    ، ލިބިގެން  ން  ކަނޑައެޅުުމގެ  ކުށް  ިޖނާއީ 
ކުޑަކު ތުހުަމތުކުރެވިފައިވާ  ަމއްސަލަތަކުގައި ދީޚިލާފުވެފައިވާކަަމށް  ންގެ 
ެޖނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ަމރުޙަލާގައި  ޢަަމލުކުރާނެ  ލްރަދަޢުވާކުރުުމގެ  އޮފީހުން  ގެ 

 ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ. 

ގަ )ށ(    ކިޔާނީވާމި  ކުޑަކު  ، އިދަށް  ތުހުަމތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ންގެ  ދީ"ިޖނާއީ 
ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ަމއްސަލަތަކުގައި 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

ފިޔަވަޅު ައޅާ ާޚްއޞަ  
 ޔުނިޓް

ނަންބަރު   )ހ(  . 2 ޤާނޫނު)  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ  ވަނަ    20ގެ  (  ކުޑަކުދިންގެ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ،  ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމށް

ކުޑަކު ޔުނިޓަކީ،  ޗައިލްޑް  އެންޑް  ދަށުން  ދީފެިމލީ  ނިޒާުމގެ  ޢަދުލުގެ  ންގެ 
އެޅުާމ ފިޔަވަޅުތައް  ގުޅޭއަޅަންެޖހޭ  އެއާ  ކުރުުމގެ    އި  ،  ޒިންމާ މަސައްކަތްތައް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޔުނިޓެވެ.  ަމތިކުރެވިފައިވާ  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ގޮ ަމއްސަލައެއްގައި  ކުރެވޭ  ތުހުަމތު  ކުޑަކުއްަޖކަށް  އޮފީހުން،    ތެއް ެޖނެރަލްގެ 

ަމ ކުޑަކުރުނިންުމުމގެ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ،  ދީޙަލާގައި،  ަމއްސަލަތަކަށް  ންގެ 
ަމދުވެގެން  އެ ތެރެއިން  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ  ލިބިފައިވާ  ތަްމރީނު  ޚާއްޞަ  ކަަމށް 
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 ންވާނެއެވެ. ރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް ކަށަވަރު ކު، އެކަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަން

ނަންބަރު   )ށ(    ޤާނޫނު)  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ          ނުވަތަ   (ކުޑަކުދިންގެ 
ހަ  އެ ދަށުން  ބަޔާންދައި ޤާނޫނުގެ  ގަވާއިދެއްގައި  އެއްވެސް    ކޮށްފައިވާފައިވާ 

ޗައިލް އެންޑް  ފެިމލީ  ކުރިން،  އެޅުުމގެ  އެކަަމކާ    ޑްފިޔަވަޅެއް  ޔުނިޓުން 
ފިޔަވަޅެއް އަޅާ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކު ހޯދައި،   ގުޅޭގޮތުން ދެކޭ ގޮތެއްގެ ލަފައެއް، އެ

 ންވާނެއެވެ.ނާފައި އޮންށްލަފާ، ލިޔެކިޔުުމން ރެކޯޑު ކޮ އެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނ( )   ގޮތުން  ކުއްާޖއާބެހޭ  ހުރި  ތުހުަމތުގައި  ކުށެއްގެ  ިޖނާއީ 
އެ  ނިންުމެމއް،  ކޮންެމ  ނިންާމ  އޮފީހުން  ބިނާކުރި    ެޖނެރަލްގެ  ނިންުމން 

ީމހަކު  އެ        ސަބަބާއެކު،   ނިންމި   ލިޔެ،  ހެންއެނގޭނޭ  ނިންުމން 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކުްއޖާގެ މަޢުލޫމާތު  
 ހާމަނުކުރުން 

ދާއިރާއެއްގައި،  . 3 އެއްވެސް  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ  އޮފީހުގެ  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޒާތީ   ހާަމވެދާނެ  ކާކުކަން  ކުއްާޖއަކީ  ހުންނަ  ތުހުަމތުގައި  ަމރުޙަލާއެއްގައި،  އެއްވެސް 

ގޮތަކުން އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ެމދުވެރިކޮށް،  ީމޑީއާ  ަމޢުލޫާމތެއް    ، ަމޢުލޫާމތު  އެފަދަ 
 ފޯރުކޮށްދޭން ނުެޖހޭ ީމހަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދީންނާ މުޢާމަލާތު  
 ކުރުން 

އޮފީހުން . 4 ެޖނެރަލްގެ  ކުޑަކު،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތިބޭ  ުމޢާަމލާދީތުހުަމތުގައި  ތު  ންނާ 
 ގޮތަކަށް ނުވަތަ ބަހުރުވައަކުންނެވެ.  ންނަށް ދޭހަވާނޭދީކު އެ ،ންވާނީ އިޙްތިރާާމއެކުރާކު

ާޚްއޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ  
 ކުދީންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުން 

ޚާއް . 5 ކުއްާޖއަކީ،  ހުރި  ކުއްަޖކު   ޞަތުހުަމތުގައި  ބޭނުންވާ        ނަަމ،   އެހީތެރިކަަމށް 
ުމޢާަމލާ  އެ ކުހާކުރަންެޖހޭ  ތު  ކުއްަޖކާ  އެކަން  އެރާ ލަތެއްގައި  ކުއްަޖކާ    ންވާނީ 

ުމޢާަމލާ ގޮތުގައި  ހޯދައިގެން،  ތު  އެކަށީގެންވާ  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ         ކުރުަމށް 
 ނުލިބޭނޭ ގޮތަށް ވިސްނައިގެންނެވެ.  ެމއްކުއްާޖގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަ އެ

ައވަހަށް ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެ  
 ނިޒާމެްއ ޤާިއމުކުރުން 

ހުންނަ   . 6 ނިންާމ  ތުހުަމތުގައި  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކުއްާޖއާެމދު 
ނިންުމންތައް ލަސްކުރުަމކާ ނުލައި ފިޔަވަޅު އެޅުަމށާއި، ލަސްވުަމށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް 

ކުރުަމށް ، ނައްތައިލައި ކަށަވަރު  ިމނެއްގައިކަން  އަވަސް  އެންމެ  ވީ  އެޅެނީ  ފިޔަވަޅު 
އެއް ަމއްސަލައެއްގައި،  އެއްވެސް  މަސައްކަތު ޓަކައި،  ނޭޅި،  ފިޔަވަޅެއް           ވެސް 

އޮފީހުގެ    5 ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގޮތަކަށް  ނުވާނޭ  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ  )ފަހެއް( 
ގަވާއިދުން  ތަފާސްހިސާބުތައް،  ިމކަާމބެހޭ  އަދި  ކުރާންވާނެއެވެ.  ބައްޓަން  މަސައްކަތް 

 ޝާއިޢު ކުރާންވާނެއެވެ. 

ހައްޔަރު ކުރުމާިއ  
 ބަންދުކުރުން 

އެ )ހ(  . 7 ނިޒާުމގައި  ޢަދުލުގެ  ިޖނާއީ  ކުއްަޖކު،  އެޅޭ    ތުހުަމތުގައިވާ  ކުއްާޖއާެމދު 
ހައްޔަރު ގޮތުން  ބަންދުކުރާ    ކުރާ ފިޔަވަޅެއްގެ      ލަތެއްގައި،  ހާނުވަތަ 
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އެ  ފަރާތުން  ކުއްާޖގެ  އިސްތިއުނާފު   ތުހުަމތުގައިވާ       ނަމަ،    ފިކޮށް  ނިންުމން 
ދި  އެ ކުރިން،  ަމއްސަލައިގައި  ކުރުުމގެ  ވަކާލާތު  ހައިކޯޓުގައި       ވެހިރާއްޭޖގެ 
ހައްޔަރު  އެ ބަންދު  ކޮށްފައިވަނީކުއްޖާ  ނަންބަރު ކޮށްނުވަތަ  ޤާނޫނު        ފައިވަނީ 

ިމންގަނޑުތަކާ    ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން(  ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)  2019/18
ަމ ގޮތުގެ  ބަތީއެއްގޮތްވާ  ކުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ދިރާސާ               ންވާނެއެވެ. ރާލައި 

ަމ  އެ ގޮތެއް  ރުަމއްސަލައެއްގައި ހައިކޯޓުގެ  ގޮތަކާެމދު  ވަކާލާތު ކުރާނެ  ޙަލާގައި 
ތަނަށް  އިަމއްސަލައިގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން އެހަ  ނިންުމުމގައި، އެ 

 ންވާނެއެވެ. ރާރިޢާޔަތް ކުޢަަމލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް 

ޝަރީ )ށ(    ތުހުަމތުގައި  ޝަރީ ޢަކުށެއްގެ  ނުވަތަ  ކުރިން،  ފެށުަމށްފަހުޢަތުގެ   ،ތް 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކޯޓުގައި  ުޖވެނައިލް  ގުޅޭގޮތުން  ބެހެއްޓުމާ  ބަންދުގައި  ކުއްަޖކު 

ކުއްޖާ ބަންދުގައި   އެ ،ެޖހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ ރައުޔު ހާަމކުރަން 
އިތުރުން ބެލުުމގެ  ނެތްތޯ  ނުވަތަ  އޮތްތޯ  ާމއްދާގެ    ، ބަހައްޓަންެޖހޭ ސަބަބެއް  މި 

 ންވާނެއެވެ.ރާ ކަންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރު ވަޒަންކު)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުން ދެވަނަ ބައި:  

އެ )ހ(  . 8 މަްއސަލަ ބަލަިއގަތުން  ކުރެވިގެން،  ތުހުަމތު  ކުށެއްގެ  ަމއްޗަށް  ަމއްސަލައެއްގައި    ކުޑަކުއްެޖއްގެ 
ފޮނުވަންވާނީ، ޤާނޫނު   އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކޮށްދިނުަމށް  ދަޢުވާ 

އި، ނުވަތަ އެހެންވެސް  ނު( އާކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫ)  2019/18ނަންބަރު  
ތަ އެކަށީގެންވާ  ޙުޤާނޫނަކުން  އިދާރާއަކުން،  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ކުރުުމގެ  ޤީޤު 
 އެވެ.  ގަކުރުަމށްފަހުޤީޤު ޙުިމންވަރަށް ތަ

ޤީޤު ކުރުަމށްފަހު، ދަޢުވާ ކޮށްދިނުން ޙުން ތަތީާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމ  ިމ )ށ(   
ކަންކަން   އަންނަނިވި  ފޮނުވާއިރު،  އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެދި 

 ންވާނެއެވެ. ނާފުރިހަަމކޮށްފައި ހުން

 ؛ ތުހުަމތުގައި ހުރި ކުއްާޖގެ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް ރިޕޯޓު (1)   

ނަންބަރު   (2)    ޤާނޫނު )  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ          ގެ (  ކުޑަކުދިންގެ 
)ހ(    33 ާމއްދާގެ  ދަށުން  ވަނަ  ދަށުން ނަ ގެ  )ށ( ގެ  ތް ސޭހަނުވަތަ 

ގޮތެއް ދިނުާމބެހޭގޮތުން   ގޮތުން  ދިނުާމބެހޭ  އިންޒާރު  ނުވަތަ 
 ؛ ފައިވާނަމަ، އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތާބެހޭ ލިޔުންތައްަމއިނިން

ނަންބަރު   (3)    ޤާނޫނު )  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ          ގެ (  ކުޑަކުދިންގެ 
ޕްރޮގްރަާމކަށް    37 ޑައިވަރޝަންގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
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އި،  ފައިވާ ނިންުމާމަމއިފޮނުވުާމެމދު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ނިން
 ؛ ނިންުމން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް އެ

ނަންބަރު  (3)އަކުރުގެ    ިމ (4)    ތަންފީޛުކުރާ ވަނަ  ޤާނޫނު  ދަށުން،  ގެ 
ޕްރޮގްރާަމކަށް   ޑައިވަރޝަން  ކުއްޖާ  ތުހުަމތުގައިވާ  އިދާރާއަކުން، 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ )  2019/18ފައިވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވައިފޮނު
ނިުމަމކަށް    39ގެ  (  ޤާނޫނު ފިޔަވަޅު  ދަށުން،  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 ؛ ގެނެސްފައިވާނަމަ، އެކަާމބެހޭ ލިޔުންތައް

ނަންބަރު  (3)އަކުރުގެ    ިމ (5)    ތަންފީޛުކުރާ ވަނަ  ޤާނޫނު  ދަށުން،  ގެ 
ޕްރޮގްރާަމކަށް   ޑައިވަރޝަން  ކުއްޖާ  ތުހުަމތުގައިވާ  އިދާރާއަކުން، 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ )  2019/18ފައިވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވައިފޮނު
ބަދަލެއް   40ގެ  (  ޤާނޫނު ފިޔަވަޅަށް  ދަށުން،  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

އެނގޭނެ   އެކަން  ސަބަބާއި،  ބިނާކުރި  އެކަން  ގެނެސްފައިވާނަމަ، 
 ؛ ންތައްލިޔު

ނަންބަރު   (6)    ޤާނޫނު )  2019/18ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ          ގެ (  ކުޑަކުދިންގެ 
ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖގެ   ،ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން  44

ޤީޤު  ޙުނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަާމއި އިުޖތިާމޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓާއި، ތަ
ކުއްާޖއަށް   ފުދީަމރުޙަލާގައި  ފައިވާ އަޅައިރުޞަތުތަކާއި  ފައިވާ 

 ؛ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް

ަމރުޙުތަ (7)    ނަޤީޤު  ތަގައިޙަލާގައި  އެނޫންވެސް  ބަޔާންތަކާއި،  ޤީޤީ  ޙުފައިވާ 
 ؛ ލިޔުންތައް

ކުއްާޖގެ   (8)    ަމއްސަލައެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި  ަމއްސަލަ  ކުރަުމންދާ  ތަޙުޤީޤު 
ޤާނޫނު   އިދާރާއަަމއްޗަށް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާކަން  ކަތަންފީޛުކުރާ  ށް 
  ؛ނުވަތަ ނޫންކަން

ކުއްާޖގެ  ޙުތަ (9)    ަމއްސަލައެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި  ަމއްސަލަ  ކުރަުމންދާ  ޤީޤު 
            ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،  

އެ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  އެ  ަމއްސަލަތަކާއި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ   ޅިއެ 
 ލުތައް. ފުސީތަ

ބަލައިގަތުމަށްފަހު   މަްއސަލަ 
 ލުކުރާނެ ގޮތް ޢަމަ

ަމ  ިމ . 9 ގޮތުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތީގަވާއިދުގައިވާ  ަމއްސަލަ  ކުއްެޖއްގެ  ތުހުަމތުގައިވާ  ން، 
އެ  ހުށަހެޅިއްެޖނަަމ،  އޮފީހަށް  ތިރީގައިވާ   ެޖނެރަލްގެ  ކުރުަމށްފަހު،  ދިރާސާ          ަމއްސަލަ 
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 ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ބައިވެރިކުރުން )ހ(    ކުއްޖާ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ނުވަތަ؛ ޑައިވަރޝަން   /  ؛އަދި 
 ؛ޓަކައި ުޖވެނައިލް ކޯޓަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުން ދަޢުވާއެއް ކުރުަމށް

ނުލައި )ށ(    އެޅުަމކާ  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ަމއްޗަށް  ނުކުރުަމށް    ދަޢުވާ  ،ކުއްާޖގެ 
 .ނިންުމން

ޑަިއވަރޝަން ނުވަތަ  
ކުރުމުގެ ކުރިން  ދަޢުވާ 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

ފޮނުވު . 10 ޑައިވަރޝަންއަށް  ގޮތެއް   މާ ކުއްޖާ  ކުރެ  ދެގޮތުން  މި  އުފުލުާމ،  ދަޢުވާ      ނުވަތަ 
 ންވާނެއެވެ.ރާކު ޔަތް ޢާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ރި ،ކުރުުމގައި އިޚްތިޔާރު

 . ލަތުހާ އިުޖތިާމޢީ ހާލަތާއި، ޖިސްާމނީ  ،ހާލަތާއި ކުއްާޖގެ ނަފްސާނީ )ހ(    

 . ކުއްޖާ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ ިމންވަރު )ށ(    

 ތު.ލަހާކުއްޖާ ކުށްކުރަން ެމދުވެރިވި  )ނ(    

 .ކުއްޖާ ކުށް ތަކުރާރުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް ިމންވަރު )ރ(    

ކުޑަކުއްލައިަމއްސަ )ބ(     ލިބިފައިވަނީ  އަނިޔާ  އެަޖކަށްގައި  ކުއްާޖގެ    ނަމަ، 
 .ުމރުއު

 . ކުށުގެ ޢަަމލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން )ޅ(   

ޖަސްޓިސްއިން    އެ )ކ(     ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ވަގުތެއްގައި 
 .ފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައްޅައިކަނޑައަ

 . ަމއްސަލައިގެ ނުރައްކާތެރިކަާމއި، ކުޑަ ބޮޑުިމން )އ(    

 .ގޮތް ންމު ަމޞްލަޙަތު އޮތްއާ )ވ(    

އިޢުތިރާ )މ(    ކުށަށް  އަނބުރާ ފުކުއްޖާ  ދެރަވެ، ކުއްޖާ  ޢަަމލާެމދު  ވެ، ކުށުގެ 
 .ތަަމޢަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ިމންވަރުުޖުމ

ޑަިއވަރޝަންއަށް ފޮނުވަން  
 ބާރު ައޅަންޖެހޭ ހާލަތު 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 11 ކަންކަަމށް    10މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ގެނެ އަނބުރާ  ުމުޖތަަމޢަށް  ކުއްާޖ  ހުރި  ތުހުަމތުގައި    ވޭނެ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރަށް   ބޮޑުކަަމށް  އެގަފުރުޞަތު  ަމއްޗަށް    ބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ކުއްާޖގެ 
 ންވާނެއެވެ.ޅާދަޢުވާ އުފުލުުމގެ ބަދަލުގައި ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުަމށް ބާރުއަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-66/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           150 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

 

 

ޓަކައި ތިރީގައިވާ    މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަތުަމށް  )ށ(   
 ންވާނެއެވެ. ރާކު ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިޢާޔަތް

 ؛ގައިވާ ަމޢުލޫާމތުތައްކުއްާޖގެ ރިސްކް އެސެސްަމންޓު (1)   

ޤީޤު ަމރުޙަލާގައި ފުރުޞަތު ޙުަމއްސަލައިގެ ތަލާޙުކުރަން އެ  ޞްކުއްޖާ އި (2)   
ފުރުޞަތު  ދީ ަމއްސަލައެއްގައި  އެހެން  ފައިވާނަމަ،  ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ 

 ؛ ގޮތް އެގޮތުން ދެވުނު ފުރުޞަތުތަކުގައި ކުއްޖާ ޢަަމލުކޮށްފައިވާ

 ؛ ކުއްާޖގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު (3)   

ބަސް    އަނިޔާ (4)    ީމހާގެ  ކުޑަކުއްަޖކަށް )ލިބިފައިވާ  ލިބިފައިވަނީ    އަނިޔާ 
 ؛(ކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަސް ކުއްާޖއާއި އެ  އެ     ،ނަަމ

 ؛ކަން ހުރި ިމންވަރުޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރުުމގެ ޤާބިލު (5)   

 ؛ ަމޢުލޫާމތުކޭސް ކޮންފަރެންސިންގއިން އެއްކުރެވޭ  (6)   

ގުޅޭގޮތުން  (7)    ފޮނުވުމާ  ޑައިވަރޝަންއަށް  ދަޢުވާކުރުާމއި،  ކުއްާޖއާެމދު 
   ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ނިންމާ ނިންުމންތައް ލިޔުުމން ރެކޯޑު

ނިންުމުމގައި  ކުޑަކުއްެޖއްގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާކުރުުމގެ ަމރުޙަލާގައި ނިންމާ އެކިއެކި   )ހ(  . 12 ދަޢުވާ ކުރުން 
ކުރުާމއެކު  ޒިންާމދާރު  ކުއްޖާ  އިސްކަންދީ،  ަމޞްލަޙަތަށް  ކުއްާޖ    ،ކުއްާޖގެ  އެ 

ުމުޖތަަމޢަށް ގެނައުަމށް ބާރުއަ ންވާނެއެވެ. ކުޑަކުއްެޖއްގެ  ޅާހެޔޮގޮތުގައި އަނބުރާ 
އެހެން   ނޫން  ދަޢުވާކުރުން  ިޖނާއީ  ނިންަމންވާނީ  އުފުލަން  ދަޢުވާއެއް  ަމއްޗަށް 

 ތޯ ވީވަވަރަކުން ބެލުަމށްފަހު، އެހެން ގޮތެއް ނެތްނަަމއެވެ. ފިޔަވަޅެއް އެޅޭ

ނިންުމުމގައި   )ށ(    ގޮތެއް  ދަޢުވާކުރުާމެމދު  ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއްގެ  ތުހުަމތުގައިވާ 
 ންވާނެއެވެ.ރާއަންނަނިވި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކު

 ؛ ުމރުއުކުއްާޖގެ  (1)   

ތުހުަމތު   (2)    ކުރިކަަމށް  ކުށާއި، އެކުއްޖާ  ހިންގުަމށް    ކުރެވޭ  ޢަަމލު  ކުށުގެ 
 ؛ ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ ިމންވަރު

 ؛ ލަތުހާކުށް ކުރަން ެމދުވެރިވި  (3)   

 ؛ ދަޢުވާ ކުރުާމއި ނުކުރުުމގައި ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު އޮތް ގޮތް (4)   
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އަނބުރާ މު  (5)    ހެޔޮގޮތުގައި  ގެނައުަމށް ުޖކުއްޖާ  ކު  ތަަމޢަށް  ންެޖހޭ  ރާ ޓަކައި 
 ؛ ކަންކަން

ންމު ަމޞްލަޙަތު ނިޔާކުރާ އާކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާއެއް ކުރުުމގައި    އެ (6)   
 ގޮތް. 

ކުްއޖާ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރަން  
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 13 ަމއްސަލައިގައި    9މި  ދަށުން  ގެ  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
އެ ގޮތެއް   ކުރިން،  ެޖނެރަލްގެ    ނިންުމުމގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ަމއްސަލައިގައި 

ކިޔައިދީ ކުއްާޖއަށް  ގޮތްތައް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ނިންުމުމގެ  ގޮތެއް        ، އޮފީހުން 
ފުރުޞަތު   އެ ހާަމކުރުުމގެ  ގޮތް  ދެކޭ  ކުއްޖާ  ތުހުަމތުގައިވާ     ނިންުމންތަކާެމދު 
 ކުއްާޖއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ

ކުއްާޖ  ކުއްޖާ   )ށ(    ހުރި  ތުހުަމތުގައި  ފުރުޞަތުގައި،  ދޭ  ހާަމކުރުަމށް  ދެކޭގޮތް 
އަޑުއަހައި ޕްރޮސިކިއުޓަރު  ގޮތް،  ފަހުގެ  ، ހާަމކުރާ  އެންމެ  ަމއްސަލައިގައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރު  ކަންކަަމށް  ހާަމކުރި  ކުއްޖާ  އެ  ކުރިން،  ނިންުމުމގެ  ނިންުމން 
ހާަމކުރި   ކުއްޖާ  ަމތީން  ގޮތުގެ  އަކުރުގައިވާ  މި  ކުރާންވާނެއެވެ.  ރިޢާޔަތް 

ރެކޯޑުކޮށް   ކަންކަާމއި، ލިޔުުމން  ދެކޭގޮތް،  ޕްރޮސިކިއުޓަރު  ކަންކަާމެމދު  އެ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ނެތި،  ިމ )ނ(    ސަބަބެއް  ަމޤުބޫލު  ފުރުޞަތުގައި،  ދޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(            ާމއްދާގެ 
ދުވަ  2 ހާަމނުކޮށްފިނަމަ، ހުގެ  )ދޭއް(  ގޮތް  ދެކޭ  ކުއްޖާ           ތެރޭގައި، 
ަމއްސަލައިގައި    އެ ބަލައި،  ނުހިފީކަަމށް  ބޭނުން        ފުރުޞަތުގެ 

ނިން އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ގޮތުަމއިޕްރޮސިކިއުޓަރ  މަ ފައިވާ  ކުރިތީގެ  ށް ޔަން 
 ދާނީއެވެ. 

ޑަިއވަރޝަން  
ޕްރޮގްރާމެްއގައި  
 ބަިއވެރިކުރުން 

ލިޔުންތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ    ގެޤީޤުޙުތުހުަމތުގައިވާ ކުއްެޖއްގެ ަމއްސަލައިގެ ތަ . 14
އެ ލިބުުމން،  ނަންބަރު    އޮފީހަށް  ޤާނޫނު  ކުޑަކުދިންގެ )  2019/18ަމއްސަލައިގައި، 

ާމއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ  38ގެ  (  ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ާމއްދާގެ    62ޤާނޫނުގެ    ވަނަ  ވަނަ 
ކުރަުމށްފަހު ރިޢާޔަތް  ކަންކަަމށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  އެކަާމެމދު    ،)ހ( 

ލަފަ ޖަސްޓިސްގެ  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ހޯދުަމށްފަހު،  ޔާޑިޕާޓްަމންޓް  އިރުޝާދު  އި 
ޕްރޮގްރާެމއްގައި   ެޖނެރަލަށް  ކުއްޖާ    އެޑައިވަރޝަން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބައިވެރިކުރުަމށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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 ލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ހާދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމާ  ތިންވަނަ ބައި:  

ދަޢުވާ އުފުލަން ނިންމާ  
 ސަބަބު ކޯޓާ ހިްއސާކުރުން 

ަމއްޗަށް . 15 ކުއްާޖގެ  ހުރި  ިޖނާއީ   ،ތުހުަމތުގައި  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ހުށަހަޅާއިރު ކޯޓަށް  ދަޢުވާ  ަމއްސަލައިގެ  ނިންަމއިފިނަމަ،  އުފުލުަމށް    އެ  ،ދަޢުވާއެއް 

ނިންިމ ސަބަބު ދަޢުވާކުރުަމށް  ބަދަލުގައި  ފޮނުވުުމގެ  ޑައިވަރޝަނަށް   ، ަމއްސަލައިގައި 
 ގައިވާ ފޯުމގައި ލިޔެ، ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   1 ލުދުވަގަވާއިދުގެ ަޖ ިމ

ދަޢުވާ އުފުލަން ނިންމި  
ާއ ނުވަތަ  ސަބަބު ކުްއޖާ

ބެލެނިވެރިޔާއާ  ކުްއޖާގެ 
 ހިްއސާކުރުން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ިޖނާއީ   ،ތުހުަމތުގައި ހުރި ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް )ހ(  . 16
 ، އުފުލުަމށް ނިންަމއިފިނަމަ، ަމއްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރުދަޢުވާއެއް  

ދަޢުވާކުރުަމށް   އެ ބަދަލުގައި  ފޮނުވުުމގެ  ޑައިވަރޝަންއަށް  ަމއްސަލައިގައި 
ސަބަބު ަޖދުވަ  މި  ،ނިންމި  ކުއްާޖއާއި    2  ލު ގަވާއިދުގެ  ލިޔެ،  ފޯުމގައި  ގައިވާ 

 ވާނެއެވެ.  ންރާކުއްާޖގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ލިޔުުމން ހިއްސާކު

ހަވާލުކުރެވެން    ިމ )ށ(    ބެލެނިވެރިޔާއާ  ކުއްާޖގެ  ލިޔުން  ބުނާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ 
ަމ ކުއްާޖގެ  އެޙިލަޙަތު  ޞްނެތްނަމަ،  ފަރާތަކަށް  ލިޔުން    ާމޔަތްކޮށްދޭނެ 

ދޭންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ަޖސްޓިސްއިން ކުއްާޖއާއެކު  
ުޖވެ އޮފިސަމަސައްކަތްކުރާ  ޖަސްޓިސް  ަމޞްލަޙަތު  ރަނައިލް  ކުއްާޖގެ  ކީ 

ީމހެއްކަުމގައިޙި ސާބިތުނުވާ  ،ަމޔާތްކޮށްދޭނެ  ގޮތަކަށް  ހިނދަކު    ހައިއެހެން 
 ބަލަންވާނެއެވެ. 

 ގޮތް   އިވަރޝަންއަށް ފޮނުވަން ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ހަތަރުވަނަ ބައި: ޑަ

އިޢުތިރާފުވުމާިއ  ކުށަށް 
 ރުހުން ހޯދުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 17 ބެލިއިރު  10މި  ކަންކަަމށް  ހުރި  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ    ،ވަނަ 
ނިންާމ   ފެންނަކަަމށް  ފޮނުވަން  ޑައިވަރޝަންއަށް  ކުއްޖާ  ތުހުަމތުގައިވާ 

ކުރިން ނިންުމުމގެ  ފޮނުވުަމށް  ޑައިވަރޝަންއަށް  ތިރީގައި    ،ަމއްސަލަތަކުގައި، 
 ންވާނެއެވެ.ރާބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވާކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރު ކަށަވަރުކު

 ؛ ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާނެ ިމންވަރަށް ހެކި ހުރިކަން (1)   

 ؛ ކަންއުފުލާއެއްވެސް ަމުޖބޫރުކަެމއް ނެތި ކުއްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ  (2)   

ބެލެނިވެރިޔާގެ  (3)    ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ބައިވެރިވުަމށް  ޑައިވަރޝަންގައި 
 ؛ރުހުން އޮތްކަން

ގެ   ިމ )ށ(    )ހ(  ނަންބަރ2ު)  ާމއްދާގެ  ވަނަ  ބަޔާން(  ޝަރުޠު    ކޮށްފައިވާގައި 
ތަ  ފުރިހަަމވުަމށް ކުއްާޖ  ަމރުޙުޓަކައި  އިޢުތިރާފުވެފައި ޙަޤީޤު  ކުށަށް  ލާގައި 

ަމރު އުފުލުުމގެ  ދަޢުވާ  ނޫނެވެ.  ލާޒިެމއް  އަިމއްލަ  ޙައޮތުން  ކުއްޖާ  ލާގައި 
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 ން އެއްބަސްވުން ފުދެއެވެ. އުފުލައިޚްތިޔާރުގައި ކުށުގެ ޒިންމާ 

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށުގެ ޒި ( ނ)   ަމށް ނުވަތަ ރުހުން ދިނުުމގެ  އުފުލުންމާ  މި 
ވަކީލެއް   އަިމއްލައަށް  ބޭނުންނަމަ،  ކުއްާޖ  ަމޝްވަރާކުރުަމށް  ވަކީލަކާ  ކުރިން 
ހޯދުަމށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުަމށް  

 އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ކުއްާޖއަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ރުހުން ޑައިވަރޝަ ( ރ)   ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްާޖގެ  ކުއްާޖއާއި  ބައިވެރިވުަމށް  ންގައި 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅޭނެ  ކުއްާޖއާެމދު  ތެރެއިން  ޑައިވަރޝަންގެ  ކުރިން  ހޯދުުމގެ 

ުމއްދަތާއި، އެ ފުރިހަަމ  ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަަމކުރުާމއި،    ބާވަތާއި، ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
 . ނުކުރުުމގެ ނަތީާޖ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ބެހޭގޮތުން    އެ ( ބ)   ފިޔަވަޅާ  ޑައިވަރޝަން  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެޅުަމށް  ކުއްާޖއާެމދު 
ަމދުވެގެން    ،ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަން ބޭނުންނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލާ ަމޝްވަރާ ކުރުަމށް

 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.   2

ދޭ   (ޅ)   ރުހުން  ކުއްޖާ  ބައިވެރިވުަމށް  ކުއްާޖގެ  ހާޑައިވަރޝަންގައި  ލަތުގައި 
ނިންޭމނީ ނުދޭން  ރުހުން  އެކަށީގެންވާ    ، ބެލެނެވެރިޔާއަށް  ނުދިނުަމށް  ރުހުން 

ކުއްާޖގެ   ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އެކަންޏެވެ.  އޮތްނަމަ  ސަބަބެއް 
ޑައިވަރޝަންއަ ކުއްޖާ  ނުދިނުަމކީ  ރުހުން  ފޮނުވުަމށް  ބެލެނިވެރިޔާ  ށް 

 ހުރަސްއަޅާނެ ކަެމއް ނޫނެވެ. 

ިމ ( ކ)   ދިއުާމެމދު،  ޑައިވަރޝަންއަށް  ރުހުން    ކުއްޖާ  ދޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ 
 ގައިވާ ފޯުމގައެވެ.   3 ލުގަވާއިދުގެ ަޖދުވަ ންވާނީ، ިމނާއޮން

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުްއދަތުގެ  
ތެރޭގަިއ ޑަިއވަރޝަންއަށް  

ފޮނުވުމުމާމެދު ގޮތެއް  
 ނިންމުން 

ނަންބަރު  )ހ(  . 18 ޤާނޫނު  ދަޢުވާކުރުަމށް  ަމއްސަލަތަކުގައި             ިޖނާއީ 
ޚާއްޞަ   2016/12 ބަޔާންކުރާ  ކުށް  އާއި،  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  )ިޖނާއީ 

ޑައިވަރޝަންއަށް  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުތަކުގައި 
 ފޮނުވުާމެމދު ގޮތެއް ނިންަމންވާނެއެވެ.  

ޕްލޭ  )ށ(    ޑައިވަރޝަން  ަމއްސަލަތަކުގައި  ފޮނުވާ  އެއްގޮތަށް   ނާޑައިވަރޝަންއަށް 
ލަތުގައި ކުއްާޖގެ ަމއްޗަށް ިޖނާއީ  ހާ ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަން ފުރިހަަމކުރަުމން ނުދާ  

ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު    ދަޢުވާ އުފުލުުމގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދިޔަ ނުދިނުަމށް 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހިނގާ (  ިޖނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2016/12

ޕްލޭ  ،ަމއްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގައި  ނާޑައިވަރޝަން  ދަޢުވާ  އެކު ކޯޓަށް 
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 ދިނުަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރު އެދެންވާނެއެވެ. ބާއްވައިށް ނުގެންގޮސް ޔަަމއްސަލަ ކުރި

ނަންބަރު   )ނ(    ޤާނޫނު)  2016/12ޤާނޫނު  އިުޖރާއަތުގެ  ގައި (  ިޖނާއީ 
އޮވެގެން    ކޮށްފައިވާބަޔާން ސަބަބެއް  ަމޤްބޫލު  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ 

ނެތް   ވަކި ގޮތެއް ނިންެމން  ފޮނުވުާމެމދު  ލަތުގައި، އެކަން  ހާޑައިވަރޝަންއަށް 
ނަންބަރު    ،ބަޔާންކޮށް އިުޖރާއަތުގެ)  2016/12ޤާނޫނު      ގައި (  ޤާނޫނު  ިޖނާއީ 

 ަމއްސަލައެއް ހުށަހަޅަން އޮތް ުމއްދަތުގައި ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  އެ

ަމ  ިމ )ރ(    ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  ހުށަހަޅާ  ތީާމއްދާގެ  ދަޢުވާ  ލަތުގައި  ހާން 
އަވަސް   އެންމެ  ވީ  ނިުމުމން،  ގޮތެއް  ފޮނުވުާމެމދު  ޑައިވަރޝަންއަށް 

އެ   ތެރޭގައި  ކު ފުރުޞަތެއްގެ  ހިއްސާ  ކޯޓާ  ންވާނެއެވެ. ރާނިންުމެމއް 
ނިންަމއިފިނަަމ ފޮނުވުަމށް  ޕްރޮގްރާްމ   ، ޑައިވަރޝަންއަށް  ޑައިވަރޝަން 

ބެލުަމށް ގޮތެއް  އެ  ފުރިހަަމކުރާ  ަމއްސަލަ  ކުރި  ޓަކައި،  ށް ޔަވަގުތަށް 
ކޯޓުގައިބާއްވައިނުގެންގޮސް         އެދެންވާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރު    ،ދިނުަމށް 

ނިން  އެ ަމއްސަލަ  ަމއިަމއްސަލައިގައި  ނުފޮނުވައި،  ޑައިވަރޝަންއަށް  ފައިވަނީ 
ކުރިޔަކުރި ދަޢުވާ  ކަަމށްވާނަމަ،  ގެންދިއުަމށް  ގެންދިޔުަމށް  ޔަށް  ށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރު، ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

ޤާ )ބ(    ަމއްސަލައަކީ  ތުހުަމތުކުރެވުނު  ަމއްޗަށް  ނަންބަރު ކުއްާޖގެ           ނޫނު 
ކުރުަމށް   ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  2014/9 ދަޢުވާ          ގައި 

ަމއްސަލައެއްނަަމ ދީފައިވާ  ުމއްދަތެއް  ޑައިވަރޝަން  ،ވަކި  ބައިވެރިކުރާ  ކުއްޖާ 
ޕްރޮގްރާަމކީ ދަޢުވާކުރުަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަަމކުރެވޭނެ  

 ޕްރޮގްރާަމކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ނިންމާ   )ހ(  . 19 ޑަިއވަރޝަންއަށް ފޮނުވުން  ފޮނުވަން  ޑައިވަރޝަންއަށް  ކުއްޖާ  ހުރި  ލަތުގައި  ހާތުހުަމތުގައި 
   ޓުން ން އަދި އެ ޑިޕާޓްަމންތީޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ލަފާގެ ަމ

އުޅައިކަނޑައަ ަމސޫފައިވާ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޑައިވަރޝަން ތީލުތަކާ  ކުއްާޖގެ  ން 
 ރޝަންއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލައި ކުއްާޖ ޑައިވަވައިޕްލޭން އެކުލަ

ފޮނުވާ   )ށ(    ޑައިވަރޝަންއަށް  ކުއްޖާ  ހުރި  ކުއްާޖ    ،ލަތުގައިހާތުހުަމތުގައި 
ފުރިހަަމކުރަުމންދާ ޕްރޮގްރާމް  ަމހަކު    ،ގޮތް  ޑައިވަރޝަން  ަމދުވެގެން 

ބަލަުމން   ެމދުވެރިކޮށް  ަޖސްޓިސް  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  އެއްފަހަރު، 
ކުރިދާގެން ޕްލޭން  ޑައިވަރޝަން  އަދި  ަމއްޗަށް ޔަ ންވާނެއެވެ.  ގޮތެއްގެ  ށްދާ 

 ލެވުނު ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.ވައިބަލައި، ފުރަތަމަ އެކުލަ
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ޕްރޮގްރާމް  ޑަިއވަރޝަން  
ފުރިހަމަ   ،ފުރިހަމަކުރުމާިއ

 ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ޕްލޭ )ހ(  . 20 ފުރިހަަމކޮށްފިކަަމށް   ނާޑައިވަރޝަން  ޑައިވަރޝަން     އެއްގޮތަށް 
ަމއްސަލަ   އަންގައިފިނަަމ،  ަޖސްޓިސްއިން  ުޖވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 

ބަލައި ކަަމށް  ނިުމނީ  ފައިލު  ،އެހިސާބުން         ވާނެއެވެ.   ންރާ ކު  ަމއްސަލަ 
ަމއްސަލައަކީ   ދަޢުވާ    18ގަވާއިދުގެ    ިމ   އެ  ކޯޓުގައި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ަމއްސަލައެއްނަަމޅައިހުށަހަ އަނބުރާ   ،ފައިވާ  ަމއްސަލަ  ބަޔާންކުރުާމއެކު  ސަބަބު 
 ންވާނެއެވެ.ނާގެން

ަމ  ިމ )ށ(    ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ގެންނަން  ތީާމއްދާގެ  އަނބުރާ  ަމއްސަލަ  ން 
ޕޮލިސް  ނިންަމ ޯމލްޑިވްސް  ލަސްނުކޮށް،  ަމޢުލޫާމތު،  އެކަާމބެހޭ  އިފިނަމަ، 

 ންވާނެއެވެ.ގާސަރވިސްއަށާއި ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިހަށް އަން

ފޮނު )ނ(    ޕްލޭވައިޑައިވަރޝަންއަށް  ކުއްޖާ،  ޑައިވަރޝަން   ނާ ފައިވާ  އެއްގޮތަށް 
ގެނެސް ނިުމަމކަށް  ޕްރޮގްރާްމ  ޑައިވަރޝަން  ނުދާނަމަ،    ، ފުރިހަަމކުރަުމން 

ަމއްސަލައަކީ އެ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ދަޢުވާ         ގަވާއިދުގެ   ިމ ،ކޯޓަށް 
ހުށަހަ   18 ދަޢުވާ  ކޯޓުގައި  ާމއްދާގެ ދަށުން  ަމއްސަލައެއްނަމަ،  ޅައިވަނަ  ފައިވާ 

ކޯޓުގައި  ފެށުަމށް  އަޑުއެހުންތައް  ދަޢުވާގެ  ބަޔާންކުރުާމއެކު  ސަބަބު 
 އެދެންވާނެއެވެ. 

ޑަިއވަރޝަންގައި  
ބަިއވެރިވުމަށް ކުްއޖާވާ  

އިޢުތިރާފު، ހެކީގެ ގޮތުގަިއ  
 ބޭނުން ނުކުރުން 

ކުށަށްޑައިވަރޝަ . 21 ކުއްޖާ  ބައިވެރިވުަމށް  ޑައިވަރޝަންއާ   ންގައި  އިޢުތިރާފަކީ  ވާ 
ކުރި ދަޢުވާ  ިޖނާއީ  ަމއްޗަށް  ކުއްާޖގެ  ގެންދިޔުމަށް ނިންމާ  ޔަޚިލާފުވެގެން  ލަތުގައި  ހާށް 
 ކުއްާޖއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ.  

 ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ފަސްވަނަ ބައި:  

ެއޖެންސީތަކުގެ ރައުޔު  ެއކި 
ހޯދުމާއި، ކޭސް  
 ކޮންފަރެންސިންގ 

ަމރުޙަލާގައި )ހ(  . 22 ބަޔާން  ،ދަޢުވާކުރުުމގެ  ގުޅޭ    ކޮށްފައިވާތިރީގައި  ކަންކަމާ 
އެކަންކަާމ    ،ޓަކައި ހޯދަންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތުތައް ހޯދުަމށާއި  ނިންުމންތައް ނިންުމަމށް 

ހުރި   ގުޅުން  ަމއްސަލައާ  ކުއްާޖއާއި،  އިދާރާތަކާއި،  އެކި         ގުޅޭގޮތުން 
ޓަކައި ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ނުވަތަ ކޮިމއުނިޓީ   އެކި ީމހުންގެ ބަސް ހޯދުަމށް

ނުވަތަ ބޭއްވުުމގެ   ކޮންފަރެންސިންގ  ކޮންފަރެންސް  ޖަސްޓިސް  ރެސްޓްރޯޓިވް 
 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގޮތެއް  (1)    ދެގޮތުންކުރެ  ފޮނުވުމާ  ޑައިވަރޝަންއަށް  ދަޢުވާކުރުާމއި 
ނިންާމ   ފޮނުވުަމށް  ޑައިވަރޝަންއަށް  ލަތުގައި ހާޚިޔާރުކުރުަމށާއި، 

ފައިދާހު އެންެމ  ކަނޑައަޅައި،  ކުއްާޖއަށް  ޕްރޮގްރާެމއް  ޑައިވަރޝަން  ރި 
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 ؛ ލުންވައިޑައިވަރޝަން ޕްލޭން އެކުލަ

 ؛ ކުއްާޖއަކީ ބަންދުގައި ހުރި ކުއްެޖއްނަމަ، ބަންދުން ދޫކޮށްލުަމށް (2)   

ކުލައިަމއްސަ (3)    އަނިޔާލިބުނު  ބަދަލު ދީގައި  ީމހުންނަށް  ނުވަތަ  ންނަށް 
 ؛ ހޯދައިދިނުަމށް

 ؛ފުރިހަަމކުރަުމންދާ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާަމށް ބަދަލެއް ގެނައުންކުއްޖާ  (4)   

ކޭސް   (5)    ކުރިން  ނިންުމުމގެ  ނިންުމެމއް  ނިންމާ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައާ 
 ކޮންފަރެންސިންގ ބާއްވަންެޖހޭކަަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރަށް ފެންނަ ކަންކަން.

ކޮންފަރެން )ށ(    ކޮިމއުނިޓީ  ނުވަތަ  ކޮންފަރެންސިންގ  ނުވަތަ ކޭސް  ސިންގ 
ރެސްޓޯރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ކޮންފަރެންސިންގގައި ބައިވެރިވާނެ އިދާރާތަކާއި ީމހުން  

 ކަނޑައަޅާނީ އެ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ބާއްވާ ބޭނުަމށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

ޔައުިމއްޔާ   )ނ(    ވާހަކަތަކުގެ  ދައްކާ  ކޮންފަރެންސިންގައި  ކޮށް ރެކޯޑުލިޔުުމން  ކޭސް 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ގޮދީކުޑަކު )ރ(    ަމއްސަލަތަކުގައި  ކޭސް    ތެއްންގެ  ބޭނުންވާ  ނިންުމަމށް 
ސި ބައްދަލުވުެމއްގެ  ކުރިފައިކޮންފަރެންސިންގ  ލާޒިުމކަެމއް  ޔަގައި  ށްދިޔުަމކީ 

އެނޫން މީހުންނާއި  ނޫނެވެ.  ބޭނުންވާ  ހޯދުުމން   ގޮތަކަށް  ބަސް  އިދާރާތަކުގެ 
ަމޢުލޫާމތުތައް ހޯދާ  ިމގޮތުން  ކޮށް  ރެކޯޑު  ލިޔުުމން   ވެސް  ފުދޭނެއެވެ. 

 . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ކޭސް ކޮންފަރަންސްގަިއ  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކޭސް   )ހ(  . 23 ބާއްވާ  އިސްނަގައިގެން  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ކޮންފަރެންސެއްގައި ޢަަމލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 ؛ ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ފެށުން އްސެކޮންމެ ކޭސް ކޮންފަރެން (1)   

ކޮންފަރެން (2)    ދިން  ސަށްކޭސް  ަމޝްވަރާކުރަން   ދަޢުވަތު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު، 
 ؛ދިނުން ކުރާ ަމއްސަލައިގެ ތަޢާރަފެއްގަސްތު

އެދޭ  ހާސިބައްދަލުވުުމގައި    އެ (3)    ހޯދަން  ކަންކަާމއި،  ބޭނުންވާ  ލުކުރަން 
 ؛ަމޢުލޫާމތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ކިޔައިދިނުން

 ؛ ތަޢާރަފުވާން ފުރުޞަތު ދިނުންބައްދަލުވުުމގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން  (4)   
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އެ  އެ (5)    ގޮތުން،  ތައްޔާރުވުުމގެ  ަމއުޟޫޢާ   ބައްދަލުވުަމށް  ބައްދަލުވުުމގެ 
ފެށުުމގެ   ބައްދަލުވުން  ަމޢުލޫާމތުތައް،  ހުރި  ކުރެވެން  ހިއްސާ  ގުޅިގެން 

އެ ބައިވެރިންވެސް  ހުރިހާ  ކުރުާމއި،  ހިއްސާ  ލިޔުންތައް   ކުރިން 
 ؛ވުުމގައި ބައިވެރިވުަމށް ބާރު އެޅުންދިރާސާކޮށްގެން ބައްދަލު

ނަންބަރ5ު)އަކުރުގެ    ިމ (6)    ވަނަ  ހުރި  (  ލިޔުންތަކުގައި  ގައިވާ 
ބޭރުން ކަެމއް    ،ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ  ހުރެއްެޖނަމަ،  ފާހަގަކުރަން  އިތުރު 

އެ ފުރުޞަތެއްގައި  ލިބޭ  ވާހަކަދައްކަން  ވާހަކައެއް   ބައްދަލުވުުމގައި 
ވާހަކަތައް   ހުރި  ލިޔެކިޔުުމގައި  ކުރުާމއި،  ކޮންމެހެން  ހިއްސާ 

އެ ހިނދެއްގައި  ެޖހިއްޖެ  ޚުލާ ތަކުރާރުކުރަން  ކޮށް ޞާވާހަކަ 
ތަ  އެ  ،ބަޔާންކުރުާމއެކު ލިޔެކިޔުާމ  ފުސީކަންކަުމގެ  ގުޅިގެން  ލާ 

 ؛ޙަވާލާދިނުން

ަމއުޟޫޢަ (7)    ަމއްސަލައިގެ  ބައިވެރިއަކުވެސް،  ވާހަކަދައްކާކަން ކޮންމެ  ށް 
އެ ކޮށް،  ކަށަވަރު  ބޭނުންވާ  ހާސިދުވަހެއްގައި    ޕްރޮސިކިއުޓަރު  ލުކުރަން 

ވީހާވެސް   ދެއްކުން  ވާހަކަތައް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ނުގުޅޭ  ކަންކަމާ 
 ؛ަމދުކުރުން

ކަންކަން   (8)    ދެނެގަނެވުނު  ނުވަތަ  ނިންުމނު  ނިުމުމން،  ބައްދަލުވުން 
 ؛ންނަށް އިވޭ ވަރަށް ކިޔުންރީބައިވެހުރިހާ  ،ޚުލާޞާކޮށް

އެ )ށ(    ބޭނުންކޮށްގެން   ބައްދަލުވުަމށްފަހު،  ަމޢުލޫާމތު  ހޯދި  ބައްދަލުވުުމގައި 
ހުރިހާ   ބައްދަލުވުުމގެ  ނިންުމން،  ނިންިމ  އޮފީހުން  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ންނާ ހިއްސާ ކުރުން. ރީބައިވެ

 އެހެނިހެން ހަވަނަ ބައި:  

ށް އޮތް ތަނުގައި ކުށް ޔަކުރި  ، "ރިސްކް އެސެސްަމންޓް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  . 24 މާނަކުރުން 
 ތަކުރާރުގެ ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް ިމންވަރު އަންގައިދޭ އެސެސްަމންޓަށެވެ. 

އެވަނީ   ޢީ"އިުޖތިާމ )ށ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ރިޕޯޓު"  އަންގައިދޭ  ކުއްާޖގެ    ،ހާލަތު 
ހާލަތާއި ެމދުވެރިވި  ،  ނަފްސާނީ  ކުށްކުރަން  ކުއްޖާ  ހާލަތާއި،  އިުޖތިާމޢީ 

ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިދާނެ  ގެނައުަމށް  ުމުޖތަަމޢަށް  އަނބުރާ  ކުއްޖާ  ސަބަބާއި، 
އިުޖތިާމ،  ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ތެރިކަުމގެ ދާއިރާކައުރައް  ޢީކަުމގެ  ޚަބީރަކު  ގެ 
 ރިޕޯޓަށެވެ. 
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އެވަނީ )ނ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ކޮންފަރެންސިންގ"  ނަންބަރު   ،"ކޭސް  ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު  2019/18 ޢަދުލުގެ  ާމއްދާގެ   118ގެ    (  )ކުޑަކުދިންގެ         ވަނަ 

 ާމނަކުރުަމށެވެ. ކޮށްފައިވާ)ލ( ގައި ބަޔާން

އެވަނީ"ކޮިމއުނިޓީ   )ރ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު    ، ކޮންފަރެންސިންގ"  ޤާނޫނު 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ގ( ގައި    118ގެ    ()ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު  2019/18
 ާމނަކުރުަމށެވެ.  ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެވަނީ )ބ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު   ،"ޑައިވަރޝަން"           ޤާނޫނު 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ސ( ގައި   118ގެ  ( )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު 2019/18
 ާމނަކުރުަމށެވެ.  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 "ކޯޓު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ުޖވެނައިލް ކޯޓަށެވެ.  )ޅ(  

ފަށާނީގަމި    . 25 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ،ވާއިދަށް  މި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

___________ 
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 ކުރުމަށް ނިންމި ސަބަބު   ކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތު 
 ޖުވެނައިލް ކޯޓާ ހިއްސާކުރާ ފޯމު 

  -------------------------------------------------------------------- ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުއްާޖގެ ނަާމއި، އެޑްރެސް: 

  ------------------------------------------------------------------------------------ ނަންބަރު: ގެދަޢުވާ ފޯުމ

  ------------------------------------------------------------------------------------- : ޚުދަޢުވާ ހުށަހެޅި ތާރީ

  -------------------------------------------------------------------------------- ދަޢުވާ/ދަޢުވާތައް: ހުށަހެޅުނު 

  ---------------------------------------------------------------------------   ކުރުަމށް ނިންމި ސަބަބު: ދަޢުވާ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  ------------------------------------------------ : ޚުތާރީ
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ކުއްޖާގެ    ކުއްޖާއާއި   ،ކުރުމަށް ނިންމި ސަބަބު   ކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ   ކުށެއްގެ ތުހުމަތު 
ހިއްސާކުރާ ފޯމު  އާ ބެލެނިވެރިޔާ  

  -------------------------------------------------------------------- ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުއްާޖގެ ނަާމއި، އެޑްރެސް: 
  ------------------------------------------------------------- ނަންބަރު: ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި

  -------------------------------------------------------------------------------------- ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު:
  ------------------------------------------------------------------------------------- : ޚުދަޢުވާ ހުށަހެޅި ތާރީ

  -------------------------------------------------------------------------------- ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ/ދަޢުވާތައް: 
 --------------------------------------------------------------------------- ކުރުަމށް ނިންމި ސަބަބު:   ދަޢުވާ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އަތަށްނަމަ ލިޔުން ހަވާލުކުރީ އަތުން 

 މި ލިޔުން ހަވާލުކުރި ުމވައްޒަފުގެ ަމޢުލޫާމތު 

  ------------------------------------- ނަން: ސޮއި:  ------------------- : ޚުތާރީ

 ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ލިޔުމާ ހަވާލުވިކަަމށް 

  ---------------------------------------- ނަން: ސޮއި  -------------------- : ޚުތާރީ

  ---------------------- ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ  -------------------------------------- ކުއްާޖއާ އޮތް ގުޅުން: 

  ---------------------------------------------------------------------------- ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަާމއި އެޑްރެސް:

  ---------------------- ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ސޮއި:  -------------------- : ޚުތާރީ

  ------------------------- ކުއްާޖއާ އޮތް ގުޅުން: 
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 އިންނަަމ/ވައިބަރ ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެންނަަމޢާެމއިލްގެ ޒަރީއީލިޔުން ފޮނުވީ 

 ------------------------------------------------------ އިލް/ އީެމއިލްތައް ނުވަތަ ވައިބަރ ނަންބަރު:  ެމފޮނުވި އީ
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------------------- ފޮނުވި ުމވައްޒަފުގެ ނަން:  ސޮއި:  -------------------- : ޚުތާރީ

 ން ނަމަ ޓުފޮނުވީ ޕޯސްލިޔުން 

  --------------------------------------------------------- ފޮނުވި އެޑްރެސް:  : ޚުތާރީ
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ކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ޑައިވަރޝަންއަށް ރުހުންދޭކަމުގެ ލިޔުން   ކުށެއްގެ ތުހުމަތު   

 ކުއްޖާގެ ރުހުން 

ގެ   ނަންބަރު(  ................................................)ނަން(........................................ )ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ  ހުރެންއަ
( އާ  ފުސީލު... )ަމއްސަލައިގެ ތަ........ ................................. ........................... ކުރެވިފައިވާ ..  ަމއްޗަށް ތުހުަމތު

 ގެ ރުހުން ދެެމވެ.ހުރެންގެން ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާެމއްގައި ބައިވެރިވުަމށް އަގުޅި
 

  -----------------------   ކުއްާޖގެ ނަން:                          ------------------------- : ޚުތާރީ ސޮއި:

 ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން/ އިއުތިރާޒު 

)ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ  ހުރެންއަ  ............................. )ނަން(  ގެ   ................................................  ނަންބަރު( 
ނަން(    ................................................  ދަށުގައިވާ  ބެލެނިވެރިކަުމގެ       ............................)ކުއްާޖގެ 

ރައްޔިތެއް)ދި އަންގައިދޭ  ވެހި  ތުހުަމތުގެ    ނަންބަރު(  ކާޑުގެކަން    ކުރެވިފައިވާ   ަމއްޗަށް 
ތަ  ................................... ....................................................................... އާ ފުސީލު)ަމއްސަލައިގެ   )

ނަން  ................................................ގުޅިގެން   ބައިވެރިކުރުަމށް    ()ކުއްާޖގެ  ޕްރޮގްރާެމއްގައި  ޑައިވަރޝަން 
 .)ކުރަެމވެ ޒު ތިރާއުއި /)ރުހުން ދެެމވެ  ހުރެންއަ
 
 ------------------------------------------------------------------------------ ކުރާނަމަ، ސަބަބު:  ޒުތިރާއުއި
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------- ނަން:  ------------------------------- ކުއްާޖއާ އޮތް ގުޅުން: 

  ------------------------------------------- : ރީޚުތާ ސޮއި:
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