
ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 1 ވަނަ ޞަފުޙާ

g  
  

  އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި، ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް
  ދުޢިވާޤަަޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 
ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް"މިއީ 

  . އެވެ"ޢިދުވާޤަައަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
  ރަފުޢާތަ  .1  )ހ(  

          

ދުގައިވާ ގޮތުގެޢިކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިޤަވާ
  .މަތިންނެވެ

      )ށ(  

          

18ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ މީލާދީގޮތުން ޢިމިޤަވާ

 .އަހަރު ފުރިފައި ނުވާ ކުދިންނެވެ) އަށާރަ(

ގައި ކުޑަކުދިން ކަމު  .2 )ހ(  

  ބެލޭ ޢުމުރު

       

.ނީ ރަސްމީލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެބަލާާކުޑަކުދިންގެ ޢުމުރު 
ރަސްމީލިޔުމެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ޢުމުރު ކަނޑައަޅާނީ ޑަކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ

 . މަތިން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަބަލާ ޤާޟީއެކެވެ

    )ށ(  

        

އްސަލަތަކަކީ ސިއްރު އަދި އަވަސް މައްސަލަކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މަ
  . ތަކެކެވެ

ކުޑަކުދިން ކުރާ  .3    

ކުށްތަކާބެހޭ 

 މައްސަލަތައް

     

އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމައަށް ކުޑަކުދިން) ދިހައެއް (10މުރުން ޢުކުއްޖާގެ 
 . ޔަތު އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެކުރާ ކުށްކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއް

ޖިނާއީ  ކުށުގެ .4  )ހ( 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

އުފުލަންޖެހޭ 

 މިންގަނޑު



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 2 ވަނަ ޞަފުޙާ

     

މުރުގެ ކުއްޖަކީ ބާލިޣުވެފައިވާޢުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 ވަނަ މާއްދާގ5ެދުގެ ޢި މިޤަވާކުއްޖެއްކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެކުއްޖާކުރާ ކުށަކީ

އްދުޙަ ދީނުގައި ކުގެ ތެރެއިންކުށްތައިވާ ބަޔާންކޮށްފަގައި ) ށ(އަދި ) ހ(
ލިއްޔަތު އެކުއްޖަކުޢޫ މަސްގެ ޖިނާއީކުށެއްނަމަ، އެކުށުކަނޑައެޅިފައިވާ 
   . އުފުލަންވާނެއެވެ

   )ށ( 

     

އަހަރު) ފަނަރަ( 15އަހަރު ފުރުނީއްސުރެ ) ދިހައެއް (10ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 
ހޭނީ ތިރީގައިލިއްޔަތު އުފުލަންޖެޢޫމަސްޖިނާއީ  ކުށުގެ ،ފުރިހަމަ ވުމާ ހަމައަށް

  . ކުށެއް ކޮށްފިނަމައެެވެކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  
  

 5.   

     

 އްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން؛ޙަައިސްލާމް ދީނުގައި 

 .މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް

 .ބަޣާވާތްކުރުމުގެ ކުށް

 .ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް

 .ޤަޛުފުގެ ކުށް

 .ރާބުއިމުގެ ކުށް

  
)1( 

)2(  
)3(  
)4(  
)5(   

   )ހ(

       

ގައި މީހުން މެރުމާއި، މަރާބެހޭ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި، މިފަދަޤަޞްދު
  .ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް

    )ށ(  

       

    )ނ(    .މައްސަލަތައްހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ 

       

އަހަރު) އަށާރަ( 18ރުނީއްސުރެ އަހަރު ފު) ފަނަރަ (15ުމުރުން ޢުކުއްޖާގެ 
ކުށުގެ ޖިނާއީހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުރާ އެކުއްޖާ ފުރިހަމަ ވުމާ ހަމައަށް 

 . އުފުލަންޖެހޭނެއެވެލިއްޔަތު އެކުއްޖާޢޫމަސް

   6.   

     



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 3 ވަނަ ޞަފުޙާ

 ކުރާއެކުއްޖަކުއަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ހަމައަށް ) އަށާރަ (18މުރުން ޢުު
ގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އުފުލާނީ އެކުއްޖެއްލިއްޔަތުޢޫޫދަނީ މަސްކުށްކުށުގެ މަ
 .ބެލެނިވެރިޔާއެވެ

. 7 )ހ(  ކުށުގެ މަދަނީ 

ލިއްޔަތު ޢޫމަސް

އުފުލަންޖެހޭ 

 މިންގަނޑު

     

އަހަރު) އަށާރަ (18ޢުމުރުން ކީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖަ) ހ(މިމާއްދާގެެ 
ނަމަ، ނުވަތަ އާމްދަނީކުއްޖެއްނުފުރުނު ކަމުގައިވިޔަސް ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ 

 ކުރާ ކުށުގެ މަދަނީ އެކުއްޖެއްނަމަ،ކުއްޖެއްހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
 .ވެޔަތު އުފުލާނީ އެކުއްޖެކެޢްސްއޫލިމަ

    )ށ(  

       

ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ކުށުގެ ކުޑަކުދިންގެ 
ނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފަރާތުން ވަކާލާތުކޮށްދިކުދިންގެއެމަރުޙަލާއެއްގައިވެސް 
 .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

ވަކީލުން  .8  

 ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

          

 މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާނީ އެކަމަށްރާ ކުށުގެ ކުކުޑަކުދިން
ގެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ޚާާ

ތަ ނުވަގައިނުވަތަ ރަށުއޮފީހު ،އްންނާބެހޭބައިގެ މުވައްޒަފެކުޑަކުދި
  .ގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެއަތޮޅުއޮފީހު

ކުދިންކުރާ ޑަަކު  .9  )ހ(  

 ގެކުށު

މައްސަލަތައް 

  ތަޙުޤީޤުކުރުން

          

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު، ތަޙުޤީޤު ކުރާ މީހުން ރާ ކުށުގެ ކުކުޑަކުދިން
  . ތިބެންވާނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައެވެ

      )ށ(  

          

ުމުރަށްޢުއެކުދިންގެ ، މުގައިތަޙުޤީޤުކުރު މައްސަލަތައް ކުށުގެކުޑަކުދިން ކުރާ 
  .ޔަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެޢާާރި

      )ނ(  

          

 ކުށެއްނަމަ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ވަނަ މާއްދ5ާދުގެ ޢިިކުށަކީ މިޤަވާ
އް ކުއްޖެ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާކުރެވޭުމަތުޙު ތުކުށުގެނުވަތަ 

ތަޙުޤީޤު   .10  )ހ(  

މަރުޙަލާގައި 



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 4 ވަނަ ޞަފުޙާ

 ޝަރީޢަތަށްއެކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްކަމުގައިވާނަމަ، 
  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކުއްޖާއަށް ލިބިދޭ 

  ތައްފުރުޞަތު

          

 ކުށެއް ނޫންްނަމަ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ވަނަ މާއްދ5ާދުގެ ޢިކުށަކީ މިޤަވާ
ުމަތުވާ ކުއްޖާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމުގައިޙުއަދި ކުށުގައި ތު

އަދި ކުށަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭފަދަ ބޮޑުކުށެއްކަމުގައިނުވާނަމަ، 
މަތުކުރެވުނު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށްޙުނުވާނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތު

ރު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށްބެލުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ
  . ލިބިގެންވެއެވެ

      )ށ(  

          

 ފުރަތަމަ ފަހަރު،ށް ޙާޟިރުކުރެވޭތަޙުޤީޤަ ގުޅިގެން ކުރި ކުށަކާާއެކުއްޖާ 
އެކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާއެކުއްޖާ ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ 

ޤީޤުކުރާ ފަރާތުންގައި، އެކުއްޖާއަށް ތަޙުޙާޟިރުުނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ 
  . ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނެއެވެ

)1(        

          

ގައިވާ ފަދަ އިންޒާރު ދިނުމުގައި އެކުއްޖާއަށް) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ، ދެން ކަންތައް ހިނގާނެގޮތުގެ

  . ން ބުނެދޭންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތުދީ، މިއީ އެކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަ

)2(        

          

        )3(  .  ނުރަސްމީ އިންޒާރުދޭނީ ލިޔުމަކުންނޫނެވެ

          

ހެއްޓުމުގެގައިވާ ފަދަ އިންޒާރަކީ އިދާރީ ރިކޯޑު ބެލެ) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
އެއީ ރަސްމީކޮށް ދެވޭކުރާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މަޤްޞަދުގައި ރިކޯޑު

  . ނުބެލޭނެއެވެށްއިންޒާރެއްކަމަކަ

)4(        

          

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ޙާޟިރުކުއްޖަކު ކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަަށް ދެވަނަ ފަހަރު 

)5(        



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
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ގައި،ޙާޟިރުކުރުމުން، އެކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ 
  .ޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންވާނެއެވެއެކުއްޖާއަށް ތަ

          

ގައިވާ ފަދަ ރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމުގައި) 5(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
އެކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުށެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ، ދެން ކަންތައް

ތެއްކަންހިނގާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ، މިއީ އެކުއްޖާއަށް ދެވޭ ފުރުޞަ
  . ބުނެދޭންވާނެއެވެ

)6(        

          

ރަސްމީ އިންޒާރުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރި. ރަސްމީ އިންޒާރުދޭނީ ލިޔުމަކުންނެވެ
ފަރާތާއި، އެކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި އެކުއްޖާ

  . ސަޮއިކުރަންވާނެއެވެ

)7(        

          

ވާ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް އަދިގައި ބަޔާންކޮށްފައި) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ގައިވާ ފަދަ ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ ކުއްޖަކު،) 5(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ 

އެކުއްޖެއްގެ، ރު ކުރެވިއްޖެނަމަޙާޟިކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަަށް 
  . ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް

)8(        

          

މަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަން ކޮންމެހެންކުށެއްގެ ތުހު
ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްގެން

 .ނުވާނެއެވެ

ކުޑަކުދިން   .11 )ހ(  

ހައްޔަރުކުރުމާއި 

 ންރުބަންދުކުު

      

އެކަން، ފިނަމަކޮށްކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދު
އިިރުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުއްޖާގެގަޑި) ވީސްސައު  (24 ގިނަވެގެން

ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ

   )ށ(  

      

ވަތަކުރެވޭ ނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހައްޔަރު) ށ(މިމާއްދާގެ     )ނ(  



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
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 ކުއްޖަކު، ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އެހެން ކުއްޖަކާ،ކުރެވޭބަންދު
ނުވަތަ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ބޮޑުމީހަކާ

ކޮށްފައި ނުވަތައެއްތަނެއްގައި، އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެގޮތަށް ހައްޔަރު
 .  ނެއެވެބަހައްޓައިގެން ނުވާބަންދުކޮށްފައި 

      

ނުވަތަގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހައްޔަރުކޮށް ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ ބަންދު ކޮށްްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުގައިވާނަމަ،
އެފަދަ ކުއްޖަކު ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުއްޖަކާއެކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން

  . ނުވާނެއެވެ

   )ރ( 

          

)ބާވީސް (22ކުޑަކުއްޖަކު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  78/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
22ދުގެ ޢިބަހައްޓަންވާނީ މިޤަވާކޮށްފާ  ދިގު މުއްދަތަކަށް ހައްޔަރުދުވަހަށްވުރެ

   .ނެވެގައިވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

) ބ(       

          

އި، ބަންދުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުގެ މުއްދަތުަމަލުކުރުމުގަޢައަށް މިމާއްދާ
އިތުރުކުރާނީ އެއިރަކު ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި

   .ވެޤާޟީއެކެފަރާތެއް ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓާ ޙަވާލުވެ ހުރި 

)1(        

          

ންދުކުރަންރަށްރަށުގައި ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ބަމާލެފިޔަވާ އެހެން މިގޮތުން 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމަލު ކުރާނީ މިމާއްދާޢަޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް 

  .  މަތިންނެވެ

)2(        

          

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކު ވަނަ މާއްދ11ާދުގެ ޢިިމިޤަވާ
 . ކައެވެބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ 

   .12 )ހ(  

      

ން، ކުއްޖާއަށް އިތުރުރުުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އިތު) ހ(މިމާއްދާގެ 
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ކުއްޖާއަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް

   )ށ(  



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
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ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި
 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

       

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިނުވަތަ 

 ނެތިދިޔުމުން އެކުއްޖާކަލުގެ ޙާލަތުއްވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނުރަ
 .ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ

   )ނ(  

      

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާނީުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ ކުކުޑަކުދިން ކުރާ 
  .ދައުލަތުންނެވެ

  
ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ބޮޑެތިމީހުން ކުރާކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައިކުޑަ

ކުއްޖާއާބެހޭ ބައި ހުށަހަޅާނީ ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަަލަތައް ބަލާ
   . ކޯޓަށެވެ

  )ހ(  

  

  

  

  )ށ(
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ކުށްތަކާބެހޭ 

މައްސަލަތައް 

ށް ތަޢަަޝަރީ

 ހުށަހެޅުން

     

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ މާލޭގައިނަމަ،
 . ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓުން، އަތޮޅުތެރޭގައިނަމަ، ރަަށު ކޯޓުންނެވެ

ކުޑަކުދިން ކުރާ  .14   

ކުށްތަކާބެހޭ 

ލަތައް ބަލާ މައްސަ

 ކޯޓު

     

 ކުރާ ކުށަކާބެހޭ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު، ޝަރީޢަތުގެކުޑަކުއްޖަކު
މަޖިލީހަށް، އެކުއްޖާގެ ބަަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ

 .  ރުވާންވާނެއެވެޟިިޙާޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން މީހަކު 

ތުގެ ޢަޝަރީ .15 )ހ( 

ލީހުގެ މަޖި

  ރީންޟިހާ

     

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް) ހ(މިމާއްދާގެ 
ރުވުމުގެ އަމުރުޟިިޙާކުއްޖާގެ ބަަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އަށް 

ރު ނުވެއްޖެނަމަ، އޭގެޟިޙާާ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތިެއެފަރާތުން ، ފޮނުވުމުން

   )ށ( 



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
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ރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކުގައި ކުއްޖާއާބެހޭ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީފަހުން ބޭއްވޭ ޝަ
 . ވާ މީހެކެވެޙާޟިރުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން 

     

 ކުރާ ކުށާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާނަމަ،ކުޑަކުއްޖަކު
ގެ މަޖިލީސް ބޭއްވޭނެ ދުވަހެއްޝަރީޢަތުއެގެއްލުމެއް ލިބުނު ފަރާތަށް 

ޟިރުވުމަކީޙާމިފަދަ ފަރާތެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް . އަންގަންވާނެއެވެ
 .  ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ

  16.  

     

ވަކިގޮތަކަށް ޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަނޑައަޅަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ
 . ގޮތަށެވެޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ގެ ކުޑަކުދިން .17 )ހ( 

މައްޗަށް 

ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް 

 ކަނޑައެޅުން

         

ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުންގައި ބަޔާން ވެގެންވާ އަދަބަކީ ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ޙުކުމްކޮށް، 

ކުށްކުރާކުދިން ބޭތިއްބުމަށް، ޔަތްކޮށްޢާާރިބާވަތަށާއި، ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
)ސެންޓަރޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން (މަރުކަޒެއް އިޞްލާޙީ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

ބެހެއްޓުން،ޙުކުމުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޖާ ގައި ރިިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްނުވަތަ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައ19ިދުގެ ޢިިނުވަތަ މިޤަވާ

މަށްޓަކައި ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް އެކުއްޖަކު ގޭގައިރުބައިވެރިކު
 .  އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެބަންދުކުރުމުގެ

   )ށ( 

      

މަށް ޙުކުމްކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާގުޅިގެން އެކުދިން ގޭގައި ބަންދުކުރު
،ޔަތްކޮށްޢާރިށް ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި، ކުޑަބޮޑުމިނަ ކުރެވޭނީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައި 19 ދުގެޢިިމިޤަވާ

 . ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާގޮތަށެވެ

   )ނ( 

      



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   
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މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް
ހޭ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާޙުކުމެއް ކަނޑައަޅާނަމަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

އުޞޫލެއްގެ މަތިން ފަރުވާލިބިގަންނަމުން ގެންދިޔުމަށް އެކުއްޖާއަށް ކޯޓުން
  .  އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ

   )ރ( 

      

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި) ހ(މިމާއްދާގެ 
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

   )ބ( 

     

ރާ ކުށަކާއި ގުޅިގެން އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާނީ ކުކުޑަކުއްޖަކު
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ ޢުޤޫބާތެއްގެ ތިންބައިކުޅަޤާނޫނުގައި އެކުށަކަށް 

 .ދެބައިގެ އަދަބެވެ

1.    

     

ކުށަކަށް ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަބު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ،
 އެކުއްޖާގެ ޙާލަތައްށާއި،ބާވަތަށާއި، ކުޑަބޮޑުމިނަކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ 

ޔަތްކޮށް، ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެޢާރިއަށް ) 1(ގެ ) ބ(އަދި މިމާއްދާގެ 
 . އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

2.    

     

ކީ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭކުށްކުރި ކުއްޖަ
ޔަތްކޮށް،ޢާާމުރަށް ރިޢުުމަ، ކުށުގެ ބާވަތަށާއި، ކުއްޖާގެ ތަނެއްގެ ދަރިވަރެއްނަ

ބެލެނިވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންބަލަދުވެރިއެއް ނުވަތަ ކިޔަވަންދާ ގަޑިތަކުގައި 
މުގެ އިޚްތިޔާރުކުރުއަމުރުު ޤާޟީއަށް ދިއުމަށާއި އައުމަށްކުއްޖާ ކިޔަވަން 

 .ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

   )ޅ( 

     

 ކުށުގެ ރިކޯޑަށާއި،ގެެކުއްޖާއެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަތަކުރާރުކޮށް ޖަކު ކުޑަކުއް
ކުޑަބޮޑުމިނަށް އަދި އެކުއްޖާގެކުށުގެ ކުއްޖާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި، 

ޤާޟީއަށްޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔަތްކޮށް، ޢާާޙާލަތައް ރި
 . ލިބިގެންވެއެވެ

   )ކ( 



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 10 ވަނަ ޞަފުޙާ

     

ވެއްޖެކަމަށްޙުކަށް ފޮނުވިފައިވާ ކުއްޖަކު އިޞްލާޓަރަރިިހެބިލިޓޭޝަން ސެން
ފެނިގެން އެމަރުކަޒަކުން އެކުއްޖަކު އޭނާގެ ބަަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ

ވާލުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަންޙަބެލެނިވެރިޔާއާއި 
ބެލުމަށްފަހު އެކުއްޖަކު އޭނާގެ ބަަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާ

 .ލުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެވާޙަ

އުޅޭނޫޅޭގޮތް  ކުއްޖާ .18 )ހ( 

 ބެލުން 

     

ޖުވެނައިލް(ކުށްކުރާކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއް 
ދިން އުޅޭރިިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި އެކުނުވަތަ  )ސެންޓަރޑިޓެންޝަން 

)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 22ދުގެ ޢިިމިޤަވާޅޭގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ނޫ
ޤާޟީއަށްއިން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ވާ ކޮމިޓީބަޔާންވެގެންގައި
 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެރިޕޯޓު

   )ށ( 

     

ފީޛުކުއްޖަކު ކުށެއްކޮށްފިނަމަ އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ތަން
ލާޙުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން،ޞްްކުއްޖާ އި އެމުންދާ މުއްދަތުގައިކުރެވެ

ގެޕްރޮގްރާމް ތަކު އެކުއްޖާ ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 . އެކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެގައި ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއް

ކުދިން މުޖްތަމަޢަށް  .19 )ހ( 

 އަނބުރާ ގެނައުމަށް

 މަސައްކަތް ކުރުން

       

    . 1 .ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައްއިމަސައްކަތާ

     

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
 ނުވަތަ އެހެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން، ނުވަތަ އަމިއްލަސްޕޯޓްސް

 .ންނާގުޅޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައްން ހިންގާ ކުޑަކުދިއްޔާ އަކުޢިޖަމް

2.    

     

    .3 .ރަކާތްތައްޙަަހިންގާ އަވަށް ނުވަތަ ރަށް ކުރިއެރުވުމަށް 

     

    . 4  .ލީމު ޙާޞިލް ކުރުންޢުުސްކޫލުން ނުވަތަ އެހެނިހެން މަރުކަޒަކުން ތަ



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 11 ވަނަ ޞަފުޙާ

     

އިވެރިވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބަ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ކުދިން، އެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފައިދާ ހުރި ގޮޮތުގައި ބައިވެރިވާކަން ނުވަތަ

1ގެ ރިޕޯޓެއް އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ނުވާކަމު

ް ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަށާއި ކުޑަކުދިންގެފަހަރު ) އެކެއް( ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ގައިއަދި ކުއްޖާ ޕްރޮގްރާމު. އެވެ ފޮނުވަންވާނެޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް

ވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަންމާާބައިވެރިވުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދި
  .  އަންގަންވާނެއެވެކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް

   )ށ( 

      

މަލުުކުރުމަށް ނިންމުމުގެޢަަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި ބަ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ޖާގެ ޒިންމާނަގާ ފަރާތުން، އެއީ ކުއްޖާގެ ބަަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްކުރިން

ންމާބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެޒި
  .  އިޤުރާރުވާންވާނެއެވެހެޔޮގޮތުގައި އަދާކުރާނޭކަމަށް

   )ނ( 

       

ން ކުއްޖެއްގެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތި ވަނަ މާއްދާގައި 19ދުގެ ޢިިޤަވާމި
ށްޢަަމައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އެކުއްޖަކު އަނބުރާ މުޖުތަމަ

ގެނައުމަށްޓަކައި ދެވެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުންވެސް އެކުއްޖަކު
ށް ނޭދެވޭޢަލާޙުނުވިނަމަ ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ ސަބަަބުން މުޖުތަމަޞްްއި

ސާބިތުވިޖެއްގެމައްޗަށް އެކުއް، ކުރާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމައަސަރު
  .ވާނެއެވެކުރަންޛުު ޙުކުމް ތަންފީކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާާ

  20.  

      

އަވަސްކުރުމަށް މައްސަލަނިންމުން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް 
 އަދި ޝަރީޢަތްކުރާނާއިވާ ކުރާ ފަރާތުންޢުުތަޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުންނާއި، ދަ

 . މިއްޔަތުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެފަރާތުން އަހަން

ކުޑަކުދިންނާބެހޭ  .21 )ހ( 

މައްސަލަތައް 

 އަވަސްކުރުން

      

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިންކުޑަކުދިން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާ ބެހޭގޮތުން 
  .އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއެވެކޮމިޓީއެއް 

ކުޑަކުދިން  .22 )ހ( 

ބަންދުގައި 



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 12 ވަނަ ޞަފުޙާ

 ބޭތިއްބުމާ ބެހޭ 

 ކޮމެޓީ

   )ށ(   .މެޓީގައި ތިބޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެމިކޮ

      

    .1 .މެމްބަރުން) ދޭއް (2ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓު ތަމްސީލުކުރާ 

        

    .2 .މެމްބަރުން) ދޭއް (2ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓު ތަމްސީލުކުރާ 

      

    .3 .މެމްބަރުން) ދޭއް (2ރާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލުކު

       

   )ނ(  .އެވެ"  ކޮމެޓީ ބޭތިއްބުމާ ބެހޭޭ ކުޑަކުދިން ބަންދުގައި"މިކޮމެޓީއަށް ކިޔާނީ 

      

ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ   )ރ(  . މެންބަރުން ޙާޟިރުވުމުންނެވ3ެނީ މަދުވެގެން ބޭއްވޭކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ 

 އަދަދު

       

ޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑައަޅާދުގެ ދަށުން މިނިސްޢިމިޤަވާ
ނުވަތަ " ބައްދަލުވުންމުޖްތަމަޢުގެ"ތަ ރަށްތަކެއްގައި އަތޮޅުތަކެއްގައި ނުވަ

. ބޭއްވުމުގެ އޮނިގަނޑު ތަޢާރަފުކޮށް، ހިންގިދާނެއެވެ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސް

ކުޑަކުދިން ކުރާ   .23 )ހ(  

ކުށްތަކާ ގުޅިގެން 

 މުޖްތަމަޢުގެ"

 "ބައްދަލުވުން

 އްވުންބޭ

       

 ހިންގާނީ" ބައްދަލުވުންމުޖްތަމަޢުގެ"ފައިވާ ބަޔާންކޮށްގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 . ދުގެ ދަށުންނެވެޢިއެކަމާބެހޭގޮތުން ހެދޭ ޤަވާ

    )ށ(  

       

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށެއް) އަށާރަ (18މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން 
ތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުންޢަ ޙުކުމެއް، ޝަރީޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެގެން ކަނޑައެޅޭ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ292ް ގެ 6ހެދިފައިވާ ޤަަވާޢިދު 

   24 . ޙުކުމް 

ކުރުން ޛުތަންފީ

 ފަސްކުރުން



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 13 ވަނަ ޞަފުޙާ

 .ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެޛުތަންފީ

         

މަރުކަޒު ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ކުށްކުރާކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ކީ ކުށްކުރާ ކުދިން ބައިތިއްބުމަށްސެންޓަރަޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން 

މިފަދަ ތަންތަނަކީ. ވެތަންތަނެއްޞަ ޚާާކުދިންނަށް ކުޑަހަދާފައިހުންނަ، 
  . ކުށްކުރާ ބޮޑެތިމީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ތަފާތު ތަންތަނެވެ

ދުގެ ޢިިމިޤަވާ  .25 )ހ(  

ކައި މަޤްޞަދަށް ޓަ

ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

  ތަކުގެ މާނަޡުލަފު

         

 ރިިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކީކުށްކުރާކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
.އެކުދިން މުޖަތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މަރުކަޒެކެވެ

ނަކީމިފަދަ ތަންތަ. ހިމެނެއެވެސެންޓަރ މީގެތެރޭގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
  .ކުށްކުރާ ބޮޑެތިމީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ވަކި ތަންތަނެވެ

     )ށ(  

         

     )ނ(    .ޤާޟީއަކީ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެކެވެ

         

އުމަށްްތަމަޢަށް ގެނަލާޙުކޮށް މުޖްޞްްޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްކުރާ ކުދިން އި
  . ރަކާތްތަކެވެޙައެހީތެރިވުމަށް ހިންގޭ 

     )ރ(  

         

ކިޔެވުމަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ
  . މަރުކަޒަކަށް ޙާޟިރުވެ ޢިލްމު އުނގެނުމެވެ

     )ބ(  

         

ނުވަތަ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސްއަކީ ކުށްކުރި" ން ބައްދަލުވުމުޖްތަމަޢުގެ"
ރިންނާއި،ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންނާއި، އޭނާގެ ބަލަދުވެރިން ނުވަތަ ބެލެނިވެ

އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިންނާއި ކުށުގެ ސަަބަބުން ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތާއި،
އެފަރާތުގެ އެހީތެރިން އަދި ކަމާގުޅޭ ފަންނީމީހުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ

  . ބައްދަލުވުމެކެވެ

     )ޅ(  

         

ވަނަ 281 ގެ 6ދު ޢިވާ ޤަވާ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިަމަލުކުރަން ފެށުމުންޢަދަށް ޢިިމިޤަވާ  :ނޯޓު



ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ   

 14 ވަނަ ޞަފުޙާ

MJ/03/2004 ވަނަ މާއްދާ އަދި މިނިސްޓްްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަންބަރު 289މާއްދާ އާއި 

  .   ވީއެވެބާޠިލު) 2004 ފެބްރުއަރީ 24(ސަރކިޔުލަރ 
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