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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

`

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ
ގަވާއިދު

ބ
އވަނަ ބާ ު
އެ ް
އާންމު އުސޫލުތައް
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

)ހ(

ނބަރު ) 2019/18ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  114ވަނަ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ގން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ،ޤާނޫ ާ
ނންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބި ެ
ވނަ ަ
މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ަ (2
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިޔަށް
ސުވާލުކުރުމުގައްޔާއި،

ގެންދިއުމުގައްޔާއި،

ހައްޔަރުކުރުމުގައްޔާއި،

ބަންދުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު
ކުރުމުގައި ،ކުށަށް ހުށަހެޅި ،ކުށުގެ ނުރައްކައުތެރި ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާމެދު

ފުލުހުން

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
ނ
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2019/18ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( އި ް
ގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
ޞޞްގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި މަ ު
ނށް ލިބިފައިވާ އިޚްތި ާ
ފުލުހުން ަ
)ހ(

ކލުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު
ކށުގެ ނުރައް ަ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާއި ،ކުށަށް ހުށަހެޅިު ،
ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

)ށ(

ނން
ޤޤު ކުރުމުގައި ،ޤާނޫ ު
ގ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙު ީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ެ
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ށ މަގުފަހިކުރުން.
ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަ ް
)ނ(

ހމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތު ު
އެ

ކުރުމުގައި

ކުދިންނަށް

ޤާނޫނުން

ލބިދީފައިވާ
ި

ޙިމާޔަތާއި

ރައްކައުތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން.
)ރ(

އ ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު
ފ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަ ް
ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާ ު
ހުރިހާ

އެޅުމުގެ
ހިތުމާއެކު،

އެ

މަރުޙަލާއެއްގައި
ކުދިންގެ

ވެސް،

މޞްލަޙަތަށް
ަ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކަށް

އިސްކަންދެވޭނެ

ގޮތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
އ
ކަންތައްތަ ް

ތަރުތީބުކުރުން.
)ބ(

ހށަހެޅުމަކާ
ތތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަ ް
ނުލައި ،ކުއްޖާގެ އާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުއްޖާ އިޞްލާޙުކޮށް ،ކުއްޖާ
ހރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ބރާ ގެނައުމަށް ޓަކައި އެޅެން ު
ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް އަނ ު
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްކަންދިނުން.

)ޅ(

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކުދިން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް
ގެނައުމަށް ޓަކައި ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ޑައިވާޝަންގެ އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ތ
ކރާ ފަރާ ް
އދު ތަންފީޛު ު
ވ ި
ގަ ާ

.3

ސ
އސާ ް
ކގެ ަ
މަފްހޫމްތަ ު

.4

ދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ.
މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީި ،

ބ
ދެވަނަ ބާ ު
މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު
)ހ(

ވ މަފްހޫމުތައް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ،
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ އަސްލު އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު
އވެ .މި ގަވާއިދުގެ ހަމަ
ރމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ ެ
އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކު ު
ވނީ އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް
ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވެސް ކިޔަންވާނީ ނުވަތަ މާނަކުރަން ާ
މތީންނެވެ.
ނާންނާނެ ގޮތުގެ ަ

)ށ(

ފއި ނުވާހައި ހިނދަކު،
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް ަ
ތތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުންތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަންނަނިވި ޢިބާރާ ް
މިވަނީއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ގ
އވަނީ ،ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުން ެ
"ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ލތު
ހާ ަ

ނނަ
ގެ ް

ފިޔަވައި،

ޖިނާއީ

ކުށެއްގެ

އ
ތުހުމަތުގަ ި

އ
މތުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަ ި
ޖނާއީ ކުށެއްގެ ތުހު ަ
ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ި
ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކުއްޖަކު ހުއްޓުވާ ހުއްޓުވުމަށެވެ.
)(2

ނ
ވ ކުދިންގެ ތެރެއި ް
ށ ހުށަހެޅިފައި ާ
ނފައި އެވަނީ ،ކުށަ ް
ށ ބު ެ
"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަ ް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ
ނގެ މަރުކަޒަކަށް
އެ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ފުލުހު ް
ތށެވެ.
ގެންނަ ހާލަ ަ

)(3

ށ
ކން ހުއްޓުމަކަ ް
ފއި އެވަނީ ،ކުއްޖާގެ މިނިވަން ަ
"ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެ ަ
ގ
ނބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ެ
އައިސް ،ޤާނޫނު ނަ ް
ގ
މއެކު ،ފުލުހުން ެ
ނ އިންޒާރު ދިނު ާ
ށފައިވާ ޤާނޫ ީ
 44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
ބެލުމުގެދަށަށް ކުއްޖާ ގެނައުމަށެވެ.

)(4

އ އެވަނީ ،ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ
ބނެފަ ި
"ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ު
ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ މަރުކަޒުގައި އެވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރު އެ ކުއްޖާ
ޖ
ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުއް ާ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުމުން ،އެ ކުއްޖަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް
އަމުރުކުރުމަށް ނިންމުމަށެވެ.

)(5

"އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާ،

ދަތްޕިލައިގެ ނިޝާނާއި ،ލެޔާއި ،މަންޏާއި ،މައިދާގެ ތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލާއި،
ޖިންސީ ގުނަވަނާއި އެ ގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގެ އިސްތަށިން ނަގާ
ގ
ސާމްޕަލާއި ،އަނގަ ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގުނަވަންތަކުން ނަ ާ
ސާމްޕަލާއި ،ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި ނަގާ ކަށީގެ މަދާއި ،ސޮފްޓް ޓިޝޫއާއި،
އޗަށެވެ.
ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް އެއްޗެއް ބާނައިގެން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ ތަކެ ް
)(6

"މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
މި

ގަވާއިދުގައި

ފއިވާ
ބަޔާންކޮށް ަ

މުއައްސަސާތަކުގެ

މެދުގައި

މަޢުލޫމާތު

ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި ޤާއިމްކުރާ ވިއުގައަށެވެ.
)(7

"ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،
ތަމްރީނުދިނުމާ ގުޅޭ
ފަރާތްތައް

ލ
އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަ ާ

ތަމްރީނުކުރުމަށް
5

ށ
ހންނަ ް
ފުލު ު

ހިންގާ

ޚާއްޞަ

ތަމްރީނު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ފަރާތްތަކަށެވެ.
)(8

"ކޭސް

ކޮންފަރެންސިންގ"

ކަމަށް

އެވަނީ،

ބުނެފައި

ގުޅުންހުރި

ކމާ
ަ

އ
މުއައްސަސާތައް އެކުވެގެން ،ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށައިޖެހޭ އެހީތެރިކަމެ ް
ވ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ.
މށް ބާއް ާ
ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމު ަ
)(9

ކޮންފަރެންސިންގ"

"ކޮމިއުނިޓީ

ބުނެފައި

ކަމުގައި

އެވަނީ،

ހާދިސާއެއް

ނ
ހިނގުމުން އެ މައްސަލައިގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބު ު
ތމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކާއެކު
އަނިޔާއާއި ގެއްލުމުން އަރައިގަ ު
މުޖުތަމަޢުން

މުއައްސަސާތަކާއި

ހިމެނޭ

އެހީތެރިއެއް

ގޮތަށް

ބާއްވާ

ކށެވެ.
ބައްދަލުވުންތަ ަ
ޢ
ނ ޚިލާފުވާ ކުދިންނަށް ޝަރު ީ
އ އެވަނީ ،ޤާނޫ ާ
)" (10ޑައިވާޝަން" ކަމުގައި ބުނެފަ ި
ފދަ ޕްރޮގްރާމްތައް
ތން ،އެ ަ
ޞތުތައް ހޯދައިދިނުމަށެވެ .މިގޮ ު
ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރު ަ
އެކުލަވައިލައި،
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

އެ

އެހީގައި

ކުދިން

ކުދިން
އަލުން

ބައިވެރިކޮށްގެން،
ށ
ޖތަމަޢަ ް
މު ު

އެފަދަ
ށ
ގެނެއުމަ ް

އޔަރުނުކޮށްވެސް،
ދލު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކުއްޖާ ހަ ް
ހންގާ ބަ ަ
އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ި
ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ކުއްޖާއާމެދު
ދނެ ފުރުޞަތެކެވެ.
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ދެވި ާ
)" (11ބެލެނިވެރިޔާ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ނއި،
މައިންބަފައިން ާ

ޝަރުޢީ

ބލެނިވެރިންނާއި،
ބަލަދުވެރިންނާއި ،ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ،ޤާނޫނީ ެ
ނނަށެވެ.
ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހު ް
)" (12މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތް"
ކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށާއި
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީު ،
އެ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ،އަމިއްލަ
ނއި،
ލން ާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ޙިމާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް

މަޞްލަޙަތު

ކުއްޖާގެ

މައްސަލަ

ބަލާ

ގ
ކުއްޖާ ެ
ށ
ރތަ ް
ފަ ާ

ގވެށި ގުޅުމަކުން
ވތަ ގާތްތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ެ
ގަބޫލުކުރެވޭ ،ޢާއިލީގޮތުން ނު ަ
ކުއްޖާއާ ގުޅިފައިވާ ،ތަޞައްރަފު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.

6

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ބ
ތިންވަނަ ބާ ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ޅމުގެ
އސަލަ ހުށަހެ ު
މަ ް

.5

އ
ތ ް
ޖރާއަތް ަ
އި ު

ކށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ނުވަތަ ކުށެއް
ށއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ު
ކުޑަކުއްޖަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކު ެ
ނށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ަ
އިޖުރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ތ
ނގޮ ް
އސަލަ ހުށަހެޅޭ ެ
މަ ް

.6

)ހ(

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ،ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ،ނުވަތަ ކުށެއް
ވ ޒަރީޢާތަކުގެ ތެރެއިން
ކންމެ ފަރާތަކުން ،ތިރީގައި ާ
ޮ
ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ
ލމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ޢ ޫ
ޒަރީޢާއަކުން ފުލުހުންނަށް މަ ު
)(1

ގން އަނގަބަހުން؛
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ފޯނުކޮށް ެ

)(2

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވެގެން؛

)(3

ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ފުލުހަކަށް؛

)(4

ނ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް )ހަމައެކަ ި
އިމަޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި(؛

)(5

ސިޓީ ނުވަތަ ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް )ހަމައެކަނި އިމަޖެންސީ ނޫން
ހާލަތްތަކުގައި(؛

)(6

ވތަ 3322111
އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ނަމަ 119 ،ނަންބަރު ފޯނަށް ނު ަ
ނށް ގުޅައިގެން.
ނަންބަރު ފޯ ަ

)ށ(

ވނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )ަ (5
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ،
ދިވެހި

ޚިދުމަތާ

ފުލުހުންގެ

ގުޅޭނެކަމަށް

ވެބްސައިޓުގައި

އާންމުކޮށްފައިވާ

ފޯނު

ނަންބަރުތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި ލިންކުތަކެވެ .އެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަ
މތު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ހން އެ މަޢުލޫ ާ
ހާލަތުގައި ،ފުލު ު
)ނ(

އ ޓެކްސްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެސެޖިންގ
އިމަޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގަ ި
އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ކަމެއް އެންގުމަކީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ
ލނެއެވެ.
މއްސަލަ ހުށަހެޅީކަމުގައެއް ނުބެ ޭ
ނނަށް ަ
ފލުހު ް
ބޭނުމަށް ޓަކައިު ،

7

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ރ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،އިމަޖެންސީ ހާލަތްތައް ކަމުގައި ބަލާނީ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ހން ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް
ނ ކުރެވޭ ކުށަކާ ގުޅިގެން ފުލު ު
ތ ް
ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭގޮ ު
ނާޅައިފިނަމަ ،އެ ކުށެއްގެ ޢަމަލުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް
ރއްކާވާ ފަދަ ހާލަތެއް
ށ ނު ަ
ތ ފުރާނައަ ް
ވދާނެ ނުވަ ަ
ެ
ޖިސްމާނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް
މެދުވެރިވެދާނެ ހާލަތްތަކަށެވެ.

ތ
ގ ު
އސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ވަ ު
މަ ް

.7

އސަލަ ހުށަހެޅޭނެ
މަ ް

.8

ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ،ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް
ނށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހުން ަ

އ
ފަރާތްތަކާއި ގޮތްތަ ް

ތހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ
ު
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނީ،

ކށެވެ.
އަންނަނިވި ފަރާތްތަ ަ
)ހ(

ކށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ
ވތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ،ނުވަތަ ު
ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ،ނު ަ
މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

)ށ(

ލމުންދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން
ފޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ބަ ަ
ޤާނޫނު ތަން ީ
ށހެޅުމުން.
އެ އިދާރާއަކުން ފުލުހުންނަށް ހު ަ

ގއި
ޅމު ަ
އސަލަ ހުށަހެ ު
މަ ް
ތ
ނޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ހިމަނަ ް

.9

)ނ(

ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން.

)ރ(

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމެއްގެ ދަށުން.

)ހ(

ށ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަ ް
ވ މަޢުލޫމާތު
މންވަރަކުން ،އަންނަނި ި
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު ި
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)(1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

)(2

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(3

ކރަން އުޅޭކަމަށް
ވތަ ކުށެއް ު
ވތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ،ނު ަ
ކުށެއް ކުރިކަން ،ނު ަ
ގަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް؛

)(4

ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލޭ ތާރީޚު؛

)(5

ލ ތަން؛
ގނެކަމަށް ބެ ޭ
ގ ތަން ނުވަތަ ހިނ ާ
މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނ ާ

)(6

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ
8

ފަރާތާ

ގުޅޭނެ

ފޯނު

ނަންބަރެއް

)ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ބޭނުންނަމަ(؛
)(7
)ށ(

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ(.

ވސް ،ކުޑަކުއްޖަކު ،ކުށެއް
އތް ނަމަ ެ
ނ ނަންބަރު އެހެން ޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަ ަ
ނ އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ކށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަ ް
ު
ކޮށްފިކަން ނުވަތަ
ނށް ދޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ،
ފުލުހުން ަ
ނވެ .އަދި އެ ފަރާތެއްގެ
ގވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމެއް ނޫ ެ
ނ ،މި ަ
އެ މަޢުލޫމާތު ދިނު ް
ނނަށް ދިންނަމަވެސް ،އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ
ބަޔާންވެދިޔަ މަޢުލޫމާތު ފުލުހު ް
ނ އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ވާނެއެވެ.
އޭނާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ފުލުހު ް

ބ
ވނަ ބާ ު
ހަތަރު ަ
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގިންތިކުރުން
ނ
ކރު ް
އސަލަ ގިންތި ު
މަ ް

.10

)ހ(

ގުޅޭގޮތުން

ކުއްޖަކާ

މައްސަލައިގައި

މައްސަލައެއް

ފިޔަވަޅު

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
ޢަމަލު

އެޅުމުގައި

ކުރާނޭ

މައްސަލަ

ގިންތިކުރުމާއި

އެ

ގޮތް ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

މިވަނީއެވެ.
)(1

ށޓެއް އޮވެ ،ވީ އެންމެ
އސަލަތަކަކީ ،ކުށުގެ ވެ ް
ވތުގެ މަ ް
ގިންތި  :1މި ބާ ަ
އަވަހަކަށް އެ ވެށްޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ އަދި އެފަދަ ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން
ފުލުހުން

ތން
ވަގު ު

ފިޔަވަޅެއް

ނާޅައިފިނަމަ،

ކުޑަކުއްޖެއްގެ

ށ
ހަށިގަނޑަ ް

ވތުގެ މައްސަލަތަކެވެ.
ށ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާ ަ
ބޮޑުއަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަ ް
މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި

އެ

މައްސަލައިގައި

ހަރަކާތްތެރިވާނެ

ލ
ޖުވެނައި ް

އ
ޖަސްޓިސް އޮފިސަރަކު އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކުށުގެ ވެށީގެ އެންމެހަ ި
ކަންކަން ކުރަންވާނީ ،ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.
)(2

ގިންތި  :2މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ ،ކުށުގެ ވެށްޓެއް އޮވެ ،އެ ކުށުގެ
ވެށްޓަށް

ހާޒިރުވާންޖެހޭ

އސަލަތަކެވެ.
މަ ް

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި،

ކުށަށް

ހުށަހެޅުނު ކުއްޖާގެ އުމުރާއި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ޖުވެނައިލް
ޖަސްޓިސް އޮފިސަރަކު ،ކުށުގެ ވެށްޓަށް ދިޔުމަށް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)(3

ށޓެއް ނެތް ނަމަވެސް،
އސަލަތަކަކީ ،ކުށުގެ ވެ ް
ގިންތި  :3މި ބާވަތުގެ މަ ް
ގ ފުރުޞަތު އޮތް
ރއިން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވުމު ެ
ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެ ެ
ޖހޭ
ޔށް ގެންދަން ެ
ނށް ހާޒިރުވެގެން ކުރި ަ
ނ އެ ތަ ަ
ލހު ް
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފު ު
ތ،
ލބޭ މަޢުލޫމާ ު
ވތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ި
މައްސަލަތަކެވެ .އަދި މި ބާ ަ
9

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
)(4

ނތް އަދި މައްސަލަ
ގިންތި  :4މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކީ ،ކުށުގެ ވެށްޓެއް ެ
ވ މައްސަލަތަކެވެ .އަދި މައްސަލައިގައި ވަގުތުން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައި ާ
ނ
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް މައްސަލަތަކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ސިޓީން ނުވަތަ ލިޔުމު ް
އ ހުށަހެޅުމުން،
ހުށަހަޅާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ މައްސަލަތަ ް
މއްސަލަ ޙައްލު
ހަ ،
ބލުމަށްފަ ު
މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް އޮތްތޯ ެ
ލތަކުގައި ޢަމަލުކުރި
އވެ .މި ބާވަތުގެ މައްސަ ަ
ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ެ
ޖސްޓިސް އޮފިސަރާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ ތަފުސީލު ،ޖުވެނައިލް ަ

)ށ(

ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރާއި ) (2ވަނަ ަ
ފަދައިން

ކުޑަކުދިންގެ

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،

ކުށުގެ

މަޢުލޫމާތު

ވެށީގެ

ވނީ،
މދު ގޮތް ނިންމަން ާ
ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި ކުށުގެ ވެށީގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާ ެ
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ އިދާރީ ބަހާއެއްގެ ނުވަތަ
އެފަދަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކޮށް ،ކުއްޖާގެ
ގއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު ަ
)ނ(

ވ ފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނަ ނަ ް
ގ )ަ (1
މި މާއްދާގެ )ހ( ެ
މައްސަލައެއްގައި

ޖަސްޓިސް

ޖުވެނައިލް

އޮފިސަރަކު

ކުށުގެ

ވެށްޓަށް

ހާޒިރުވެ

ށގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާއާ
ހުރެއްޖެނަމަ ،އެ ކުށުގެ ވެށިން މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި ،ކުށުގެ ވެ ީ
އލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރުގެ
ގުޅޭ އެނޫން ކަންކަމުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ޖުވެނަ ި
ނނެވެ.
ބެލުމުގެ ދަށު ް
)ރ(

ގ
ލހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ބަލަހައްޓާ ކުށު ެ
ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ދިވެހި ފު ު
ތެރޭގައި

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ވކި
ަ

ބާވަތެއްގެ

ގ
ޢލޫމާތެއް ެ
މަ ު

ގޮތުގައި

ރިކޯޑުކޮށް

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ބ(

ކުޑަކުއްޖަކާ

ގުޅޭގޮތުން

އެއްވެސް

މައްސަލައެއްގެ

މަޢުލޫމާތު

ނށް
ފުލުހުން ަ

މތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
މތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ،އެ މަޢުލޫ ާ
ރިޕޯޓުކޮށްފިނަމަ ،އެ މަޢުލޫ ާ
އިންސިޑެންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
ހމެނޭ
ށގައި ި
ކުށުގެ ވެ ީ
ރނެ
މދު ޢަމަލުކު ާ
ޖއާ ެ
ކުޑަކުއް ާ
ތ
ގޮ ް

.11

)ހ(

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ކުށުގެ ވެށްޓެއްގައި ހިމެނޭ
ދ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ފަރާތެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭނަމަ ،އެފަ ަ
ރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ
ށ ހިމެނޭ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކު ާ
ގ ވެ ި
ނިންމަންވާނީ ،އެ ކުށު ެ
އިސްފަރާތުންނެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ށ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި

ގަވާއިދުގެ

10

މާއްދާގައި

ވަނަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން

ގިންތި  1ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެފަދަ މައްސަލައިގެ ކުށުގެ
ވެށްޓަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރެއް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގައިފައިވާ ރަށެއްގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރެއް ނެތްނަމަ،
ވނީ ،އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
ކުށުގެ ވެށްޓަށް ހާޒިރުވާން ާ
ފަރާތެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާބެހޭ
ޚާއްޞަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ކުޑަކުދިންގެ

މައްސަލަތައް

ބލުމަށް
ެ

ޚާއްޞަ

ކޮށްފައިވާ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

އެކަން

ގތް ފަރާތުގެ
ލމާތު ބަލައި ަ
މޢު ޫ
އ އެންގުން އެންގި ފަރާތާއިަ ،
ތންެ ،
އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ނަމާއި

ނަންބަރާއި

ސަރވިސް

ތާރީޚާއި

ގަޑި

އެނގޭނޭހެން

ލިޔުމުން

ރިކޯޑުކޮށް

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި" ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްޞަ
ކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ކުށުގެ ޢަމަލެއްނަމަ ،ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
ދރީ ބަހާއަށެވެ .އަދި ކުޑަކުއްޖަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް
އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ އި ާ
ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށެވެ.

ބ
ވނަ ބާ ު
ހަތަރު ަ
ނ
ޔރުކުރު ް
މއި ހައް ަ
އޓު ާ
ފހެ ް
އ ހި ެ
ޓވުމާ ި
ހުއް ު
ޔއި،
ގއް ާ
ވމު ަ
ހުއްޓު ު
ޔއި،
މގައް ާ
ހިފެހެއްޓު ު
ގއްޔާއި،
މ ަ
ކރު ު
ހައްޔަރު ު
ގއި
މ ަ
ފސްކުރު ު
ބަލައި ާ
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

.12

)ހ(

ނ ،ކުށުގެ ވެށިން ފެންނަ
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ކުޑަކުއްޖަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ީ
ނ
ގ ވެށި ދޫކޮށްދިޔަތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލުހުން ާ
ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު ކުށު ެ
ށ
ކށް އަންނަނިވި ކަންކަމަ ް
ދިމާވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
ޝައްކުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އުފެދޭ ހާލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ.
)(1

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވަޅިއެއް ނުވަތަ
ނ
މގައި ބެލެވިދާ ެ
އޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ކަ ު
ޚަންޖަރެއް ނުވަތަ ތޫނު އެ ް
އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އެ ކުއްޖާގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(2

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ހުރިކަމަށް

ނވަތަ މަސްތުވާ އެހެން އެއްޗެއް
ކުއްޖާގެ އަތުގައި ބަނގުރާ ު
ބެލެވުން؛

)(3

ވަގަށް ނަގައިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އެއްޗެއް،
ކުއްޖާގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛

)(4

ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ އެއްޗެއް ކުއްޖާގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛

)(5

ނ އެއްޗެއް ކުއްޖާގެ އަތުގައި
ތގައި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ގ ު
ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ހެކީގެ ޮ
ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

)ށ(

ކއްޖާއާ މެދު އަންނަނިވި
ކށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ހުއްޓުވި ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ތނަމަ،
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެ ް
ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލުން؛

)(2

ތނަމަ،
ސބަބެއް އޮ ް
ގންވާ ަ
މލެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީ ެ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަ ަ
ށށް އެ ކުއްޖާ ގެންދިއުން؛
ލހުންގެ ބެލުމުގެދަ ަ
ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފު ު

)(3

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް އެކުލެވޭ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް

ކުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ރވޭނަމަ ،އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރު ކުރުން.
ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ގަބޫލު ކު ެ
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ހާލަތުގައި ،އެފަދަ
ވނެއެވެ.
ޓން ާ
ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައް ަ

)ރ(

ގއިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރާއި ) (3ވަނަ ނަންބަރު ަ
ހައްޔަރުކުރާނަމަ،

ނުވަތަ

އޔަރުކުރުމަކަށް
ހަ ް

ނުވާގޮތަށް

ފލުހުންގެ
ު

ށ
ބލުމުގެދަށަ ް
ެ

ނބަރު
ނނު ނަ ް
އންޒާރުކަމަށް ،ޤާ ޫ
އ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ި
ގެންނަނަމަ ،އެފަދަ ހާލަތުގަ ި
ފއިވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު
) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ބންދުކުރަންވާނީ،
ދ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ަ
ކުއްޖާއަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަ ި
އެ ހާލަތެއް ލާޒިމުކުރާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށެވެ .އަދި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާ
ނންބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިން ގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  46ވަނަ
ނިންމުމަކީ ،ޤާނޫނު ަ
ގވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރެވޭ
ގ މަތީން ަ
މާއްދާއާއި  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނިންމުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

)ބ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާ ހާލަތުގައްޔާއި ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި
އކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
މތު ެ
ނނެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫ ާ
ގ މަތީ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓައި،

ފ
ޓށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ޖުވެނައިލް ކޯ ަ

ޔމުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ސކުރުމެއްނެތި އެ މަޢުލޫމާތު ލި ު
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ،ލަ ް
މިކަން އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް) 72 ،ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާ ހާލަތުގައްޔާއި ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުގައި ،އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ
ތ ޙިމާޔަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ކުއްޖާއާއެކު ހާޒިރުވެ ހުރުމުގެ
ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަ ު
ޙައްޤު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  49ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ،އެކަމަށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓައި ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި،
ޓ އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށާއި ޑިޕާޓްމަން ް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ކ(

ނ
ވތަ ހައްޔަރުކުރާ ކުއްޖާއަށް ،ޤާނޫ ު
ހއްޓާ ކުއްޖާއަށް ،ނު ަ
ތ ހިފަ ަ
ހުއްޓުވާ ކުއްޖާއަށް ނުވަ ަ
ޤނޫނު( ގެ  50ވަނަ މާއްދާގައި
ާ
ނަންބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ
ނ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުން
ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނު ކުރުމުން ބެލެވޭނީ ،އެ ކުއްޖާ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރީ ކަމަށެވެ.

)އ(

އޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަން
ލތެއްގައި ކު ް
ކން ހާ ަ
ވ ހާލަތްތަ ު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ
ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަލައިފާސްކުރާނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  55ވަނަ މާއްދާއާއި  56ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.

)ވ(

ފހު އަދި
ކ ހިފެހެއްޓުމަށް ަ
ވ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކުއްޖަ ު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ތ
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލަންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަ ަ
އ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު
ބލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެ
ޢ ަ
ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޝަރު ީ
ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތަކާއެވެ.

)މ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކުއްޖަކު ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ
ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،
ބެލެނިވެރިން

ނން
ފޯ ު

ނުވަތަ

ނުވަތަ

ޢ
ޝަރު ީ

މެސެޖުން،

ބަލަދުވެރިޔާއަށާއި

ކުއްޖާގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ނ އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ޖަސްޓިސްއަށް ވަގުތުން އެކަ ް
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ނ
މައިންބަފައި ް
އޮފް

ތ
ނުވަ ަ
ލ
ޖުވެނައި ް

މށް
އ މަޢުލޫމާތު ،އެކަ ަ
ެ

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ފ(

މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަލާތުގައި ކުއްޖާ ހަވާލުކުރާއިރު ،އެ ކުއްޖާއާ
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ،ހަވާލުވި
ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ދިވެ ި
ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ،އެ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތުގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ދ(

ށ
ގދަށަ ް
ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުއްޖަކީ ،ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ
ޤއުމެއްގެ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި
ގެންނަ ކުޑަކުއްޖަކީ ،ބޭރު ަ
މަޢުލޫމާތު ،އެ ކުއްޖާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ކޮންސިއުލަރ މިޝަނަށް އެންގުމަށް ޓަކައި
ޚާރިޖީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)(1

ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން؛

)(2

ކ
ނ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކޮން ކުށަ ާ
ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮ ް
ގުޅިގެންކަން؛

)(3

ކުއްޖާ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ

ބަލާ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ނވަތަ
ު

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަން؛
)(4
އގެ އެހީ
ޤާނޫނީ ވަކީލެ ް

.13

)ހ(

ލިބިގަތުން

ކުށެއްގެ

ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ތަން.
ތުހުމަތުގައި

ހިފަހައްޓާ

ނުވަތަ

ހައްޔަރުކުރާ

ކޮންމެ

ކުއްޖަކަށް

ވެސް،

ނނީ ވަކީލެއްގެ
މންދެން ޤާ ޫ
ގ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނި ެ
އނާ ެ
އެ ހިނދުން ފެށިގެން ޭ
ބގެންވެއެވެ.
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
)ށ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ހަމަޖެއްސެން ނެތްކަމަށް ،އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ
އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުން ބުނެފިނަމަ ،އެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ
އންމެ
ރލް އޮފީހަށް ،ވީ ެ
އސައިދިނުމަށް އެދި އެޓާނީ ޖެނެ ަ
ނނީ ވަކީލަކު ހަމަޖަ ް
ފަރާތުން ޤާ ޫ
އަވަހަކަށް ،އަދި ގިނަވެގެން ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޓަރ ީ
މތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
އެދުމުގައި ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަ
)(1

ނނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި
ކުޑަކުދިން ،ދައުލަތުން ޤާ ޫ
ކ ،ކުޑަކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި
ފޮނުވުން؛ )ފޯމާއެ ު
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ފޮނުވާ ސިޓީ ފޮނުވުން(
)(2

ނވާ ސިޓީގައި،
ކުޑަކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ފޮ ު
ނ
ކށްފައިވާ ،ކޮ ް
ނނެއްގައި ބަޔާން ޮ
ވނީ ކޮން ޤާ ޫ
ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެ ެ
ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން ބަޔާންކުރުން.

ނވަތަ
ނގޮތުން ު
ނަފްސާ ީ

.14

)ހ(

ކމެއް
ގތުން އުނި ަ
ސމާނީ ޮ
ޖި ް

ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދިންނާއި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި
ގ ދަށަށް ގެންނަންވާނީ،
ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ

ނމެދު
އވާ ކުދިން ާ
ލިބިފަ ި

އެ ކުއްޖަކު ކުރި ކުށަކަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކުށަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަން ހުއްޓުވެން އޮތް

ލ
ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫ ު

ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުންކަމުގައި ވާ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.
)ށ(

އ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ ،ލޮލަށް ފެނުމުގަ ި
ކއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި
މ ،އެ ު
ކުއްޖެއްނަމަ ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ ކުއްޖެއްނަ ަ
ވރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް
ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ބައި ެ
އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން އެ ކުއްޖާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ ،ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ
ނުވަތަ ވާހަކަނުދެއްކޭ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެ ކުއްޖަކާމެދު ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި އެ ކުއްޖާއަށް
ފދަ ކުއްޖަކާ މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ މީހަކު ނުވަތަ
އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޓަކައި ،އެ ަ
ތަރުޖަމާނަކު ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކާ
ހއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ އެފަދަ މީ ެ

ނވާ
ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ު

.15

)ހ(

ނ
ގއި ހިފެހެއްޓު ް
އސަލަތަކު ަ
މަ ް

ޤާނޫނާ

ޚިލާފަށް

ކުޑަކުދިން

ކުރާ

ކުށްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޖިނާއީ

ކުށަކަށް

ނުވާ

މލެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް
ފ ޢަ ަ
މައްސަލަތަކުގައި ،ކުޑަކުއްޖަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާ ު
ޖކީ ކާކުކަން ދެނަގަނެވޭ
ކރެވޭ ހާލަތުގައި ،އެފަދަ ކުއް ަ
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ގަބޫލު ު
ގއި ،އެ ކުއްޖާ އެވަގުތު
ތ އޮޅުފިލުވުމު ަ
ދނެއެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވި ާ
ލނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ކުއްޖާގެ
ޖ ބެލެނިވެރިޔަކާ ހަވާ ު
ހުރި ހާލަތާއި ،އަދި އެ ކުއް ާ
ހޅިދާނެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ،
ށ ެ
ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ،ނުވަތަ ކުއްޖާ ކުށަކަށް ހު ަ
ށ
ނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަ ް
ނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ެ
އެފަދަ ކުއްޖަކު ބެލެނިވެރިޔަކާ ު
ޓަކައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ،އެ ކުދިންގެ

މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ

ފަރާތަށާއި،

އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޑިޕާޓްމަނޓް

އޮފް

ޖވެނައިލް
ު

ޖަސްޓިސްއަށް

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ވ
ޢަމަލު ކުރެވޭ ކުދިންނާ ގުޅޭ އަންނަނި ި

މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)(1

ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން؛

)(2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

)(3

ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރިއިރު ކުއްޖާ ހުރި ތަން؛

)(4

ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ގެނައި ސަބަބު؛

)(5

ގ މަޢުލޫމާތު؛
ކުއްޖާއާއެކު އެވަގުތު އިތުރު ކުދިން/ބަޔަކު ތިބިނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ެ

)(6

ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރި ގަޑި؛

)(7

ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގަޑި؛

)(8

ށ
ޢލޫމާތު ސާފުކޮ ް
ލޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް މަ ު
ވތަ މަޞް ަ
ބެލެނިވެރިޔާއަށް ނު ަ
ކށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް؛
ނުދެވޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ޮ

)(9

ބެލެނިވެރިޔާއާއި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ކުއްޖާއާއި ހަވާލުވިގަޑި؛

ތ
) (10ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލާމެދު ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާ ް
ނން؛
ބުނާ ބު ު
ނގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރާއި ސޮއި.
) (11ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތު ކުރި ފުލުހު ް
)ރ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،ގިނަވެގެ ް
)ސައުވީސް(  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ދ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ،އެފަ ަ
ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް
ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ އިސްފަރާތާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ހއްޓާ
ހުއްޓުވާ ،ނުވަތަ ހިފަ ަ
ކއްޖަކާ
އޔަރުކުރާ ު
ނުވަތަ ހަ ް
ނ
ސުވާލު ކުރު ް

.16

)ހ(

ޓ ނުވަތަ
ނވަތަ ހިފަހައް ާ
ު
ތގައި ކުޑަކުދިން ހުއްޓުވާ،
ތހުމަ ު
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމުގެ ު
ތ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން،
ނނިވި މަޢުލޫމާ ު
ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ،އަން ަ
ށ ޓަކައި އެ ކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަން ސާފުކުރުމަ ް
)(1

ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތާއި ،ކުއްޖާގެ އުމުރު؛
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(2

)(3

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ލމާތު؛
ބނުންވާނެ މަޢު ޫ
މށް އެހިނދަކަށް ޭ
ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީހާލަތު ދެނެގަތު ަ

ކުއްޖާގެ

ތ
ނުވަ ަ

ބެލެނިވެރިން

މަޞްލަޙަތު

ގ
ފަރާތްތަކު ެ

ޙިމާޔާތްކުރެވޭނެ

މަޢުލޫމާތު؛
)ށ(

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

ވަކީލަކު

ޖިނާއީ

ނެތި

ތަޙުޤީޤުގައި

އެ

ސުވާލުކުރީކަމުގައެއް

ކުއްޖާއާ

ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ބރުގެ
އރު ާ
ކރާ ި
ހައްޔަރު ު

.17

)ހ(

ވނެ
މގައި ބަލަން ާ
ކރު ު
ބޭނުން ު

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާއިރު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާއިރު ނުވަތަ އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް

ކަންކަން

ބާރުގެ

ގެންނައިރު

ބޭނުންކުރުމުގައި

ވނީ،
ޢަމަލުކުރަން ާ

ޤާނޫނު

ނބަރު
ނަ ް

) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ކުޑަކުއްޖަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް
ނއުމުގައި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެ ަ
ކޮންޓްރޯލުގެ

ދަށަށް

އމަށް
ގެނަ ު

ބޭނުންކުރެވެން

ރ
ހު ި

އެހެން

ވަސީލަތްތައް

ފހު ،އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެގެން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ަ
ލކުރަންވާނެއެވެ.
ތން ޢަމަ ު
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ީ
)(1

ނ
ށ ބޭނުންކުރެވެ ީ
ނން ހިފާނީ ،އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަ ް
ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭ ު
އެ ވަގުތެއްގައި އެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެ ވެށްޓެއްގައި ހުރި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ލން؛
އެންމެ އެކަށޭނަ ބާރެއްތޯ ބެ ު

)(2

ނންކުރެވޭ
ޗށް ބޭ ު
ނން ހިފުމުގައި އެ ކުއްޖާގެ މައް ަ
ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭ ު
ބ
ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ،އެ ވަގުތު އެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެ ވެށްޓެއްގައި ތި ި
އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

)(3

އއްވަރުގެ ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؛
ހލަތާ ެ
އެ ބާރެއްގެ ބޭނުންހިފޭ ާ

)(4

ފ
ނއްގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި ،އެ ބާރެއްގެ ބޭނުންހި ާ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ،އެ ތަ ެ
ނ.
ފަރާތުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބެލު ް

)(5

ގ
ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ،އެ ތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ކުށު ެ
ބރެއް ބޭނުންކުރުން؛
ބލައި ،އެކަށީގެންވާ ާ
ހާލަތަށް ަ
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(6

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނ
ހ ް
ރނީ ،ކޮންމެ ެ
ކުއްޖަކު ،ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހަދާ ހާލަތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކު ާ
ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް.

)ނ(

މި

މާއްދާގައި

ހާލަތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބާރުގެ

ފުލުހުން

ބޭނުންކުރާނަމަ

ނންކުރުން
އ ފުލުހުން ބޭ ު
ބޭނުންކުރަންވާނީ ،އެ ހާލަތުގައި އެ ނުރައްކާ ނައްތައިލުމަށް ޓަކަ ި
ތކެވެ.
ށފައިވާ އާލާތް ަ
ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮ ް
ނ
ހދު ް
ކރުމަށް ދެކޮޅު ެ
ހައްޔަރު ު

.18

)ހ(

ހއްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން
ގތުގެ މަތީން ،ކުޑަކުއްޖަކު ަ
ޮ
ށފައިވާ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ލން
އެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ ކުއްޖާ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރު ު
ނުދޭކަން ބެލުމުގައި ،އެ ކުއްޖާ ކުރާ އަންނަނިވި ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
)(1

ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހަދާކަން އަނގަބަހުން ހާމަކުރުން؛

)(2

ވެއްޓިގަތުން؛

)(3

ލނަނުދީ ހުރުން؛
ތަނެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ވީއް ު

)(4

އެހެން މީހެއްގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުން؛

)(5

އެހެން މީހަކު ކުޑަކުއްޖާގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމުން ވީއްލުނަ ނުދީ ހުރުން؛

)(6

ދޔުން؛
އެ ތަނުން ދާންއުޅުން ނުވަތަ ި

)(7

އ
ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ޢަމަލުތަ ް
ހުރިގޮތުން

ހައްޔަރުކުރާ

ފަރާތަށް

ވތަ
ނު ަ

އެހެން

ކށް
މހަ ަ
ީ

އަނިޔާއެއް

ބލުން؛
ހނީއްކައެއް ލިބިދާނެކަމަށް ެ
ކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ ާ
)(8

ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ
ރށް ގަބޫލުކުރެވުން.
ޢަމަލެއްކަން ފުލުހުންގެ އޮފިސަ ަ

)ށ(

ގއި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކު
ހލަތެއް ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ާ
ހައްޔަރުކުރާނަމަ ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ.
ނަމަވެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް ނެތް ހާލަތުގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރާނީ ،އެވަގުތު
ސްޓޭޝަންގެ

އިސްކޮށް

ހުރި

އޮފިސަރުގެ

ހުއްދަޔާ

އެކުގައެވެ.

އަދި

ކުއްޖާ

އ
ކޓަށާ ި
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުމާއެކު ،ޖުވެނައިލް ޯ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ބ
ވނަ ބާ ު
ފަސް ަ
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން
ކދިންނާ
ޤގައި ކުޑަ ު
ޤ ު
ތަޙު ީ

.19

)ހ(

ނ
ރ ް
ސުވާލުކު ު

ކުޑަކުއްޖަކު

ޤާނޫނާ

ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ،

ޚިލާފުވިކަމަށް
ގ
ކުޑަކުދިން ެ

ތުހުމަތުކުރެވިގެން

މައްސަލަތައް

ހުށަހެޅޭ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

މައްސަލަތައް

ޚާއްޞަ

ތަމްރީނު

ހންނެވެ.
ލިބިފައިވާ ފުލު ު
)ށ(

ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް ،ތަޙުޤީޤުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއްގެ
ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްގެ
ހާޒިރުގައެވެ.

)ނ(

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރާއިރު ،ތަޙުޤީޤުކުރާ
ހރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ފަރާތް ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ު

)ރ(

ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ޤގައި
ތަޙުޤީ ު

ކުޑަކުއްޖަކާ

ސުވާލުކުރަންވާނީ،

އެ

ކުއްޖެއްގެ

އ
ތ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކާ ި
ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަ ަ
އެ ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މިގޮތުން ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ
ދގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި
މޖެއްސެން ނެތްނަމަ ،މި ގަވާއި ު
ކުއްޖާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމާ

ގުޅޭ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
)ބ(

ގއި ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީޤު ަ
ރިކޯޑު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

)ޅ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އެ ކުއްޖާގެ އުމުރަށާއި،
އެ ކުއްޖާއަށް ކަންކަން ފަހުމުވާ މިންވަރަށާއި ،އެ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތަށާއި
ރމަށްފަހުގައެވެ.
އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކު ު

)ކ(

ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައިވާ

ކުޑަކުއްޖަކީ

ބަންދުގައި

ހުރި

ކުއްޖެއްނަމަ،

އެ

ކުއްޖަކާ

ވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ށފައި ާ
ސުވާލުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ރންވާނެއެވެ.
އެ ކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރު ކު ަ
)(1

ނިދުމަށާއި އަރާމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުން؛

)(2

ށވުރެ އިތުރުނުވާ
ސުވާލުކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ،ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަ ް
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޮތަށް ސުވާލުކުރުން؛
ރންނާއި ،ރޭގަނޑު )ދިހައެއް(  10ގެ ފަހުން
ހެނދުނު ) 8އަށެއް( ގެ ކު ި

)(3

ސުވާލު ނުކުރުން؛
ކޮންމެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން ) 4ހަތަރެއް( ފަހަރަށްވާ ގޮތަށް ކެއުމާއި

)(4

ބުއިން ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
)(5
ގއިވާ
އޞަ ހާލަތު ަ
ޚާ ް

.20

)ހ(

ޤގައި
ޤ ު
ތޙު ީ
ކުޑަކުދިންނާ ަ

ރމުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
ކދިންނާ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކު ު
ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުޑަ ު
19

ނ
ރ ް
ސުވާލުކު ު

ފާޚާނާ ކުރުމާއި ،ތާހިރުވާނެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ހމަކޮށް،
ފުރި ަ

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި އެ ކުއްޖާއާ
ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި ،އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅައިފައިވާ

ގޮތަށް

އެ

ކުއްޖަކަށް

ވިސްނިފައިވާކަން

ތަޙުޤީޤުކުރާ

ފަރާތުން

ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޚާއްޞަ

ހާލަތްތަކުގައިވާ

ކުޑަކުއްޖަކު

ށއި
އެ ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތަ ާ

ހައްޔަރުކުރާނަމަ،

ނުވަތަ

ބަންދުކުރާނަމަ،

ޔތް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ޖިސްމާނީ ހާލަތަށް ރިޢާ ަ

ގއި އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ
ބހެއްޓުމު ަ
އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ެ
އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރާ
މޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ތން ހަ ަ
ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ފަރާ ު
)ރ(

ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުމުގައި،
އެ ކުއްޖެއްގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް
އެ ކުއްޖަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

އ ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ،
ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުއްޖާއަކީ ،ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެ ް
ދ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް،
ނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ޭ
ު
އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ
އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން އެ ކުއްޖާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ނދެއްކޭ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު،
ވތަ ވާހަކަ ު
ކމެއް ލިބިފައިވާ ނު ަ
ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި އުނި ަ
ކއްޖާއާ މުޢާމަލާތުކުރަން
ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި އެފަދަ ކުއްޖަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ،އެ ު
އެނގޭ މީހަކު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި އެ ކުއްޖާ ދީފައިވާ ބަޔާން އެ ކުއްޖާއަށް ފަހުމުވާގޮތަށް
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އެ ކުއްޖާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.
)ކ(

ވނީ،
ނ ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ަ
މށް ޓަކައި ،ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުޑަކުދި ް
މި މާއްދާގެ ބޭނު ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި
ތތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ް

ރމްތަކުގެ
ވއު ޫ
އިންޓަ ި

.21

ޑ
މިންގަނ ު

ގއި ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ
އ އެ ނޫން ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ަ
ޖިނާއި ބޮޑުތި ކުށްތައް ފިޔަވަ ި
ކުޑަކުދިންނާ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރާ އިންޓަވިއު ރޫމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ނވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ ް
)ހ(

ކންކަމުގެ އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭގޮތަށް
އިންޓަވިއު ރޫމުގައި ހިނގާ ަ
ކެމެރާ ބަހައްޓައިފައި ހުރުން؛

)ށ(

އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ހުރުން؛

)ނ(

ކުއްޖާގެ ހަރަކާތްތައް ކައިރިން ބެލެނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ
ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

މގައި
ކރު ު
ޤޤު ު
އސަލަ ތަޙު ީ
މަ ް
ލ
މނުއަ ް
ތގެ ެ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ު

.22

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާއި ،ޚާއްޞަ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ،މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ސުވާލު

ކުރުމާ

ގުޅޭ

މެނުއަލެއް،

އަންނިވި

ކަންކަން

ނ
ހިމަނައިގެ ް

ހަދަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއެކު ފްލޯ ޗާޓެއް؛

)ށ(

ތރެއިން އަންނަނިވި ބައިތަކުގައި ކަންކަން ކުރާނޭ ގޮތް؛
އތަކުގެ ެ
ތަޙުޤީޤު ބެހިގެންދާ ބަ ި
)(1

މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކުރުމާއި ،އަޅައިކިޔުން؛

)(2

ސުވާލުކުރުމާއި ،ލިޔެކިޔުމާއި ،ހެކި ހޯދުން؛

)(3

ބަޔާން ނެގުން؛

)(4

ހައްޔަރުކުރުމާއި ،މައްސަލައިގައި ގޮތް ނިންމުން.

)ނ(

އރު؛
ސުވާލު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަ ު

)ރ(

ސުވާލު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް؛

)ބ(

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރީ ބަހާތަކުގެ ތެރެއިން
21

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އެކި އިދާރީ ބަހާތައް ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛
)ޅ(

ށތާ ) 4ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި މާއްދާގައި
ފ ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މެނުއަލް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

އވާ
އޅިފަ ި
އދު ކަނޑަ ެ
ޙަ ް

.23

)ހ(

ޤޞާޞް
ކުށްތަކާއިި ،

ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށް،

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށާއި

ވގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ވެސް
ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ބެލެ ި

އ
އވާ ކުށްތަ ް
އޅިފަ ި
ކަނޑަ ެ

ސުވާލުކުރުމުގައި

ކުޑަކުއްޖަކާ

ނުވަތަ

ކުޑަކުއްޖަކު

އޔަރު
ހަ ް

ނުވަތަ

ކުރުމުގައި

އ ވެސް ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު
ނން ކުށެއްގަ ި
މލުކުރަންވާނީ ،އެ ޫ
ނންމުމުގައި ޢަ ަ
ބަންދުކުރުމަށް ި
ޢަމަލުކުރުމަށް

އ
ގަވާއިދުގަ ި

މި

ތކާ
އިޖުރާއަތު ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީންނެވެ.
)ށ(

ޤިޞާޞް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށެއް

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށާއި

ގން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުން އެ ކުއްޖަކު އެފަދަ
ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ބެލެވި ެ
ލއަކާ ގުޅިގެން ނަސޭހަތް
ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ މައްސަ ަ
ދިނުން

ނުވަތަ

މައްސަލައެއްގެ

އށް
ޑައިވާޝަން ަ

ފުރުޞަތު

ދިނުމަކަށް

ނުނިންމޭނެއެވެ.

އެފަދަ

ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

އޮފީހަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ކުށަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީހަށް

ޖެނެރަލް

ފޮނުވަންވާނީ،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުވެނައިލް

ގއިދޭ ރިޕޯޓާ އެކުގައެވެ.
ޖަސްޓިސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު އަން ަ
)ރ(

ށ
ބވަތުގެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ ް
ވ ާ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ ،ލިޔުމުން ނުވަތަ އެ އޮފީހާއެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް
ފޮނުވަންވާ ީ
މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނ
ކރު ް
ދން ހާޒިރު ު
ޤޤަށް ކު ި
ތަޙު ީ
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)ހ(

ތަޙުޤީޤަށް

ކުޑަކުދިން

ހާޒިރު

ކުރުމުގައި

ޢަމަލު

ކުރާނީ،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

) 2019/R-1052ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ
އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  20ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  28ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް
އވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
)ށ(

މި

މާއްދާގެ )ހ(

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ގޮތަށް

އޖެއް ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު
ކުޑަކު ް

ނ ،އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔެއް
ކުރިނަމަވެސް ،ކުޑަކުއްޖަކު ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރަންވާ ީ
ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާއެކުގައެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ކުއްޖަކު

ހާޒިރުވުމަށް

ވ
ފޮނު ާ

ޗިޓުގައި،

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބލެނިވެރިޔަކާއެކު
ެ

ނުވަތަ

ޞލަޙަތު
މަ ް

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާއެކު ހާޒިރުވުމަށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ކުއްޖަކު

ހާޒިރުވުމަށް

އަންގާ

ޗިޓެއް

ކުއްޖާގެ

ބެލެނިވެރިޔާ

ނުވަތަ

މަޞްލަޙަތު

ހވާލުކުރީ ކަމުގައެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށްދެނޭ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުން ބެލެވޭނީ ،އެ ކުއްޖަކާ ަ
)ބ(

މި މާއްދަގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަވާލުކުރާ ޗިޓު ހަވާލުކުރެވެނީ ކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރިޔާއާކަން ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާކަން ،ޗިޓު ހަވާލުކުރާ
އޮފިސަރު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޗިޓު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން
ނ ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
މތު ،ލިޔުމު ް
ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫ ާ

)ޅ(

ތ
ކުއްޖަކު ހާޒިރުވެ ހުރީ އެ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ އެކު ކަން ނުވަތަ މަޞްލަޙަ ު
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ އެކު ކަން ،އެ ކުއްޖާޔާ ބައްދަލުކުރާ އޮފިސަރު ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެއެވެ.

ނވަން
ޖިންސީ ގު ަ

.25

)ހ(

މއި،
ފސްކުރު ާ
ބަލައި ާ

ފސްކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ
ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައި ާ
ކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލްއެއް ނަގަންވާނީ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ

ނ
ގ ް
ސމްޕަލް ނެ ު
ށގެ ާ
އެތެރެހަ ީ

ޢަމަލުކޮށްގެންނެވެ.
)ށ(

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް
ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލެއް ނަގަންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއްގެ
ކށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި
ވތަ ޖިންސީ ު
އ ބޮޑުކުށެއް ނު ަ
ޖނާ ީ
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ި
އ ކުރުމުގައި އެ ކުއްޖާ
ވުމާއެކު ،އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެ ް
ނކަން އެ ސާމްޕަލުން ދައްކުވައިދޭނެކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ
ނ ް
ބައިވެރިވެފައިވާކަން ނުވަތަ ޫ
މައްސަލަބަލާ އިދާރީ ބަހާއަށް ނިސްބަތްވާ އިންސްޕެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ
އޮފިސަރަކަށް،

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ގަބޫލުކުރެވޭ

ހާލަތުގައި،

އެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮފިސަރު ލިޔުމުން ދީފައި އޮތުމާއެކު ،އެކަމަށް ކޯޓު
އަމުރެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
)ނ(

ށފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވިޔަސް ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ގުނަވަން ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ ނުވަތަ އެތެރެހަށިން ސާމްޕަލެއް ނަގަންވާނީ ،ކުއްޖާގެ
ބލެނިވެރިޔެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އެދުމުގެ މަތިން ،އެ ކުއްޖާގެ ެ

)ރ(

ލނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ ކުއްޖާ
ހޒިރުގައި ނުވަތަ ބެ ެ
ކުޑަކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ާ
ބަލައި ފާސްކުރަން ނުވަތަ ސާމްޕަލް ނަގަން އެ ކުއްޖާ ބޭނުން ނުވާނަމަ ،އެ ކުއްޖާގެ
ނނަމަވެސް ،އެ ހާލަތުގައި ވެސް
ޓއިގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެ ް
ބެލެނިވެރިޔާ ހާޒިރުގައި ބަހައް ަ
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ކުއްޖާގެ

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

މަޞްލަޙަތު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އެހެން

އެ

މީހަކު

ހާޒިރުވެ

ތަނުގައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެތެރެހަށީގެ
ނންވާ ސާމްޕަލަކީ ކޮބައިކަމާއި،
ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމުގެ ކުރިން އެތެރެހަށިން ނަގަން ބޭ ު
ށ
ސބަބަކަ ް
ހށިން ސާމްޕަލް ނަގަނީ ކޮން ަ
ބލައިފާސްކުރަނީ ނުވަތަ އެތެރެ ަ
ޖިންސީގުނަވަން ަ
ނއެވެ .އަދި އެ ކުއްޖާގެ
ވ ެ
އވާ ކުއްޖާއަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ާ
ޓަކައި ކަން ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ ި
ކިބައިން ހޯދާ ސާމްޕަލް ،އެ ކުއްޖާ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ
ޖިންސީ ކުށެއް ކުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަށް
ނންކުރެވިދާނެކަން
ވތަ ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅައިކިޔުމަށް ބޭ ު
ޓަކައި އެހެން ސާމްޕަލަކާ ނު ަ
ވެސް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކުޑަކުއްޖެއްގެ
ސާމްޕަލްއެއް

ގުނަވަނެއް

ޖިންސީ
ނަގަންވާނީ،

ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ،

ބސްކުރުމުގެ
ޭ

ހުއްދަ

ނުވަތަ

ލިބިފައިވާ

ގ
އެތެރެހަށީ ެ

ޑޮކްޓަރެއް

ނުވަތަ

ރއެއްގެ އެހީގައެވެ.
ހުއްދަލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ އެހީތެ ި
)ކ(

މލުކުރަންވާނީ ،އެކަމުގެ
ގތުގެ މަތީން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޢަ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ސަބަބުން އެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށް

ފަހުގައެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްގެ

އަދި

އެތެރެހަށީގެ

ނަގަންވާނީ،

ސާމްޕަލެއް

ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައެވެ.
)އ(

ފނަމަ ،އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށް ި
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ސާމްޕަލް ނެގީ ކުއްޖާގެ ރުހުމުގައިކަން ނުވަތަ ނުވަތަ ބާރުގެ
ގންކަމާއި،
ބޭނުންކޮށް ެ

ސމްޕަލް
ާ

އެ

ނެގި

ފަރާތެއްގެ

ޢލޫމާތު
މަ ު

އެ

ލިޔުމުގައި

ވނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާ
ކރާ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ު
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)ހ(

ނޅައި
ޔވަޅު ާ
ކުޑަކުދިންނަށް ފި ަ

ނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޑަކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާ ް
ހަމަތަކުން

ނ
ދޫކޮށްލު ް

ބަލާއިރު،

އެ

ކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތަށް

އެންމެ

ފައިދާހުރި

ގޮތަކީ،

ވނަމަ ،އެ ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރާ ފުރަތަމަ ގޮތަކަށް ވާންވާނީ،
ފުރުޞަތުދިނުން ކަމަށް ާ
އެ ކުއްޖަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމެވެ.
)ށ(

ތން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލާނަމަ،
ކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ތއި ،އެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން
ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ މަޢުލޫމާ ާ
ވނެއެވެ.
ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަން ާ
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ތން ،ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދޫކޮށްލާ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ ާ
ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރިކޯޑުކޮށް
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

)ރ(

ވ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދޫކޮށްލާ ކުޑަކުދިންގެ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މަޢުލޫމާތު ވެސް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު
ކށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ފޮނުވަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަ ަ

މދު
ލއާ ެ
މއްސަ ަ
ރވޭ ަ
ޤޤުކު ެ
ތަޙު ީ
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)ހ(

ރން
މމުގެ ކު ި
ނން ު
ގޮތެއް ި

އ،
ކުއްޖާއަށް ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ،ނުވަތަ ޑައިވާޝަންއަށް ފޮނުވުމާ ި
މށް ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމާއި،
ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލު ަ

ނ
ބަލަންޖެހޭ ކަންކަ ް

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
އ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ،ތިރީގައި ަ
މި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެ ް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ލތު؛
ޖތިމާޢީ ހާލަތާއި ،ޖިސްމާނީ ހާ ަ
ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާއި ،އި ު

)(2

ކުއްޖާ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މިންވަރު؛

)(3

ކުއްޖާ ކުށްކުރަން މެދުވެރިވި ހާލަތު؛

)(4

ކުއްޖާ ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު؛

)(5

މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނަމަ ،އެ ކުއްޖާގެ އުމުރު؛

)(6

ނ ގެއްލުން؛
ލބު ު
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ި

)(7

އަޅައިފައިވާ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތައް؛

)(8

މައްސަލައިގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ،މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން؛

)(9

އާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތްގޮތް؛

ކށުގެ ޢަމަލާމެދު ދެރަވެ ،ކުއްޖާ
) (10ކުއްޖާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެު ،

މުޖުތަމަޢަށް

އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވުން.
)ށ(

ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެންގުމުން،
ނބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ،އެކަމާމެދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ
ލަފަޔާއި

އިރުޝާދު
25

ށފަހު،
ހޯދުމަ ް

ޑައިވަރޝަން

ގރާމެއްގައި
ޕްރޮ ް

އެ

ކުއްޖާ

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ބައިވެރިކުރުމަށް ،މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ކަމިޝަންޑް
އޮފިސަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ނމައި ދަޢުވާކޮށް
ޤޤު ނި ް
ތަޙު ީ

.28

)ހ(

ޕރޮސިކއުޓަރ
ދިނުމަށް އެދި ް

ކުއްޖެއްގެ

ޤާނޫނާ

މައްޗަށް

ޚިލާފު

ކުރިކަމުގެ

ޢަމަލެއް

ތުހުމަތު

ކުރެވިގެން،

އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނީ

އސަލަ
ލގެ އޮފީހަށް މަ ް
ޖެނެރަ ް

ތތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު

ނ
ފޮނުވު ް

)(1

ތުހުމަތުގައި ހުރި ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު؛

)(2

ނބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  44ވަނަ
ޤާނޫނު ނަ ް
މާއްދާގެ

)ނ(

ގައި

ތުހުމަތުގައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،

ކުއްޖާގެ

ނަފްސާނީ

ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓާއި ،ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި
ކުއްޖާއަށް

ދީފައިވާ

އަޅައިފައިވާ

ތތަކާއި
ފުރުޞަ ު

ފިޔަވަޅުތައް

އެނގޭނޭ

ލިޔުންތައް؛
)(3

ތަޙުޤީޤު

މަރްޙަލާގައި

ނަގައިފައިވާ

ބަޔާންތަކާއި،

ނވެސް
އެނޫ ް

ތަޙުޤީޤީ

ލިޔުންތައް؛
)(4

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ކން؛
ނން ަ
ހުށަހެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ޫ

)(5

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،

އެ

މައްސަލަތަކާއި،

އެ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

އެޅި

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް؛
)ށ(

ހށް
ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮއްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ަ
މ ނިންމުމުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީ ،ކުއްޖާ ޒިންމާދާރު
ފޮނުވަން ނިން ާ
މށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.
ކުރުވުމާއެކު ،އެ ކުއްޖާ ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައު ަ

ނ
ޅ ް
ޅއެ ު
ޔވަ ު
އގައި ފި ަ
އސަލަ ި
މަ ް

.29

)ހ(

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކުއްޖެއްގެ މައްޗައް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ތޙުޤީޤުކޮށް ،އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ދިރާސާ
ޚިދުމަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިަ ،
ގ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކު ެ
މންވާނީ ،ތިރީގައި ަ
ގތް ނިން ަ
ކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލައާމެދު ޮ
ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.
)(1

ވތަ އިންޒާރު ދިނުން؛
ނަސޭހަތް ދިނުން ނު ަ
26

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

)ށ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

)(2

ޑައިވާރޝަންގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ފުރުޞަތުދިނުން؛

)(3

ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ޒާތަށާއި ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް
ފަހު ،މި މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިސްފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ވރި
ފއި ކުށް ެ
މރަށް ބަލައި ަ
އު ު

.30

ނ
ނުކުރު ް

އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު ކުރާ ވަކި ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކަމުގައި ނުބެލޭ
ހާލަތުގައި ،އެ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ހާލަތުގައި އެއީ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް ،އެއީ ކުއްޖާގެ
އފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ކުޑަކުއްޖައަކީ
މެ ،
ނވާ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވާނަ ަ
އުމުރާ ނުގުޅޭ އަދި އެކަށީގެން ު
މލުކުރަންވާނެއެވެ.
އެޓްރިސްކް ކުދިން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަ ަ

ނ
އސަލަ ނިންމު ް
މަ ް

.31

ނޒާރު
މއި އި ް
ދނު ާ
ނަސޭހަތް ި

.32

)ހ(

)ހ(

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛

)ށ(

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.

މ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ
ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުި ،
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމައި،
ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ
ނއިލް ޖަސްޓިސްއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.
ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެ ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މައްސަލައަކަށް ގޮތް
ނ ނަންބަރު 12/2016
ޤނޫނުތަކުގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ،ޤާނޫ ު
ނިންމުމުގައިާ ،
ށ
)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ،އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެކަމަ ް
ގއި ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ަ

)ހ(

ނ
ދިނު ް

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގައި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން
ތ
ނ ނުވަ ަ
ދހުރި ގޮތަކީ ،ނަސޭހަތް ދިނު ް
ޙތަށް އެންމެ ފައި ާ
ބަލާއިރު ،އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަ ަ
ވތަ
ވނަމަ ،އެފަދަ ކުއްޖަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި ނު ަ
އިންޒާރު ދިނުން ކަމުގައި ާ
ފއިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އިންޒާރު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ

)ށ(

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ކުޑަ ކުއްޖަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަ
މށް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ
ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދޭންޖެހޭކަ ަ
ރ
ވނީ ،އިތު ު
ސހަތް ދޭން ާ
ހން ނަ ޭ
ބލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ކުއްޖަކަށް އަނގަބަ ު
ތށް ގަ ޫ
ބަލާ ފަރާ ަ
މށާއި،
ޢމަލުތައް ބެހެއްޓު ަ
ނ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ަ
ކުށެއްގެ ޢަމަލު ތަކުރާރު ނުވާ ެ
27

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ނ
އެ ކުއްޖާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދިނުމަށެވެ .މިގޮތު ް
އެ ކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތް ދޭނީ ،އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.
)ނ(

މި

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތަށް،

ކުޑަކުއްޖަކަށް

އަނގަބަހުން

އޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީ،
ނަސޭހަތްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެ ކު ް
ލތްތަކުގައެވެ.
އަންނަނިވި ހާ ަ

ނ ނަސޭހަތްދިނުމުގައި އަދި
ގބަހު ް
އެ ހާލަތްތަކުގައި އަނ ަ

ށފަހު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމަ ް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ،ކުއްޖާގެ
ނ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި،
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  1ވަ ަ
ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(2

ވފައި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ކރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ެ
ކުއްޖާ ކުށެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ު
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ލޯ
ރިސްކް ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(3

ށ ވެފައި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަ ް
މ ު
ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހު ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ
ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް
ތ ،އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން
ދިނުމަށްފަހު ،އެ މަޢުލޫމާ ު
ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ވ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ،ކުޑަކުއްޖާގެ
ސމީ އިންޒާރު ދޭންވާނީ،
ކރެވޭނަމަ ،އެ ކުއްޖަކަށް ނުރަ ް
ތށް ގަބޫލު ު
މައްސަލަ ބަލާ ފަރާ ަ
އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

)ޅ(

ނރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމުގައްޔާއި ނުރަސްމީ އިންޒާރު
ު
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނގަބަހުން
މލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަ ަ
ދިނުމަށްފަހު ،މި މާއްދާގައި ބަ ާ

)ކ(

ށ ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް
ނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ކުޑަކުއްޖަކަ ް
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާ ް
ދޭންޖެހޭކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ހާލަތްތަކުގައެވެ.
)(1

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ،ކުއްޖާގެ
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި،
ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(2

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  1ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ކުށަކަށް ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެވެލް ލޯ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛

)(3

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ކުށަކަށް ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެވެލް މީޑިއަމް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛

)(4

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ކުށަކަށް ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ލެވެލް ހައި ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛

)(5

ހމަތުކުރެވޭ ދެވަނަ
ކުއްޖާގެ މައްޗައް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ އެ ކުށްކުރިކަމަށް ތު ު
ށ
ރޖައިގެ ކުށަކަ ް
ފަހަރު ކަމުގައި ވުމާއެކު ،އެ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  2ވަނަ ދަ ަ
ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން؛

)(6

ނ
މތުކުރެވޭ ދެވަ ަ
ށ ތުހު ަ
ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ އެ ކުށް ކުރިކަމަ ް
ށ
ރޖައިގެ ކުށަކަ ް
ފަހަރު ކަމުގައި ވުމާއެކު ،އެ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  3ވަނަ ދަ ަ
ވެފައި ،ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުން.

)އ(

ވ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ކުއްޖަކަށް ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ،ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ
ބަލާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ކުއްޖަކަށް ރަސްމީ އިންޒާރު ދޭންވާނީ ،އެ ކުއްޖާގެ
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުންނެވެ.

)ވ(

ކށް ރަސްމީ އިންޒާރެއް
ނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ކުޑަކުއްޖަ ަ
މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާ ް
ދޭންޖެހޭކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި
ހާލަތްތަކުގައެވެ.
)(1

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ،ކުއްޖާގެ
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި،
ކުއްޖާއަކީ ލޯ ރިސްކް ލެވެލުގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛
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)(2

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ،ކުއްޖާގެ
ނ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި،
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  1ވަ ަ
ކުއްޖާއަކީ މީޑިއަމް ރިސްކް ލެވެލުގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(3

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެފައި ،ކުއްޖާގެ
ކށަކަށް ވުމާއެކު،
ނ ދަރަޖައިގެ ު
ކ ޖުނަހުގެ  2ވަ ަ
މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަ ީ
ކުއްޖާއަކީ ހައި ރިސްކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(4

ށ ވެފައި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަ ް
މ ު
ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހު ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުމާއެކު ،ކުއްޖާއަކީ
ރިސްކު ނެތް ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(5

ށ ވެފައި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަ ް
މ ު
ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހު ަ
ވމާއެކު،ކުއްޖާއަކީ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ު
ލޯ ރިސްކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(6

ށ ވެފައި ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް
ތކުރެވޭ ދެވަނަ ފަހަރަ ް
މ ު
ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހު ަ
ވމާއެކު،ކުއްޖާއަކީ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަހުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ު
މީޑިއަމް ރިސްކް ލެވެލްގެ ކުއްޖަކަށް ވުން؛

)(7

ކުއްޖާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެފައި ކުއްޖާގެ
މައްޗައް ތުޙްމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަޙުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވެފައި
ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް ނެތް ކުއްޖަކަށްވުން؛

)މ(

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ރަސްމީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު،

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ފ(

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފިޔަވަޅުތައް

އެޅުމުގައި

ގޮތް

ނިންމަންވާނީ،

އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކމިޝަންޑް އޮފިސަރަށް
ޮ
ނވަތަ ސްޓޭޝަނުގައި ހުރި
ު
ނޓުގައި
ލިބިގެންވާ ޑިޕާޓްމަ ް
އެ ކުއްޖާ ކުށް ކުރިކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
)ދ(

މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި) ،ވ( އާއި) ،ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅެއް
ށ
ހތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އެކަމަ ް
ވގެން ަ ) 72
އެޅުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،ގިނަ ެ
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަން
30

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ތ(

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

މޞްލަޙަތު
ަ

ނުވަތަ

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ

ފަރާތަކަށް،

ގިނަވެގެން

ތރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
) 72ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ެ
)ލ(

އ
މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި) ،ކ( އާއި) ،ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގަ ި
ނންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖާއަކީ ރިސްކް އޮތް ކުއްޖެންކަން ނުވަތަ ޫ
ބަލާނީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ހަދާ ،ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންޓް
ރިޕޯޓަށެވެ.

)ގ(

މތީން
ކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާން ޮ

ކުއްޖާއާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް

ޖަދުވަލު1

ކުށުގެ

ލންވާނީ،
ނިންމުމުގައި ބަ ަ

މ
ި

ގަވާއިދުގެ

އ ހިމަނައިފައިވާ،
ގަ ި

ނގަނޑުތަކުގެ ތާވަލުގައި
ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނެ މި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.
ރންސިންގ
ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަ ެ

.33

)ހ(

ނ
އވު ް
ބޭ ް

ނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި
ނނުގައި ބަޔާ ް
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ކުރާ ޢަމަލުތަކާއި ،ޤާ ޫ
ޓ
ދ ހުރިގޮތަކީ ،ކޮމިއުނި ީ
ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައި ާ
ޓ
ކ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިއުނި ީ
ނ ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެފަދަ ކުއްޖަ ާ
ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވު ް
ގ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގަ ި
މަތީންނެވެ.

)ށ(

ފރެންސިންގ ބޭއްވުމަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ކޮން ަ
ކމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނނިވި ކަން ަ
ނިންމުމުގައި ،އަން ަ
)(1

ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި ،އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި
ހާލަތާއި ،ކުއްޖާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތް؛

)(2
)(3

ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު؛
ކުއްޖާ

ގނައުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށާއި ،ކުއްޖާއަށް
މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ެ

ފުރުޞަތުދިނުމުގެ މުހިންމުކަން؛
)(4

ކުއްޖާ

ކުރި

މުހިންމުކަން؛

31

ޢަމަލާމެދު

ކުއްޖާ

ދެކޭގޮތް

ހާމަކުރަން

ގ
ފރުޞަތުދިނުމު ެ
ު

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން
ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި ،އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި ހާލަތާއި ،ކުއްޖާގެ
ރައްކައުތެރިކަމަށާއި

މަޞްލަޙަތަށް

ފަހިކޮށްދީ ،އެ ކުއްޖާ
ކޮންފަރެންސިންގ

ކުއްޖާއަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ފުރުޞަތު

ތަޢުލީމުގެ

މގުސަދުގައި ކޮމިއުނިޓީ
މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައުމުގެ ަ
ނިންމުމުގެ

ށ
ބޭއްވުމަ ް

އިޚްތިޔާރު

އަންނަނިވި

ކށް
ފަރާތްތަ ަ

ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ގ
ތ މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓު ެ
ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާ ް
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛

)(2

ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ މައި
ސްޓޭޝަނުގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއް؛

)(3

ވ
ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނިސްބަތް ާ
އިދާރީ ބަހާގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރު.

)ރ(

އ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުދިން
ކށްތަކުގަ ި
ރއިން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ު
ގ ތެ ެ
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން ެ
ށ ޓަކައި ،ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ،ވީ އެންމެ
މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނައުމަ ް
ނސެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އަވަހަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެ ް

)ބ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމަށްފަހު،
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން
ޒމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން
ކމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ނި ާ
ރިކޯޑުކޮށް ،އެ މަޢުލޫމާތު އެ ަ
ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން
ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތާއި ،އެ ޢަމަލުކ ◌ުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި ހާލަތާއި ،ކުއްޖާގެ
ގ  29ވަނަ މާއްދާގައި
ރައްކައުތެރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި ގަވާއިދު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަރުތީބުން އެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ކރަން
ކގޮތް ހާމަ ު
ކުއްޖާ ދެ ޭ

.34

ނ
ނ ް
ފުރުޞަތު ދި ު

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމުމުގެ

ކުރިން،

ހުރި

ފުރުޞަތުތައް،

ކުއްޖާއާއެކު

އވާ
ބާ ް

ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެދީ ،ކުއްޖާ އެކަމުގައި ދެކޭ ގޮތާއި ބޭނުންވާ ގޮތް ހާމަކުރަން ފުރުޞަތުދީ،
ލިޔުމުން އެކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
އވާޝަ ް
ޑަ ި

.35

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ތ ބޮޑުކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ
ތުހުމަތުގައި ހުރި ކުއްޖާ މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ގެނެވުމުގެ ފުރުޞަ ު
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ފަރާތަށް

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

އ
ެ

ކުއްޖާގެ

މައްޗަށް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ދަޢުވާ

އުފުލުމުގެ

ބަދަލުގައި

އޅަންވާނެއެވެ.
ޑައިވާޝަންއަށް ފޮނުވުމަށް ބާރު ަ
)ށ(

ތމަށް ޓަކައި ،ތިރީގައިވާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަ ު
ވނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ާ
)(1

ކުއްޖާގެ އުމުރު ) 15އަހަރު ވެފައި ވުން(؛

)(2

ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް؛

)(3

ކުއްޖާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު؛

)(4

އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކުއްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލާކަން؛

)(5

ވނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނަމަ،
ގ ބަސް) :އަނިޔާ ލިބިފައި ަ
އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ ެ
އެ ކުއްޖާއާއި އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަސް(

)(6

ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ކުއްޖާ އެއްބާރުލުންދީފައި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފް؛

)(7

ޑައިވާޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން އޮތްތޯ
ބެލުން؛

)(8

ޑައިވާޝަން ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި މިންވަރު؛

)(9

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާއަށް ކުރިން ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމަ،
އ
ތން ދިން ފުރުޞަތުތަކުގަ ި
ވއިފައިވާނަމަ ،އެގޮ ު
ށ ފޮނު ަ
ނުވަތަ ޑައިވާޝަންއަ ް
ކުއްޖާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް؛

) (10ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގއިން އެއްކުރި މަޢުލޫމާތު.
)ނ(

ނކޮށްފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލަންވާނީ ،ކަމާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސްއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
ތންނެވެ.
މޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަ ީ
ނނަނިވި ަ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އަ ް
)(1

ކުއްޖާއާއި ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތު؛

)(2

މައްސަލައިގެ ކުރު ޚުލާޞާއާއި ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚުތައް؛

33

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(3

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ކޭސްކޮންފަރެންސުން ކުއްޖާއާ ދޭތެރޭގައި އެޅުމަށް ނިންމައިފައިވާ ޑައިވާޝަންގެ
ފިޔަވަޅުތައް؛

)ރ(

)(4

ޑައިވާޝަންގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރާނެ މުއައްސަސާގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(5

ޑައިވާޝަންގެ މުއްދަތު؛

ޑައިވަރޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ
ކުރިން

ޑައިވަރޝަންގެ

ތެރެއިން

ކުއްޖާއާމެދު

ފިޔަވަޅުތަކުގެ

އެޅޭނެ

ބާވަތާއި،

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތާއި ،އެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ،ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
ކުއްޖާއަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

ކުއްޖަކާ

މެދު

އެޅޭނެ

ޑައިވާޝަންގެ

ކަނޑައެޅުމުގައި

ފިޔަވަޅުތައް

އަންނަނިވި

ބލަންވާނެއެވެ.
ކަންތައްތަކަށް ަ
)(1

ބވަތާއި ،އެ ޢަމަލު ކުރިއިރު އެ ކުއްޖަކު ހުރި
ކުއްޖާ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ާ
ހާލަތާއި ،ކުއްޖާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށާއި މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން؛

)(2

ނކުރާ ރިޕޯޓާއި،
ލތު ވަޒަ ް
ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓާއި ،އިޖުތިމާޢީ ހާ ަ
ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް؛

)(3

ކުއްޖާއަށް ކުށުގެ އިހުސާސް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު؛

)(4

ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ ބާވަތާއި މިންވަރު؛

ޤނޫނީ ލަފާ
)ޅ( ކުއްޖަކާމެދު އެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑައިވާރޝަން ފިޔަވަޅާ ބެހޭގޮތުން ާ
ހޯދަން

ނންނަމަ،
ބޭ ު

ނ
ޤާނޫ ީ

ވަކީލާ

މަޝްވަރާ

ކުރުމަށް

ކުއްޖާއަށް

މަދުވެގެން

ފރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
) 72ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ު
)ކ( ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަންއަށް ދިއުމާމެދު ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ރުހުން
ނ ،ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރެވިފައެވެ.
އޮންނަންވާ ީ
ނންމައިފިނަމަ ،ކުއްޖާއާއި
)އ( ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުމަށް ި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި ލިޔުމުން އެކަން
ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
)ވ(

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
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ނކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަ ް
)(1

ގ
މޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރާ ފަރާތު ެ
ލމާތު ނުވަތަ ަ
ކުއްޖާ އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢު ޫ
މަޢުލޫމާތު؛

)(2

މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާ؛

)(3

ކުއްޖާ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ތަރީޙް؛

)(4

ނ އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛
ޑައިވާޝަން ފުރުޞަތުގެ ތެރެއި ް

)(5

ބެލެނިވެރިޔާ އަދި މަސްލަހަތު ޙިމާޔަތް ކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު؛

)(6

ވ
އން ނިންމާފައި ާ
ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކޭސް ކޮންފަރެންސް ި
މުއްދަތު؛

)(7

ފނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް.
ޑައިވާޝަން ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ި

ށ
ނތައް އެކަމަ ް
މ ނިންމު ް
ތން ނިން ާ
)މ( ކުއްޖާ ޑައިވާރޝަންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ގުޅޭގޮ ު
ދ
ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަ ި
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ަ
އެކަން އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ) 72ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ކުއްޖަގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށާއި،
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ފ( މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތައް ،ކުއްޖާއާ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު

ހިއްސާކުރުމަށް

ކަނޑައަޅައިފައި

ފަރާތްތައް

ފިޔަވައި

އެހެން

ފަރާތަކާ

ނވާނެއެވެ.
އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްގެން ު
)ދ(

ޢށް އަނބުރާ ގެނެވުމުގެ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ކުއްޖާ މުޖުތަމަ ަ
ފދަ ކުއްޖަކު ޑައިވާޝަން
ބލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ަ
ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ގަ ޫ
ފޮނުވުމަށް ،މައްސަލަތަކުގައި

ގޮތް ނިންމުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ

ކަމިޝަންޑް

އޮފިސަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
)ތ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު އަޅާ ޑައިވާޝަންގެ
ފިޔަވަޅު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި ،ޑައިވާޝަންގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ކުއްޖާއާ
ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޑައިވާޝަން މުއްދަތުގައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކުއްޖާގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު،
އސަލައާ އެޓޭޗްކޮށް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ހޯދުމަށްފަހު ،މަ ް
ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.

)(2

ނސް ބެކްގްރައުންޑުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން.
މަހަކު އެއްފަހަރު ،އިންޓެލިޖެ ް

)(3

ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހަޢުލަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށް ،ކުއްޖާގެ ހާލަތު
ބެލުން.

)(4

ގޅިގެން ފާހަގަވާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ު
ނަންބަރު ) (1އާއި ) (2ގަ ި
ހިމެނޭގޮތަށް،

ކަންކަން

ކުއްޖާއާ

ގުޅޭ

ޑައިވާޝަން

ޕްރޮގްރެސް

ރިޕޯޓު

ހެދުމަށްފަހު ،ކުއްޖާގެ ކޭސް ފައިލްއަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުން.
)(5

ނަންބަރު ) (4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން ކުއްޖާއާ ގުޅޭ އިތުރު ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުވެނައިލް

ޖަސްޓިސްއަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
)(6

ހ
ޑައިވާޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑައިވާޝަން މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަ ު
ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ،ކުއްޖާގެ
މައްސަލަ ބަލާ އިދާރީ ބަހާގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި
ފަރާތުންނެވެ.

ނމުމަކަށް
އވާޝަން ި
ޑަ ި

.36

)ހ(

ނ
ރޖަޢާކުރު ް
މއި މު ާ
ނއު ާ
ގެ ަ

މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޑައިވާޝަން
އލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ދިވެހި
އޓަ ި
ނމަ ،ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ހު ް
ދ ަ
ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނު ާ
އވެ.
ބގެންވެ ެ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލި ި

)ށ(

ޑައިވަރޝަން

ޕްލޭނާ

ކުއްޖާ

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލު

ނުކޮށްފިނަމަ،

ދެވަނަފަހަރަށް

ގ
މށްފަހު ،ޑައިވަރޝަން ެ
ލތަށް ބެލު ަ
ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައި ،ކުއްޖާގެ ހާ ަ
ފުރުޞަތު އަލުން ދެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖަކަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނުދާތީ،
ހކަށް ،ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ
ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަ ަ
ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި،

ޓ
ޑިޕާޓްމަން ް

އަންގަންވާނެއެވެ.
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އޮފް

ޖުވެނައިލް

ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން

އެކަން

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

)ރ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޚިލާފުވާ

ޤާނޫނާ

ދީފައިވާ

ކުއްޖަކަށް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ޑައިވާޝަންގެ

ނިމުމަކަށް

ފުރުޞަތު

ގެނެސްފައިވާނަމަ ،އެ ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ކުއްޖަކަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަންގެ ފުރުޞަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ ،ކުއްޖާގެ
ބން އެކަނި ނޫންކަމަށް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ
ބ ު
އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަ ަ
މަޞްލަޙަތު

ނ
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭ ެ

ފނިއްޖެނަމަ،
ެ

ފަރާތަށް

މ
ި

)ރ(

މާއްދާގެ

ގައި

ދއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ގތާ ގިނަވެގެން ) 72ހަތްދިހަ ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުން އަން ާ
ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެދެވިދާނެއެވެ.
ނވެރިޔާ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން
)ޅ( ޑައިވާޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރަން ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެ ި
ރޖަޢާކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން
ގ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުން މު ާ
ވހު ެ
ފެށިގެން ) 7ހަތެއް( ދު ަ
އެކަން ރިކޯޑުކޮށް ،އެކަން ނިމުނު ގޮތް ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ކ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި،
ޕްލޭން

މުރާޖަޢާކުރާނަމަ،

ގޅުންހުރި
ު

މުއައްސަސާތަކާއެކު

ކޭސް

ޑައިވަރޝަން
ކޮންފަރެންސެއް

ބާއްވަންވާނެއެވެ.
)އ(

ޑައިވަރޝަންގެ

ފިޔަވަޅެއް

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

އޞްލާޙުވަމުން
ި

ކުއްޖާ

އަންނަ

ގ
އޓާ ގޮތު ެ
މިންވަރަށާއި ،ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހަ ް
އމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކުއްޖާގެ
މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ،ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅަށް ބަދަލުގެނަ ު
ގ
ނސްބަތްވާ އިދާރީ ބަހާ ެ
މައްސަލަ ބަލާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ި
ކޮމިޝަންޑް

އޮފިސަރަކަށް

ލިބގެންވެއެވެ.

ނ
މިގޮތު ް

ޑައިވަރޝަންގެ

ފިޔަވަޅަށް

ވނެއެވެ.
ނނިވި ކަންކަމަށް ބަލަން ާ
ބަދަލުގެނައުމުގައި އަން ަ
)(1

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ،ކުއްޖާއާ ގުޅޭ
ޕްރޮގެރެސް ރިޕޯޓު؛

)(2

އިންޓެލިޖެންސް ބެކްގްރައުންޑުގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު؛

)(3

ށ
ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ހާލަތަ ް
ބެލުމުން ފާހަގަވާ ކަންކަން؛

)(4

ޕްރޮގްރާމަށް ކުއްޖާ އެއްބާރުލުން ދޭ މިންވަރު؛

)(5

ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވާ ކަންކަން.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގތުގެ މަތީން
)ވ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި،
ލ ް
ޑައިވާޝަން ޕް ޭ

ކއްޖާގެ ހާލަތަށާއި ކުއްޖާ
އެކަން މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ ކޭސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިގެން ު
ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
)މ(

މި

މާއްދާގައި

ގެނައުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ

ޑައިވަރޝަންގެ

މި

ފިޔަވަޅަކަށް

ގޮތުގެ

މއްދާގެ
ާ

މަތީން

)އ(

ޑައިވަރޝަން

ގައި

ބަދަލުގެނައުމަށް

ޕްލޭން

ށފައިވާ
ބަޔާންކޮ ް

ފނަމަ،
ނިންމައި ި

ނިމުމަކަށް

ގޮތުގެ

އެކަން

ނ
މަތީ ް

ކުރަންވާނީ

ކޭސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިގެން ،ކުއްޖާގެ ހާލަތަށާއި ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
)ފ( މިމާއްދާގެ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން

ކުއްޖެއްގެ ޑައިވާޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް

ގެނެސްފިނަމަ އެމައްސަލަ ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް
ފޮނުވިދާނެއެވެ.
އވާޝަން
ޑަ ި

މ
ގރާ ު
ޕރޮ ް
ް

.37

ޖ
މގެ ނަތީ ާ
ކރު ު
ފުރިހަމަ ު

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއްގައި

އަޅާ

ފިޔަވަޅެއްގެ

ގޮތުން

އެ

ކުއްޖަކު

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމް އެ ކުއްޖަކު ފުރިހަމަކުރުމުން ،އެ ކުއްޖަކާމެދު
ނމުނީއެވެ .އަދި އެކަން ލިޔުމުން
ި
އެ މައްސަލައިގައި އެޅި ފިޔަވަޅު އެހިނދުން ފެށިގެން
ރިކޯޑުކޮށްފައި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނގެ
ފވާ ކުދި ް
ޤާނޫނާ ޚިލާ ު

.38

)ހ(

ނ
ރ ް
އސާކު ު
މަޢުލޫމާތު ހި ް

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި ،އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން
ފެށުމާއެކު ،އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެ ޢަމަލުގެ މަޢުލޫމާތުން ބައެއް،
ފރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ލަސްކުރުމެއްނެތި ،އަންނަނިވި ަ
)(1

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް؛

)(2

ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު
ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް.

)ށ(

އ
ބލެވޭނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
އ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިކަމަށް ެ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ
"ރިފެރަލް" ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކީ ސްކޫލް/މަދަރުސާއެއްގައި ތަޢުލީމު
ހާސިލުކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތާއި "ރިފެރަލް" ) 24ސައުވީސް(
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ޤާނޫނާ

ބެލެވޭ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ތކާ
މައްސަލަ ަ

ކުދިންގެ

ރިކޯޑުތައް

ގުޅޭ

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީގޮތުން ބަލަހައްޓާ
ރިކޯޑުތަކަކީ އެ ކުދިންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެ ރިކޯޑުތަކެކެވެ.

)ޅ(

މތު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން
ށފައިވާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މަޢުލޫ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ނގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާއަކުން
މަޢުލޫމާތަކުން ބައެއް ،ކުޑަކުދި ް
ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު،
ވތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު
ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ނު ަ
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ

ފަރާތާ

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

މަޢުލޫމާތަކީ

ހިއްސާކުރާ

އޖާގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން
ށގެ ވެށްޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކު ް
އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ކު ު
ވރު ކުރަންވާނެއެވެ.
މތެއްކަން ކަށަ ަ
ނާންނާނެ މަޢުލޫ ާ
)ކ(

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް
އމްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ޓަކައި ،އެކަމަށް ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޤާ ި
ތކެކެވެ.
މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ރަސްމީ މުޢާމަލާތް ަ

)އ(

ށ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ
މ ް
ނކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދު ަ
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާ ް
ނިޒާމުގެ

ތެރޭގައި

މުއައްސަސާއަކުން

ހިމެނޭ

އެދިއްޖެނަމަ،

މަޢުލޫމާތު

އެ

ތރޭގައި އެ މުއައްސަސާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
) 72ހަތްދިހަދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ެ
)ވ(

ނބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  112ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ޤނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖެއްގެ ރިކޯޑު އެއްކޮށް ނުވަތަ ރިކޯޑުން ބައެއް ކުއްޖާ
ގޮތުގެ މަތީންާ ،
ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ

ފަރާތް

ފިޔަވައި

އެނޫން

ވނަ
ތިން ަ

ކ
ފަރާތަ ާ

ހިއްސާ

ކުރަންވާނީ،

ޢލޫމާތު ހިސާކުރަންވާނީ،
ނނެވެ .އަދި އެފަދައިން އެ މަ ު
ގ ް
ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބި ެ
ގ ސަބަބުން އެއްވެސް
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން ،އެ ކުއްޖާއަށް އޭ ެ
ގެއްލުމެއް ނުވާނޭ ފަދައިންނެވެ.
)މ(

ޑައިވާޝަންއަށް

ފުރުޞަތު

ދީފައިވާ

ކުއްޖެއްނަމަ،

އެފަދަ

ކުއްޖަކާ

ގުޅޭގޮތުން

މށް
ގ ބޭނު ަ
ފޔަވަޅަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމު ެ
ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން އަޅާ ި
ޓަކައި ބެލެހެއްޓި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ޑައިވަރޝަންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާ ކުއްޖަކާ
ގުޅޭގޮތުން ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނީ،
39

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އެ ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ޑައިވާޝަން ޕްލޭނަށް ހުރަސްނޭޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
)ފ(

އގެ ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ
ތން ކުއްޖެ ް
މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ނނާއި
ކުރިން ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓު ް

ކަމާ ގުޅުންހުރި

ރޞަތު
ފު ު

ޔަގީން

އެހެނިހެން

ކން
އިދާރާތަ ު

އޖަކަށް
ކު ް

ޑައިވާޝަންގެ

ދީފިކަން

ކުރަންވާނެއެވެ.

ބ
ހަވަނަ ބާ ު
ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު
ތބޭ
ދގައި ި
ނ ު
މއި ބަ ް
ކރު ާ
ބަންދު ު

.39

)ހ(

ރނެ
ނމެދު ޢަމަލު ކު ާ
ކުޑަކުދިން ާ

ބަންދު

ކުރުމާއި،

ހުންނަ

އ
ބަންދުގަ ި

ހުރުމުގައި

ނ
ޤާނޫ ު

ނަންބަރު

18/2019

ހ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ާ
ނ މާއްދާގައި ަ
)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  30ވަ ަ

ތ
ގޮ ް

ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ލިބިދެވެން ޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

ހ ހާލަތެއްގައި ވެސް،
ބަންދުގައި ކުއްޖަކު ބަހައްޓަންޖެ ޭ

ކުއްޖާގެ އުމުރުފުރާއާ އެއްވަރަށް

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު ލިބެމުން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ،ކުއްޖާ ބަންދުގައި
ވނެއެވެ.
ތން ފަހިކޮށްދޭން ާ
ބަލަހައްޓާ ފަރާ ު
)ނ(

ވނުކަން،
މހައި ޙައްޤުތައް ލިބިދެ ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެން ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަ
ނގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން
ޓޝަ ު
އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ސް ޭ
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ވސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް
މި މާއްދާގައި )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ެ
އަތުވެއްޖެކަމަށް ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ ސްޓޭޝަޏުގެ އެންމެ
އިސްފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ ،އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލައިފައި ،ލަސްކުރުމެއްނެތި
އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް
ކުޑަކުދި ް
ވނެ
ނދު ކުރެ ޭ
ގއި ބަ ް
ޒ ަ
މަރުކަ ު
ނ
ކުދި ް

.40

)ހ(

އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ނބަރު ) 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގަ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ކުޑަކުދިންގެ

ކަސްޓޯޑިއަލް

މަރުކަޒެއްގައި

ހައްޔަރުކޮށްފައި

ނުވަތަ

އ
ބަންދުކޮށްފަ ި

ނ
ދކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއި ް
އ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ،ބަން ު
ބައިތިއްބޭނީ ،ޖިނާ ީ
ގން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ
ނދުގައި ބަހައްޓައި ެ
ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި ،ބަ ް
އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ހައްޔަރުކޮށް،
ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިންނެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ށ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

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

ވެއްދުމަށްފަހު،

އ
ެ

ކުއްޖަކާމެދު

ޢަމަލުކުރަންވާނީ،

މި

ގަވާއިދުގައި

ނބަރު ) 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތރުން ،ޤާނޫނު ނަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ އި ު
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ނ(

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރިކޯޑު ސިސްޓަމުގައި ،އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއެކު،
އެ ކުއްޖަކު ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުން ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް ،އެ ކުއްޖަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކުރެވޭ އެންމެހައި

މުޢާމަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،އަދި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިއްޖެނަމަ،

އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ވަގުތު އެ ސިސްޓަމުގައި ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ނވާނީ ،ދެޖިންސުގެ ކުދިން
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބަ ް
ވަކިންނެވެ.

)ބ(

ގ
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ،އެ ކުދިން ެ
ކަރާމާތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމާ އެކުގައެވެ.

ނ
ރވޭ ކުޑަކުދި ް
ކ ެ
ބަންދު ު

.41

ޒގައި
މރުކަ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

.42

)ހ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރާ
ބންވާނީ ،އެފަދަ ކުޑަކުދިން ބަންދުކޮށްފައި
ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއް ަ
ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.

)ށ(

ކަސްޓޯޑިއަލް

މަރުކަޒު

ބެލެހެއްޓުމުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން،

ހންގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ
ނނު ި
އ ކުދިންގެ މައްޗަށް ޤާ ޫ
ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތުކޮށްެ ،
ފަރާތްތަކަކީ ،ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައި
މގައި ވާންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަ ު

ނގެ
ކރާ ކުޑަކުދި ް
ބަންދު ު
ނ
ރ ް
މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު ކު ު

ނގެ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދި ް
ވނެއެވެ.
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަން ާ
)ހ(

ވަނަވަރު؛

)ށ(

ޓސް ހިމެނޭގޮތަށް(؛
ފިންގަރ ޕްރިންޓް )ތަމްބްޕްރިންޓް ،ޕާރމްޕްރިންޓް ،ޓެންޕްރިން ް

)ނ(

މަގްޝޮޓް ނެގުން؛

)ރ(

ގން؛
ނޝާންތައް ފާހަގަކޮށް ،ފޮޓޯނެ ު
ކާކުކަން ދެނަގަނެވޭނެ މާއްދީ ި
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ބ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ށން އަނިޔާއެއް ފެންނަން ހުރިނަމަ ،އެ އަނިޔާއެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި
ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފު ު
ފޮޓޯ؛

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް

.43

)ޅ(

އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން؛

)ކ(

ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު.

)ހ(

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ

ލއި
ގއި ކުޑަކުދިން ބަ ަ
މ ަ
އދު ު
ވެ ް

ށގަނޑުގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލް
ކުރިން އެ ކުއްޖެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އަންނައުނުގައި ނުވަތަ ހަ ި

ނ
ފާސްކުރު ް

ޖަލަށްވެއްދުން ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ،މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

އސޫލުން ކުއްޖަކު ބަލައި
އންމު ު
މށްާ ،
ނކޮށްފައިވާ ބޭނު ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
އ އެއްޖިންސުގެ މީހެކެވެ.
ފާސްކުރަންވާނީ ،އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަނުވާގޮތަށް ކުއްޖާ ާ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުއްޖަކު ބަލައި
ލތެއް އޮތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ހލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާ ަ
ފާސްކުރަންވާނީ ،އަންނަނިވި ާ
ބަލަހައްޓަންތިބޭ

މަރުކަޒު

ރތްތަކަށް
ފަ ާ

އެކަށީގެންވާ

ބގެ
ސަބަ ު

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.
ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ،ބަންދުކުރާ

)(1

ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިފައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛

ށގަނޑަށް މާއްދީ
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖާގެ ހަ ި

)(2

އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ އެއްޗެއް ،ބަންދުކުރާ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިފައި
އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛
)(3

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާއްދީ އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ
އެއްޗެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިފައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛

)ރ(

ވން
ރވެގެން ޖިންސީ ގުނަ ަ
ލތެއް މެދުވެ ި
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާ ަ
ހާމަވާގޮތަށް

ކުއްޖަކު

އ
ބަލަ ި

ފާސްކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ،

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގައި

ނބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ނނު ނަ ް
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ޤާ ޫ
 53ވަނަ މާއްދާގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ
ސްޓްރިޕް

ސަރޗެއް

ހެދުމުގައި

ޢަމަލުކުރުމަށް

އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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އެ

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އމް51 :
ވޮލި ު
މއް ނުވަތަ
އނިކަ ެ
ނަފްސާނީ ު

އަދަދު64 :

.44

)ހ(

ކމެއް
ސމާނީ އުނި ަ
ޖި ް

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ނަފްސާނީގޮތުން

އުނިކަމެއް

ކުއްޖަކު

ހރި
ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބަލައި

ފާސްކުރަންވާނީ،

އެ

ކުއްޖަކާ

ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ

ލއި
އވާ ކުދިން ބަ ަ
ލިބިފަ ި

ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .އެފަދަ މީހަކު ނެތްނަމަ ،އަދި ކުއްޖަކީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި

ނ
ފާސްކުރު ް

ކއްޖެއްނަމަ ،ކޮމިޝަންޑް
މހެން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ު
ކށް ،ކޮން ެ
ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ޮ
އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔަކާއެކު ،އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ރ ކުއްޖަކު އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ
ނަފްސާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ހު ި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރި ސަބަބު
ނ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމު ް

ކއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރި
އެ ލިޔުމުގައި ،އެ ު

އޮފިސަރާއި ،އެކަމަށް ހުއްދަ ދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު ޖަހައިފައި،
ނވާނެއެވެ.
އެ މީހުން ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ ް
)ނ(

ވ
ނ ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ާ
ގތު ް
ނ ،ނަފްސާނީ ޮ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު ،ހާޒިރުގައި ހުންނަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ
ކން ލިބިފައިވާ ކުއްޖާއާ
ފަރާތް ހާޒިރުވެ ހުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ނަފްސާނީގޮތުން އުނި ަ
ނ ކަށަވަރުކުރުމެވެ .އަދި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ
ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަ ް
އވެ.
ވނެ ެ
ފަރާތަށް އެކަން ބުނެދޭން ާ
)(1

ފާސްކުރެވޭ ކުއްޖާއަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން؛

)(2

ނ؛
ކތޯ ބެލު ް
އެ ކުއްޖަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއެ ު

)(3

ވހަކައެއް އޭނާގެ
ނންވާ ާ
ނ ބޭ ު
ފއިވާ ކުއްޖާ ބުނަ ް
ލބި ަ
އނިކަން ި
ނަފްސާނީގޮތުން ު
ފަރާތުން

މށް
ބުނު ަ

ވދިނުމާއި،
އެހީތެރި ެ

އެ

ކުއްޖާއާ

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި

އެހީތެރިވެދިނުން.

ނ
ރ ް
ލއި ފާސްކު ު
ކުޑަކުދިން ބަ ަ

.45

)ހ(

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ،އެ ކުއްޖާ
އުޅޭކަމާއި،

ބަލައި ފާސްކުރަން

އެ

ކުއްޖާ ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ

ކީއްވެގެންކަން،

ށ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެ ކުއްޖާއަށް ފަހުމުވާނޭ ގޮތަކަ ް
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން،
ޖިންސީ

ގުނަވަން

ކުޑަކުއްޖާގެ

ށ
ހާމަވާގޮތަ ް

އެދުމުގެ

މަތިން

ކުޑަކުއްޖަކު
މެނުވީ

ބަލައި

ފާސްކުރާ

ހާލަތުގައި

ވެސް،

ކުޑަކުއްޖެއްގެ

ޖިންސީ

ގުނަވަނެއް

އ
ބަލަ ި

ފާސްކުރަންވާނީ އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި

)ށ(

މާއްދާގެ

އހެން
ެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނަމަވެސް،

އތް
ޮ

ކުޑަކުއްޖާގެ

ލނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ ކުއްޖާ ބަލައި
ނވަތަ ބެ ެ
ު
މައިންބަފައިންގެ ހާޒިރުގައި
ފއިންގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ
ބ ަ
ނވާނަމަ ،އެ ކުއްޖާގެ މައިން ަ
ފާސްކުރަން އެ ކުއްޖާ ބޭނުން ު
ވސް ،އެ ހާލަތުގައި ވެސް
ހންނަމަ ެ
އޓައިގެންނުވާނެއެވެ .އެ ެ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައި ބަހަ ް
ކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތު

އެހެން

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

އެ

މީހަކު

ތަނުގައި

ހާޒިރުވެ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ،ހާޒިރުވެހުރި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ
ނުވަތަ

ތ
މަޞްލަޙަ ު

އޭނާގެ

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތު

ލިޔުމުން

ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ޒގައި
މރުކަ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

.46

)ހ(

ކދިންނަށް
ފއި ތިބޭ ު
ބަންދުކޮށް ަ

ކުޑަކުދިންގެ

ކަސްޓޯޑިއަލް

މަރުކަޒުގައި

ބަންދުކޮށްފައި

ބ
ތ ޭ
ި

ކުދިންނަށް

އަސާސީ

ކށްފައި މިވަނީއެވެ.
ވ ޢިނާޔަތްތައް ،ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ،ލިބިދެ ޭ

އ
ތ ް
ދެވޭ ޢިނާޔަތް ަ

)(1

އނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު؛
އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްގެން އަންނަ ު

)(2

ބޯކޮށުމާއި ،ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލުމަށާއި ،ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށާއި ،ގައިގެ
އސްތަށި ފިލުވަން
ތށި ކޮށުމަށާއި ބޭލުމަށާއިި ،
ނތަނުން އިސް ަ
އެހެނިހެން ތަ ް
ނ؛
ތ ފަހިކޮށްދިނު ް
ނނަށް އެ ފުރުޞަ ު
ބޭނުންވާ ކުދި ް

)ށ(

)(3

ހަފުތާއަކު ) 3ތިނެއް( ދުވަހު ،ހިނގުމާއި ކަސްރަތުކުރުން؛

)(4

އާއިލާއަށް ފޯނުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛

)(5

އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛

)(6

ބދިނުމުގެ އިންތިޒާމު؛
ލ ި
ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ި

)(7

ނތިޒާމު؛
ކައުންސިލިންގއާއި ނަފްސާނީ އެހީލިބިދިނުމުގެ އި ް

)(8

ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ކށްފައިވާ ފަދައިން އާއިލާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
މެދުވެރިކޮށް ،އަންނައުނު ދޮންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ތަކެތި ގެންދިއުމާއި
ތ
ޖ މެދުވެރިވެގެން ނުވަ ަ
އސުމަކީ ބަންދުގައި ހުރި ކުއް ާ
ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެ ް
އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އިސްތަށި ބޭލުމުގައި ކުދިންގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ކަންކަމުގައި އެފަދަ ކަންކަން
ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި ވަގުތަކަށް ގޮޅިތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިސްތަށި
ތތައް ކުދިންނަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ބނުންވާ އާލާ ް
ބޭލުމަށް ޭ

)ރ(

ތބޭ ކުޑަކުދިން ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ
ބަންދުކޮށްފައި ި
ޢަމަލުތަކާ

ގުޅިގެން،

އެފަދަ

ޢަމަލެއްގެ ބާވަތާއި

ޒާތަށް

މި

ބލައި،
ަ

މާއްދާގައި

ތކުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް،
ނވަތަ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަ ަ
ތތައް ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަ ް
ކަސްޓަޑީގެ އިސް އޮފިސަރަކަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް
ކުޑަކުދި ް

.47

)ހ(

ފއި
ބންދުކޮށް ަ
އގައި ަ
ޒ ް
މަރުކަ ެ

ބ ކުޑަކުދިން ހުށަހަޅަން
ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތި ޭ
އޓުމާ
ޑއަލް ޖަލު ބެލެހެ ް
ޅނެ އިންތިޒާމު ،އެ ކަސްޓޯ ި
ހށަހެ ޭ
ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއް ު

ކވާ
ތިބޭ ކުދިން ޝަ ު

ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ނ
ހުށަހެޅު ް

)ށ(

ހށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް އެ ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ
ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު ު
ނވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް،
ލނިވެރިޔާ ު
ވަކީލު ނުވަތަ ބެ ެ
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ނ(

)(1

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރެއްގެ ގާތުގައި އަނގަބަހުން ބުނެގެން؛

)(2

ލިޔުމުން؛
ނ ބޭނުންވާ ޝަކުވާއަކީ،
ހުށަހަޅަ ް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ބަންދުގައި ހުރި ކުއްޖާ ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެކަމަށް
ނ
ބޭންންވާ ެ

ލިޔެކިޔުމަށް

ތަކެތި

ނންވާ
ބޭ ު

ކަސްޓޯޑިއަލް

އެ

ޖަލުން

ށ
ކުއްޖާއަ ް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

ޝަކުވާއެއް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

އ،
ބލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަމާ ި
ޚއި ،ގަޑިއާއި ،ޝަކުވާ ަ
އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ތާރީ ާ
ސަރވިސް ނަންބަރު ،ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ޝަކުވާއެއް

ބަލައިގަތުމަށްފަހު،

އެ

ޝަކުވާއެއް

ބަލައިގަތްކަން

24

)ސައުވީސް(

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކދިން
ފއި ތިބޭ ު
ބަންދުކޮށް ަ
ޅގެން
ކވާއާ ގު ި
ހުށަހަޅާ ޝަ ު
ނ
ފިޔަވަޅު އެޅު ް

.48

ތބޭ ކުޑަކުދިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް
ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
ބަލައި ،އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރަންވާނީ،
ލކޮށްގެންނެވެ.
ތން ޢަމަ ު
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ީ
45

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)ހ(

ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތުން؛

)ށ(

މ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެ
ކސްޓޯޑިއަލް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން ާ
ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ކަންކަން އެ ަ
އިސް އޮފިސަރުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން؛

)ނ(

ނނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފެން ަ
ބެލުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއަށް ފޮނުވުން.

ނވަތަ
ކމެއް ު
ސމާނީ އުނި ަ
ޖި ް

.49

)ހ(

ހރި
ކމެއް ު
ޑގެ އުނި ަ
ސިކުނ ީ

ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ
ތށް
ގ ހާލަ ަ
އޓާނަމަ ،އޭނާ ެ
ލސް ކަސްޓަޑީގެ ބަންދުގައި ބަހަ ް
ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކުއްޖަކު ޕޮ ި

ނ
ރ ް
ނދުކު ު
ކުދިން ބަ ް

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރަން ދަތި ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމުއެކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކށްފައިވާ ފަދަ މީހެއްގެ
ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ގންނުވާ ބުރައެއް އެ ކުއްޖަކަށް
އޖެއްގެ ހާލަތާ އެކަށީ ެ
މައްޗަށް ހިންގުމުގައި އެ ކު ް
ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ތބޭ
ދ ކުއްޖަކު ކަސްޓަޑީގައި ބަހައްޓަންވާނީ ،ބަންދުގައި ި
ބނާ ފަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ު
އށް ގޯނާއެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ގޮތަކަށެވެ.
އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އޭނާ ަ

)ރ(

ށ ގެނެވިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ
ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ ،ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވެންދެން އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ
ވނެއެވެ.
އޓަން ާ
މަތީން ރަނގަޅަށް ބަލަހަ ް

ކރާ ކުދިން
ބަންދު ު
ނ
ރ ް
ގިންތިކު ު
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ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ބަންދުކުރާ ކުދިން ބެހިގެންވާ ގިންތިތައް ،މި މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ފރާތްތަކާއި ،ނުރައްކާތެރި
ނނީ ،ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ަ
ގިންތި  :1މި ގިންތީގައި ހިމެ ޭ
އރިޓީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ
މތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސެކި ު
ކުށްކުށުގެ ތުހު ަ
ތގެ ކުދިން ކަސްޓޯޑިއަލް
ނ ީ
ޓންޖެހޭ ކުދިންނެވެ .މި ގި ް
އ ަ
ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަހަ ް
މަރުކަޒުގައި

ހައްޔަރުކުރަންވާނީ

ވަކިންނެވެ.

46

ނުވަތަ

ބންދު
ަ

ނ
ކުރަންވާ ީ

އެ

ނޫން

ނ
ކުދިން ާ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

)ށ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގިންތި  :2މިއީ ޞިއްޙީގޮތުން އެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގާތުން
ވކިން ގެންގުޅެންޖެހޭފަދަ
ބލީގެ ގޮތުން އެހެން ކުދިންނާ ަ
ނނެވެ .ނުވަތަ ަ
ބަލަންޖެހޭ ކުދި ް
އޔަރުކުރަންވާނީ
ދން ހަ ް
ކުދިންނެވެ .މިފަދަ ކު ި

ދކުރަންވާނީ އެ ކުދިންގެ
ބން ު
ނުވަތަ ަ

ބައްޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލުއިދެވޭފަދަ ގޮޅިތަކެއްގައެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައިންގަޔަށް
ނ އެހެން ކުދިންނާއެކު އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން
އަރާފަދަ ބަލި ހުންނަ ކުދި ް
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަލެއް ނުވަތަ ގޮޅިތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އގެ ތުހުމަތުގައި ފުރަތަމަ
ވތަ ކުށެ ް
ލށް ނު ަ
ނނީ ،މުޅިން އަ ަ
މ ޭ
ގންތީގައި ހި ެ
ގިންތި  :3މި ި
ނ،
އބަންވާ ީ
ނދުކުރާ ކުދިންނެވެ .މި ބާވަތުގެ ކުދިން ބައިތި ް
ފަހަރަށް ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަ ް
ލތު
ނ މުޅިން ވަކިން އެ ކުދިންނާ މުޢާމަ ާ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ގެންނަ ކުދިން ާ
ނުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

މރުކަޒު
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

.51

)ހ(

ނގާ
ކން އަ ް
ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަ ު

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކުދިން،

އ ޖަލެއްގެ ސެކިއުރިޓީ
ެ

ށ ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.
އޮފިސަރުން އަންގާ އެންގުންތަކަ ް

ރން
ނގުންތަކާއި ،ކުދިން ކު ު
އެ ް
އ
ތ ް
މަނާ ކަންތައް ަ

)ށ(

ތބޭ ކުދިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ބަންދުގައި ި
)(1

ޗކަށް ގެއްލުމެއް
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ތަނަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއް ަ
ތ އެފަދަކަމަކަށް
ވ ަ
ވތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން ،ނު ަ
ދިނުން ،ނު ަ
ހިތްވަރު ދިނުން؛

)(2

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު
ތ ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ،ނުވަތަ އެއިން
ވ ަ
އެއްޗެއް ޖަލަށް ވެއްދުން ،ނު ަ
ކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން؛

)(3

ތކާ ޚިލާފުވުން؛
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އަންގާ އެންގުން ަ

)(4

އެނޫންވެސް

ކަސްޓޯޑިއަލް

މަރުކަޒުގެ

ސެކިއުރިޓީ

އޮފިސަރަކަށް

ނުވަތަ

ދ
މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ޖަލަށް އަންނަ މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭފަ ަ
ޢަމަލެއް ކުރުން؛
)(5

ދ
މށާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތިވާފަ ަ
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓު ަ
ޢަމަލުކުރުން؛

)(6

އޅައިފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުން؛
ޤާނޫނަކުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑަ ަ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

)(7
)(8

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

އޮރިޔާން ނިވާނުކޮށް ގޮޅިތެރޭގައި އުޅުން؛
މަރުކަޒަށް

ކަސްޓޯޑިއަލް

ވައްދާއިރު،

ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް،

ބަންދުކުރެވޭ

ކ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން؛
ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާ އެންގުމަ ާ
)(9

މި ނޫނަސް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ނުވަތަ
ރއްކައުތެރިކަމަށް
ަ
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި
ބުރޫއަރާފާނެ ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް
ދަތިވާނެ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ޒގައި ތިބޭ
މރުކަ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

.52

)ހ(

ނ
ރވު ް
ނތެ ި
ކުދިން ނުކިޔަމަ ް

ދކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ނުވަތަ ބަން ު
ނކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓޯޑިއަލް
ވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ ް
ކުއްޖަކު ،މި ގަވާއިދު ަ 51
ހތާއި އިންޒާރު ދިނުމުން
މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަސޭ ަ
ވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލުވައިލަން
ރ ،ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި
މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ ،އެ ކުއްޖަކު ވަގުތީގޮތުން ގޮޅިން ނެ ެ
އޖަކު ބަންދުގައި ހުރި
އންދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެ ކު ް
ނ ވަކިން ބެ ި
އެހެން ކުދިން ާ
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު ،ކަސްޓޯޑިއަލް
މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގޮޅިއަށް
ވަނުމަށް

ނުވަތަ

ޢަމަލުނުކުރުމަށް

ގޮޅިން

ނުކުތުމަށް

އެފަދަ

ކއްޖަކަށް
ު

އިންކާރުކޮށް
ނަސޭހަތްތެރި

ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ،

އެގޮތަށް

ވންވާނެއެވެ.
ާ

ނ
މިގޮތު ް

ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ވެސް ،ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގޮޅިއަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ގޮޅިން
ކމަށް އަންގައި އިންޒާރު
ނުކުތުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ ،ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ލކޮށް ،އިންޒާރުކުރުމުން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަ ު
ވެސް ،ކިޔަމަން ނުވެއްޖެނަމަ ،ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ،އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކޑަ މިންވަރަކަށް އަދި އެންމެ ކުޑަ ވަގުތަކަށް
މ ު
ބނުންވާ އެން ެ
ކޮންމެހެން ޭ
ތން
ގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ގތުން ަ
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .މި ޮ

ބާރުގެ

ނންކުރުމުގެ
ބާރުގެ ބޭ ު

ވސް އަނިޔާއަކަށް ފުލުހުން ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ލިބޭ އެއް ެ
)ރ(

ދިމާވާ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ކުއްޖެއްގެ ޢަމަލުތައް
ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،އިންޒާރުދިނުމަކާ ނުލައި ،ވަގުތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން
ނއެވެ.
ނންމިދާ ެ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ި
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

)ބ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމަށް ޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ
ތން ގޮޅިން ނެރުމުން ވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި ،އޭނާއާއި
ގޮތުން ،ވަގުތީގޮ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް
ގ މައްޗަށް ބަލައި ،އޭނާގެ
ލތަކު ެ
މލުކުރާނަމަ ،އޭނާގެ ޢަމަ ު
ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަ ަ
އ
ޤނޫނަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އާލާތެ ް
ބނުންކުރުން ާ
ކށްޭ ،
ވނެފަދަ ގޮތަ ަ
ޢަމަލުތައް ހުއްޓު ޭ
ބޭނުންކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު،

ކަސްޓޯޑިއަލް

މަރުކަޒު

ބަލަހައްޓާ

އޮފިސަރުންނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ކުއްޖަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އޭނާ

ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ހިނދުން ފެށިގެން އޭނާ ކިޔަމަންތިރިކުރުވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު
ވނެއެވެ.
ނިމުމަކަށް ގެންނަން ާ
)ކ(

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހުރި ކުއްޖަކު ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމަށް
ޓަކައި

ބާރުގެ

ނމަ،
ނންކޮށްފި ަ
ބޭ ު

އެކަން

ހިނގައިދިޔަގޮތް،

ލިޔުމުން

ރިކޯޑުކޮށް

ފ
ޓށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ވނައިލް ކޯ ަ
ވނެއެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ،ޖު ެ
ބަލަހައްޓަން ާ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނމަށް
ޤގެ ބޭ ު
ޤ ު
ތަޙު ީ

.53

ޒގެ
މރުކަ ު
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

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

ނ
ނރު ް
ޅން ކުޑަކުއްޖަކު ެ
ގޮ ި

އޖާ
ޅއަކަށް އެ ކު ް
ގ ި
އެހެން ޮ
ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކާ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި،
ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

.54

)ހ(

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ
ޢމަލުތައް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ ަ
ނ
ފއިވާ ގޮޅި ނޫން އެހެ ް
ތކުގައި ،އެ ކުއްޖާ ބަންދުކޮށް ަ
ހލަތް ަ
އންނަނިވި ާ
ސަބަބުންަ ،
ގޮޅިއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާ
އިސް އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

)(2

ނމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދި ު

)(3

ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރިނޫން ހާލަތެއް ދިމާވުން؛

)(4

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

)(5

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް
49

އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ކުރުން؛
)(6

ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން؛

)(7

ނ
ވތަ ވަސީލަތަކަށް ގެއްލު ް
ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ނު ަ
ދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

)ށ(

ވސް ،ބަންދުކޮށްފައި ހުރި
ރން ެ
ށފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތު ު
ކ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮ
ކުއްޖަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި އުސޫލަކުން ނިދުމާއި އަރާމުކުރުމާއި ކަސްރަތުކުރުން ފަދަ
ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖެއްކަމުގައި ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފިނަމަ ،އެފަދަ ކުއްޖަކާ ގުޅިގެން
ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮޅި
ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މރުކަޒުން
ކަސްޓޯޑިއަލް ަ

.55

ރމާއި،
ބދަލުކު ު
ނދަށް ަ
ގޭބަ ް
ނ
ދން ދޫކޮށްލު ް
ބަން ު

ށން އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާ ނުވަތަ
ށލަނީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަ ު
ބަންދުން ދޫކޮ ް
ބަލަދުވެރިޔާއާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ފަރާތެއް
ނެތްނަމަ ،އެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ
އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ަމރުކަ ުޒގައި ތިބޭ .56

)ހ(

މގެ
ވ ު
ކުދިންނަށް ކިޔެ ު

ނ
ނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
މި ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ ) (6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ ް
ކުޑަކުއްޖަކަށް

ނ
ނ ް
ފުރުޞަތު ދި ު

ތަޢުލީމުގެ

ފުރުޞަތު

ދިނުމުގެ

ގޮތުން

އަންނަނިވި

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
)(1

ރކޮށްދިނުން؛
ރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ފޯ ު
އޮންލައިން ކުލާސްތަކުގެ ބައިވެ ި

)(2

ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކަށް ގެންދިޔުން؛

)(3

މި މައްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ މާއްދާއާއި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ
ހފައި ނެތްނަމަ ،ކަސްޓޯޑިއަލް
ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެ ި

މަރުކަޒުގައި އެފަދަ

ކުލާހެއް ހިންގާނެ ފަދަ ކުލާސް ރޫމެއް ކަނޑައެޅުން.
)ށ(

ނވާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު ،ކުއްޖާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ް
ނނެވެ.
އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް

)ނ(

ގ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި
ތޢުލީމު ދިނުމު ެ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 30ތިރީސް(
އވެ.
ނގެ ޚިދުމަތުން އެކުލަވައިލަންވާނެ ެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުހު ް

50

އމް51 :
ވޮލި ު
ނ
އދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ
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ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ފށާނީ ،ދި ެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް
__________________
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އަދަދު64 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޖަދުވަލު 1
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތާވަލު
އިތުރު ކުށަކަށް އަރައިގަތުމުގެ
ކުށްކުރި އަދަދު

ފުރުޞަތު )ނުރައްކާ( އޮތްމިންވަރު /
ރިސްކް ލެވެލް
ދަރަޖ
ކަުށުގެ
ޖިނާޔަތުގެ 4 ،3 ،2 ،1

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ލެވެލް

ފުރަތަމަ

ދެވަނަ

ތިންވަނަ

ހަތަރުވަނަ

ފަސްވަނަ

1

2

3

4

)(1

)(2

)(3

)(4

)(5









ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ



ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނއ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނއ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނއ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ފދ

ނއ

ކކ

ޑވ

ޕޖ

ނއ

ކކ

ޕޖ

ޕޖ

ޕޖ

ނ

ރއ

ޑވ

ޕޖ

ޕޖ

ފދ

ނއ

ކކ

ޑވ

ޕޖ

ފދ

ނ

ރއ

ކކ

ޕޖ

ޖިނާޔަތުގެ 5
ޖިނާޔަތުގެ 5



ޖިނާޔަތުގެ 5
ޖިނާޔަތުގެ 5




ޖުނަހުގެ 1



ޖުނަހުގެ 1



ޖުނަހުގެ 1
ޖުނަހުގެ 1




ޖުނަހުގެ 2



ޖުނަހުގެ 2



ޖުނަހުގެ 2
ޖުނަހުގެ 2




ޖުނަހުގެ 3



ޖުނަހުގެ 3



ޖުނަހުގެ 3
ޖުނަހުގެ 3




ނޯޓު:
ވން.
ޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނު ު
ރސެކިއުޓަރ ެ
ރމަށް ޕް ޮ
ޕޖ -ދަޢުވާ ކު ު
ވން.
ނއަށް ފޮނު ު
އވާޝަ ް
ޑ ި
ޑވ -ކުއްޖާ ަ
އވުން.
ނސް ބޭ ް
ކކ -ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެ ް
އންޒާރު ދިނުން.
ރސްމީ ި
ރއަ -
އންޒާރު ދިނުން.
ރސްމީ ި
ނއ -ނު ަ
ދނުން.
ނސޭހަތް ި
ގބަހުން ަ
ނ -އަނ ަ
ޅއި ދޫކޮށްލުން.
ޅއް ނާ ަ
ފދ -ފިޔަވަ ެ

3

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު64 :

ބރު2022/R-43 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ރިސްކު ލެވެލްތައް
ތން.
ރ ފުރުޞަތެއް ނެ ު
ތ ު
މގެ އި ު
ތ ު
ލެވެލް  -1ކުށަށް އަރައިގަ ު
ލއް އޮތުން.
ނރައްކަ ެ
އގެ ު
ވރެ ް
މން ަ
މވެސް ި
މގެ ކޮން ެ
ތ ު
ލެވެލް  -2ކުށަށް އަރައިގަ ު
ތން.
ރއްކަލެއް އޮ ު
އގެ ނު ަ
ރ ް
ނވަ ެ
ނވާ މި ް
ށގެ ް
މގެ އެކަ ީ
ތ ު
ލެވެލް  -3ކުށަށް އަރައިގަ ު
އކާ ބޮޑު.
ރ ް
މގެ ނު ަ
ތ ު
ލެވެލް  -4ކުށަށް އަރައިގަ ު
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

