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 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަޙުޤީޤު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް 

 ދު ގަވާއި 

 

 އެްއވަނަ ބާބު 

 އާންމު އުސޫލުތައް 

ވަނަ  114(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  18/2019މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

) ަވނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ޤާނޫާނ 2މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިޔަށް 

އި، ހައްޔަރުކުރުމުގައްޔާއި، ބަންދުކުރުމުގައި ގެންދިއުމުގައްޔާއި، ސުވާލުކުރުމުގައްޔާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު 

ކުށުގެ ނުރައްކައުތެރި ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާމެދު  ފުލުހުން  ،ކުރުމުގައި، ކުށަށް ހުށަހެޅި

 ނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ޢަމަލުކުރާ

"ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

  ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލު

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނ) އިްނ  18/2019މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .2 މަުގސަދު 

 ވި މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.ހުންަނށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިާޞޞްގެ ތެރެއިން އަންނަނިފުލު

ުކށުގެ ނުރައްަކލުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު  ،ކުށަށް ހުށަހެޅި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާއި (ހ)  

 ތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު

ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުީޤޤު ކުރުމުގައި، ޤާނޫުނން  ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ (ށ)  
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 ޢަމަލުކުރުމަްށ މަގުފަހިކުރުން. ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު  (ނ)  

ންނަށް ޤާނޫނުން ިލބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކުރުމުގައި އެ ކުދި

 ރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން. ފޯ

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު  (ރ)  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް، އެޅުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް

ށް ކަންތައްތަްއ ހިތުމާއެކު، އެ ކުދިންގެ ަމޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކަ

 ތަރުތީބުކުރުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަްތތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅުމަކާ  (ބ)  

ކޮށް، ކުއްޖާ ނުލައި، ކުއްޖާގެ އާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުއްޖާ އިޞްލާޙު

ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް އަނުބރާ ގެނައުމަށް ޓަކައި އެޅެންުހރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

 ޅުތައް އެޅުމަށް އިސްކަންދިނުން.ފިޔަވަ

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކުދިން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް  (ޅ)  

ލާގައި ޑައިވާޝަންގެ އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގެނައުމަށް ޓަކައި ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަ

 ކެއް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.ގޮތްތަ

 ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.ިދވެ ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ  .3 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރާ ފަރާތް 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

   ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަފްހޫމުތައް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި  (ހ)  .4 މަފްހޫމްތަުކގެ ައސާސް 

މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ އަސްލު އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު 

އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުުރމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ. މި ގަވާއިދުގެ ހަމަ 

އް ކިޔަންވާނީ ނުވަތަ މާނަކުރަންާވނީ އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވެސް

 ނާންނާނެ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

 ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާހައި ހިނދަކު (ށ)  

ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ،އަންނަނިވި ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުންތައް

 މިވަނީއެވެ.
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"ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންެގ  )1(   

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެްނނަ ހާަލތު ފިޔަވައި، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ 

 ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި 

 އްޖަކު ހުއްޓުވާ ހުއްޓުވުމަށެވެ.ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކު

"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނީ، ކުށަްށ ހުށަހެޅިފައިާވ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ  )2(   

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ 

މަރުކަޒަކަށް  ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ފުލުހުްނގެ އެ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް

 ގެންނަ ހާލަަތށެވެ.

"ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ކުއްޖާގެ މިނިވަންަކން ހުއްޓުމަކަްށ  )3(   

    (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2016/12އައިސް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޫީނ އިންޒާރު ދިނުާމއެކު، ފުލުހުންެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާ 44

 ބެލުމުގެދަށަށް ކުއްޖާ ގެނައުމަށެެވ.

"ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ، ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ  )4(   

ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ މަރުކަޒުގައި އެވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރު އެ ކުއްޖާ 

މަށް ަކނޑައެޅުމުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުއްާޖ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓު

ށް އެ ކުއްޖަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަ ،ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުމުން

 އަމުރުކުރުމަށް ނިންމުމަށެވެ.

"އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް"  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާ،  )5(   

 ނިޝާނާއި، ލެޔާއި، މަންޏާއި، މައިދާގެ ތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލާއި، ދަތްޕިލައިގެ

ޖިންސީ ގުނަވަނާއި އެ ގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގެ އިސްތަށިން ނަގާ 

ސާމްޕަލާއި، އަނގަ ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގުނަވަންތަކުން ނަާގ 

ގާ ކަށީގެ މަދާއި، ސޮފްޓް ޓިޝޫއާއި، ސާމްޕަލާއި، ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި ނަ

  ނަގާ ކުޑަކަމުދާ ތަކެްއޗަށެވެ.ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް އެއްޗެއް ބާނައިގެން

   "މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )6(   

މާތު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫ

 ޓަކައި ޤާއިމްކުރާ ވިއުގައަށެވެ.ހިއްސާކުރުމަށް 

"ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ،  ފުލުުހންނަްށ  )7(   

ތަމްރީނުދިނުމާ ގުޅޭ  އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަާލ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު
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 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

"ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ަކމާ ގުޅުންހުރި  )8(   

މުއައްސަސާތައް އެކުވެގެން، ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށައިޖެހޭ އެހީތެރިކަމެްއ 

 ންތަކަށެވެ.ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުަމށް ބާއްާވ ބައްދަލުވު

ނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ހާދިސާއެއް "ކޮމިއު )9(   

ހިނގުމުން އެ މައްސަލައިގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުުނ 

އަނިޔާއާއި ގެއްލުމުން އަރައިގަުތމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކާއެކު 

މެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މުއައްސަސާތަކާއި މުޖުތަމަޢުން އެހީތެރިއެއް ހި

 ބައްދަލުވުންތަަކށެވެ.

"ޑައިވާޝަން" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫާނ ޚިލާފުވާ ކުދިންނަށް ޝަރުީޢ  )10(   

އެަފދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  ،ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރުަޞތުތައް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. މިގޮުތން

ށްގެން، އެފަދަ އެކުލަވައިލައި، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކުދިން ބައިވެރިކޮ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެހީގައި ކުދިން އަލުން މުުޖތަމަޢަްށ ގެނެއުމަްށ 

އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ިހންގާ ބަަދލު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކުއްޖާ ހަްއޔަރުނުކޮށްވެސް، 

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ކުއްޖާއާމެދު 

 ދެވިާދނެ ފުރުޞަތެކެވެ. ކުރިން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންާނއި، ޝަރުޢީ  )11(   

ބަލަދުވެރިންނާިއ، ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި، ޤާނޫނީ ެބލެނިވެރިންނާއި، 

 ށެވެ. ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުްނނަ

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތް" "މަޞްލަޙަތު  )12(   

   ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށާއި 

އެ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، އަމިއްލަ 

ޖާގެ ޤާނޫނީ ވަކީުލންާނއި،  ކުއްޖާެގ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ކުއް

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަާރތަްށ 

ޢާއިލީގޮތުން ނުަވތަ ގާތްތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ެގވެށި ގުޅުމަކުން  ،ގަބޫލުކުރެވޭ

 ތަޞައްރަފު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ. ،ކުއްޖާއާ ގުޅިފައިވާ
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ 

 އިުޖރާއަތްަތއް 

ކުޑަކުއްޖަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކުެށއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ުކށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ނުވަތަ ކުށެއް    .5

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންަނށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  ކާއިއިޖުރާއަތްތަ

ނުވަތަ ކުށެއް  ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަން (ހ)  .6 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭެނގޮތް 

ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޮކންމެ ފަރާތަކުން، ތިރީގައިާވ ޒަރީޢާތަކުގެ ތެރެއިން 

 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މާތެއް ނުވަތަޒަރީޢާއަކުން ފުލުހުންނަށް މަުޢލޫ 

ކަށް ފޯނުކޮށްެގން އަނގަބަހުްނ؛ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަ  )1(    

؛ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވެގެން  )2(    

 ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހަކަށް؛  )3(  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް (ހަމައެކަިނ   )4(   

 ޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި)؛މައި

ންސީ ނޫން ސިޓީ ނުވަތަ ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (ހަމައެކަނި އިމަޖެ  )5(   

 ހާލަތްތަކުގައި)؛

 3322111ނަންބަރު ފޯނަށް ނުަވތަ  119 ،އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ނަމަ  )6(   

 ގުޅައިގެން.ނަންބަރު ފޯަނށް 

) ަވނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް 5ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން () 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭނެކަމަށް ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯނު 

. އެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަ ނަންބަރުތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި ލިންކުތަކެވެ

 .ހާލަތުގައި، ފުލުުހން އެ މަޢުލޫާމތު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ

އިމަޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގަިއ ޓެކްސްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެސެޖިންގ  (ނ)  

އެންގުމަކީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ކަމެއް

 ށަހެޅީކަމުގައެއް ނުބެޭލނެއެވެ.ބޭނުމަށް ޓަކައި، ުފލުހުްނނަށް ަމއްސަލަ ހު
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މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ، އިމަޖެންސީ ހާލަތްތައް ކަމުގައި ބަލާނީ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  (ރ)  

ުހން ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭގޮުތްނ ކުރެވޭ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލު

ނާޅައިފިނަމަ، އެ ކުށެއްގެ ޢަމަލުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް 

ޖިސްމާނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ެވދާނެ ނުވަަތ ފުރާނައަްށ ނުަރއްކާވާ ފަދަ ހާލަތެއް 

 މެދުވެރިވެދާނެ  ހާލަތްތަކަށެވެ.

ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް  ޖިނާއީ ކުށަކާ  .7 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ވަުގތު 

  މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.ހަމަ ކޮންމެ ،ފުލުހުންަނށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 

 ފަރާތްތަކާއި ގޮތްތައް 

ނީ، ސަލަތައް ހުށަހެޅޭޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ  މައް  .8

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށެވެ.

ނުވަތަ ުކށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ  ،ނުަވތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ،ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން (ހ)  

 .ޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްމަ

   ޅިގެން ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ބަަލމުންދާ ކަމަކާ ގު (ށ)  

 .އެ އިދާރާއަކުން ފުލުހުންނަށް ހުަށހެޅުމުން

 ލުހުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުްނ.ފު (ނ)  

 ށް އަންގާ  އެންގުމެއްގެ ދަށުން.ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަ (ރ)  

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުަގއި 

 ހިމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަްށ ވަނަ މާ 8މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .9

ޢުލޫމާތު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު ިމންވަރަކުްނ، އަންނަނިިވ މަ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ތެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާުތ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާ )1(   

 ހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛އިގައި ތުމައްސަލަ )2(   

ޅޭކަމަށް ނުަވތަ ކުށެއް ުކރަން އު ،ނުަވތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ،ކުށެއް ކުރިކަން )3(   

 ގަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް؛

  ؛ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލޭ ތާރީޚު )4(   

 ނުވަތަ ހިނާގނެކަމަށް ބެޭލ ތަން؛ ހިނގި ނުވަތަ ހިނާގ ތަން  މައްސަލަ )5(   

(ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް  )6(   
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 ބޭނުންނަަމ)؛

 ންނަަމ).މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް (ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނު )7(   

ޮއތް ނަމަެވސް، ކުޑަކުއްޖަކު، ކުށެއް  ) ވަަނ ނަންބަރު އެހެނ1ްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ުކށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަްނ އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

      ފުލުހުންަނށް ދޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާނަަމ،

 ފަރާތެއްގެ މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމެއް ނޫެނވެ. އަދި އެ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ބަޔާންވެދިޔަ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުްނނަށް ދިންނަމަވެސް، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ 

 ޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ވާނެއެވެ.އޭނާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ފުލުހުްނ އެ މަ

 ހަތަރުަވނަ ބާބު 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގިންތިކުރުން 

ގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ ގިންތިކުރުމާއި ކުއްޖަކާ ގުޅޭ (ހ)  .10 މަްއސަލަ ގިންތިުކރުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް ތިރީ

 މިވަނީއެވެ.

ކުށުގެ ވެްށޓެއް އޮވެ، ވީ އެންމެ  ،: މި ބާަވތުގެ މަްއސަލަތަކަކ1ީގިންތި  )1(   

ހާޒިރުވާންޖެހޭ އަދި އެފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އަވަހަކަށް އެ ވެށްޓަށް 

ފުލުހުން ވަގުުތން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑަްށ 

ބޮޑުއަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަްށ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާަވތުގެ މައްސަލަތަކެވެ. 

ނެ ޖުވެނައިްލ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ

ޖަސްޓިސް އޮފިސަރަކު އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ވެށީގެ އެންމެހަިއ 

 ސަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފި ،ކަންކަން ކުރަންވާނީ

އެ ކުށުގެ  ،ކުށުގެ ވެށްޓެއް އޮވެ ،: މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކ2ީގިންތި  )2(   

ކުށަށް  ،ރުވާންޖެހޭ މަްއސަލަތަކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެށްޓަށް ހާޒި

ހުށަހެޅުނު ކުއްޖާގެ އުމުރާއި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ޖުވެނައިލް 

 ނު ކުރެވިދާނެއެވެ. ކުށުގެ ވެށްޓަށް ދިޔުމަށް އައްޔަ ،ޖަސްޓިސް އޮފިސަރަކު

ކުށުގެ ވެްށޓެއް ނެތް ނަމަވެސް،  ،: މި ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކަކ3ީގިންތި  )3(   

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފުުލހުްނ އެ ތަަނށް ހާޒިރުވެގެން ކުރިަޔށް ގެންދަންެޖހޭ 

 ،މައްސަލަތަކެވެ. އަދި މި ބާަވތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ިލބޭ މަޢުލޫމާތު 
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 އޮފިސަރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 

: މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކީ، ކުށުގެ ވެށްޓެއް ެނތް އަދި މައްސަލަ 4ގިންތި  )4(   

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިާވ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި ވަގުތުން 

ސިޓީން ނުވަތަ ލިޔުމުްނ  ،ރޭގައިކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް މައްސަލަތަކެވެ. މީގެ ތެ

 ،ހުށަހަޅާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅުމުން

ަމއްސަލަ ޙައްލު  ،މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް އޮތްތޯ ެބލުމަށްފަހު 

ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެެއވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަަލތަކުގައި ޢަމަލުކުރި 

 އޮފިސަރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ޖުވެނައިލް ަޖސްޓިސް  ،ގެ ތަފުސީލުގޮތު

) ވަނަ ަންނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2) ވަނަ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ކުށުގެ ވެށީގެ މަޢުލޫމާތު 

، ވެށީގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާެމދު ގޮތް ނިންމަންާވނީ ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ނުވަތަ 

ކުއްޖާގެ  ،ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކޮށް ށްއެފަދަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަ

 މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.

) ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( ނ)(  

މައްސަލައެއްގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރަކު ކުށުގެ ވެށްޓަށް ހާޒިރުވެ 

ކުށުގެ ވެީށގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާއާ  ،އެ ކުށުގެ ވެށިން މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި ،ހުރެއްޖެނަމަ

އޮފިސަރުގެ ޖުވެނަިއލް ޖަސްޓިސް  ،ކަންކަމުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީގުޅޭ އެނޫން 

 ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ.

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބަލަހައްޓާ ކުށުެގ  (ރ)  

ށް ކޯޑުކޮމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ަވކި ބާވަތެއްގެ މަުޢލޫމާތެއްެގ ގޮތުގައި ރި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންަނށް  (ބ)  

ރިޕޯޓުކޮށްފިނަމަ، އެ މަޢުލޫާމތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް، އެ މަޢުލޫާމތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 އިންސިޑެންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ވެީށގައި ިހމެނޭ 

އާެމދު ޢަމަލުކުާރނެ ކުޑަކުއްޖާ 

 ގޮތް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ކުށުގެ ވެށްޓެއްގައި ހިމެނޭ  (ހ)  .11

ފަރާތެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭނަމަ، އެފަަދ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް 

ާރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ ނިންމަންވާީނ، އެ ކުށުެގ ވެިށ ހިމެނޭ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކު

 އިސްފަރާތުންނެވެ. 
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     ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  10މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

އެފަދަ މައްސަލައިގެ ކުށުގެ  ،ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ 1ގިންތި 

 ވާންވާނެއެވެ.އޮފިސަރެއް ހާޒިރު ވެށްޓަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގައިފައިވާ ރަށެއްގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރެއް ނެތްނަމަ،  (ނ)  

އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  ،ކުށުގެ ވެށްޓަށް ހާޒިރުވާންާވނީ

މާބެހޭ ފަރާތެކެވެ. އަދި މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލު

 ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު،  (ރ)  

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ެބލުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން 

ވެ. މިގޮުތން، ެއ އެންގުން އެންގި ފަރާތާއި، ަމޢުޫލމާތު ބަލައިަގތް ފަރާތުގެ އަންގަންވާނެއެ

ކޯޑުކޮށް ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރާއި ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނޭހެން ލިޔުމުން ރި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، "ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްޞަ  (ބ)  

ށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮ

ކުށުގެ ޢަމަލެއްނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ އިާދރީ ބަހާއަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް 

ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށެވެ.   

 ހަތަރުަވނަ ބާބު 

 ހުއްުޓވުމާިއ ހިެފހެްއޓުާމއި ހައްަޔރުކުރުން 

ހުއްޓުުވމުަގއްާޔއި، 

ހިފެހެއްޓުުމގައްާޔއި، 

 ،އިހައްޔަރުުކރުުމަގއްޔާ

ބަލައިާފސްކުރުުމަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކުށުގެ ވެށިން ފެންނަ  ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ކުޑަކުއްޖަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ  (ހ)  .12

ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު ކުށުެގ ވެށި ދޫކޮށްދިޔަތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލުހުންާނ 

ންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ ދިމާވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކަށީގެ

 ޝައްކުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އުފެދޭ ހާލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ.

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވަޅިއެއް ނުވަތަ  )1(   

އި ބެލެވިދާެނ ޚަންޖަރެއް ނުވަތަ ތޫނު އެްއޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަުމގަ

 އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އެ ކުއްޖާގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުްނ؛
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ކުއްޖާގެ އަތުގައި ބަނގުރާ ުނވަތަ މަސްތުވާ އެހެން އެއްޗެއް  ހުރިކަމަށް  )2(   

 ބެލެވުން؛

 ،ވަގަށް ނަގައިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އެއްޗެއް )3(   

 ގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛ކުއްޖާ

 ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ އެއްޗެއް ކުއްޖާގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛ )4(   

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ޮގުތގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ އެއްޗެއް ކުއްޖާގެ އަތުގައި  )5(   

 .ހުރިކަމަށް ބެލެވުން

ވި ޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ހުއްޓުވި ުކއްޖާއާ މެދު އަންނަނިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ (ށ)  

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެްތނަމަ )1(   

 އަވަހަށް އެ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލުން؛ ވީ އެންމެ

 ،މަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީެގންވާ ަސބަބެއް އޮްތނަމަޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކުރިކަ )2(   

 ގެދަަށށް އެ ކުއްޖާ ގެންދިއުން؛ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުުލހުންގެ ބެލުމު

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް އެކުލެވޭ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް  ކުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ  )3(   

 އްޖާ ހައްޔަރު ކުރުން.މަ، އެ ކުސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ގަބޫލު ކުެރވޭނަ

އެފަދަ  ،) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ހާލަތުގައ1ިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

 ޢުލޫމާތު ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ.ކުއްޖާގެ މަ

) ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކު 3) ވަނަ ނަންބަރާއި (2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)   

މަ، ނުވަތަ ހަްއޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ުފލުހުންގެ ެބލުމުގެދަށަްށ ހައްޔަރުކުރާނަ

ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ގެންނަނަމަ، އެފަދަ ހާލަތުގަިއ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ިއންޒާރުކަމަށް

(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު  2016/12

    ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ަބންދުކުރަންވާނީ،  ކުއްޖާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ކުއްޖާ

އެ ހާލަތެއް ލާޒިމުކުރާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާ 

ވަނަ  46(ކުޑަކުދިން ގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ނިންމުމަކީ

ތުެގ މަތީން ަގވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރެވޭ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 47މާއްދާއާއި 

 ނިންމުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
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ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާ ހާލަތުގައްޔާއި ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ،  (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  48(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ެގ މަތީްނނެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫާމތު ެއކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު

ޖުވެނައިލް ކޯަޓށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ   ،ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓައި

ލަްސކުރުމެއްނެތި އެ މަޢުލޫމާތު ލިުޔމުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް

 އިރުގެ ތެރޭގައި ކުރަންވާނެއެވެ.(ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑި 72މިކަން އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް، 

އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ  ،ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާ ހާލަތުގައްޔާއި ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައި (ޅ)  

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ކުއްޖާއާއެކު ހާޒިރުވެ ހުރުމުގެ 

ވަނަ  49(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޙައްޤު

އެކަމަށް  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު

 ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓައި

 މަޢުލޫމާތު  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން އެޖުވެނައިލް ކޯޓަށާއި ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫުނ  ،ނުަވތަ ހައްޔަރުކުރާ ކުއްޖާއަށް ،ނުވަަތ ހިފަަހއްޓާ ކުއްޖާއަށް ހުއްޓުވާ ކުއްޖާއަށް (ކ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  50(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ާޤނޫނު) ގެ  2019/18ނަންބަރު 

މަތީްނ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުން 

 ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރީ ކަމަށެވެ.އެ ކުއްޖާ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނު ކުރުމުން ބެލެވޭނީ

ންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަުކން ހާަލތެއްގައި ކުްއޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަން މި މާއްދާގައި ބަޔާ (އ)  

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަލައިފާސްކުރާނީ

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 56ވަނަ މާއްދާއާއި  55ޤާނޫނު) ގެ 

 މަތީންނެވެ.

ކޮށްފައިާވ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކުއްޖަުކ ހިފެހެއްޓުމަށްަފހު އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާން (ވ)  

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލަންވާނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަަތ 

ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޝަރުީޢ ަބލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

 އެ ފަރާތަކާއެވެ. ،ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ  (މ)  

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަަތ  ،ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ފޯުނން ނުވަތަ މެސެޖުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޝަރުީޢ ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި 

އެކަަމށް  ،ޖަސްޓިސްއަށް ވަގުތުން އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ މަޢުލޫމާތު
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 އެެވ.ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެ

އްޖާއާ މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަލާތުގައި ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު، އެ ކު (ފ)  

ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި، ހަވާލުވި 

 ނަންވާނެއެވެ.އެ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުގެ ސޮއި ހިމަ ،ތާރީޚާއި ގަޑި  ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް

ންގެ ބެލުމުެގދަށަްށ ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުއްޖަކީ، ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހު (ދ)  

ގެންނަ ކުޑަކުއްޖަކީ، ބޭރު ަޤއުމެއްގެ ކުއްޖެއްނަމަ، އެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި 

އެ ކުއްޖާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ކޮންސިއުލަރ މިޝަނަށް އެންގުމަށް ޓަކައި  ،މަޢުލޫމާތު

 ޚާރިޖީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

 ކޮށްފައިވާކަން؛ކުއްޖާ ހައްޔަރު )1(   

ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮްނ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކޮން ކުށަާކ  )2(   

 ގުޅިގެންކަން؛

ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ުނވަތަ ޕޮލިސް  )3(   

 ސްޓޭޝަން؛

 ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ތަން. )4(   

ްއގެ އެހީ ޤާނޫނީ ވަކީލެ

 ލިބިގަތުން 

       ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް (ހ)  .13

އެ ހިނދުން ފެށިގެން ޭއނާެގ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިެމންދެން ޤާޫނނީ ވަކީލެއްގެ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ.

ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި  (ށ)  

    ހަމަޖެއްސެން ނެތްކަމަށް، އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ 

އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުން ބުނެފިނަަމ، އެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ 

ސައިދިނުމަށް އެދި އެޓާނީ ޖެނެަރލް އޮފީހަށް، ވީ ެއންމެ ފަރާތުން ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައް 

 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  24އަވަހަކަށް، އަދި ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޓަރީނ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި  (ނ)  

 ތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އެދުމުގައި، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ 

ކުޑަކުދިން، ދައުލަތުން ޤާޫނނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި  )1(   

ކުޑަކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ، ފޮނުވުން؛ (ފޯމާއެކު 
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 ފޮނުވާ  ސިޓީ ފޮނުވުން)

ސައިދިނުމަށް އެދި ފޮުނވާ ސިޓީގައި، ކުޑަކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހަމަޖައް )2(   

ކޮްނ  ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެެވނީ ކޮން ޤާޫނނެއްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން ބަޔާންކުރުން.  

ނަފްސާީނގޮތުން ުނވަތަ 

ޖިްސމާނީޮގތުން އުނިަކމެއް 

ލިބިފަިއވާ ކުދިންާނމެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު 

އްސަލައެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދިންނާއި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ޞިއްޙީ މަ  (ހ)  .14

ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެންނަންވާީނ، 

އެ ކުއްޖަކު ކުރި ކުށަކަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކުށަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަން ހުއްޓުވެން އޮތް 

  ގޮތަކީ އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުންކަމުގައި ވާ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.ހަމައެކަނި

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ، ލޮލަށް ފެނުމުގަިއ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ  (ށ)  

އެ ުކއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ ކުއްޖެއްނަމަ  ،ކުއްޖެއްނަމަ

އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ބައިެވރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް  ،ކުރިން ސޮއިކުރުވުމުގެ

 އެ ކުއްޖާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ، ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ   (ނ)  

އެ ކުއްޖަކާމެދު ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި އެ ކުއްޖާއަށް  ،ޖެއްނަމަނުވަތަ ވާހަކަނުދެއްކޭ ކުއް

އެަފދަ ކުއްޖަކާ މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ މީހަކު ނުވަތަ  ،އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޓަކައި

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކާ  ،ތަރުޖަމާނަކު

 އްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.ހެ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ އެފަދަ މީ

ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ުނވާ 

 މަްއސަލަތަކުަގއި ހިފެހެއްޓުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ  (ހ)  .15

މައްސަލަތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާުފ ޢަަމލެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް 

އޮފިސަރަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ހާލަތުގައި، އެފަދަ ކުއްަޖކީ ކާކުކަން ދެނަގަނެވޭ ފުލުހުންގެ 

މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވިާދނެއެވެ. މިގޮތުން މަޢުލޫމާުތ އޮޅުފިލުވުމުަގއި، އެ ކުއްޖާ އެވަގުތު 

ހުރި ހާލަތާއި، އަދި އެ ކުއްާޖ ބެލެނިވެރިޔަކާ ހަވާުލނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ކުއްޖާގެ 

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ، ނުވަތަ ކުއްޖާ ކުށަކަށް ހުަށެހޅިދާނެކަމަށް ބެލެވޭނަަމ،  ކަރާމާތަށް

އެފަދަ ކުއްޖަކު ބެލެނިވެރިޔަކާ ުނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭެނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަްށ 

 މަރުކަޒަކަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. ޓަކައި ފުލުހުންގެ

އިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އެ ކުދިންގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ (ށ)  

މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ، އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

ޖަސްޓިސްއަށް ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތަށާއި، ޑިޕާޓްމަނޓް އޮފް ުޖވެނައިލް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
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އިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޢަމަލު ކުރެވޭ ކުދިންނާ ގުޅޭ އަންނަނިިވ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ (ނ)  

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރި

 ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން؛  )1(   

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛  )2(   

 ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރިއިރު ކުއްޖާ ހުރި ތަން؛  )3(   

 ޖާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެނައި ސަބަބު؛ކުއް  )4(   

 ކުއްޖާއާއެކު އެވަގުތު އިތުރު ކުދިން/ބަޔަކު ތިބިނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ މަޢުލޫމާތު؛  )5(   

 ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރި ގަޑި؛  )6(   

 ؛ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގަޑި  )7(   

ރިޔާއަށް ނުަވތަ މަޞްަލޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް މަުޢލޫމާތު ސާފުކޮްށ ބެލެނިވެ  )8(   

 އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުޮކށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް؛ ،ނުދެވޭނަމަ

 ބެލެނިވެރިޔާއާއި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ކުއްޖާއާއި ހަވާލުވިގަޑި؛  )9(   

ޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާްތ ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލާމެދު ބެލެނިވެރި  )10(   

 ބުނާ ބުުނން؛ 

 ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރި ފުލުހުްނގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރާއި ސޮއި.   )11(   

ގިނަވެގެްނ  ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު (ރ)  

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24(ސައުވީސް) 

    ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ، އެފަަދ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް 

ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް 

 އްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.ސްފަރާތާ ހިބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ އި

ހުއްޓުާވ، ނުވަތަ ހިފަަހއްޓާ 

ނުވަތަ ހަްއޔަރުކުރާ ުކއްޖަކާ 

 ސުވާލު ކުރުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމުގެ ުތހުމަުތގައި ކުޑަކުދިން ހުއްޓުވާ، ުނވަތަ ހިފަހައްާޓ ނުވަތަ  (ހ)  .16

 ،ންއަންަނނިވި މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތު ،ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން

 އަންނަނިވި ކަންކަން ސާފުކުރުމަްށ ޓަކައި އެ ކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؛ކުއްޖާގެ އުމުރު ،ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތާއި )1(   
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 ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީހާލަތު ދެނެގަތުަމށް އެހިނދަކަށް ޭބނުންވާނެ މަޢުޫލމާތު؛ )2(   

 

ރެވޭނެ ފަރާތްތަކުެގ ން ނުވަަތ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި )3(   

 މަޢުލޫމާތު؛

އެ ކުއްޖާގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުވާލުތައް އެ ކުއްޖަކާ ކުރުމަކީ (ށ)  

ކުރީކަމުގައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނެތި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުގައި އެ ކުއްޖާއާ ސުވާލު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ިއރު ާބރުގެ ހައްޔަރުުކރާ

ބޭނުންުކރުުމގައި ބަލަންާވނެ 

 ކަންކަން

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާއިރު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާއިރު ނުވަތަ އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ  (ހ)  .17

ދަށަށް ގެންނައިރު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  48) ގެ (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު 2019/18

 ގެ މަތީންނެވެ.ގޮތު

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް  (ށ)  

އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ  ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެަނއުމުގައި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި

ނަުއމަށް ބޭނުންކުރެވެން ހުިރ އެހެން ވަސީލަތްތައް ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެ

އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެގެން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި  ،ބޭނުންކުރުމަށްަފހު

 ީތން  ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

ބޭނުންކުރެވެީނ ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭުނން ހިފާީނ، އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަްށ  )1(   

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  ،އެ ވަގުތެއްގައި އެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެ ވެށްޓެއްގައި ހުރި

 ންމެ އެކަށޭނަ ބާރެއްތޯ ބެުލން؛އެ

އެ ކުއްޖާގެ މައްަޗށް ބޭުނންކުރެވޭ  ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭުނން ހިފުމުގައި )2(   

ގައި ނުވަތަ އެ ވެށްޓެއްގައި ތިިބ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި، އެ ވަގުތު އެ ތަނެއް

 އްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރަ

  ؛އެ ބާރެއްގެ ބޭނުންހިފޭ ާހލަތާ ެއއްވަރުގެ ބާރެއް ބޭނުންކުރުން )3(   

އެ ތަެނއްގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި، އެ ބާރެއްގެ ބޭނުންހިާފ  ،ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި )4(   

 .ތުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބެލުން ފަރާ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި، އެ ތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ކުށުެގ  )5(   

  ބޭނުންކުރުން؛ހާލަތަށް ަބލައި، އެކަށީގެންވާ ާބރެއް
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ކޮންމެެހްނ  ،ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހަދާ ހާލަތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުާރނީ ،ކުއްޖަކު )6(   

 .ވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށްބޭނުން

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނަމަ  (ނ)  

ބޭނުންކުރަންވާީނ، އެ ހާލަތުގައި އެ ނުރައްކާ ނައްތައިލުމަށް ޓަކަިއ ފުލުހުން ބޭުނންކުރުން 

 ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮްށފައިވާ އާލާތްަތކެވެ. 

    ކުޑަކުއްޖަކު ަހއްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން (ހ)  .18 ދެކޮޅުެހދުން  ހައްޔަރުުކރުމަށް

އެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުުލން 

 އެވެ.އެ ކުއްޖާ ކުރާ އަންނަނިވި ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިމެނިގެންވެ ،ނުދޭކަން ބެލުމުގައި

 ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހަދާކަން އަނގަބަހުން ހާމަކުރުން؛ )1(   

 ވެއްޓިގަތުން؛ )2(   

 ތަނެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ވީއްުލނަނުދީ ހުރުން؛ )3(   

 އެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުން؛ )4(   

 އްލުނަ ނުދީ ހުރުން؛އެހެން މީހަކު ކުޑަކުއްޖާގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމުން ވީ )5(   

 އެ ތަނުން ދާންއުޅުން ނުވަތަ ިދޔުން؛ )6(   

ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ޢަމަލުތަްއ  )7(   

ހުރިގޮތުން ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތަށް ނުަވތަ އެހެން ީމހަަކށް އަނިޔާއެއް 

 މަށް ެބލުން؛ ކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ ާހނީއްކައެއް ލިބިދާނެކަ

ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ  )8(   

 ޢަމަލެއްކަން ފުލުހުންގެ އޮފިސަަރށް ގަބޫލުކުރެވުން. 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ާހލަތެއްަގއި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކު  (ށ)  

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ.  ،ރާނަމަ ހައްޔަރުކުރަންވާނީހައްޔަރުކު

އެވަގުތު  ،ނަމަވެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް ނެތް ހާލަތުގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރާނީ

ސްޓޭޝަންގެ އިސްކޮށް ހުރި އޮފިސަރުގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ. އަދި ކުއްޖާ 

ޖުވެނައިލް ޯކޓަށާިއ  ،ލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުމާއެކުހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ މަޢު

  މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް އެ
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 ފަސްަވނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން 

ތަޙުީޤުޤގައި ކުޑަުކދިންނާ 

 ސުވާލުކުުރން 

ތުކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުޑަކުއްޖަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަ (ހ)  .19

ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ، ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ

 . ލިބިފައިވާ ފުލުުހންނެވެ

ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް، ތަޙުޤީޤުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރަންވާނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ  (ށ)  

އެހެން ފަރާތެއްގެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ އެ 

 ހާޒިރުގައެވެ.

ތަޙުޤީޤުކުރާ  ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރާއިރު (ނ)  

 ނީފޯމުގައި ުހރެގެން ނުވާނެއެވެ.ފަރާތް ފުލުހުންގެ ޔު

ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީުޤގައި (ރ)  

   ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަަތ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކާިއ 

އެ ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. މިގޮތުން ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި  13މަ، މި ގަވާއިުދގެ ކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްސެން ނެތްނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމާ 

 ލު ހިނގާނެއެވެ.ގުޅޭ އުސޫ

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީޤުަގއި ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ، އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ  (ބ)  

 ތަށެވެ.ރިކޯޑު ކުރެވޭ ގޮ

 ،އެ ކުއްޖާގެ އުމުރަށާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރަންވާނީ (ޅ)  

އެ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތަށާއި   ،އެ ކުއްޖާއަށް ކަންކަން ފަހުމުވާ މިންވަރަށާއި

 ށް ރިޢާޔަތް ކުުރމަށްފަހުގައެވެ.އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަ

އިވާ ކުޑަކުއްޖަކީ ބަންދުގައި ހުރި ކުއްޖެއްނަމަ، އެ ކުއްޖަކާ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ (ކ)  

     ސުވާލުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ންކަން ކަށަވަރު ކުަރންވާނެއެވެ.އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަ

 ންވާ ވަގުތު ލިބުްނ؛ށް އެކަށީގެނިދުމަށާއި އަރާމުކުރުމަ )1(   

(ދޭއް) ގަޑިއިރަްށވުރެ އިތުރުނުވާ  2ސުވާލުކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު، ގިނަވެގެން  )2(   
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 ؛ގޮތަށް ސުވާލުކުރުން

ގެ ފަހުން  10(އަށެއް) ގެ ކުިރންނާއި، ރޭގަނޑު (ދިހައެއް)  8ހެނދުނު  )3(   

 ؛ސުވާލު ނުކުރުން

(ހަތަރެއް) ފަހަރަށްވާ ގޮތަށް ކެއުމާއި  4ން ކޮންމެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެ )4(   

 ؛ބުއިން ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ތާހިރުވާނެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ،ފާޚާނާ ކުރުމާއި )5(   

ޚާްއޞަ ހާލަތުަގއިވާ 

ކުޑަކުދިންނާ ަތޙުީޤުޤގައި 

 ސުވާލުކުުރން 

    މި ގަވާއިދުގެ ،ކުުރމުގައިޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުޑަުކދިންނާ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލު (ހ)  .20

މި މާއްދާގައި  ށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަކޮށް،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 19

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤުގައި އެ ކުއްޖާއާ  ،ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި (ށ)  

އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް  ، ސުވާލުތަކާއިކުރެވޭ

ފަރާތުން  ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އެ ކުއްޖަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުކުރާ

 ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

       ،ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ ،ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ (ނ)  

    އެ ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތަާށއި  ޖިސްމާނީ ހާލަތަށް ރިޢާަޔތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުމުަގއި އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ 

އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރާ 

 ުތން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ފަރާ

 ،ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުމުގައި (ރ)  

     އެ ކުއްޖެއްގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް 

 ނެއެވެ.ކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާއެ ކުއްޖަ

 ،ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖާއަކީ، ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެްއ ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ (ބ)  

      ،އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ުނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްޭދ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް

 އެ ކުއްޖާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން 

 ،ތަށް އަޑުއިވުމުގައި އުނިަކމެއް ލިބިފައިވާ ނުަވތަ ވާހަކަުނދެއްކޭ ކުޑަކުއްޖަކާމެދުކަންފަ (ޅ)  

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި އެފަދަ ކުއްޖަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ، އެ ުކއްޖާއާ މުޢާމަލާތުކުރަން 

ށް އެނގޭ މީހަކު މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން އެ ކުއްޖާއަށް ފަހުމުވާގޮތަ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-43/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                64  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

21 

 ކުއްޖާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އެ

މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް ޓަކައި، ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުދިްނ ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ،  (ކ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  57(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތތަކު

އިންޓަިވއު ޫރމްތަކުގެ 

 މިންަގނޑު 

ޖިނާއި ބޮޑުތި ކުށްތައް ފިޔަވަިއ އެ ނޫން ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުަގއި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ   .21

ކުޑަކުދިންނާ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރާ އިންޓަވިއު ރޫމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

 މަކޮށްފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ.ހަފުރި

އިންޓަވިއު ރޫމުގައި ހިނގާ ަކންކަމުގެ އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭގޮތަށް  (ހ)   

 ރާ ބަހައްޓައިފައި ހުރުން؛ކެމެ

 އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ހުރުން؛ (ށ)   

ނެ ކުއްޖާގެ ހަރަކާތްތައް ކައިރިން ބެލެނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭ (ނ)   

 ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

މަްއސަލަ ތަޙުީޤޤުުކރުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ ެމނުއަލް 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާއި  .22

ގެްނ އަންނިވި ކަންކަން ހިމަނައި ،ދަށުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ސުވާލު ކުރުމާ ގުޅޭ މެނުއަލެއް

  ހަދަންވާނެއެވެ.

 ތުގެ ތަފުސީލާއެކު ފްލޯ ޗާޓެއް؛ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ކުރިޔަށްދާނެ ގޮ  (ހ)  

 ތަކުގައި ކަންކަން ކުރާނޭ ގޮތް؛ތަޙުޤީޤު ބެހިގެންދާ ބަިއތަކުގެ ެތރެއިން އަންނަނިވި ބައި (ށ)  

 އަޅައިކިޔުން؛ ،މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކުރުމާއި )1(   

 ހެކި ހޯދުން؛ ،ލިޔެކިޔުމާއި ،ސުވާލުކުރުމާއި )2(   

 ބަޔާން ނެގުން؛ )3(   

 މުން.ހައްޔަރުކުރުމާއި، މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިން )4(   

 އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަުއރު؛ ،ސުވާލު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި (ނ)  

 ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ؛ސުވާލު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ  (ރ)  

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރީ ބަހާތަކުގެ ތެރެއިން  (ބ) 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-43/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                64  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

22 

 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛  އެކި އިދާރީ ބަހާތައް ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު

މި މާއްދާގައި  ،(ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށތާ  (ޅ) 

 ނުއަލް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ންކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މެބަޔާ

ޙަްއދު  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 

ކުށްތަކާއި، ިޤޞާޞް 

 ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށްތައް 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށާއި  ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށް،  (ހ)  .23

ކުރުމުގައި ވެސް ތަޙުޤީޤުހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ބެލެިވގެން 

ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކު ހަްއޔަރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ 

ބަންދުކުރުމަށް ިނންމުމުގައި ޢަަމލުކުރަންވާނީ، އެ ޫނން ކުށެއްގަިއ ވެސް ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު 

ވާ އިޖުރާއަތުަތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި

 މަތީންނެވެ. 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށާއި  ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށެއް  (ށ)  

ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ބެލެވިެގން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުން އެ ކުއްޖަކު އެފަދަ 

ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ މައްސަަލއަކާ ގުޅިގެން ނަސޭހަތް  ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލެވޭ

ދިނުން ނުވަތަ ޑައިވާޝަންައށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކަށް ނުނިންމޭނެއެވެ. އެފަދަ 

ރަލް އޮފީހަށް މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ކުށަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް (ނ)  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާީނ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 

  އަންަގއިދޭ ރިޕޯޓާ އެކުގައެވެ.ޖަސްޓިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު

ާވ ާބވަތުގެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ރ)  

ނިކް ވަސީލަތެއް ލިޔުމުން ނުވަތަ އެ އޮފީހާއެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯ ،ފޮނުވަންވާނީ 

 ރިކޮށެވެ.މެދުވެ

     ވާއިދު ނަންބަރުގަ ،ތަޙުޤީޤަށް ކުޑަކުދިން ހާޒިރު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ (ހ)  .24 ުކރުން ތަޙުީޤޤަށް ކުިދން ހާޒިރު

2019/R-1052  ެޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނ)

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  28ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  20އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުތަކާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުްއޖެއް ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު  (ށ)  

އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔެއް  ،ކުރިނަމަވެސް، ކުޑަކުއްޖަކު ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރަންވާނީ 

 ޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާއެކުގައެވެ.ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާ
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ާވ ޗިޓުގައި، ެބލެނިވެރިޔަކާއެކު ނުވަތަ މަްޞލަޙަތު ކުއްޖަކު ހާޒިރުވުމަށް ފޮނު (ނ)  

 ރުވުމަށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާއެކު ހާޒި

ކުއްޖަކު ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓެއް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު  (ރ)  

 ޖަކާ ަހވާލުކުރީ ކަމުގައެވެ.އެ ކުއް ،ޙިމާޔަތްކޮށްދެނޭ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުން ބެލެވޭނީ

މި މާއްދަގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަވާލުކުރާ ޗިޓު ހަވާލުކުރެވެނީ ކުއްޖާގެ  (ބ)  

ޗިޓު ހަވާލުކުރާ  ،ބެލެނިވެރިޔާއާކަން ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާކަން

ލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އޮފިސަރު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޗިޓު ހަވާ

 ނެއެވެ.ލިޔުމުްނ ރިކޯޑު ކުރަންވާ ،ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫާމތު

ކުއްޖަކު ހާޒިރުވެ ހުރީ އެ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ އެކު ކަން ނުވަތަ މަޞްލަޙަުތ  (ޅ)  

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ އެކު ކަން، އެ ކުއްޖާޔާ ބައްދަލުކުރާ އޮފިސަރު ކަށަވަރު 

 ނެއެވެ.ކުރަންވާ

ޖިންސީ ގުަނވަން 

 ،ބަލައިާފސްކުރުާމއި

 އެތެރެހަީށގެ ާސމްޕަލް ނެުގން 

ނުވަތަ  ،ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައިާފސްކުރަންވާނީ (ހ)  .25

މި މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން   ،އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލްއެއް ނަގަންވާނީ

 ންނެވެ. ޢަމަލުކޮށްގެ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް  (ށ)  

އެ ކުއްޖެއްގެ  ،ނުވަތަ އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލެއް ނަގަންވާނީ ،ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ

 ކަމުގައި މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ިޖނާީއ ބޮޑުކުށެއް ނުަވތަ ޖިންސީ ުކށުގެ ޢަމަލެއް

ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއ ކުރުމުގައި އެ ކުއްޖާ އެފަދަ  ވުމާއެކު،

ބައިވެރިވެފައިވާކަން ނުވަތަ ޫންނކަން އެ ސާމްޕަލުން ދައްކުވައިދޭނެކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ 

 މައްސަލަބަލާ އިދާރީ ބަހާއަށް ނިސްބަތްވާ އިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ

      ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،އޮފިސަރަކަށް

އެކަމަށް ކޯޓު  ،އެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮފިސަރު ލިޔުމުން ދީފައި އޮތުމާއެކު

 އަމުރެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 

ވިޔަސް، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ (ނ)  

ވާނީ، ކުއްޖާގެ ގުނަވަން ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ ނުވަތަ އެތެރެހަށިން ސާމްޕަލެއް ނަގަން

 ެބލެނިވެރިޔެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އެ ކުއްޖާގެ  ،ތިންއެދުމުގެ މަ

 އެ ކުއްޖާ ކުޑަކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ާހޒިރުގައި ނުވަތަ ބެެލނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި (ރ)  

އެ ކުއްޖާގެ  ،ބަލައި ފާސްކުރަން ނުވަތަ ސާމްޕަލް ނަގަން އެ ކުއްޖާ ބޭނުން ނުވާނަމަ

އެ ހާލަތުގައި ވެސް  ،ބެލެނިވެރިޔާ ހާޒިރުގައި ބަހައްަޓއިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް
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ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު އެ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ 

 ނަންވާނެއެވެ.ހުން

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެތެރެހަށީގެ  (ބ)  

  ،ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމުގެ ކުރިން އެތެރެހަށިން ނަގަން ބޭުނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަމާއި

 ަސބަބަކަްށ ޖިންސީގުނަވަން ަބލައިފާސްކުރަނީ ނުވަތަ އެތެރެަހށިން ސާމްޕަލް ނަގަނީ ކޮން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ކުއްޖާއަށް ބަޔާންކޮށްދޭންާވެނއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާގެ  ،ޓަކައި ކަން

ކިބައިން ހޯދާ ސާމްޕަލް، އެ ކުއްޖާ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ 

 ބެލުމަށް ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ

ން ޓަކައި އެހެން ސާމްޕަލަކާ ނުަވތަ ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅައިކިޔުމަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެކަ

 ވެސް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ އެތެރެހަށީެގ  ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ (ޅ)  

އިވާ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޭބސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަ ،ސާމްޕަލްއެއް ނަގަންވާނީ

 ޙީ އެހީތެިރއެއްގެ އެހީގައެވެ. ހުއްދަލިބިފައިވާ ޞިއް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢަަމލުކުރަންވާނީ، އެކަމުގެ  (ކ)  

 ސަބަބުން އެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރު 

 ،ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖެއްގެ އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލެއް ނަގަންވާނީ

 ވެ.ޙީޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައެޞިއް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްިފނަމަ، އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު  (އ)  

ހުމުގައިކަން ނުވަތަ ނުވަތަ ބާރުގެ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ސާމްޕަލް ނެގީ ކުއްޖާގެ ރު

ބޭނުންކޮށްެގންކަމާއި، އެ ާސމްޕަލް ނެގި ފަރާތެއްގެ މަުޢލޫމާތު އެ ލިޔުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުުކރާ 

ކުޑަކުދިންނަށް ފިަޔވަޅު ާނޅައި 

 ދޫކޮށްލުން 

ގައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޑަކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކު (ހ)  .26

ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ، 

ފުރުޞަތުދިނުން ކަމަށް ާވނަމަ، އެ ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރާ ފުރަތަމަ ގޮތަކަށް ވާންވާީނ، 

  ދޫކޮށްލުމެވެ.ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި އެ ކުއްޖަކާމެދު 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލާނަމަ،   (ށ)  

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން   ،ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ މަޢުލޫމާާތއި، އެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ލިޔުމުން ރި
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ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދޫކޮށްލާ ، ވާ ގޮތުގެ މަީތންމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައި (ނ)  

ކޯޑުކޮށް ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދޫކޮށްލާ ކުޑަކުދިންގެ  (ރ)  

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު ވެސް، މި

 އިދާރާތަަކށް  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ފޮނުވަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ 

ތަޙުީޤޤުކުެރވޭ ަމއްސަަލއާެމދު 

ގޮތެއް ިނންުމމުގެ ކުިރން 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ،ވަތަ ޑައިވާޝަންއަށް ފޮނުވުމާއި ނު ،ކުއްޖާއަށް ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ފުރުޞަތު ދިނުމާއި (ހ)  .27

ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލުަމށް ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމާއި، 

މަށް ކަތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ،މި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެްއ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ޖިސްމާނީ ހާަލތު؛ ، އިުޖތިމާޢީ ހާލަތާއި، ހާލަތާއިކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ  )1(   

 ކުއްޖާ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މިންވަރު؛ )2(   

 ؛ކުއްޖާ ކުށްކުރަން މެދުވެރިވި ހާލަތު )3(   

 ކުއްޖާ ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު؛ )4(   

 ؛ށް ނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ އުމުރުމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަ )5(   

 ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ިލބުުނ ގެއްލުން؛ )6(   

 އަޅައިފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް؛ )7(   

 މައްސަލައިގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި، މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން؛ )8(   

 އާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތްގޮތް؛ )9(   

 

 

 އިޢުތިރާފުވެ، ުކށުގެ ޢަމަލާމެދު ދެރަވެ، ކުއްޖާ  މުޖުތަމަޢަށް ކުއްޖާ ކުށަށް )10(  

 .އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވުން

 ،ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެންގުމުން (ށ)  

ފައިވާ (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނ) ގައި ބަޔާންކޮށް 2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެކަމާމެދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ 

ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމަްށފަހު، ޑައިވަރޝަން ޕްރޮްގރާމެއްގައި އެ ކުއްޖާ 
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މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ކަމިޝަންޑް  ،ބައިވެރިކުރުމަށް

  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.އޮފިސަރަށް

ތަޙުީޤޤު ނިްނމައި ދަޢުވާކޮށް 

ދިނުމަށް އެދި ްޕރޮސިކއުޓަރ 

ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް މަްއސަލަ 

 ފޮނުވުން 

28.  

 

         ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، (ހ)

ނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 އި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ. އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތތަކާ

 ؛ތުހުމަތުގައި ހުރި ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު )1(   

ވަނަ  44(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )2(   

ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ، މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓާއި، ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި 

ޔަވަޅުތައް އެނގޭނޭ ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަުތތަކާއި އަޅައިފައިވާ ފި

 ލިޔުންތައް؛

ވެސް ތަޙުޤީޤީ ތަޙުޤީޤު މަރްޙަލާގައި ނަގައިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި، އެނޫން  )3(   

 ލިޔުންތައް؛

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  )4(   

 ަކން؛ހެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންހުށަ

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  )5(   

ޅި މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، އެ 

 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް؛

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮއްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީަހށް  (ށ)  

ފޮނުވަން ނިންާމ ނިންމުމުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީ، ކުއްޖާ ޒިންމާދާރު 

 އެ ކުއްޖާ ހެޔޮގޮތުގައި  މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައުަމށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. ،ކުކުރުވުމާއެ

 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކުއްޖެއްގެ މައްޗައް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ  (ހ)  .29 މަްއސަލަިއގައި ފިަޔވަުޅއެުޅން 

ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ދިރާސާ އެ މައް ،ަތޙުޤީޤުކޮށް ،ޚިދުމަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ގޮތްތަކުެގ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައާމެދު ޮގތް ނިންަމންވާނީ

 .ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ

 ދިނުން ނުަވތަ އިންޒާރު ދިނުން؛ ނަސޭހަތް )1(   
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 ޕްރޮގްރާމަކަށް ފުރުޞަތުދިނުން؛ ޑައިވާރޝަންގެ )2(   

 ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން. އުފުލުމަށް ޓަކައި ޕްރޮދަޢުވާ )3(   

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ޒާތަށާއި ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  (ށ)  

 ޅުތައް އިސްފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ.މި މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަ ،ފަހު

އުުމރަށް ބަލައިަފއި ކުށްެވރި 

 ނުކުރުން 

(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު ކުރާ ވަކި ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކަމުގައި ނުބެލޭ  18ރުން އުމު  .30

ހާލަތުގައި، އެ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ހާލަތުގައި އެއީ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް، އެއީ ކުއްޖާގެ 

ރާ ކުޑަކުއްޖައަކީ ެއފަދަ ޢަމަލެއް ކު ،އުމުރާ ނުގުޅޭ އަދި އެކަށީގެންުނވާ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވާނަމަ 

 ވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.އެޓްރިސްކް ކުދިން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަންނަނި

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛  ރިޔާގެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެ (ހ)   

 ރާތަކާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާ (ށ)   

ވަނަ  29ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (ހ)  .31 ން މަްއސަލަ ނިންމު

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމައި، 

 ނިވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ ބެލެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

 ސްޓިސްއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެަނއިލް ޖަ

މައްސަލައަކަށް ގޮތް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް  (ނ)  

 2016/12ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ލަ ނިންމުމަށްނިންމުމުގައި، ާޤނޫނުތަކުގައި މައްސަ

(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެކަމަްށ 

 އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޑައިވަރޝަން

ނަސޭހަތް ިދނުާމއި އިްނޒާރު 

 ދިނުން 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން  (ހ)  .32

ބަލާއިރު، އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަަޙތަށް އެންމެ ފައިާދހުރި ގޮތަކީ، ނަސޭހަތް ދިނުްނ ނުވަަތ 

އިންޒާރު ދިނުން ކަމުގައި ާވނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި ނުަވތަ 

 ންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މި މާއްދާގައި ބަޔާ ،މުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީއިންޒާރު ދިނު

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ،ކުޑަ ކުއްޖަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން (ށ)  

ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދޭންޖެހޭކަަމށް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ 

އިތުުރ  ،ަތށް ގަޫބލުކުރެވޭނަމަ، އެ ކުއްޖަކަށް އަނގަބަުހން ނަޭސހަތް ދޭންާވނީބަލާ ފަރާ

   ކުށެއްގެ ޢަމަލު ތަކުރާރު ނުވާެނ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ަޢމަލުތައް ބެހެއްޓުަމށާއި، 
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   އެ ކުއްޖާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދިނުމަށެވެ. މިގޮތުްނ 

 ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.އެ ކުއްޖާގެ މައް ، ނަސޭހަތް ދޭނީއެ ކުއްޖާއަށް

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ، ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނގަބަހުން  (ނ)  

 ،ނަސޭހަތްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުްއޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީ

.  އެ ހާލަތްތަކުގައި އަނަގބަހުްނ ނަސޭހަތްދިނުމުގައި އަދި އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައެވެ

ގެ މަތީން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ،އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމަްށފަހު

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި، ކުއްޖާގެ  )1(   

 ،ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި 1މަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ މައްޗަށް ތުހު

 ވުން؛ ކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށްކުއްޖާއަ

ކުއްޖާ ކުށެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ެވފައި، ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  )2(   

އަކީ ލޯ ކުއްޖާ ،އި ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފަ 2ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ރިސްކް ކުއްޖަކަށް ވުން؛

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުަމުތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަްށ ވެފައި، ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  )3(            

ކީ ކުއްޖާއަ ،ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި 3ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް  (ރ)  

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން  ،އެ މަޢުލޫމާތު  ،ދިނުމަށްފަހު

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރި

އްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މި މާ (ބ)  

ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ 

    ،މައްސަލަ ބަލާ ފަރާަތށް ގަބޫލުުކރެވޭނަމަ، އެ ކުއްޖަކަށް ނުރަްސމީ އިންޒާރު ދޭންވާނީ

 ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.އެ ކުއްޖާގެ މައް

ޑަކުއްޖަކަށް އަނގަބަހުން ުނރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމުގައްޔާއި ނުރަސްމީ އިންޒާރު ކު (ޅ)  

  މަތީން  ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.މި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ،ދިނުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުޑަކުއްޖަކަްށ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް  (ކ)  

އަންނަނިވި  ،މަށް އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީދޭންޖެހޭކަ
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 ހާލަތްތަކުގައެވެ. 

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި، ކުއްޖާގެ  )1(   

 ،ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި 5މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން؛ކުއްޖާއަ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  )2(   

 ވެލް ލޯ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛ކުށަކަށް ވެފައި، ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ހުގެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަ )3(   

 ޑިއަމް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛ކުށަކަށް ވެފައި، ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެވެލް މީ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  )4(   

 ލް ހައި ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެވެ ،ކުށަކަށް ވެފައި

ކުއްޖާގެ މައްޗައް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ އެ ކުށްކުރިކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވޭ ދެވަނަ  )5(   

ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުށަކަްށ  2ފަހަރު ކަމުގައި ވުމާއެކު، އެ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛ ،ވެފައި

   )6( 

 

 ކުށަކީ އެ ކުށް ކުރިކަމަްށ ތުހުަމތުކުރެވޭ ދެވަަނ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ

ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުށަކަްށ  3ފަހަރު ކަމުގައި ވުމާއެކު، އެ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ކް ނެތް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން.ކުއްޖާއަކީ ރިސް ،ވެފައި

ޔާންކޮށްފައިާވ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ (އ)  

ކުއްޖަކަށް ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ  ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ

އެ ކުއްޖާގެ  ،ބަލާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ، އެ ކުއްޖަކަށް ރަސްމީ އިންޒާރު ދޭންވާނީ

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުންނެވެ. 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުޑަކުއްޖަަކށް ރަސްމީ އިންޒާރެއް  މި މާއްދާގެ (ވ) (ވ)  

އަންނަނިވި  ،ދޭންޖެހޭކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީ

 ހާލަތްތަކުގައެވެ. 

ކުއްޖާގެ  ،ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ) 1(   

 ،ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި 5އްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ މަ

 ކުއްޖާއަކީ ލޯ ރިސްކް ލެވެލުގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛
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ކުއްޖާގެ  ،ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި )2(   

 ،ޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައިވަަނ ދަރަ 1މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ކުއްޖާއަކީ މީޑިއަމް ރިސްކް ލެވެލުގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛

ކުއްޖާގެ  ،ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި )3(   

ވަަނ ދަރަޖައިގެ ުކށަކަށް ވުމާއެކު،  2މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަީކ ޖުނަހުގެ 

 ކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛ ކުއްޖާއަކީ ހައި ރިސް

   )4( 

 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  ،ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުަމުތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަްށ ވެފައި

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުމާއެކު، ކުއްޖާއަކީ  1ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ރިސްކު ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން؛ 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  ،ރިކަމަށް ތުހުަމުތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަްށ ވެފައިކުއްޖާ ކުށެއް ކު )5(   

   ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ުވމާއެކު،ކުއްޖާއަކީ  2ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 ލޯ ރިސްކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛ 

   )6( 

 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް  ،ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުަމުތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަްށ ވެފައި

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ުވމާއެކު،ކުއްޖާއަކީ  3ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ 

 މީޑިއަމް ރިސްކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛ 

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެފައި ކުއްޖާގެ  )7(   

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި  3ޙުގެ މައްޗައް ތުޙްމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަ

 ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށްވުން؛ 

 ،މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު (މ)  

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު 

 އްޓަންާވނެއެވެ.ބަލަހަ

          ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ގޮތް ނިންމަންވާނީ (ފ)  

އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

      ލިބިގެންވާ ޑިޕާޓްމަްނޓުގައި ުނވަތަ ސްޓޭޝަނުގައި ހުރި ޮކމިޝަންޑް އޮފިސަރަށް

 ށް ފެންނަ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެ ކުއްޖާ ކުށް ކުރިކަމަ

(ވ) އާއި، (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅެއް  ،މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ދ)  

އެކަމަްށ  ،(ަހތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 72އެޅުމަށް ނިންމައިފިނަަމ، ގިނަެވގެން 

ސްއަށް އެކަން  ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ
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 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންގާ އެންގުން އެ ކުއްޖެއްގެ  (ތ)  

       ގިނަވެގެން ،ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް

 އި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އް) ގަޑިއިރުގެ ެތރޭގަ(ހަތްދިހަދޭ 72

(ކ) އާއި، (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގަިއ ، މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ލ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް އޮތް ކުއްޖެންކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި 

އްޖާގެ އެސެސްމަންޓް ކު ،ޖަސްޓިސްއިން ހަދާބަލާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 

 ރިޕޯޓަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ކުއްޖާއާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް  (ގ)  

ކުށުގެ  ،ގަިއ ހިމަނައިފައިވާ 1ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ނިންމުމުގައި ބަަލންވާނީ

ޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނެ މިްނގަނޑުތަކުގެ ތާވަލުގައި ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފި

 ންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ. ޔާބަ

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަެރންސިްނގ 

 ބޭްއވުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާއި، ޤާޫނނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި  (ހ)  .33

ންމެ ފައިާދ ހުރިގޮތަކީ، ކޮމިއުނިީޓ ހަމަތަކުން ބަލާއިުރ، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެ

ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުްނ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖަާކ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިއުނިީޓ 

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާ ،ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 މަތީންނެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންަފރެންސިންގ ބޭއްވުމަށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)  

 ަކމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.އަންަނނިވި ކަން ،ނިންމުމުގައި

ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި، އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި  )1(   

 ރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތް؛ހާލަތާއި، ކުއްޖާގެ ރައްކައުތެ

 ޞަތު އޮތް މިންވަރު؛ނުމުގެ ފުރުއަށް ތަޢުލީމު އުނގެކުއްޖާ )2(   

   )3( 

 

 ކުއްޖާއަށް ،ކުއްޖާ  މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ެގނައުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށާއި

 ފުރުޞަތުދިނުމުގެ މުހިންމުކަްނ؛

ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރަން ުފރުޞަތުދިނުމުެގ  )4(   

 ؛މުހިންމުކަން
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މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން  (ނ) 

ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި، އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި ހާލަތާއި، ކުއްޖާގެ 

ތު ރައްކައުތެރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަ

އެ ކުއްޖާ  މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައުމުގެ ަމގުސަދުގައި ކޮމިއުނިޓީ  ،ފަހިކޮށްދީ

ވި ފަރާތްތަަކށް ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމަްށ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަންނަނި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާްތ މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓުެގ  )1(   

 މިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛ކޮ

ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ މައި  )2(   

 ސްޓޭޝަނުގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛

ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނިސްބަތްާވ  )3(   

 އިދާރީ ބަހާގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރު.

ލާފުވާ ކުދިންެގ ތެެރއިން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ުކށްތަކުގަިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުދިން  ޤާނޫނާ ޚި (ރ)  

ވީ އެންމެ  ،ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ،މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައުމަްށ ޓަކައި

 އަވަހަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެްނސެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ،މަތީން ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމަށްފަހުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  (ބ)  

އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

އެ މަޢުލޫމާތު އެަކމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން  ،ރިކޯޑުކޮށް

 ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން  (ޅ)  

ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި، އެ ޢަމަލުކ ◌ުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި ހާލަތާއި، ކުއްޖާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  29ރައްކައުތެރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ގަވާއިދުެގ 

 އިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަރުތީބުން އެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.ބަޔާންކޮށްފަ

ކުއްޖާ ދެޭކގޮތް ހާމަުކރަން 

 ފުރުޞަތު ދިުނން 

ކުއްޖާއާއެކު ބާްއވާ  ،ހުރި ފުރުޞަތުތައް ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން  .34

 ،ރަން ފުރުޞަތުދީބައްދަލުވުމުގައި ބުނެދީ، ކުއްޖާ އެކަމުގައި ދެކޭ ގޮތާއި ބޭނުންވާ ގޮތް ހާމަކު

  އެކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  27މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .35 ޑަިއވާޝަން 

ތުހުމަތުގައި ހުރި ކުއްޖާ މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނެވުމުގެ ފުރުޞަުތ ބޮޑުކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ 
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ލުކުރެވޭނަމަ، ެއ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި ފަރާތަށް ގަބޫ

 ފޮނުވުމަށް ބާރުައޅަންވާނެއެވެ. ޑައިވާޝަންއަށް

ތިރީގައިވާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަުތމަށް ޓަކައި (ށ)  

 ތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު

 އަހަރު ވެފައި ވުން)؛ 15އުމުރު ( ކުއްޖާގެ )1(   

 ސްމަންޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް؛ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެ )2(   

 ؛ކުއްޖާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު )3(   

 އްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލާކަން؛އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކު )4(   

     ކުޑަކުއްޖަކަށް ނަމަ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާެގ ބަްސ: (އަނިޔާ ލިބިފައިަވނީ )5(   

  ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަސް)އެ ކުއްޖާއާއި އެ

 ވެފައިވާ އިޢުތިރާފް؛ ލުންދީފައިތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ކުއްޖާ އެއްބާރު )6(   

ވެރިޔާގެ ރުހުން އޮތްތޯ ޑައިވާޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނި )7(   

 ބެލުން؛

 ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި މިންވަރު؛ޑައިވާޝަން ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ  )8(   

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއަށް ކުރިން ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމަ،  )9(   

ނުވަތަ ޑައިވާޝަންއަްށ ފޮނުަވއިފައިވާނަމަ، އެގޮުތން ދިން ފުރުޞަތުތަކުގަިއ 

 ވާ ގޮތް؛ކުއްޖާ ޢަމަލުކޮށްފައި

 .ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގއިން އެއްކުރި މަޢުލޫމާތު )10(   

ކަމާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލަންވާނީ (ނ)  

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސްއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

  ތު ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަީތންނެެވ. ްނނަނިވި ަމޢުލޫމާމައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަ

މާޔަތްކުރާ ފަރާތުގެ ކުއްޖާއާއި ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙި )1(   

 މަޢުލޫމާތު؛

 ވާނަމަ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚުތައް؛މައްސަލައިގެ ކުރު ޚުލާޞާއާއި، ހައްޔަރުކޮށްފައި )2(   
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އިވާ ޑައިވާޝަންގެ ސުން ކުއްޖާއާ ދޭތެރޭގައި އެޅުމަށް ނިންމައިފަކޭސްކޮންފަރެން )3(   

 ފިޔަވަޅުތައް؛

 ރާނެ މުއައްސަސާގެ މަޢުލޫމާތު؛ ޑައިވާޝަންގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަންކަން ކު )4(   

 ޑައިވާޝަންގެ މުއްދަތު؛ )5(   

ވެރިޔާގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ޑައިވަރޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނި (ރ)  

ކުރިން ޑައިވަރޝަންގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބާވަތާއި، 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތާއި، އެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި، ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

 އްޖާއަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ކު

ޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް  ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކުއްޖަކާ މެދު އެޅޭނެ ޑައިވާ  (ބ)  

 ކަންތައްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ާބވަތާއި، އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި  )1(   

 ތްކުރުން؛އި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަހާލަތާއި، ކުއްޖާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށާ

،  އެސެސްމަންޓާއި، އިޖުތިމާޢީ ހާަލތު ވަޒަްނކުރާ ރިޕޯޓާއިކުއްޖާގެ ރިސްކް )2(   

 ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް؛

 އިހުސާސް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު؛ކުއްޖާއަށް ކުށުގެ  )3(   

 ކުރި ކުށުގެ ބާވަތާއި މިންވަރު؛ ކުއްޖާ )  4(   

ވަޅާ ބެހޭގޮތުން ާޤނޫނީ ލަފާ ކުއްޖަކާމެދު އެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑައިވާރޝަން ފިޔަ (ޅ)   

       ހޯދަން ބޭުނންނަމަ، ޤާނޫީނ ވަކީލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުއްޖާއަށް މަދުވެގެން

 އިރުގެ ުފރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.(ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑި 72

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަންއަށް ދިއުމާމެދު، މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ރުހުން  (ކ)   

 ، ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރެވިފައެވެ.ންވާނީ އޮންނަ

ކުއްޖާއާއި  ،ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމައިފިނަމަ (އ)   

 އެކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުން

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

(އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ކުއްޖާއާއެކު އެކުލަ ޑައިވާޝަން މި މާއްދާގެ  (ވ)  
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 ނަންވާނެއެވެ.ނިވި ކަްނކަން ހިމައެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ

ެގ ޔަތް ކުރާ ފަރާތުކުއްޖާ އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުޫލމާތު ނުވަތަ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާ )1(   

 މަޢުލޫމާތު؛

 ލާސާ؛ މައްސަލައިގެ ކުރު ޙު )2(   

 ޖާ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ތަރީޙް؛ކުއް )3(   

 ޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛ޑައިވާޝަން ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިްނ އަ )4(   

 މާޔަތް ކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު؛ބެލެނިވެރިޔާ އަދި މަސްލަހަތު ޙި )5(   

މަށް ކޭސް ކޮންފަރެންސް ިއން ނިންމާފައިާވ ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގު )6(   

 ؛މުއްދަތު

 ވާޝަން ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްިފނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް.ޑައި )7(   

ކުއްޖާ ޑައިވާރޝަންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ގުޅޭގޮުތން ނިންާމ ނިންމުްނތައް އެކަމަްށ  (މ)   

 ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަިދ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

(ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ  72އެކަން އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ތެރޭގައި ކުއްޖަގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށާއި، 

 މުން އަންގަންވާނެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔު

ކުއްޖާއާ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތައް (ފ)   

       މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ

 އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ކުއްޖާ މުޖުތަމަަޢށް އަނބުރާ ގެނެވުމުގެ މި މާއްދާ (ދ)  

ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ގަޫބލުކުރެވޭނަމަ، އެަފދަ ކުއްޖަކު ޑައިވާޝަން 

މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ކަމިޝަންޑް  ،ފޮނުވުމަށް

 ޑައެޅިދާނެއެވެ.އޮފިސަރަށް ކަނ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު އަޅާ ޑައިވާޝަންގެ  (ތ)  

ފިޔަވަޅު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި، ޑައިވާޝަންގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ކުއްޖާއާ 

 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
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ގައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކުއްޖާގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު، ޑައިވާޝަން މުއްދަތު )1(   

މަްއސަލައާ އެޓޭޗްކޮށް  ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ހޯދުމަށްފަހު

 ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.

 އިންޓެލިޖެްނސް ބެކްގްރައުންޑުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން. ،މަހަކު އެއްފަހަރު )2(   

   )3( 

 

ކުއްޖާގެ ހާލަތު  ،ޖާ ދިރިއުޅޭ މާހަޢުލަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށްކުއް

 ބެލުން.

   )4( 

 

) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ުގޅިގެން ފާހަގަވާ 2) އާއި (1ނަންބަރު (

ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަްށ، ކުއްޖާއާ ގުޅޭ ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު 

  އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުން.އިލްއަށްކުއްޖާގެ ކޭސް ފަ ،ހެދުމަށްފަހު

   )5( 

 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން ކުއްޖާއާ ގުޅޭ އިތުރު ކަމެއް 4ނަންބަރު (

ސްއަށް އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓި ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ވާ ޑައިވާޝަން މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަުހ ޑައިވާޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައި )6(   

ކުއްޖާގެ  ،ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ

 ހަވާލުވެހުރި  ރިޔާ ނުވަތަ އެވަގުތަކު ހިންގުމާމައްސަލަ ބަލާ އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެ

 ފަރާތުންނެވެ.

ޑަިއވާޝަން ިނމުމަކަށް 

 ގެަނއުާމއި މުާރޖަޢާކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޑައިވާޝަން  35މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .36

ދިވެހި  ،ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނުާދަނމަ، ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ހުްއޓަިއލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިިބގެންވެެއވެ. 

 

އްޖާ ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، ދެވަނަފަހަރަށް ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކު (ށ)  

 ޑައިވަރޝަންގެ  ،ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައި، ކުއްޖާގެ ހާަލތަށް ބެލުަމށްފަހު

 ފުރުޞަތު އަލުން ދެވިދާނެއެވެ.

، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖަކަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނުދާތީ (ނ)  

ވީ އެންމެ އަވަަހކަށް، ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ  ،ން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިނަމަޑައިވާޝަން ޕްލޭ

ޔުމުން އެކަން ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި، ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލި

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖަކަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަންގެ ފުރުޞަތު ނިމުމަކަށް  (ރ)  

 ނަމަ، އެ ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ގެނެސްފައިވާ

ކުއްޖަކަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަންގެ ފުރުޞަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ، ކުއްޖާގެ  (ބ)  

އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަަބުބން އެކަނި ނޫންކަމަށް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ 

ކޮށްދެވޭެނ ފަރާތަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ިމ މާއްދާގެ (ރ) ގައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

(ހަތްދިހަޭދއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  72ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން އަންާގތާ ގިނަވެގެން 

 ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެދެވިދާނެއެވެ.

ޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެިނވެރިޔާ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ޑައިވާޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރަން ކުއް (ޅ)   

(ހަތެއް) ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުން މުާރޖަޢާކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން  7ފެށިގެން 

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ،އެކަން ނިމުނު ގޮތް ،އެކަން ރިކޯޑުކޮށް

 ވާނެއެވެ.ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން އަންގަން

ޑައިވަރޝަން   ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި (ކ)   

ންފަރެންސެއް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރާނަމަ، ުގޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ކޭސް ކޮ

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޙުވަމުން އަންނަ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅެއް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކުއްޖާ ިއޞްލާ (އ)  

މިންވަރަށާއި، ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހަްއޓާ ގޮތުެގ 

ކުއްޖާގެ  ،މައްޗަށް ބެލުމަށްފަުހ، ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅަށް ބަދަލުގެނަުއމުގެ އިޚްތިޔާރު

ހާެގ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ިނސްބަތްވާ އިދާރީ ބަ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށް ލިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުްނ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅަށް 

 ވި ކަންކަމަށް ބަލަންާވނެއެވެ. ބަދަލުގެނައުމުގައި އަންަނނި

ކުއްޖާއާ ގުޅޭ  ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ  )1(   

 ؛ޕްރޮގެރެސް ރިޕޯޓު

 ؛ލިޖެންސް ބެކްގްރައުންޑުގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުއިންޓެ )2(   

ްށ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ހާލަތަ )3(   

 ބެލުމުން ފާހަގަވާ ކަންކަްނ؛

 އްޖާ އެއްބާރުލުން ދޭ މިންވަރު؛ޕްރޮގްރާމަށް ކު )4(   

 ފާހަގަވާ ކަންކަން. ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓުން ) 5(   
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 ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން  ޑައިވާޝަން ޕްޭލްނ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި (ވ)   

 އެކަން މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ ކޭސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިގެން ުކއްޖާގެ ހާލަތަށާއި ކުއްޖާ

 ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާ (މ)  

ގެނައުމުގައި ނުވަތަ މި ާމއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  

    ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމައިިފނަަމ، އެކަން ކުރަންވާނީ 

 އި ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.ކޭސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިގެން، ކުއްޖާގެ ހާލަތަށާ

މިމާއްދާގެ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން  ކުއްޖެއްގެ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް  (ފ)   

ރަލް އޮފީހަށް ނެގެނެސްފިނަމަ އެމައްސަލަ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ޑަިއވާޝަން ްޕރޮްގރާުމ 

 ރުުމގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމަކު 

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ކުއްޖަކު   .37

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމް އެ ކުއްޖަކު ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ކުއްޖަކާމެދު 

. އަދި އެކަން ލިޔުމުން އެ މައްސަލައިގައި އެޅި ފިޔަވަޅު އެހިނދުން ފެށިގެން ިނމުނީއެވެ

 ޔުންތައް ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުކޮށްފައި މައްސަލައިގެ ލި

ޤާނޫނާ ޚިލާުފވާ ކުދިްނގެ 

 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން 

އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން  ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި (ހ)  .38

 ،މާތު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެ ޢަމަލުގެ މަޢުލޫމާތުން ބައެއްފެށުމާއެކު، އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫ

 ަފރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ލަސްކުރުމެއްނެތި، އަންނަނިވި

 ންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް؛ޑިޕާޓްމަ )1(   

ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު  )2(   

 ކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް. ޙިމާޔަތް

 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ެބލެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ށ)  

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. "ރިފެރަލް" ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާ

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ ސްކޫލް/މަދަރުސާއެއްގައި ތަޢުލީމު  (ނ)  

(ސައުވީސް)  24 "ރިފެރަލް"އި ޖެއްނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތާހާސިލުކުރަމުންދާ ކުއް

ން ވޯކްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ނެޓް
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 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަ

ކޯޑުތައް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުދިންގެ މައްސަލަަތކާ ގުޅޭ ރި (ރ)  

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ން ބަލަހައްޓާ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީގޮތު (ބ)  

 ގައި ނުހިމެނޭނެ ރިކޯޑުތަކެކެވެ.ރިކޯޑުތަކަކީ އެ ކުދިންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑުގެ ގޮތު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މަޢުލޫާމތު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން  (ޅ)  

އައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތަކުން ބައެއް، ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މު

ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު، 

ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުަވތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު 

      ކީ ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަ

އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ކުުށގެ ވެށްޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުްއޖާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން 

 އްކަން ކަށަަވރު ކުރަންވާނެއެވެ.ނާންނާނެ މަޢުލޫާމތެ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް  (ކ)  

      ޞަ ނިޒާމެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޤާިއމްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓަކައި، އެކަމަށް ޚާއް

 ކަކީ ރަސްމީ މުޢާމަލާތްަތކެކެވެ.މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަ

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުަމްށ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  (އ)  

         އަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތުނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާ

 (ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ެތރޭގައި އެ މުއައްސަސާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 72

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  112(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ވ)  

 ނުވަތަ ރިކޯޑުން ބައެއް ކުއްޖާ ާޤނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖެއްގެ ރިކޯޑު އެއްކޮށް ،ގޮތުގެ މަތީން

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

       ،ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެނޫން ތިންަވނަ ފަރާތަާކ ހިއްސާ ކުރަންވާނީ

 ހިސާކުރަންވާނީ، ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިެގްނނެވެ. އަދި އެފަދައިން އެ މަުޢލޫމާތު

އެ ކުއްޖާއަށް އޭެގ ސަބަބުން އެއްވެސް  ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން

 ގެއްލުމެއް ނުވާނޭ ފަދައިންނެވެ.

ޑައިވާޝަންއަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން  (މ)  

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުެގ ބޭނުަމށް  ،ތުޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން އަޅާ ިފޔަވަޅަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ

ޑައިވަރޝަންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާ ކުއްޖަކާ  ،ޓަކައި ބެލެހެއްޓި ކަމުގައި ވިޔަސް

    ގުޅޭގޮތުން ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާީނ، 
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  ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.   އެ ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭނަށް ހުރަސްނޭޅޭ

މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ކުއްޖެްއގެ ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ  (ފ)  

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުްނނާއި  ކަމާ ގުޅުންހުރި  ،ކުރިން

ކަން ޔަގީން އެހެނިހެން އިދާރާތަުކން ކުްއޖަކަށް ޑައިވާޝަންގެ ފުުރޞަތު ދީފި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު 

ބަންދުުކރުާމއި ބަްނުދގައި ިތބޭ 

ކުޑަކުދިންާނމެދު ޢަމަލު ކުާރނެ 

 ގޮތް 

 2019/18ބަންދު ކުރުމާއި، ބަންދުގަިއ ހުންނަ ހުރުމުގައި ޤާނޫުނ ނަންބަރު  (ހ)  .39

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެާހ  30(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ލިބިދެވެން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ އުމުރުފުރާއާ އެއްވަރަށް   ،ބަންދުގައި ކުއްޖަކު ބަހައްޓަންޖެޭހ ހާލަތެއްގައި ވެސް (ށ)  

 ބަންދުގައި ކުއްޖާ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު ލިބެމުން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު

 ފަރާުތން ފަހިކޮށްދޭންާވނެއެވެ. ބަލަހައްޓާ

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ޙައްޤުތައް ލިބިދެުވނުކަން (ނ)  

ރާތުން އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ސްޭޓޝަުނގެ އެންމެ އިސްފަ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްެވސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް  (ރ)  

އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭޝަޏުގެ އެންމެ  ،އަތުވެއްޖެކަމަށް

އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލައިފައި، ލަސްކުރުމެއްނެތި  ،އިސްފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ

 ށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.އެކަމަ

ކުޑަކުދިްނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް 

މަރުކަުޒަގއި ބަްނދު ކުރެޭވނެ 

 ކުދިން 

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .40

ިއ ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފަ

ބައިތިއްބޭީނ، ޖިނާީއ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ބަންުދކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ 

ބަްނދުގައި ބަހައްޓައިެގން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ  ،ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި

ށް، ޔަރުކޮއަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ހައް

 ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިންނެވެ. 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-43/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                64  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

41 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކަސްޓޯޑިއަލް  (ށ)  

މި ގަވާއިދުގައި  ،ެއ ކުއްޖަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ޖަލަކަށް ވެއްދުމަށްފަހު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2013/14ރު ޤާނޫނު ނަްނބަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ އިުތރުން

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އާ

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  (ނ)  

    ހިމެނުމާއެކު، ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރިކޯޑު ސިސްޓަމުގައި، އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު

އެ ކުއްޖަކު ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުން ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް، އެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން 

   ކުރެވޭ އެންމެހައި  މުޢާމަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިއްޖެނަމަ، 

 ދަންވާނެއެވެ.އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ވަގުތު އެ ސިސްޓަމުގައި ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެން

ދެޖިންސުގެ ކުދިން  ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބަްނވާނީ (ރ)  

 ވަކިންނެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ، އެ ކުދިންެގ  (ބ)  

 ތިރާމުކުރުމާ އެކުގައެވެ.ކަރާމާތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙް

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރާ  (ހ)  .41 ބަންދުުކެރވޭ ކުޑަކުދިން 

ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްަބންވާނީ، އެފަދަ ކުޑަކުދިން ބަންދުކޮށްފައި 

 އިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.ފަބޭތިއްބުމަށް ަކނޑައަޅައި

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  (ށ)  

ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތުކޮްށ، ެއ ކުދިންގެ މައްޗަށް ޤާޫނނު ިހންގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ތްކުރުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަ ފަރާތްތަކަކީ،

 ރާތްތައް ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަ

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަުޒގައި 

ބަންދުުކރާ ކުޑަކުދިްނގެ 

 މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު ކުުރން 

ވަތަ ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިްނގެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކުރާ ނު  .42

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ރި

 ވަނަވަރު؛ (ހ)  

 ؛ފިންގަރ ޕްރިންޓް (ތަމްބްޕްރިންްޓ، ޕާރމްޕްރިންޓް، ޓެންޕްރިންްޓސް ހިމެނޭގޮތަށް) (ށ)  

 ؛މަގްޝޮޓް ނެގުން (ނ)  

 ންތައް ފާހަގަކޮްށ، ފޮޓޯނެުގްނ؛ކާކުކަން ދެނަގަނެވޭނެ މާއްދީ ިނޝާ (ރ)  
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ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުުށން އަނިޔާއެއް ފެންނަން ހުރިނަަމ، އެ އަނިޔާއެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި  (ބ)  

 ؛ފޮޓޯ

 ؛އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން (ޅ)  

  މުއްދަތުގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު.ފާއިތުވި (ކ)  

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް 

 ވެްއދުުމަގއި ކުޑަކުދިން ބަަލއި

 ފާސްކުރުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ  (ހ)  .43

ކުރިން އެ ކުއްޖެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އަންނައުނުގައި ނުވަތަ ހަިށގަނޑުގައި، ކަސްޓޯޑިއަލް 

މި މާއްދާގައި ، ޖަލަށްވެއްދުން ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި

 ޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  އެފަދަ ކުއް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ބޭނުަމށް، ާއންމު ުއސޫލުން ކުއްޖަކު ބަލައި  (ށ)  

 މީހެކެވެ.  ފާސްކުރަންވާނީ، އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަނުވާގޮތަށް ކުއްޖާާއ އެއްޖިންސުގެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުއްޖަކު ބަލައި  (ނ)  

ފާސްކުރަންވާނީ، އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާަލތެއް އޮތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް 

ށް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓަންތިބޭ ފަާރތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަުބގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ

 ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.

ބަންދުކުރާ  ،ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް )1(   

 ފައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައި

މާއްދީ  ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖާގެ ހަިށގަނޑަށް )2(   

ބަންދުކުރާ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިފައި  ،އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ އެއްޗެއް

 އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާއްދީ އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ  )3(   

 ބޫލުކުރެވުން؛އެއްޗެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިފައި އޮތްކަމަށް ގަ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާަލތެއް މެދުވެިރވެގެން ޖިންސީ ގުނަަވން  (ރ)  

ހާމަވާގޮތަށް ކުއްޖަކު ބަލަިއ ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 

     (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2016/12ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައި 53

ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ
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ނަފްސާނީ ުއނިކަެމއް ނުވަތަ 

ޖިްސމާނީ އުނިަކމެއް 

ކުދިން ބަަލއި ލިބިފަިއވާ 

 ފާސްކުރުން 

އެ ކުއްޖަކާ  ،ނަފްސާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ުހރި ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ (ހ)  .44

ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ 

އިގެ އެންމެހައި ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އެފަދަ މީހަކު ނެތްނަމަ، އަދި ކުއްޖަކީ މައްސަލަ

ކޮމިޝަންޑް  ،ކޮންެމހެން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ުކއްޖެއްނަމަ ،ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް

 ޖަކު ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.އެފަދަ ކުއް ،އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔަކާއެކު

ނެ މީހެއްގެ ނަފްސާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ހުިރ ކުއްޖަކު އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭ (ށ)  

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަން އެގޮތަށް ކުރި ސަބަބު 

އެ ުކއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރި  ،ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމުްނ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  އެ ލިޔުމުގައި

، އޮފިސަރާއި، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހައިފައި

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ. އެ މީހުން

ނަފްސާނީޮގތުްނ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިާވ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ނ)  

ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު، ހާޒިރުގައި ހުންނަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ 

ފްސާނީގޮތުން އުނިަކން ލިބިފައިވާ ކުއްޖާއާ ފަރާތް ހާޒިރުވެ ހުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ނަ

ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ 

 ތަށް  އެކަން ބުނެދޭންާވނެެއވެ.ފަރާ

 ؛ފާސްކުރެވޭ ކުއްޖާއަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން )1(   

 ؛ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއެުކތޯ ބެލުން އެ ކުއްޖަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ )2(   

ނަފްސާނީގޮތުން ުއނިކަން ިލބިަފއިވާ ކުއްޖާ ބުނަްނ ބޭުނންވާ ާވހަކައެއް އޭނާގެ  )3(   

އެ ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  ،ފަރާތުން ބުނުަމށް އެހީތެރިެވދިނުމާއި

 އެހީތެރިވެދިނުން.

 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ކުއްޖާ  ހ)(  .45 ކުޑަކުދިން ބަަލއި ފާސްކުުރން 

       ބަލައި ފާސްކުރަން އުޅޭކަމާއި، އެ ކުއްޖާ ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ ކީއްވެގެންކަން، 

 ގޮތަކަްށ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ފަހުމުވާނޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން،  ގެ (ށ) ގައިވަނަ މާއްދާ  43 މި ގަވާއިދުގެ (ށ)  

ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަްށ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް، 

ކުޑަކުއްޖާގެ އެދުމުގެ މަތިން މެނުވީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލަިއ 

 ގައެވެ.ފާސްކުރަންވާނީ އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރު
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެސް، ކުޑަކުއްޖާގެ  (ނ)  

މައިންބަފައިންގެ ހާޒިރުގައި ުނވަތަ ބެެލނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ ކުއްޖާ ބަލައި 

ފާސްކުރަން އެ ކުއްޖާ ބޭނުންުނވާނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ މައިންަބަފއިންގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ 

ވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައި ބަހަްއޓައިގެންނުވާނެއެވެ. އެެހންނަމަެވސް، އެ ހާލަތުގައި ވެސް ބެލެނި

ގައި ހާޒިރުވެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު އެ ތަނު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ބެލެނިވެރިޔާ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، ހާޒިރުވެހުރި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ (ރ)  

ލިޔުމުން  ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަުޒގައި 

ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ ުކދިންނަށް 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތްަތއް 

ނަށް އަސާސީ ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ިތޭބ ކުދިން (ހ)  .46

 ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވަނީއެވެ. ،ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ލިބިދެޭވ ޢިނާޔަތްތައް

  ؛އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްގެން އަންނަުއނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު )1(   

ގައިގެ  ،ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށާއި ،ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލުމަށާއި ،ބޯކޮށުމާއި )2(   

ނިހެން ތަްނތަނުން އިސްަތށި ކޮށުމަށާއި ބޭލުމަށާއި، ިއސްތަށި ފިލުވަން އެހެ

 ؛ބޭނުންވާ ކުދިްނނަށް އެ ފުރުޞަުތ ފަހިކޮށްދިނުން 

  ؛(ތިނެއް) ދުވަުހ، ިހނގުމާއި ކަސްރަތުކުރުން 3ހަފުތާއަކު  )3(   

 އަށް ފޯނުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛ އާއިލާ )4(   

 ؛ރުމުގެ އިންތިޒާމުއާއިލާއާ ބައްދަލުކު )5(   

 ؛ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ިލިބދިނުމުގެ އިންތިޒާމު )6(   

 ؛ކައުންސިލިންގއާއި ނަފްސާނީ އެހީލިބިދިނުމުގެ އިްނތިޒާމު )7(   

 ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. )8(   

 (ށ)  

 

 

ވާ ފަދައިން އާއިލާ ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައ1ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

މެދުވެރިކޮށް، އަންނައުނު ދޮންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުްނ، އެ ތަކެތި ގެންދިއުމާއި 

ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެްއސުމަކީ ބަންދުގައި ހުރި ކުއްާޖ މެދުވެރިވެގެން ނުވަަތ 

  ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.އޭނާގެ އާއިލާގެ
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ކުދިންގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ކަންކަމުގައި އެފަދަ ކަންކަން އިސްތަށި ބޭލުމުގައި  (ނ)  

ކުރުމަށް ޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ވަގުތަކަށް ގޮޅިތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިސްތަށި 

 އް ކުދިންނަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ބޭލުމަށް ޭބނުންވާ އާލާްތތަ

ލް މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ބަންދުކޮށްފައި ިތބޭ ކުޑަކުދިން، ކަސްޓޯޑިއަ (ރ)  

އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ބާވަތާއި ޒާތަށް ަބލައި، މި މާއްދާގައި  ،ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަްތތައް ުނވަތަ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަަތކުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް

 ސް އޮފިސަރަކަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ކަސްޓަޑީގެ އި

ޑަކުދިްނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ކު

މަރުކަެޒްއގައި ަބންދުކޮށްަފއި 

ތިބޭ ކުދިން ޝަުކވާ 

 ހުށަހެޅުން 

ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިޭބ ކުޑަކުދިން ހުށަހަޅަން  (ހ)  .47

އެ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލު ބެލެހެްއޓުމާ  ،ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއް ުހށަހެޭޅނެ އިންތިޒާމު

 ލުވެހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ހަވާ

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު ުހށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް އެ ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ  (ށ)  

 ،ވަކީލު ނުވަތަ ބެެލނިވެރިޔާ ުނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް

 ތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮ

 ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރެއްގެ ގާތުގައި އަނގަބަހުން ބުނެގެްނ؛ )1(   

 ލިޔުމުން؛ )2(   

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ޝަކުވާއަކީ،  (ނ)  

ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއްނަމަ، އެކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި ކުއްޖާ ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން 

ބޭންންވާެނ ލިޔެކިޔުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން އެ ކުއްޖާއަްށ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

        މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، (ރ)  

 ،ކުވާ ަބލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި ގަޑިއާއި، ޝަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ތާރީާޚއި

 ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. ،ސަރވިސް ނަންބަރު

(ސައުވީސް)  24ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތުމަށްފަުހ، އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތްކަން  (ބ)  

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

 ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ ުކދިން

ހުށަހަޅާ ޝަުކވާއާ ގުިޅގެން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބޭ ކުޑަކުދިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް   .48

ބަލައި، އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރަންވާނީ، 

 ޢަމަުލކޮށްގެންނެވެ.  އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތން 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-43/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                64  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

46 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތުން؛ ،ޝަކުވާ ބެލުމުގައި (ހ)  

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ކަންކަން އެ ަކސްޓޯޑިއަލް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެ  (ށ)  

 އިސް އޮފިސަރުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން؛

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފެންަނނަމަ، އެ މައްސަލައެއް  )(ނ  

 ބެލުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންަޑރޑްއަށް ފޮނުވުން.

ޖިްސމާނީ އުނިަކމެއް ުނވަތަ 

ސިކުނީޑގެ އުނިަކމެއް ުހރި 

 ކުދިން ބަްނދުކުުރން 

އްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަމި (ހ)  .49

އޭނާެގ ހާލަަތށް  ،ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކުއްޖަކު ޕޮިލސް ކަސްޓަޑީގެ ބަންދުގައި ބަހަްއޓާނަމަ

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރަން ދަތި ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ 

 ދޭންވާނެއެވެ.އިންތިޒާމުއެކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ހަމަޖައްސައި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ މީހެއްގެ  ،ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް (ށ)  

ށް މައްޗަށް ހިންގުމުގައި އެ ކުްއޖެއްގެ ހާލަތާ އެކަށީެގންނުވާ ބުރައެއް އެ ކުއްޖަކަ

 ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބަންދުގައި ިތބޭ  ،ޖަކު ކަސްޓަޑީގައި ބަހައްޓަންވާނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ުބނާ ފަަދ ކުއް (ނ)  

  އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ގޮތަކަށެވެ.އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އޭނާައށް ގޯނާއެއް ނުވަތަ

އެފަދަ  ،ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ގެނެވިއްޖެނަމަ (ރ)  

މަތިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ، ނުވަތަ  ކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ

އެނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވެންދެން އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ 

 ރަނގަޅަށް ބަލަހަްއޓަންާވނެއެވެ.މަތީން 

ބަންދުުކރާ ކުދިން 

 ގިންތިކުުރން 

އި  ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގަ ، ގިންތިތައްޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ބަންދުކުރާ ކުދިން ބެހިގެންވާ 50

 މިވަނީއެވެ.

ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ަފރާތްތަކާއި، ނުރައްކާތެރި  ،: މި ގިންތީގައި ހިމެޭނނ1ީގިންތި  (ހ)  

ކުށްކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސެކިުއރިޓީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 

ހަްއަޓންޖެހޭ ކުދިންނެވެ. މި ގިްނީތގެ ކުދިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަ

 އެ ނޫން ކުދިންާނ  މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ަބންދު ކުރަންވާނީ 

 ވަކިންނެވެ.
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: މިއީ ޞިއްޙީގޮތުން އެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގާތުން 2ގިންތި  (ށ)  

ތަ ަބލީގެ ގޮތުން އެހެން ކުދިންނާ ަވކިން ގެންގުޅެންޖެހޭފަދަ ބަލަންޖެހޭ ކުދިްނނެވެ. ނުވަ

ކުދިންނެވެ. މިފަދަ ކުިދން ހަްއޔަރުކުރަންވާނީ  ނުވަތަ ަބންުދކުރަންވާނީ އެ ކުދިންގެ 

ބައްޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލުއިދެވޭފަދަ ގޮޅިތަކެއްގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައިންގަޔަށް 

ހެން ކުދިންނާއެކު އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން އަރާފަދަ ބަލި ހުންނަ ކުދިްނ އެ

  ގޮޅިތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވާނެއެވެ.  އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަލެއް ނުވަތަ

މުޅިން އަަލށް ނުަވތަ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ފުރަތަމަ  ،: މި ިގންތީގައި ހިެމޭނނ3ީގިންތި  (ނ)  

 ،ވަތަ ބަްނދުކުރާ ކުދިންނެވެ. މި ބާވަތުގެ ކުދިން ބައިތިްއބަންވާނީ ފަހަރަށް ހައްޔަރުކުރާ ނު

 މުޢާމަާލތު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ގެންނަ ކުދިންާނ މުޅިން ވަކިން އެ ކުދިންނާ

 ނުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަޒު 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަުކން އަްނގާ 

އެްނގުންތަކާިއ، ކުދިން ކުުރން 

 ނާ ކަންތައްަތއް މަ

ެއ ޖަލެއްގެ ސެކިއުރިޓީ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކުދިން (ހ) .51

 ންތަކަްށ ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.އޮފިސަރުން އަންގާ އެންގު

 ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ބަންދުގައިިތބޭ ކުދިން (ށ)  

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ތަނަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްަޗކަށް ގެއްލުމެއް  )1(   

ނުަވަތ އެފަދަކަމަކަށް  ،ނުަވތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން ،ދިނުން

 ؛ހިތްވަރު ދިނުން

 ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު )2(   

ނުވަތަ އެއިން  ،ނުަވަތ ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ،އެއްޗެއް ޖަލަށް ވެއްދުން

 ؛ކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން

 ؛ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އަންގާ އެންގުންަތކާ ޚިލާފުވުން )3(   

ތަ އެނޫންވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް ނުވަ )4(   

ކަން ލިބޭފަަދ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ޖަލަށް އަންނަ މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް އުނި

 ޢަމަލެއް ކުރުން؛

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުަމށާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތިވާފަަދ  )5(   

 ؛ޢަމަލުކުރުން

 ؛ވާ ޢަމަލެއް ހިންގުންޤާނޫނަކުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑަައޅައިފައި )6(   
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  ؛އޮރިޔާން ނިވާނުކޮށް ގޮޅިތެރޭގައި އުޅުން )7(   

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒަށް ވައްދާއިރު، ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް، ބަންދުކުރެވޭ  )8(   

 މަާކ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން؛ ގުފަރާތަށް އަންގައިފައިވާ އެން

ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ނުވަތަ  މި ނޫނަސް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ )9(   

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކައުތެރިކަމަށް 

މަށް ބުރޫއަރާފާނެ ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރު

 ދަތިވާނެ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަުޒގައި ތިބޭ 

 ކިޔަމަްނތެިރވުން ކުދިން ނު

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ނުވަތަ ބަންުދކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް  (ހ) .52

ަވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ، ކަސްޓޯޑިއަލް  51މި ގަވާއިދު  ،ކުއްޖަކު

އިންޒާރު ދިނުމުން މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަސޭަހތާއި 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލުވައިލަން  ،ވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި

ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި  ،އެ ކުއްޖަކު ވަގުތީގޮތުން ގޮޅިން ނެރެ  ،މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ

އި ހުރި އެ ކުްއޖަކު ބަންދުގަ ،އެހެން ކުދިންާނ ވަކިން ބެިއންދުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު، ކަސްޓޯޑިއަލް 

 އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގޮޅިއަށް ، ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު (ށ)  

އެގޮތަށް  ،ނުވަތަ ގޮޅިން ނުކުތުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ ވަނުމަށް

ޢަމަލުނުކުރުމަށް އެފަދަ ުކއްޖަކަށް ނަސޭހަތްތެރި ާވންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ވެސް، ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގޮޅިއަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ގޮޅިން 

މަ، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެަކމަށް އަންގައި އިންޒާރު ނުކުތުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހަދާނަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަުލކޮށް، އިންޒާރުކުރުމުން  (ނ)  

ވެސް، ކިޔަމަން ނުވެއްޖެނަމަ، ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި، އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

އެންެމ ުކޑަ މިންވަރަކަށް އަދި އެންމެ ކުޑަ ވަގުތަކަށް  ބާރުގެ ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިޮގތުން ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން  ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމުގެ 

 ން ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ލިބޭ އެއްެވސް އަނިޔާއަކަށް ފުލުހު

ލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ކުއްޖެއްގެ ޢަމަލުތައް ދިމާވާ ވަކި ހާ (ރ)  

ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އިންޒާރުދިނުމަކާ ނުލައި، ވަގުތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 

 ބޭނުންކުރުމަށް ިނންމިދާެނއެވެ. ބާރުގެ
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ކުރުވުމަށް ޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ  މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކިޔަމަންތެރި (ބ)  

ގޮތުން، ވަގުތީގޮުތން ގޮޅިން ނެރުމުން ވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި، އޭނާއާއި 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް 

އޭނާގެ  ،ެގ މައްޗަށް ބަލައިއޭނާގެ ޢަމަުލތަކު، ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރާނަމަ

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުޭވނެފަދަ ގޮތަަކށް، ޭބނުންކުރުން ާޤނޫނަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އާލާތެްއ 

އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ  ،ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ން  ކުއްޖަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އޭނާ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ (ޅ)  

ޅު އެ ހިނދުން ފެށިގެން އޭނާ ކިޔަމަންތިރިކުރުވުމަށް އެޅި ފިޔަވަ  ،ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ

 ނިމުމަކަށް ގެންނަންާވނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހުރި ކުއްޖަކު ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމަށް  (ކ)  

ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް  ،ގެ ބޭުނންކޮށްފިަނމަ، އެކަން ހިނގައިދިޔަގޮތްޓަކައި ބާރު

ޖުެވނައިލް ކޯަޓށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ  ،އެ މަޢުލޫމާތުއަދި  ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޖުވެނައިލް 

ތަޙުީޤުޤގެ ބޭުނމަށް 

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަުޒގެ 

 ރުން ގޮިޅން ކުޑަކުއްޖަކު ނެ 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކާ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި،  .53

އި ގޮޅިން އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުގަ 08:00އާއި، ހެނދު  22:00އާންމު އުސޫލުން، ރޭގަނޑު 

 ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެހެން ޮގިޅއަކަށް އެ ކުްއޖާ 

 ބަދަލުކުުރން 

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ  (ހ) .54

ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ ަޢމަލުތައް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ 

ބަންދުކޮށްަފއިވާ ގޮޅި ނޫން އެހެްނ  އެ ކުއްޖާ ،ައންނަނިވި ާހލަތްަތކުގައި ،ސަބަބުން

އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ  ،ކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުގޮޅިއަ

 ސް އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އި

 އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުން؛ )1(   

 ލުން ދިުނމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއް )2(   

 ހާލަތެއް ދިމާވުން؛ ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިނޫން )3(   

  ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ހިންގުމަށް )4(   

   )5( 
މަލެއް  ބުރޫއަރާފަދަ ޢަކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް
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 ކުރުން؛

 އިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން؛ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގަވާ )6(   

ލުްނ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ނުަވތަ ވަސީލަތަކަށް ގެއް )7(   

 ދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުުރން ެވސް، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި  (ށ)  

އަރާމުކުރުމާއި ކަސްރަތުކުރުން ފަދަ  ކުއްޖަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި އުސޫލަކުން ނިދުމާއި

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖެއްކަމުގައި ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފިނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖަކާ ގުޅިގެން 

އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮޅި  ،ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބަދަލު

ކަޒުން ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރު

ގޭބަްނދަށް ަބދަލުކުުރމާިއ، 

 ބަންުދން ދޫކޮށްލުން 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަުށން އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ނުވަތަ  ،ބަންދުން ދޫކޮްށލަނީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ .55

ބަލަދުވެރިޔާއާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތެއް 

    ނަމަ، އެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ނެތް

 ފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.   އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަުޒގައި ތިބޭ 

ނަށް ކިޔެުވުމގެ ކުދިން

 ފުރުޞަތު ދިުނން 

ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  ) ވަނ6ަދާގެ (ވަނަ މާއް 46މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .56

ކުޑަކުއްޖަކަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި އިންތިޒާމު 

 ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.އްސައިހަމަޖަ

 ލަތް ފޯުރކޮށްދިނުން؛ނުންވާ ވަސީއޮންލައިން ކުލާސްތަކުގެ ބައިވެިރކުރުމަށް ބޭ )1(   

 ؛ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކަށް ގެންދިޔުން )2(   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  1މި މައްދާގެ (ހ) ގެ  )3(   

ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެިހފައި ނެތްނަމަ، ކަސްޓޯޑިއަލް  މަރުކަޒުގައި އެފަދަ 

 ފަދަ ކުލާސް ރޫމެއް ކަނޑައެޅުން.ކުލާހެއް ހިންގާނެ 

ކުއްޖާއަށް ފޯރުކޮށްދޭްނވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު (ށ)  

 ގެ ދަށުްނނެވެ. ރާތެއްގެ ބެލުމުއެޑިއުކޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަ

ތު ދިނުމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަތޢުލީމު ދިނުމުެގ ފުރުޞަ (ނ)  

(ތިރީސް)  30މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން އެކުލަވައިލަންވާނެެއވެ.
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އިޢުކުރާ ގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، ދިެވހި ސަރުކާރު .57 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

__________________ 
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  1ޖަދުވަލު 

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތާވަލު 

 އަދަދު  ކުރިށްކު

އިތުރު ކުށަކަށް އަރައިގަތުމުގެ 

ވަރު / ނުރައްކާ) އޮތްމިން ( ފުރުޞަތު 

 ރިސްކް ލެވެލް 
 

  ފަސްވަނަ
)5( 

 ހަތަރުވަނަ 
)4( 

  ތިންވަނަ
)3( 

  ދެވަނަ
)2( 

  ފުރަތަމަ
)1( 

ލެވެލް 

4 

ލެވެލް 

3 

ލެވެލް 

2 

ލެވެލް 

ކުށުގެ  1
 ދަރަޖަ 

 4، 3، 2، 1 ޖިނާޔަތުގެ     ޕޖ ޕޖ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 5ޖިނާޔަތުގެ         ޑވ ޕޖ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 5ތުގެ ޖިނާޔަ        ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 5ޖިނާޔަތުގެ         ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 5ޖިނާޔަތުގެ         ނއ ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 1ޖުނަހުގެ         ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 1ޖުނަހުގެ         ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 1ޖުނަހުގެ         ނއ ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 1ޖުނަހުގެ         ނ ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ

 2ޖުނަހުގެ         ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 2ޖުނަހުގެ         ނއ ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 2ޖުނަހުގެ         ނ ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ

 2ޖުނަހުގެ         ފދ ނއ ކކ ޑވ ޕޖ

 3ޖުނަހުގެ         ނއ ކކ ޕޖ ޕޖ ޕޖ

 3ޖުނަހުގެ         ނ ރއ ޑވ ޕޖ ޕޖ

 3ޖުނަހުގެ         ފދ ނއ ކކ ޑވ ޕޖ

 3ޖުނަހުގެ         ފދ ނ ރއ ކކ ޕޖ

 

 :ނޯޓު 

 ވާ ކުުރމަށް ޕްޮރސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުުވން.ދަޢު -ޕޖ

 ކުއްޖާ ަޑިއވާޝަްނއަށް ފޮނުުވން. -ޑވ

 ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެްނސް ބޭްއވުްނ. -ކކ

 ަރސްމީ ިއންޒާރު ދިނުން. -ރއ

 ނުަރސްމީ ިއންޒާރު ދިނުން. -ނއ

 ިދނުން. ަނސޭހަތްއަނަގބަހުން  -ނ

 ނާަޅއި ދޫކޮށްލުން. ފިޔަވަެޅއް -ފދ
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 ތައް ރިސްކު ލެވެލް 

 ކުށަށް އަރައިގަުތުމގެ އިުތުރ ފުރުޞަތެއް ނެުތން. -1ލެވެލް 

 ކުށަށް އަރައިގަުތުމގެ ކޮންެމވެސް ިމންަވރެްއގެ ުނރައްކަެލއް އޮތުން. -2ލެވެލް 

 ކުށަށް އަރައިގަުތުމގެ އެކަީށގެްނވާ މިްނވަެރްއގެ ނުަރއްކަލެއް އޮުތްނ. -3ލެވެލް 

 ރައިގަުތުމގެ ނުަރްއކާ ބޮޑު.ކުށަށް އަ -4ލެވެލް 


	ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

