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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

ވަނަ  26ގެ (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)  2019/18މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  78ވަނަ މާއްދާއާއި،  33ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) އާއި،  30މާއްދާއާއި، 

(ށ) ގެ ދަށުން ބާރު މާއްދާގެ  ) ނަްނބަރާއި އ4ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 114

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެެވ.ލިބިގެން ހަދައި

 ތަޢާރަފާއި ނަން   .1 (ހ)

 

 

   (ށ) އެވެ.  ޢަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދު" "ކުޑަކުދިންގެ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

(ކުަޑކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ާޤނޫނު) ގެ ދަުށން ޑިޕާޓްމަންޓުްނ  2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތަކަކާއި އެކުލަވައިލަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  ވީ ގަވާއިދުތަކެއް މި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ުމއައްސަސާތަކުގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤާނޫނުގައި 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލުތައް މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިފައެއް 

ޅިގެން ގަވާއިދު ނުވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުން ޑިޕާޓްމަންޓާ މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގު

ހެދުން މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް 

 ނުހިމެނެއެވެ.  ތެރެޔަކުގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ބަޔާންކުރުން މި 

   (ނ)

 މަުގސަދު   .2 ނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، އަން

އެ ކުއްޖާގެ  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެންކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް 

އެ ދެ މަރުޙަލާގައި އެ ކުއްޖާ  ،ދަޢުވާކުރުމާއި ،މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގުމާއި

   (ހ)
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ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުމާމެުދ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދައުރު 

 އަދާކުރަމުންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުުރން.

އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުެގ ރިސްކް 

ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި، ރިްސކް އެސެސްމަންޓް  ،އުސޫލުތަކާއި

 ދަރަޖަކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

   (ށ)

ރާގައި ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށްފަހު ވަިކ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިދިނުމަށް ތަޙުޤީޤު އިދާ

 ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

   (ނ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންުދކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ބަންުދ މުރާޖަޢާކުރުމުގައި 

 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދައުރު އަދާކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

   (ރ)

ކުޑަކުދިންނަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދިނުމުގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުެރވޭ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

   (ބ)

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ޤާނޫނީ ވަީކލެއްގެ ފުރުޞަތު ހޯދަމުންދާ ޮގްތ ބަލައި މޮނިޓަރ 

ދައުލަތުން ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ،ކުރުމާއި

 .ބަޔާންކުރުން

   (ޅ)

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބަލަންީވ 

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާއާއި ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުެގ  ،ކަންކަމާއި

 ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ކަމާބެހޭ ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަށް ނުވަތަ

ދޭނެ ގޮްތ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު

 ބަޔާންކުރުން.

   (ކ)

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުމާއި، ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން 

 ޑައިވަރޝަން ،އެކުލަވައިލާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުަތކާއި ޑައިވަރޝަން ފުރިހަމަކުރުމާއި

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ގޮތުގެ ތަުފސީލުތައް ބަޔާންކުރުން.

   (އ)

ޤާނޫނު ަނންބަުރ   ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ރިހެބިލިޓޭޓިވް ޕްރޮގްރާމުތަކާއި

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ ބޭނުަމށް ހިންަގންޖެހޭ އިޞްލާޙީ  2019/18

 އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި އެކަށައެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

   (ވ)



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-117/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           255 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

3 
 

ވަނަ މާއްދާގެ  1މި ގަވާއިދުގެ  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ  އިތުރުންވެސް

(ހ) ގައި ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާަތކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް 

 އެކަށައެޅުން. 

   (މ)

 ދެވަނަ ބާބު 

 މުވައްޒަފުންނަކީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ވުން 

ޢަދުލުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަުށން އަދާކުރަންޖެޭހ (ކުޑަކުދިންގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުރާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

އެންމެހައި ފަރާތްތަކަކީ، ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި 

 .އި ވާންވާނެއެވެ ހުނަރާއި އިރުޝާދު ލިބިފައިވާ ާޤބިލު ބައެއް ކަމުގަ

ޚާްއޞަ ތަމްީރނު   .3 (ހ)

ޭބނުންވާ  ،ލިބިފަިއވުާމއި

އަަދދަށް ާޤބިލު 

މުަވއްޒަފުން ިތބިތޯ 

 ކަށަވަރުުކރުން 

(ކުޑަކުދިންގެ  2019/18މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

        ،އަދާކުރުމަށާއިޢަދުލުގެ ޤާޫނނު) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަުއރު 

މި ގަވާއިދުގައި ތަފުސީލުކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ މުވައްޒަފުންެގ 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި،  ،މުވައްޒަފުންގެ ފަންިތތަކާއި ،އަދަދާއި

    ،އްފަންނީ ޤާިބލުކަމާއި، ނަފްސާީނ ޤާބިލުކަން ަބލާނެ މިންގަނޑުަތކާއި ޝަރުޠުތަ

އަލުްނ (ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ 

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުުކރުމަށް މަސައްކަތް  ،މިންތީގެ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މުވައްޒަފުން އެކި މަޤާމުތަކަށް 

އިޚުތިޔާރުކުރުމާއި ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ ފަސްމަންޒަރަކީ ރިޢާޔަތްކުރެވޭ 

 ންވާނެއެވެ. ކަމުގައި ހަދަކަމެއް 

   (ރ)

(އެކެއް)  1ކޮންމެ ައހަރަކު  ،ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު

  ބަލައި ވަޒަންކުރަންވާނެެއވެ. ފަހަރު

   (ބ)

ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަަކްށ ކުޑަކުދިންނާއެކު 

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޓަކައި  ކުރުމަށް މަސައްކަތް

 މާޒުކޮށްގެން ހިންގަންވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް އަ

   (ޅ)



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-117/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           255 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

4 
 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ 

ލޫމާުތތައް ނަހަމަގޮތުގަިއ ނިޒާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުިދންާނ ގުޅިގެން ލިބެމުންާދ މަޢު

ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންކަމުން ފުރިހަމައަށް ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ. އަދި އަބަދުވެސް 

   ،ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ،މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ބައްޓަންކުރަންވާނީ

ހިފެހެއްޓުމުގެ އެ ކުދިންނަށް އެންމެ ފައިދާވާެނ ގޮތަށް، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ިސއްރު 

 މައްޗަށެވެ.

ސިްއރު ހިފެހެއްުޓމާއި   .4 (ހ)

 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއާއި 

  މިންގަނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭނެ ސުލޫކީ

   (ށ)

ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން ކުަޑކުއްޖަކާމެދު ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

އެ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާމެދު މުޢާމަލާތުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ޝަކުވާއެްއ  

ޚާއްޞަ ސަމާުލކަމާއެކު އެ ކަމެއް ބަލަންާވނެއެވެ. މިގޮތަށް ުހށަހަޅާ  ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

 ނެވެ.ވާ ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ޝަކު

ޝަކުާވއެއް   .5 (ހ)

 ހުށަހެިޅއްޖެަނމަ ބެލުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބިނާކޮށްފަިއވަނީ އެކަށީގެންާވ 

ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާަލތެއްގައި، ޝަކުވާ 

ރުމަކާ ނުލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްކު ،ރައްދުވީ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި

 އަޅަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެްނ 

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ ފަރާތްތައް

   (ނ)

ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް 

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އުސޫލެއް

 ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. އެ އުސޫލަށްއެކުލަވަލައި، 

   (ރ)

ޢަދުލުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ، ުކޑަކުދިންގެ 

ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، ަބއިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކަްށ ހޭލުންތެރި އަިދ 

ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި ހުނަރާއި އިރުޝާދު ލިބިފައިާވ 

ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭުނމަށް ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޢިލްމާއި ހުނަުރ 

އްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ރާވައި ތަރަ

  ާވނެއެވެ.ހިންގަމުން ގެންދަން

ތާޒާކުރުުމގެ   .6 (ހ)

 ޕްރޮްގރާމުަތއް ހިްނގުން 

   (ށ) ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ މި މާއްދާގެ (ށ) 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

     )1( ؛ޕްރޮގްރާމުގެ ބާވަތް

     )2( ؛ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދު

     )3( ؛ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތައް

     )4( ޕްރޮގްރާމު ހިންގުނު ތަން؛

     )5( ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން؛

     )6( ؛ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު

     )7( ޕްރޮގްރާމް ހިންގި ތާރީޚާއި މުއްދަތު؛

     )8( ދެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންޖެހޭ ާތރީޚު.  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކާ ނުލަިއ 

 ނުވާެނއެވެ.(ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން  6

   (ރ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން  6ވަނަ މާއްދާާއއި  5ގަވާއިދުގެ  މި

(އެކެއް) ފަަހރު ޑިޕާޓްމަންޓުްނ  1ކޮންމެ މަހަކު  ،ަތފުސީލުތައްކުރަމުންދާ ގޮތުގެ 

  ފޮނުވަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރަށް

މިނިސްަޓރަށް   .7 (ހ)

 ރިޕޯޓުކުރުން 

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި މުވައްަޒފުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ިދނުމުގައި ދަތިކޮްށ 

ދަށުން މިނިސްޓަަރށް ފޮނުވާ ތަފުސީލުތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފަންނީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ ހޯދަން ބޭނުންާވ 

 ތަކުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.ދާއިރާތައް އެ ތަފުސީލު

   (ށ)

ލީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީ

 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮީސޖަރ ެމނުއަލް   .8 (ހ)

 އެކުލަަވއިލުން 

ކޮންމެ އަހަރަކު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލް

 އެހިނަދށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެްނނަންވާނެއެވެ. ،އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް

   (ށ)

އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބުތަކާިއ  ،ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލުގައި

 ތަފުސީލުތައް ހިމެނެންާވނެއެވެ.

   (ނ)
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    )1( ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުްނ؛

ޙައްޤު ކުއްޖާ ލިބިގަންނަ ގޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަމުގެ 

ވަކީލުން ަހމަޖެއްސުމުގައި ކުއްޖާއަށާއި ޢާއިލާއަށް  ،ކަށަވަރުކުރުމާއި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުްނ؛

)2(    

މުރާޖަޢާކުރަމުންދޭތޯ  ޮކށްފައިވާ ބަންދުކުރުންބަންދު ކުއްޖާވާ ކޮށްފައިބަންދު

 ކަށަވަރުން؛

)3(    

    )4( ތައްޔާރުކުރުން؛ރިސްކް އެސެސްމަންޓް 

    )5( އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުން؛

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ފަރާތަްށ 

 ؛އެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި އިރުޝާދު ދިނުން

)6(    

ެއ ކުއްޖެއްގެ  ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން

    މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުންަނ ކަންބޮޑުވުންތަކާމެުދ މަޝްަވރާކުރުމަށް 

 ކޭސް ކޮންފަރެންސް އިންތިޒާމުކުރުން؛

)7(    

 ކުއްޖާ ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުއްޖާ ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތުގެ

 ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދިުއން.

)8(    

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ވަކީލުން ހަމަޖައްސައިދިނުން  ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދިނުމާއި  ،މުރާޖަޢާކުރުމާއި   ބަންދުކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކުން ނިންމައިފައިވާ 

(ކުޑަކުދިންގެ  2019/18ކުދިން ބަންދުޮކށްފައިވާ ަބންދުުކރުން، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު 

ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދޭތޯ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

 ވަރުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ބަލައި ކަށަ

ބަންދުކޮށްަފިއވާ   .9 (ހ)

ބަންދުުކރުން ުމރާޖަޢާ 

ކުރަމުްނދާކަން 

 ކަށަވަރުުކރުން 

 ،ބަންދުކުރުން މުާރޖަޢާކުރުމަށް ބާއްވާ ޝަރީަޢތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިބަންދުކޮށްފައިވާ 

ކުއްޖާގެ ހާލަތާއި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރުމާމެދު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރައުޔު 

ކޯޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ ުކއްޖާއާ ބެހޭގޮތުްނ އެ ވަުގތަށް ހަދައިފައިާވ 

 ކުރުމަށްފަުހގައެވެ.ޙަތަށް ރިޢާޔަތް އެސެސްމަންޓްތަކަށާއި ކުއްޖާގެ މަޞްލަ

   (ށ)

 މާމެދު އި ބެހެއްޓުކޮްށފަރާޖަޢާކުރުމުގައި ކުއްޖާ ބަންދުބަންދުކޮށްފައިާވ ބަންދުކުރުްނ މު 

ޢުވާައކާ ނުލައި ކުއްޖާ ނުވަތަ ބަްނދުން ދޫކޮށްލުމާެމދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރުމުގައި، ދަ

ރިޢާޔަތްކުރަްނވީ   .10 (ހ)

 ކަންކަން
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ގޮތަކަށް (ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނުވާނޭ  30އި ެބހެއްޓުމުގެ މުއްަދތު ކޮށްފަބަންދު

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ހެދުމަށް

ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިާވ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން

ބަންދުކުރުމާމެދު ދެކޭގޮތް ިބނާކުރުމުގައި، އަންނަނިިވ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

އި ބަހައްޓައިެގން ހާސިލުކުރަން ބޭުނންވާ މަުގސަދު އެނޫން ކޮށްފަކުއްޖާ ބަންދު

 އެހެން ގޮތަކުން ހާސިލުކުރެވިދާެނކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛

)1(     

     )2( ކަން؛ ކުއްޖާ ބަންދުކުރަނީ ހާލަތު ލާޒިުމކުރާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް

ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބަންދުުކރުން މުރާޖަޢާކުރެވެމުންދަނީ ކުއްޖާގެ ހާލަތަށް  

 ކަން؛ ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ގޮތެއްގައި

)3(     

     )4( ؛މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތު

     )5( ފައިދާހުރި ގޮތް؛ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ 

     )6( ކަންކަން. މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން

ވަގުތީގޮތުން ވިޔަސް ނުަވތަ ެއއަށްވުރެ ދާއިމީ ސިފައެއްގައި ވެސް މިނިވަންކަން 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކުއްޖާއަށް އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް 

މަގުފަހިވެފައިވުމަކީ އެ ކުއްޖާގެ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ، 

ދަލުވުްނތައް އެ ކުއްޖާ ހުންނަ މަރުކަޒަކުން އިންތިާޒމު ކުރަންވާނެއެވެ. ޢާއިލީ ބައް

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުްނ އެ ކުއްޖާ ހުންނަ އަދި 

 ކުރަންވާނެއެވެ. މަރުކަޒަކުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަށަވަރު 

 ޢާއިލީ ބަްއދަލުުވން   .11 (ހ)

 ،ދިނުމުގައިހަމަަޖއްސައިޢާއިލީ ބައްދަލުވުން  ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި

ބައްދަލުކުރެވޭ ފަރާތާއި ކުއްޖާއާ އެއް ހާޒިރެއްގައި ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ހާލަތަށާއި ކުއްޖާެގ 

ޑިއޯ ކޯލް ނުވަތަ ފޯންކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޢާއިލީ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވީ

 ށް ުހރަހެއް ނެތެވެ.ކަބައްދަލުވުން ބާއްވައިިދނުމަ

   (ށ)

ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށް ބަލައި، ޢާއިލީ ބައްދަލުުވްނ އިންތިޒާމުކުރުމުގެ 

ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިާވ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވައިދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޓަކައި،ފަސޭހައަށް 

ޕްލޭން އެކުލަވައިާލއިރު، ބައްދަލުކުރާ  މިމަރުކަޒުން ދުރާލައި އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ. 

   (ނ)
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ފަރާތާއި ކުއްޖާއާ އެއް ހާޒިރެއްގައި ބައްދަލުކުރުމަށާއި، މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަްއ 

 ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ބޭނުންކޮށްެގން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓާ  ،ގޮތް އެ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޕްލޭން

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަްއ 

އްލަ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އަންނަިނ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަިދ އެއިން ަފރާތެއްގެ އަމި

 އިސްނެގުމުގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

   (ރ)

    )1( ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ؛

    )2( ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން؛

    )3( ތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް.ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަ

މިނިވަންކަން ިހފެހެއްޓިފައިވާ ުކއްޖާއަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދިނުމުގަިއ 

އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުގެ ބާވަތަށާިއ، އެ ކުްއޖާ ބަންދުކޮށްފައިާވ 

 އާ ގުޅޭގޮތުން ޖާކުއް މުއްދަތަށާއި، އެ ކުއްޖެއްގެ ޚާއްޞަ ހާލަތަށާއި، އެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ޢާއިލީ ބަްއދަލުުވން   .12 (ހ)

ހަމަެޖއްުސމުަގއި ބަލާނެ 

 ކަންކަން

މިނިވަންކަން ހިފެހެްއޓިފައިވާ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރާނެ ތަނަކާއި ވަގުތާއި ވަސީލަތާއި 

ފައިވާ ބަހައްޓައިބައްދަލުވުންތަކުގެ މިންވަރާިއ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ، ކުއްޖާ 

 މަރުކަޒަކުންނެވެ.

   (ށ)

އަންނަނިވި ހާލަްތތަކަކީ، ޢާއިލީ ަބއްދަލުވުން ބާއްވައިދިނުމުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް 

 އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ހާލަތްތަކެްއކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. 

ކުއްާޖގެ މަޞްަލޙަތަށް   .13 (ހ)

އުނިކަމަށް އަތުެވދާނެ 

 ހާލަތެއް މެުދެވރިުވން 

އި ހުރި ކުއްޖާއަްށ ޖިސްމާނީ ކޮށްފަކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިްނ، ބަންދުބައްދަލު

ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނަފުސާނީ ނުރައްކަލެއް 

 އޮތްކަމުގައި ބެލެވުން؛ 

)1(     

ކުށަށް  ،ކުއްާޖ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ބައްދަލުކުރާ ފަރާތަކީ

 ހުށަހެޅުމަށާއި ކުށުގެ ެވށީގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ިހތްވަރުދޭ ނުވަަތ ބާރުއަޅާ

 ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުން.

)2(     

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ވަކި ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް 

ލަޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކުއްޖާ އެދެމުން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ ކުއްޖާގެ މަޞް

   (ށ)
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ނުދީ ހަމަޖައްސައިކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުުވން 

ހިފެހެއްޓެނީ އެ ކުއްޖާއާމެދު ައޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެގެން 

 ވެސް ނުވާނެއެވެ.ނުވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަްނ މާނަކޮށްގެން

ނުދޭން  ހަމަޖައްސައިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެއް ކުއްޖަކަށް 

 ނިންމައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެ ކުއްޖަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް އޮތްތޯ ނުވަަތ ނެތްތޯ ބެލުމުގައި 

ވުމަކީ ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.  ވަކި ފަރާތަކީ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކަށް

އެ ހާލަތު އޮތްކަމުގަިއ  ،ނަމަވެސް، އެ ކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެ ސަބަބަށް އެކަނި ބަލައި

ކަނޑައެޅިގެންވާނެ ސަބަބެއް ޫނނެވެ. އޭގެ ބަަދލުގައި އެފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަމަްށ 

 ންތައްތަކެއް ހުްނނަންވާނެއެވެ. ން ކަބާރުދޭ އެހެ

   (ރ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ކުދިން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަްނނަމުންާދކަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަމިއްަލ 

 ެގންދަންވާނެއެވެ.އިސްނެގުމުގެ މަތީން ބަލަމުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޙަްއޤު   .14

ލިބިގަްނނަކަން 

 ކަށަވަރުުކރުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސެން ނެތިގެން ދައުަލތުގެ ޚަރަދުގައި ޤާނޫނީ ވަީކލުްނ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކުދިންނަކީ ކޮބައިކަން ޑިޕާޓްމަްނޓުން ބަަލންވާނެވެ. 

 އަދި އެ ކުދިންނަށް ވަކީލުން ަހމަޖެހެންދެން އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދާންވާނެއެވެ.ވަތަ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ހިއްސާކުރަމުން އެ ކުއްޖާއަށް ނު

ވަކީލު ހަމަެޖއްުސުމގެ   .15 (ހ)

ކަންތައްަތއް ޢާއިލާއާ 

 ހިއްސާުކރުން 

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން އޮންަނ ގޮތް ކުއްޖާއަށާއި 

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަްށ ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ނުވަަތ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު 

ރކަރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ކޭސް ވާ ،އެނގިފައިވާކަން

ވަކީލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހުގައި އެދުމަށް ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށް 

ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދަތިާވނަމަ ނުވަތަ އުނދަގޫާވ 

    މަ، ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަމިއްަލ އިސްނެގުމުގައި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަަގވާނަ

 އެ ކުއްޖާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބަންޑާރަނައިބު އޮީފހުަގއި އެދެންވާނެއެވެ.

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމަކާ ނުަލއި ވެސް ކުއްޖާއަށް 

ްށ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓަވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 އެދެވިދާނެއެވެ.

   (ނ)
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ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަވކީލުންގެ ދަފުތަރެްއ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން ަބލަހައްޓަމުން ގެްނދަންވާނެއެވެ. އަދި މި ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ވަކީުލން 

ބާ ކައުްނސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،މަތް ދިުނމުގެ ލައިސަންސްޤާނޫީނ ޚިދު ވާންވާނީ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުން   .16 (ހ)

ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ 

 ނިޒާމަށް ައހުލުެވރިުވން 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ޤާނޫނީ ަވކީލުން ނިޒާމަްށ 

ބާ ކައުންސިލުން  ،ބާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ،އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް

 ގެންަދންވާނެވެ. ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގަމުން

   (ށ)

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ވަކީލާމެދު ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން 

ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ޝަކުވާއެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކަމެްއގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ އިދާރާއަށް އެ ކަމެއް  ،ފަދަ އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ

   ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ވަީކލަކީ ދައުލަތުްނ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ވަކީލެއްނަމަ

 ވެ.ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެ އެ ކަމެއް ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހުގެ 

   (ނ)

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

ކަމުގެ މަޢުލޫާމތު ޑިޕާޓްމަންޓަްށ  ކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ުތހުމަތު

ކުށަށް އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ  ،ލިބުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް

ޓަކަިއ  ދެނެގަތުމަށްއަރައިގަތުން ނުވަތަ ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު 

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތާ  ،ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި

 ރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާކުއެ ރިޕޯޓު 

ފިޔަވަޅު ެއޅުުމގެ ކުރިްނ   .17 (ހ)

 ރިސްކް އެެސސްަމންޓް

ިރސްކް  ،ހެދުާމއި

އެެސސްމަންުޓގެ 

 މަުގސަދުަތއް 

ކުށުެގ  ،ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކީ ޓަކައި ހަދާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަްށ 

ނުވަތަ ކުްށ ތަކުރާރުކުރުމުގެ  މިންވަރުތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާ ކުށަށް އަަރއިގަތުމުގެ 

ކުއްޖާ ކުށްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ދަރަޖަކުރުމަށް ހެދޭ  ،މިންވަރު ދެނެގަނެ

 ވެ.އެސެސްމަންޓެކެ

   (ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ މަގުސަދަކީ، ކުޑަކުދިންގެ 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ކުއްޖާ ުހށަހެޅުނު ވަގުތު އެ ކުއްޖަކު ކުށްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮްތ 

އެ ކުއްޖާއާމެދު އެވަގުތު އެޅުން  ،ގަތުމާއެކުއެންމެ އަވަހަކަށް ދެނެވީ  ،ވަރުމިން

 ދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު

   (ނ)

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަިއެލވޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ކުރެވިފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު

   (ރ)
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(ަފނަރަ) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ިނންމަްނވާނެއެވެ. މަޤުބޫުލ  15ގިނަވެގެން 

ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުން މި މުއްދަތަށްވުރެ 

ޕޯޓުގައި ރިރިސްކު އެސެސްމަންޓް  ،އެ ކަމެއްގެ ސަބަބު ،ލަސްވެއްޖެނަމަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ ބޭނުމަށް ކަމާ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން  3ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދޭތާ ގިނަވެގެން 

 ޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ މަ

   (ބ)

       ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދައި 17މި ގަވާއިދުގެ 

އެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ، ކުއްޖާއާމެދު ކުޑަކުދިންގެ 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްެވސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ 

 ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުށަެހޅޭ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނިންމުމާއި، އެފަަދ މައްޗަށް

 ،ތަޙުޤީޤަކަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަކީ ވެސް ،މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤެއް ފެށުމާއި

(ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނ) ގެ ބޭނުމަށް ޢަުދލުގެ  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ތަކެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ޑަކުއްޖަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކު

ރިސްކް ެއސެްސމަންޓަކާ   .18 (ހ)

 ނުލައި ފިޔަަވޅު ނޭޅުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުށުގެ ވެށިން 

ކުރަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ގެްނނަ ކުއްޖާ ހިފާއްޓައިފައިވަނީ ކުްށ 

އެ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ވެފައި، މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް  ،ވެފައި

ޓަކައި ކުއްޖާ އެ ހިނދުން އެ ހިނދަށް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ރިސްކް 

އެސެސްމަންޓް ހެދުމަކާ ނުލައި އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ބޭރުން އެްއވެސް ފިޔަވަޅެއް އަ

 ސެސްމެންޓް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ.އަޅަންވާނީ ރިސްކް އެ

   (ށ)

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކީ، ކުށުގެ ވެށިން 

ހާލަތެއް ނަަމ، އަދި ކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ނޫން ގޮތަަކށް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ 

   ވަނަ މާއްދާގެ 19ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  ކުށަކީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލަކާ ގުޅޭ ކުށެއް

(ހ) ގެ ަނންބަރުތަކުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމަައްށ ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ 

އެ އިރެއްގައި ލިބެންހުރި  ،ތުގެ މައްޗަށާއިބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި ފުލުހުން ދޭ މަޢުލޫމާ

މާއްދާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަކަށް މި 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 (ނ)
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މި މާއްދާގެ (ނ) އަށް ޢަމަލުކުރާ ހާލަތަކީ ޤާނޫނުން އުފެއްދި ޒަރޫރީ ހާލަތެއްކަމަށާއި، 

ތިގެން ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެ

އެފަދައިން ހެދޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކީ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެ އަކުރުގައި 

              ،ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަީތްނ ތައްޔާރުކުރި ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއްކަން

. އަދި މި މާއްދާގެ (ނ) އަށް އެ އެސެސްމަންޓުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  19މި ގަވާއިދުގެ  ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ޢަމަލުކުރާ ހާލަތުގައި

 ލަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް އެކުލަވައި

 (ރ)

 

 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ ރިސްކު އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި އަންނަނިވި 

 ކަންތައްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވެ. 

ރިސްކް ެއސެްސމަންޓް   .19 (ހ)

ހެދުުމގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަްނވީ 

 ކަންކަން

     )1( ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިން 

     )2( ؛ހުށަހެޅިފައިވާ ހާލަތުޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަްށ ކުއްޖާ 

މީގެ ކުރިން ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއާމެދު އަޅައިފައިވާ 

  ؛ފިޔަވަޅުތައް

)3(     

     )4( ؛ޞިއްޙީ ހާލަތު ،ނަްފސާނީ ހާލަތާއި، ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތާއި

     )5( ؛މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްޖެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

     )6(  ؛ތަޢުލީމީ މާޙައުލުގައި ކުއްޖާގެ އުޅުން ހުރި ނެތް ގޮތް

     )7( ؛ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ވެށީގެ ހާލަތު ،ކުއްޖާގެ އާއިލީ މާޙައުލާއި

ންގެ ޓެހީއްންމުކޮށް އެކުއުޅޭ ރައާ ،ކުއްޖާ އާންމުކޮށް ގޮސްއުޅޭ ތަންތަނާއި

 ؛އަޚުލާޤު

)8(     

     )9( ؛ޝާމިލުވެ އުޅޭ މިންވަރުއިޖުތިމާޢީ ކަންކަމާއި ދީނީ ކަންކަމުގައި 

     )10( ؛ކުއްޖާގެ ބަހެއް ހޯދެން އޮންނަ ާހލަތުގައި ކުއްޖާގެ ބަސް

    ،ކުއްޖާއަކީ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ނުވަތަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ

 އެ ހުނަރެއް ނުވަތަ ހުނަރުތަކެއް؛ 

)11(     

     )12( ކުއްޖެއްނަމަ އެކަން.ކުއްޖާއަކީ ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން ކުރިޔަށް ދެވިދާނެ 
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ފިޔަވަޅުތައް ) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

 ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ތުހުމަތުކުެރވުނު ކުށްތަކާއި ،ބަޔާންކުރުމުގައި

އެ ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވުނުއިރު  ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ރިކޯޑުތަކާއި

 ގޭނެ ތަފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކުއްޖާގެ އުމުރު ވަކިވަކިން އެނ

   (ށ)

ކުއްޖާގެ ޢަމަލާ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ބަލާނީ

ތެރެއިްނ  ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަވާލާދީފައިާވ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫުނތަކުގެ މާއްދާތަކުގެ

އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށް އެއީ އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުުނ 

 ކުށް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

   (ނ)

ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ަފރާތުން އިސްކޮްށ 

 އެ ކުއްޖާއަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ކޭސް ވާރކަރެވެ.  ،ހަރަކާތްތެރިވާނީ

ރިސްކް އެެސސްަމންޓް   .20 (ހ)

ހެދުުމގައި ހަރަކާތްެތރިާވ 

 ފަރާތް 

         ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ކުއްޖާގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ވަކި ދާއިރާއަކަށް ޚާއްޞަ ފަންނީ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވާކަމަށް ކޭސް ވާރކަރަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ ހޯދިދާނެެއވެ.ފެންނަ ހާލަތުގަިއ، އެފަދަ ފަރާަތކާ 

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާއެއް 

ރިްސކް އެސެސްމަންޓް  ،ެއ ފަރާތަކުން ދިން ލަފާ ،އެ ފަރާތަކާއި ،ހޯދައިފިނަމަ

 ޓުން އެނގެން އޮންނަންވާނެެއވެ.ރިޕޯ

   (ނ)

ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްފައި  ،ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި

މި މާއްދާގައި  ،އޮންނަންވާނެއެވެ. ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ދަރަޖަކުރާނީ

 އިވާ ގޮތަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފަ

 ދަަރޖަކުރުން   .21 (ހ)

     )1( ؛ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ނެތް

     )2( ؛ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ނުރައްކަލެއް އޮތް

     )3( ؛ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ އެކަށީގެންާވ ނުރައްކަލެއް އޮތް

     )4(  އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު.ކުށަށް

ކުަށށް އަރައިގަުތމުގެ ފުރުޞަތެއް  ،އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުިރހަމަވާނަމަ

 ނެތްކަމުގައި ބަލަންާވނެއެވެ.

   (ށ)
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      ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށަކީ ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ކުެށއް ނަމަ

ކުށަށް  ވުން ނުވަތަ އެ ކަމުގައި  އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް

  ؛(އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ބޮޑުނުވުން 1ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލު އަދަބު 

)1(     

 ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުެރވުނު ކަންތަކާ އެއްފަދަ ކަމެްއ ތަކުރާރު 

 ކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން.ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެނުކުރާނެ

)2(     

ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ކޮންމެވެސް  ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ

 މިންވަރެއްގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ވުން ނުވަތަ  ކަމުގައި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ކުށެއް

 ) އަހަރަށްވުރެ ބޮޑުނުވުން؛ (އެކެއް 1ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލު އަދަބު  އެ

)1(    

 ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެުވނު ކަންތަކާ އެއްފަދަ  ކަމެްއ ތަކުރާރު 

 ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންާވ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛ ކުރާނެ

)2(    

     ،ކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތް ނުދީ ނުވަތަ އިންޒާރެއް ނުދީ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެ

ރުޞަތެއް އޮތް ކަމަށް އެ ކުއްޖާ ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ފު

 ބެލެވުން.

)3(    

ކުށަށް އަރައިގަުތމުގެ އެކަށީގެންވާ  ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާނަމަ

 ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމުގައި ބަލަންާވނެއެވެ.

   (ރ)

    ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ކުށަކަށް ނުވުން ނުވަތަ 

 (އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ބޮޑުވުން؛  1ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލު އަދަބު  އެ

)1(     

ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބާނ ތުހުމަތާއެކު އެ ކުއްޖާ އެފަދަ ކަމެއް  1

 ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުްނ؛ 

)2(     

ކުއްޖާއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  ވަނަ ަނންބަރުގައި ބުނާ ުތހުަމތާއެކު އެ 1

 އެ ކުއްޖާ ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ،ނާޅައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ކަަމށް ބެލެވުން.އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އޮތް

)3(     

ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ުނރައްކާ ބޮޑުކަމުގައި  ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާނަމަ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

   (ބ) 
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ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ، ޤާޫނނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖިނާއީ 

 ބޮޑު ކުށެއްކަމުގައި ވުން؛ 

)1(     

އެ ކުއްޖާ އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛ 

)2(     

އެ ުކއްޖާ ކުށަށް  ،ދޫކޮށްލައިފިނަމައެ ކުއްޖާއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި 

  ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ބެލެވުން.އަރައިގަތުމުގެ

)3(     

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ، ޤާނޫނުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ޖިނާއީ ބޮުޑ 

) ވަނަ 3) ވަނަ ނަންބަރާއި (2ކުށެއް ކަމުގައި ވެފައި، މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ (

        ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުާވަނމަ، އެ ކުއްޖާއަކީ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ އެކަށީގެންާވ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަ

 އްޖެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ނުރައްކަލެއް އޮތް ކު

   (ޅ)

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ދަރަޖަކުރުމުގައި، އޮޅުންއަރާ ހާލަތްތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ދަތިވެއްޖެނަމަ،ނުވަތަ ވަކި ދެ ދަރަޖައެއްގެ ތެރެއިން ދަރަޖައެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

  ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ދަރަޖަކުރުމުގައި އަރާރުން އުފެދޭ

 ދިނުންކަމުގައި ަބލަންވާނެއެވެ.ދެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން ލުއި ދަރަޖައަށް އިސްކަން

   (ކ)

ބަލާީނ، ކުއްޖާގެ މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް ކުއްޖާގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ުކށް ކަމުގައި 

ދަބެްއ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހުަމތުކުރާ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެ ބޮޑު އަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެވެ.

   (އ)

ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ދަރަޖަކުރެވޭ 

ޤާނޫނު ނަްނބަރު ކުދިންގެ ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓުގައި އެ ކުދިންނާމެދު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުެގ  33ގެ (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)  2019/18

ިދ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާއަށް މަތީން ފުރުޞަތު ދިނުން އެ

ހުށަހެޅުމުގައި އެ ކުއްޖާއަށް އެ މާއްދާގެ ދަށުްނ ދޭން ެފންނަ ފުރުޞަތެްއ 

 އެވެ.ބަޔާންކުރަންވާނެ

ފުރުޞަތު ދިުނމަށް   .22 (ހ)

ތަންފީޛީ ިއދާާރަގއި 

 އެދުން 

ކުރާނެކަމަށް  ކުރާރުކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތަކާ އެއްފަދަ ކަމެއް ތަ

 އެފަަދ ކަމެއް ތަކުރާރު  ،ނަމަވެސް ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަަބބުަތކެއް ނެތް

އަްނނަިނވި ގޮތްތަކުންކުެރ  ،ކުރާނެކަމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބެލެވޭނަމަ އެޭދނީ

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

   (ށ)
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     )1( ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުން؛

     )2( ނަސޭަހތް ދިނުން.އަނގަބަހުން 

އެ ކުއްޖާ ކުށަްށ  ،ކުއްޖާއަށް ނަސޭހަތް ނުދީ ނުވަތަ އިންޒާރެއް ނުދީ ދޫކޮށްލައިިފނަމަ

އަންނަިނިވ  ،އަރައިގަތުމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތެއް އޮތް ކަމަށް ބެލެޭވނަމަ އެދޭނީ

 ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށެވެ.

   (ނ)

     )1( ނަސޭަހތް ދިނުން؛އަނގަބަހުން 

     )2( ؛ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދިނުން

ރަސްމީ  ،އެ ކުއްޖާއަކީ ކުރިން ނުރަސްމީ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ

 ން.އިންޒާރެއް ދިނު

)3(     

ކަމެއް ތަކުރާރުކުރާނެ ކަމަށް މަތުކުރެވުނު ކަންތަކާ އެއްފަދަ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހު

އަންނަނިިވ  ،ސަަބުބތަކެއް ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެދޭނީބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ 

 ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށެވެ.

   (ރ)

     )1( ރަސްމީ އިންޒާރެއް ދިނުން؛

     )2( މަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ފިޔަވަޅެއް.ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭްއވު

ހެދުމަށްފަހު، ތިރީގަިއ  ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ ރިސްކު އެސެސްމަންޓެއް

އެ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފެންނަ ގޮތް، ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ރިސްކް   .23 (ހ)

އެެސސްމަންޓަށްފަހު 

 އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުަތއް 

     )1( ؛ނިޒާމުން ފިޔަވަޅު އެޅުންޑައިވަރޝަންގެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގައި، ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް 

 ހަށް ފޮނުވުން. ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

)2(     

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮްތ 

 ބަޔާންކުރުމުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

     ،ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހަދައި ނިމުމުން، އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް

 އޮފީހާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށާއި

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމް 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ  ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާުމގެ ދަށުން

ފުރުޞަތު އޮންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއާމެުދ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ 

 ދުތައް ހާސިުލކުރުމެވެ.އަންނަނިވި މަގުސަ

ޑަިއވަރަޝންގެ ިނޒާުމގެ   .24

 މަުގސަދުަތއް 

ކުއްޖާއަށް ކުރާ އާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ކުއްޖާ ވަނުމުގެ ސަބަބުން 

 އަސަރުތަކުން ދުރުހެލިކުރުވުން. ނޭދެވޭ

   (ހ)

ކުއްޖާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހެދިބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ޝަޚްޞީ ޒިންމާ އުފުލުމަްށ 

 ބާރުއެޅުން.

   (ށ)

ކުއްޖާ ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަްށ އަނބުރާ އައިސް، މުޖުތަމަުޢގައި ބިނާކުރަނިިވ 

 ށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ދާކުރުމަދައުރެއް އަ

   (ނ)

 ާބރުއެޅުމާއި ޒިންމާ ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލުގެ ސަބަުބން ުކރިމަތިވި ގެއްލުމަށް ޒިންމާާވން

 ނެގުވުން.

   (ރ)

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި ހުންނާެނ، ޚާއްޞަ ބޭުނންތަކެއް ހުންާނެނ 

ކުއްޖެއްގެ ހާލަތަށް ވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް އެއިން ކޮންމެ ، ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމާއެކު

 އް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން.ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނުވަތަ ޙައްލެ

   (ބ)

ކުއްޖާގެ ޢަމަލުގެ ސަބަުބން ގެއްުލން ލިުބނު ފަރާްތތަކުގެ ަބހެއް ހޯަދއި، އެ މީހުްނނަްށ 

 ދިނުން.ދިނުމަށް ފުރުަޞުތ އޭގެ ސަބަބުން ކުރި އަސަރު ކުއްޖާއަށް ހާމަކޮށް

   (ޅ)

ކުއްޖާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ސަބަބުން ވީ ގެއްލުމާ ގުޅިގެން 

 ނަގައިދިނުަމށް މަގުފަހިކުރުން. މަޢުނަވީ ބަދަލެއް

   (ކ)

އެ ޢަމަލު ހިންގި ކުއްޖާއާއި އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުްނ ގެއްލުން ިލުބނު ފަރާތް ނުަވތަ 

ލިބުނު ގެއްުލން  ،ފަްށ އެދުމަށް ފުރުޞަތު ިދނުމާއިފަރާތްތަކާ ގުޅުވައިދީ، މާ

 ތުިދނުން.ފޫބެއްދުމަށް ފުރުޞަ

   (އ)

ކުށް ތަކުރާރުކުރުމަށް ހުރި  ،ކުއްޖާ ކުށް ތަކުރާރުކުރުމާ ދުރުހެލިކުރުވުމާއި

 ުލން.ފުރުޞަތުތައް ނައްތައި

   (ވ)
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ކުށުެގ ރިކޯޑެއް އަންނަ  ،ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އައުން ހުއްޓުވުމާއި

 އަންނަ ކިަލނބުކަން ކުޑަކުރުން. ހާލަތެއްގައި އެ ރިކޯޑުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ނަމަށް

   (މ)

   (ފ) ހަރުދަނާކޮށް ޚަރަދުކުޑަކުރުން. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ 

 ކުދިންނަށް އިުތރުކޮށްދިނުން.ފުރުޞަތުތައް އެ 

   (ދ)

   (ތ) ކަށީގެންވާ ފަރުާވ ހޯދައިދިނުން.އިޖުތިމާޢީ ފެންވަރެއްގައި މުޖުތަަމޢުގެ ތެރެއިން އެ

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އަންަނނިިވ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް 

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ

ޑަިއވަރަޝން ނިޒާުމގެ   .25 (ހ)

 ދަށުން ެއޅޭ ފިޔަަވޅުތައް 

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ކުއްޖާ، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ކިބައިން ލިޔުމުން 

 ނުވަތަ އަނގަބަުހން މާފަށް އެދުްނ؛

)1(     

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކަށް ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށް  ،މުއްދަތަކަށްކަނޑައެޅިފައިވާ 

  ދިއުމަށް ކުއްޖާއަށް އެންގުން؛

)2(     

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޖާގެ ޢާއިލާ އަދި/ނުވަތަ ބެލެނިެވރިޔާއާއެކު 

 ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް އެންގުން؛

)3(     

ބަދަލު އަންނާނެ ފަދަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ހެޔޮ 

ފެތޭ ގޮތަށް ކުއްޖާގެ އުޅުން ެބހެއްޓުމަށް ކުއްޖާއާއި އޭނާގެ ެބލެނިވެރިޔާއާ 

ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ކުއްޖާއަށް އެންގުން؛

)4(     

ކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކެއްގައި ކުއްޖާގެ އުޅުން މޮނިޓަރ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަކަށް ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެންގުން؛

)5(     

ކައުންސެލިންގ، ނުވަތަ ގްރޫޕް ކައުންސެލިންގ، އަދި ފަރުވާ ލިބިދެނިވި 

 ހަރަކާތްތަކުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިވުމަށް އެންގުން؛

)6(     

ކުރުމަށް  ޒިންމާދާރު މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ އުޅުން މޮނިަޓރ

 އެންގުން؛

)7(     

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނުވަތަ ރީހެބިލިޭޓޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

 ބައިވެރިކުރުވުން؛

)8(     
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     )9( ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ގެްއލުމަށް ބަދަލުިދނުމަށް އެންގުްނ؛

ޢަމަލުގެ ސަބަބުްނ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކުއްޖާ ހިންގި 

ޓަކައި އެ ފަރާތުެގ ރުހުމާއެކު، އެކަން ރަނގަޅުކުރުަމށް ކަމެއް  ފޫބެއްދުމަށް

 ؛ކޮށްދިނުން

)10(     

     )11( އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމުެގ ބަދަލެއް ދިނުމަށް އެންގުްނ؛

     )12( އެންގުން؛ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށް ކުއްޖާއަށް 

މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެފަދަ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުން؛

)13(     

     )14( ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގއަށް ފޮނުވުން؛

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ާޤނޫނު) ގައި  2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ކުއްޖާއާ އެކަށޭނަ ެއނޫންެވސް ރުޖޫޢީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އިންސާފުގެ އުސޫލަށް ބިނާވެފައިާވ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން؛

)15(     

     )16( ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އޯޑަރ؛

     )17( .ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީުނކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

ތަންފީޛުކުރަންވާނީ ރުޖޫީޢ އިންސާފުގެ ފަލްސަފާތަކާއި ހަަމތަކާއި މިންތަކުެގ 

 ،ތެރެއިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކުގެ އިތުރުން

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ   (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނ) 2019/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ދަށުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ މަގުސަދު 

 އެޅުމަކީ ހާސިލުކުރެވޭ ފަދަ ރުޖޫޢީ އިންާސފުގެ ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތް ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް

 ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

   (ށ)

ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ، އެ 

 .ނަމައެވެ ފުރިހަމަވެފައިވާ

ޑަިއވަރަޝން ނިޒާުމގެ   .26 (ހ)

ދަށުން ފިޔަަވޅުެއުޅމަށް  

ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

    އެ ކުއްޖާ އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ 

 ހެކި ލިބިފައިވުން؛ 

)1(     
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އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި، މިނިވަންކަމާއެކު ކުށުގެ ޒިންމާ 

 ގަބޫލުކުރުން؛ 

)2(     

ފޯރުވުމުގެ  ޒުއެ ކުއްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ ގަބޫލުކުރަނީ ވަކި ފަރާތަކުން ނުފޫ

 ސަބަބުން ކަމުގައި ނުވުން؛ 

)3(     

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ރުހުން ލިބިފަިއ 

 އޮތުން؛ 

)4(     

އެ ކުއްޖާގެ ރުހުން ލިބިފައި ުވމުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިޔާގެ 

 .ރުހުން ލިބިފައި އޮތުން

)5(     

ޑައިވަރޝަނަށް ޮފނުވަްނ ހުރިތޯ ބަލާނީ،  މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް އެކަށީގެްނވާ ހެކި

ނިންމާ މަރުޙަލާއަކުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި އެ މަރުޙަލާއަކުން ބަލަންޖެހޭ ހެކީެގ 

 ކޮށްގެންެނވެ. ންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްމި

   (ށ)

އެހެން ގޮތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއް ހުންނަ ާހލަތެއްގައި މެނުވީ، 

ޔާރުގައިކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ އިޚުތި ކުއްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ ގަބޫލުުކރަނީ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ކުރުމުގައި، ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުިދންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛު 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ  ،ވެސް އިސްކަންދޭންވާނީ ނިޒާމުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި

އުފުލުމަކާ ނުލައި، ޤާނޫުނގެ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދޭ 

އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ 

 .ދަށުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މަްއސަލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ

ޑަިއވަރަޝން ނިޒާުމން   .27 (ހ)

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ނިންމާ 

ނިންމުންތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަުދލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާސަތަކުގެ 

 އެވެ.ކުރަންވާނެ ވީ ވަރަކުން އެއްގޮތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ،ވިސްނުން

   (ށ)

އަްނނަނިވި ފަރާތްތަްއ  ،ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުާމމެދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނީ

 ހިމެނޭހެން ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަެރންސިންގއަކަށް ފަހުގައެވެ. 

ގޮތެއް ިނންުމމުގެ ކުިރން   .28 (ހ)

ކޭސް ކޮންފަރެްނސިްނގ 

 ބޭްއވުން 

    )1( ؛ޑިޕާޓްމަންޓް

    )2( ؛ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާ
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    )3( ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

    )4( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް؛

    )5( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ އިންތިޒާމުކުރާނީ 

 ނިންމާ ފަރާތުންނެވެ.ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުމަްށ 

   (ށ)

އެ ކުއްޖެއްގެ ޚާއްޞަ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން

ގައި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމާބެހޭ އެހެން ކޮންމެ ފަރާތެއް ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

 ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.

   (ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ  ،ގޮތް ބިނާކުރަންވާނީޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުމާމެދު ނިންމާ 

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ކޭސް 

ކޮންފަރެންސިންގގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތް އެއީ ކުއްޖާއާމެދު ގޮތެއް 

 ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ނިންމުމުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް

   (ރ)

އެ ނިންމުމެއް ިނންމާތާ ލަސްވެގެްނ  ،ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވުމާމެދު ނިންމާ ގޮތް

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެއެވެ. އަިދ  3

އްޖާގެ އެފަދައިން ނިންމާ ިނންމުމުެގ ސަބަބުތައް ބަޔާންޮކށް ކުއްޖާއަށާއި ކު

 .ބެލެނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން ދޭންާވނެއެވެ

ޑަިއވަރަޝނަށް   .29 (ހ)

ފޮނުވުާމމެދު ިނންމާ 

 ނިންމުން 

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެންނަކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، އެޔާ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅައި، ދަޢުވާކުރުމަށް 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލަފަޔާއި  ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވާނަމަ

ނުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއިން ކަނޑައެޅި  އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު

ސަބަބުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް މަްއސަލައަކާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަ

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން ތަޙުީޤޤުކުރާ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރާ ހާލަތުގައި ތަންފީޛުކުާރ 

އިދާރާއިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގެ ތަފުސީލުތަކަށް 

އެ ނިންމުްނ ނިންމައިފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ަމޞްލަޙަތަށް އެންމެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ނެރަލް ކަށަވަރުރަނގަޅުގޮތުގައިތޯ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

   (ނ)

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުފެންނަކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ޙުޤީޤުކުރާ އިދާާރއަކުން ކުއްޖަކާމެދު އެ ނިްނމުމާ ޚިލާފަށް ތަ ،ކަނޑައަޅައިފައިވަނިކޮށް

ތަޙުީޤޤުކުރާ އިާދާރގެ   .30 (ހ)

 ނިންމުން ުމރާޖަޢާުކރުން 
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ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ނިންމުްނ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި  އިދާރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 އެދެވިދާނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ަތޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަްށ 

އެފަަދ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދޭ ާހލަތެއްގައި، 

އަމުރެއް ކުރަންވާނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގައި ޑިޕާޓްމަންޓާއި ތަޙުޤީޤު އިދާރާއާއި 

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް  ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ލަތުަގއެވެ. އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ހާ

   (ށ)

ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ފިޔަވަޅުއަޅަން ނުފެންނަކަަމށް 

ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ލަފާދީ އަދި އެ

މައްސަލައެއްގައި، ޑައިވަރޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭކަަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އެގޮތަށް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ،  ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިންކަނޑައަޅާނަމަ، އެފަދަ

ގޮތެއް އަލުން  ކަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ދެކޭ އެ ،ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމާއެކު

 ބަލަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ވެސް އެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެޭވ 

ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅުމާމެދު ތަޙުޤީޤު އިދާރާއިން 

ނިންމި ގޮތް ވަކިން ެއނގޭނެ ޮގތަށް ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް، މަްއސަލައިގެ ފައިލުގައި 

 ފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ. އެ ލިޔުން ހިމަނައި

ޑަިއވަރަޝނަށް   .31 (ހ)

ފޮނުވުާމމެދު ިނންމާ 

ވަކިން ނިންމުން 

 އެނގެން އޮތުން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ ކޮންެމ 

މައްސަލައެއްގައި ވެސް އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް 

ރެއިން ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމުަގއި އެ ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެ

ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމި ޮގތް ވަކިން އެނޭގނެ 

ފަިއ ކޮށް، މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި އެ ލިޔުން ހިމަނައިޑުގޮތަށް ލިޔުމުން ރިކޯ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވަން ިނންމާ ހާަލތުގައި، އަންނަނިިވ 

 ތަފުސީލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

   (ނ) 

ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

 ގޮތް؛އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާކަމާެމދު ދެކޭ

)1(     
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އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި، މިނިވަންކަމާއެކު ކުށުގެ ޒިންމާ 

 ގަބޫލުކުރުމާބެހޭ ގޮުތން ކުއްޖާ ުބނާ ބުނުމާމެދު ދެކޭގޮްތ؛

)2(     

އެ ކުއްޖާ ކުށުގެ ޒިންމާ ގަބޫލުކުރަނީ ވަކި ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ 

 ނޫންކަން؛ސަބަބުން ކަމުގައި ބެލެވޭކަން ުނވަތަ 

)3(     

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ރުހުން ލިބިފަިއ 

 އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްަކން؛

)4(     

އެ ކުއްޖާގެ ރުހުމުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައި 

 .އޮތުން

)5(     

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ފަދަ ލިޔުމެއް 

އެކުލަވައިލާނީ، ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާމެދު ތަޙުޤީޤު އިދާރާއިން 

ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން ަރނގަޅުނޫންކަމަށް ފެންނަ ާހލަތްަތކުގައެވެ. އެނޫން 

 ފުދޭނެއެވެ. އީދުކުރުމުން އެކަނި ހާލަތްތަކުގައި ތަޙުޤީޤު އިދާރާގެ ނިންމުމަށް ތާ

   (ރ)

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއާމެދު ިނންމާ ގޮތަކީ ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުްނ 

ވާނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ  ފިޔަވަޅުއެޅުން ކަމުގައި

 އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުންނަންާވނެއެވެ.

   (ބ)

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކުއްޖާގެ ރުހުން އޮތްކަން ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

)1(     

 ގެ ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ

ނުވަތަ މަޞްލަަޙތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަން ރުހުން އޮތްކަން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުން.

)2(     

ދަށުްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުއްޖާއަށް ވިސްނޭނެ އިބާރާްތތަކުން ތަކުރާރުކޮްށ 

ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަންކަން ސާފުކޮށްދިންކަން ލިޔުމުން އެނގެން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކުއްާޖއަށާއި   .32 (ހ)

ބެލެނިެވރިޔާައށް 

ސާފުކޮށްދޭްނޖެހޭ 

 ކަންކަން

ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކުއްޖާއާމެދު އެޅިދާނެކަމަށް 

 ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން؛

)1(     
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ކުއްޖާއާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް ނިޭމނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 

 ކޮބައިކަން؛

)2(     

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، އެކަމަކީ 

ޖިނާއީ ދަޢުވާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމެއްކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖަލު 

 އަދަބަކާ ކުރިމަތިވެދާނެކަން؛

)3(     

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން އެއްވެސް 

 ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނޯންނާނެކަން؛

)4(     

ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާމެދު ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ވަކި ގޮތަކަްށ 

ޖަވާބުދިނުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ ވަީކލަކާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ކުއްޖާއަށް 

 ލިބިގެންވާކަްނ؛

)5(     

ގަބޫލުވުމުގެ ގޮތުން ކުށަްށ ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް 

 އިޢުތިރާފުވެގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއ ނޫފުލާނެކަން؛

)6(     

      ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގަބޫލުވުމުގެ ގޮތުްނ 

އެ ކުއްޖާ ބުނާ އެއްވެސް ބުނުމެއް، ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅާ އެ ކުއްޖާ 

 ؛ނުކުރާނެކަން ކުއްޖާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންޚިލާފުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެ 

)7(     

     )8( ޑައިވަރޝަން ފުރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ ނުކުންނާނެ ަނތީޖާއަކީ ކޮަބއިކަން.

     ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، 

ބެެލނިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުއްޖާގެ 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ. އަދި 

ދީފައިވާ ހާލަތެއްގައި،  ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކުއްޖާ ރުހުން

ހުރުމުގެ  ނުދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކުްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކަމަށް ރުހުން

 ގެންނުވާކަން ުބނެދޭްނވާނެއެވެ.ޤު ލިބިޙައް

   (ށ)

    މި މާއްދާގެ  ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ސުވާލުކުރަންވާނީ

 ން ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހުގައެވެ. (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ކަންކަ

   (ނ)

އިއުތިރާޒުކުރުމަށް ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅުއެޅުމާމެދު ބެލެނިވެރިޔާ 

 ކަމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ބެލެވިާދނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް

ބެލެނިެވރިޔާ   .33 (ހ)

އިއުިތރާޒުުކރުމަށް 

 އެކަށީެގންވާ ަސަބބުތައް 
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ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅަކީ ބެލެނިވެރިޔާގެ 

 އޭނާއަށް އެ ދައުރު އަދާކުރެެވން ނެތުްނ؛ ،ވެަފއިދައުރެއް އޮންނަ ކަމެއްކަމަށް 

)1(     

        ،ދެނީ ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކުއްޖާ ރުހުން

އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް 

ސަބަބުތަކެްއ ނުފޫޒެއް އޮވެގެންކަމަށް ބެލެިނވެރިޔާއަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެ 

 ހުރުން.

)2(     

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއަޅައިގެން ކުއްޖާ އިޞްލާޙުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް 

 ،ކުރުމަށް ކަމަށް ެބލެިނވެރިޔާއަށް ނުފެނުމަކީ، އެކަމަށް އިއުތިރާޒުއަނބުރާ ގެނެވިާދނެ

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާޫނނު) ގައި ބުނާ ފަަދ  2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވސް، ކުޑަކުދިންގެ 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ކުއްޖާ ޑައިވަރޝަނަށް 

ގައި ބެލެނިވެރިޔާ އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ފޮނުވުމާމެދު އެއްބަސްނުވެވޭ ހާލަތެއް

  ަބލަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި

   (ށ)

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ޑައިވަރޝަަނށް ފޮނުވުމަްށ ނިންމާނަަމ، އެ ުކއްޖަކަށް ހިންގޭެނ 

ކަނޑައަޅާނީ އެ ނިންމުމެއް ނިންާމ  އެ ޕްލޭން ،ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލައި

ފަރާތަކުންނެވެ. ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ނަމަ ތަޙުޤީޤު އިދާރާއިްނެނވެ. ތަޙުޤީޤު ނިިމ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ، 

 އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ.ޕްރޮސިކި

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭން   .34 (ހ)

 ކަނޑަެއޅުން 

އޭގައި ހިމެޭނ  ،ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލަންާވނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން 

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް ކޮންމެ ބަޔަކާމެދު ތަފުސީލުކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު މަޝްވަރާ

   (ށ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ، ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

ކުރުމަށެވެ. އަދި  މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކާއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އިޚުތިޔާރު 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  ،ކުރުމުގައި އިޚުތިޔާރުފިޔަވަޅުތައް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

   (ނ)

     )1( ކުއްޖާގެ ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަުތ؛ ،ކުއްޖާގެ އުމުރާއި

     )2( ކުއްޖާ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ މިންވަރު؛

     )3( ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން؛
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ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ 

  ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛

)4(     

     )5( ކުއްޖާގެ ޢާއިލީ ގުޅުންތަކުގެ ހާލަތާއި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަުތ؛

އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި،  ،ބާވަތަށާއި ،ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި

 ،ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހާަލތްތަަކށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ މަްޞލަޙަތަްށ ބަލާއިރު

 .އެ ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

)6(     

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި، ކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށުގައި 

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭނުަގއި   .35 އަންަނނިވި ތަފުސީލުތައް ހިމަނަންާވނެެއވެ. ،ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި

 ހިމެނޭ ަބއިތައް 

   (ހ) ކުއްޖާގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގެ ޚުލާޞާ؛

   (ށ) ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް؛ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ 

ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް 

 އެޅެމުންދަނީ ކޮން މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްކަން؛

   (ނ)

އް ކުއްޖާއާމެދު ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަ

 ޢަމަލީގޮތުން ތަްނފީޛުކުރާނީ ކިިހނެއްކަން؛

   (ރ)

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެޅުމަށް ކަނޑައެޅި ފިޔަވަޅުތައް ޢަމަލީގޮތުން 

 ތަންފީޛުކުރާނެ ފަރާްތތައް؛

   (ބ)

   (ޅ) ؛ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތު

   (ކ) ލަުތތައް. ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ހާ 

          ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކުއްޖާއާމެދު އަޅަން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ވެސް 

އެ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖެއްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ މަގުސަުދ 

 ނެ ފިޔަވަޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ހާސިލުވާ

ފިޔަވަޅު އެުޅމުަގއި   .36

މަުގސަދަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި ޑައިވަރޝަން ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، މާފަށް އެދުމުގެ ފިޔަވަޅު 

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ މަގުސަދު  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކަނޑައަޅުމަކީ

 ހާސިލުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 މާފަށް އެުދުމގެ ފިޔަަވޅު   .37
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ފަށް އެދެވޭ ފަރާަތށް ުނރަނގަޅު އަސަރެއް  ތަންފީޛުކުރުމުގެ ސަބަބުން މާއެ ފިޔަވަޅު

 ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެުވން.

   (ހ)

މާފަށް އެދުމަކީ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް ކަމެއްކަމަށް ކުއްޖާއަށް އިހުސާސްވާކަމަށް 

 ބެލެވުން.

   (ށ)

 ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްުލން ލިުބނު ފަރާތް ނުވަތަ ައނިޔާލިބުުނ ފަރާތް އެކަމަށް 

 އިންކާރުކުރުން.

   (ނ)

ބެލެނިވެރިާޔއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަްށ އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގައި ކުއްޖާެގ އާއިލާއާއެކު ނުވަތަ 

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ މަގުސަދު  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކަނޑައެޅުމަކީ

 ހާސިލުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބެލެނިެވރިޔާާއއެކު ަވގުތު   .38

 ހޭދަކުުރމުގެ ފިަޔވަޅު 

އެ މީހަކާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތަކީ، ކުށުގެ މާޙައުލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 

ފަރާތަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އޭާނއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވުމަށް 

 ވުން.ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް ކަމުގައި 

   (ހ)

އެ މީހަކާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީ 

ނުވަތަ ޖިންސީ ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމުގެ  ނުރައްކަލެއްނުވަތަ ނަފްސާނީ  ނުރައްކަލެއް

 އޮތުން.ފުރުޞަތު 

   (ށ)

ދިގެންވާ އެ މީހަކާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތަކީ އެކަމަށް ނުކުޅެ

 ވުން.ފަރާތަކަށް 

   (ނ)

ޒިންމާދާރު މީހެއްގެ އިރުޝާުދގެ ދަށުން ކުއްޖާެގ  ،ޑައިވަރޝަން ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި

     ކުރުމަށް އަންގާނަމަ، ކުއްޖާއަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން  އުޅުން މޮނިޓަރ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިނުން ފަދަ ޒިންމާދާރު ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިތުރު  އިރުޝާދު

 ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޒިންާމދާރު ީމހެްއގެ   .39 (ހ)

އިރުާޝުދގެ ދަށުން 

ކުއްާޖގެ ުއޅުން 

 މޮނިޓަރކުުރން 

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ިޒންމާދާރު މީހެއްގައި  ކުއްޖާގެ އުޅުން މޮނިޓަރކޮށް ިއރުޝާދު

 ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 

   (ށ)

     )1( ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތުން؛

     )2( ؛ކަމުގައި ވުން ހަރުދަނާ މީހެއް

     )3( ވުން.ކަމުގައި  އެކުލެވުންތެރި މީހެއް



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                 R-117/2021ގަވާިއދު ނަްނބަރު:           255 އަދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

28 
 

ކުށުގެ ރިކޯޑު ކުރިން އޮތް ފަރާތެއް ކުށުން ދުރުހެލިވުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ރިކޯޑު 

ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ، ކުށުގެ ނެތިފައިވާނަމަ، ޒިންމާދާރު ފަރާެތއްގެ 

ކަމަށް އިތުރަށް  ރިކޯޑު ނެތުމަށްފަހު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ އަބުރުވެރި ގޮތެއްގައި

 ފަހުގައެވެ.ކަށަވަރު ކުރުމަށް 

   (ނ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި، ވަކި ކަހަލަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުަވތަ ރިހެބިލިޭޓޝަން 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިމަނާނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމަްށ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ްޕރޮގްރާމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް 

 ވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުންކަމަށް ހިންގަނީ ސަރު

ޕްރޮްގރާެމއްަގއި   .40 (ހ)

ބަިއވެރިުކރުުވުމގެ 

 ފިޔަވަޅު 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭހެން ހިންާގ 

ން ޑައިވަރޝަން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއި

ޕްލޭނެއްގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނޭެނ 

ބައިތައް އެނގޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކަށާއި 

 އްސާކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހި

   (ށ)

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ޑައިވަރޝަން މަދަނީ 

ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަޫބލުކުރާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމަނައިދިނުމަށް އެ ފަރާތްތަކުްނ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާނީ، ެއ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ 

 ނެ ގޮތަށެވެ.ނާއި ސިލަބަސް އެނގޭއައުޓްލައި

   (ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަބޫލުުކރާ ޑައިވަރޝަން 

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ޕްރޮގްރާމުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަށަވަުރ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

     )1( ވަޒީފާގެ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް 

 ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)2(     

     )3( ހިންގޭ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމުތައް؛ މަށްވުދާއިރާއަށް އަހުލުވެިރކުރު ގެޓެކްނޮލޮޖީ

     )4( ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

     )5( ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް؛
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     )6( ންގަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުތައް؛އޭ

     )7( ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްކިލްސްގެ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅެން ދަްސކޮށްދިނުމުގެ  ،މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި

 ޕްރޮގްރާމުތައް؛.

)8(     

     )9( ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ ދަސްކޮށްޭދ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

ކުށްކުރާ ސަބަބަށް ބަލައި، ީދނީގޮތުން އެކަމަކާ ގުޅޭ ޭހލުްނތެރިކަމުގެ 

 މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)10(     

     )11( ؛ދިނުމުގެ ޕްރޮގްާރމުތައް ނުރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުމަސްތުވާތަކެތީގެ 

     )12( ޕްރޮގްރާމުތައް؛ ގެމަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ

     )13( ނަފްސާނީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބޭުންނވާނެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

     )14( ކައުންސެލިންގ ދިނުމުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތައް؛

     )15( ކުރުމުގެ ފަންނުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމުތައް؛ ތަރުބިއްޔަތުދަރިން 

     )16( ކުށުގެ ވެށްޓާ ގުޅޭގޮތުން މައިންަބފައިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

ކުށްކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ 

 ؛ޕްރޮގްރާމުތައް

)17(     

     )18( ތައް.ޕްރޮގްރާމު ދީނީ ތަޢުލީމު އުނގަްނނައިދޭ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަާރތްތަކުްނ ހިންގާ ތަމްރީުނ 

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީެގންވާ ޕްރޮގްރާމުތައް

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަށް ވަކިން ޑިޕާޓްމަންޓުން ޕްރޮގްރާމު  ،ހުރިނަމަ

ފަރުމާކޮށް ހިންގުން ލާޒިމެއް ނޫެނވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކާއެކު އެްއބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ 

 ތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.މަތީން ކުޑަކުދީންނަށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު

   (ބ)

 ކަމަށްވާ ހާލަތުގައިޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމަާނ ފިޔަވަޅަކީ، ބަދަލެއް ދިނުްނ 

 ކުރުން ނުވަަތ ޖޫރިމަނާ ކަމަށްވާ ހާލަތުގައިނުވަތަ ބަދަލުގައި ކަމެއް ކޮށްިދނުން 

ބަދަުލދިނުާމއި ޫޖރިމަާނގެ   .41 (ހ)

 ފިޔަވަުޅއެުޅން 
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ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން ކުއްޖާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅާ އިތުރު  އެ ،ކަމަށްވާ ހާލަތުގައި

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.ޔަވަޅުތަކެއް ފި

ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މާލީ ތަނަވަސްކަްނ  ޖޫރިމަނާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހުރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް 

   (ށ)

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނުމުގެ ބޭނުމަށް މުޖުތަަމޢަްށ 

އަންަނނިވި  ،ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް

 ދާއިރާތަކުން ހިންގިދާނެއެވެ.

މުޖުަތމަޢަށް   .42 (ހ)

ޚިުދމަތްކުުރމުގެ 

 ޕްރޮްގރާމުަތއް 

     )1( ރަށުތެރެ ސާފުކުރުން؛

     )2( ތިމާއަށް އެނގޭ ހުނަރެއް އަނެއްާކއަށް ދަސްކޮށްދިނުން؛

     )3( އެފަދަ ކަމެއް ކުރުވުން؛ ،ނަމަ އާންމު މަންފާއަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭ ފަދަ ކުއްޖެއް

ނުވަތަ  ބޭނުންވެގެންމުޖުތަމަޢަށް އެ ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

 އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެގެން ިހޭލސާބަހަށް ހިންގޭ ކޮންމެ ހަރަކާެތއް؛

)4(     

ތަކުގައި ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުދިނުމަށާއި  ތަޢުލީމު

 ބައިވެރިކުރުން.

)5(     

     މި މާއްދާގެ ،ޑިޕާޓްމަންޓް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އިސްނަގައިގެން ހިްނގާ

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނެއްގައި ހިމެނުމަްށ 

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުން މި ބަލައިގަނެ އެފަދަ 

   (ށ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކުއްޖާއާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޔުނިީޓ 

ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ  ،ކުރަންވާނީ  އެ ފިޔަވަޅު ތަންފީޛު ،ކޮންފަރެންސިންގ ހިމަާނނަމަ

ފަލްސަފާތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް ކަމާބެޭހ ޚާއްޞަ ަތމްރީނު ލިބިފައިާވ 

 ފެސިލިޓޭޓަރެކެވެ.

ކޮމިޔުނިޓީ   .43 (ހ)

 ކޮންފަރެންސިންގ

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާއާިއ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގަގއި ބައިވެރިކުރާން 

އަްނަނނިވި ފަރާތްތަކުގެ  ،ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުންޖެހޭކަމަށް ފެސިލިޓޭޓަރު ކަނޑަައޅާ 

 ހާޒިރުގައި ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

   (ށ)

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ބެލެނިެވރިޔާ ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި 

 ؛މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތެއް

)1(     
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     )2( ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހުރިނަމަ އެ ފަރާތެއް؛ ކުޑަކުއްޖާގެ

     )3( ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ފުލުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ފުލުހެއް؛

     )4( ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް؛

     )5( ރކަރެއް.ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ކޭސް ވާ

ކޮންފަރެންސިންގ ތަންފީޛުކުރަންވާނީ ކުއްޖާއަށް ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަމުގެ ކޮމިޔުނިޓީ 

ކުއްޖާ  ،އިހުސާސް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށެވެ. ެއހެންނަމަވެސް ކުއްޖާ ލަދުގަްނަނވައިލުމާއި

ގުޅެގެންވާނެ ފިޔަވަޅު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ގެން ކުށްވެރިއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ، އެ

 ހަމަތަކެއް ނޫނެވެ.

   (ނ)

ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ ހަަމތަކާއި އުސޫލުތަކާ  ،ކުއްޖެއްގެ ޚާއްޞަ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި

ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީްނ ކުއްޖާގެ ހާލަތާއި ސުލޫކާ އެކަށީެގންވާ ބަސްމަގަކާއި 

 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ރާގަކުން ކުއްޖާއާ ވާހަކަދެއްކުމަށް މި 

   (ރ)

ގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޑިޕާޓްމަްނޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސް

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ެއކުލަވައިލާ ސުލޫކީ 4ނުވިނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ 

 މިންގަނޑަށް ތަބާާވންވާނެއެވެ.

   (ބ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކަނޑައަޅާއިރު، އެ ކުއްޖާއާމެދު ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ 

ޑައިވަރޝަން  ،ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާނަަމ، އެ އޯޑަރު ތަންފީޛުކުރާެނ ޮގތް އޯޑަރެއް

 ފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.ޕްލޭނުގައި ހިމަނައި

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭނުަގއި   .44 (ހ)

މައިްނބަފަިއންނާ 

ބެހޭޮގތުން ވަކި ކަެމއް 

 ކަނޑަެއޅުން 

ކުން ކުރެ އަންނަނިިވ ހާލަތްތަ ،ކުއްޖާގެ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅުމުގައި

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ެބލެވޭނަމަ، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ 

ބެލެނިވެރިޔާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންާވ 

  ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުަވަތ ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާއާމެދު އިހުމާލުވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވުން؛

)1(     

ކުއްޖާގެ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއާ މުޢާމަލާތުކުރުމާއި ކުއްޖާ 

ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ފަންނީ އެީހތެރިކަން މައިންަބފައިންނަްށ  ތަރުބިއްޔަތު

 ާފހަގަކުރެވުން؛ބޭނުންވާކަން 

)2(     
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ށް ބޭނުންވާކަްނ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަްށ އިތުރު ހޭލުންތެރިކަމަ

 ފާހަގަކުރެވުން.

)3(     

ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ނިންމޭ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް 

ކަނޑައެޅޭ ތުހުމަތުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ޖުަނޙްގެ ކުށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ކުއްޖާއަށް 

 ަހށްވުރެ ދިުގވެގެން ނުވާނެއެވެ.(ދޭއް) އަހަރުދުވަ 2ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ މުއްދަތު 

ޑަިއވަރަޝންގެ ުމްއދަތު   .45 (ހ) 

 ކަނޑަެއޅުން 

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމޭ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ޢަމަލަީކ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ކުއްޖާއަށް 

(ަފހެއް) އަހަރުދުވަަހށްވުރެ ދިގުވެގެްނ  5ކަނޑައެޅޭ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ މުއްދަތު 

 ނުވާނެއެވެ.

   (ށ)

މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛުވަމުންދާ ގޮތާމެދު  ކުއްޖާގެ

މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ބާއްވަމުން ގެންދާނީ ިކހާ މުއްދަތަކުންކަން 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑައިވަރޝަން 

 އުސޫލުން ބޭރުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 އެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭން   .46 (ހ)

ތަންފީުޛވަމުްނދޭތޯ 

 ބަލަމުން ގެންިދއުން 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ބާއްވާ ކޭސް 

 ސަސާތައް ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. ކޮންފަރެންސިންގގައި، ކަމާބެހޭ މުއައް

   (ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގގައި، ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން 

ތަންފީޛުވަމުންދާ ޮގތާމެދު މަްޝވަރާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނާމެދު 

ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅަންވާނީ، ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގގައި އެއްވެސް ގޮތެއް އެއްވެސް 

 ކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެްނނެވެ.ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަ

   (ނ)

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގގެ މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެން ކުއްޖާެގ 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް މަދުކުރުމާއި، ނުވަަތ 

މެނިފައި ނުވާ ބައެއް ފިޔަވަޅު އިތުރުކުރުމަކީ، އެ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅި ހި

ފަރާތަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެފަދައިން ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ 

ކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށާއި ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން  ،ބަދަލެއް

 ކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭނަށް   .47 (ހ)

 ބަދަުލގެނަުއން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑަިއވަރޝަން ޕްލޭނަށް ގެންނަ ބަދަަލކީ، ޑައިވަރޝަން 

ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ނިމިގެންދާ 

ވާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާނީ  ގޮތަށް ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ މުއްދަތު ކުރުކުރުން ކަމަށް

   (ށ)
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ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންާޓ ގުޅިގެން ކޭސް  ،ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު

 ކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގންނެވެ.ކޮންފަރެންސިންގގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަ

ކުއްޖާއާމެދު އޭގެ  ،ބުނެފައިވާ ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި 

އެހެނިެހން ރިޕޯޓުތަކާއި، ޑައިވަރޝަން  ،ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އެސެސްމަންޓްތަކާއި

ކުއްޖާގެ ހާލަތަށް ބަަދލެއް  ،ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި

ޢާޔަތްކޮށްގެން ޑިޕާޓްމަންޓުްނ އައިސްފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަމުގެ މައްޗަށް ރި

 ރކަރެވެ. ކުއްޖާއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކޭސް ވާ

   (ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެޭވ ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންޓުގައި އަންނަނިވި ކަންަކްނ 

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

   (ރ)

     )1( ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ކުއްޖާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރާއި ގޮތް؛

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ކުއްޖާ ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން ކުއްާޖގެ އުޅުމާއި 

 ހާލަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަްއ؛

)2(     

     )3( މުގެ ރިސްކް މިހާރު އޮތް ދަރަޖަ.ކުށަށް އަރައިގަތު

ޑައިވަރޝަން  ،ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެެވ.ޕްލޭނުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުއްޖާ ފުރިހަމަކޮށްފި 

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭން   .48 (ހ)

 ނިމުމަކަށް އައުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ޮއތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަީތން 

      ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ބަދަުލ ގެނައުމުގައި ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ މުއްދަުތ 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޑައިވަރަޝން ޕްލޭނަށް އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެކަްނ  ،ނަމަވެސް އެހެން

 ވުމުގެ ކުރިންނެވެ.ކުރަންވާނީ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ މުއްދަތު ހަމަ

   (ށ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނެއް ނިމުމަކަށް 

ޢަދުލުގެ ޤާނޫުނ) ެގ (ކުޑަކުދިންގެ  2019/18ނާންނާނެކަމަްށ، ޤާޫނނު ަނންަބރު 

 މަށް ބަލަންވާނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނު  39

   (ނ) 

ތުކުރެުވނު ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކުއްޖާ ފުިރހަމަކޮށް ނިމުމުްނ، ކުއްޖާގެ މައްަޗށް ތުހުމަ

 މައްސަލަ ނިމުނީއެވެ.

ޑަިއވަރަޝން ޕްޮރގްާރމު   .49 (ހ)

 ފުރިހަމަުކރުން 

ކުއްޖާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ިއދާރާއަކުން ދޫކުރާ 

   (ށ)
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އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއްގައި ކުއްޖާއަކީ އެފަދަ ތުހުމަތެއް ުކރެވުނު ކުއްޖެއްކަން 

ބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމުލައެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލަފުޒެއް ހިމަނައިގެން އެނގޭފަދަ އި

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުގެ ތެރޭގައި 

ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ ކުށުގެ ރިކޯާޑބެހޭ ލިސްޓެއްގައި އެ ކުއްޖެއްގެ ނަން ހިމަނައިގެްނ 

        ކުން ކުށުގެ ރިކޯޑު ޗެކްކުރާއިރު ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތަ

 ންނަގޮތަށް ޮއވެގެން ނުވާނެއެވެ.އެ ކުއްޖާގެ ނަން ފެ

ކުއްޖާގެ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ުނވަތަ ޑައިވަރޝަން 

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއާމެުދ އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާގެ 

މާއްދާގެ މަޞްލަޙަތުގައި ނުވަތަ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މަޞްލަޙަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މި 

 ނާޅައެވެ. (ށ) ހުރަހެއް

   (ނ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވާނަމަ، 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހިމަނައިގެން ޚާއްޞަ 

 ންސިންގއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ކޭސް ކޮންފަރެ

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭނާ   .50 (ހ)

 ޚިލާފުވުން 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގެ ފިޔަވަޅަކާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަކާއި އެކަމާ ގުޅިގެން 

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ބަދަލެްއ ގެންނާނީތޯ ނުވަތަ ޑައިވަރަޝން ޕްލޭނާ ކުއްޖާ 

މި މާއްދާގެ  ،ޚިލާފުވީކަމަށް ބަލައި ކުއްޖާއާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނީތޯ ކަނޑައަޅަންވާނީ

ދަށުން ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގގައި ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށް  (ހ) ގެ

މިގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅި ފަރާތުްނނެވެ. އަދި  ،ބިނާކޮށް

ނަ މުއައްސަސާތައް އެކަމުގައި ދެކޭ ގޮތް އެއީ ކުއްޖާގެ ގި ،ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގައި

 ތް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. ގޮމަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު

   (ށ)

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅަކާ ކުއްޖާ 

ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރު ޑައިވަރޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް 

 ބެލުމަށްވުރެ ނުެބލުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ޕްލޭނާ ކުއްޖާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބަލައިގެން ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ޑައިވަރޝަން 

ވެސް ކުއްޖާއާމެދު  ކުރަންވާނީ، ޑައިވަރޝަްނ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ބާޠިލު

 ލަތެއްގައެވެ.ޑައިވަރޝަންގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތިއްޖެ ހާ

ޑަިއވަރަޝން ޕްލޭން   .51 (ހ)

 ބާޠިލުކުރުން 

ޕްލޭން ބާޠިލުަކމަށް ކަނޑައެޅުމުން، ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނަށް ޑައިވަރޝަން 

ޢަމަލުކުރަން ކަނޑައެޅުނުއިރު، ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލަ އޮތް 

ތަޙުޤީޤު  ،މަރުޙަލާއަކުން ފެށިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

ޑައެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ކަނ ،މަރުޙަލާގައި އޮތްނަމަ

   (ށ) 
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޮފނުވުމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލައިގައި 

 ތެއް ކަނޑައެޅުން ހިމެނޭނެއެވެ.ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮ

ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނާ ޚިލާފުވެގެން ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން އެޅި ފިޔަވަޅު 

ިއ ކޮށްފަ ސަބަބަށްޓަކައި ކުއްޖާ ބަންދުކަނޑައަޅާ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެބާޠިލުކަމަށް 

 ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ.

   (ނ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ބާޠިލުވުާމ 

ޙަލާގައި ގުޅިގެން ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރު

ޤާނޫުނ  ،އި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަަމށް ބެލެވޭ ޤާޫނނީ ސަބަބެއް މެދުެވރިވެގެންކޮށްފަބަންދު

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  2019/18ނަންބަރު 

މާއްދާ ހުރަހެއް އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމަކަށް މި 

 .ނާޅައެވެ

   (ރ)

ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތިގެން ނުަވަތ 

ކުއްޖާއާމެދު ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ، ޑައިވަރޝަން ޕްލޭން ބާޠިލުކުރަން ޖެހިގެން

ދަޢުވާކުރުމުގައި ޑައިވަރޝަން ނިޒާމުގެ ބޭރުްނ ދެވެންުހރި އެންމެ ލުިއ 

ިދނުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާަތކުން މަސައްކަތް ފުރުޞަތުތަކެއް ކުއްޖާއަށް 

 (ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  2016/12ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ަނސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމާއި އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން 

 މެއް ދޭންވާނެއެވެ.އްޞަ ސަމާލުކަފަދަ ފުރުޞަތުތައް ކުއްޖާއަށް ިލބިދިނުމަށް ޚާ

   (ބ)

 ހަވަނަ ބާބު 

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް 

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުފައްދައިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގޭ، ރިހެބިލިޓޭަޝން 

ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ަމރުކަޒެއްގެ ޤާނޫނީ 

މަގުސަދުތައް ހާސިލުވާނޭ މިންވަރަށް ހިންގާ އަންނަނިވި ބާވަތްަތކުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 

 ހިންގަމުންގެންދާކަން ޑިޕާޓްމަްނުޓން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަުކަގއި ހިންގާ   .52 (ހ)

އް ާޤނޫނީ ޕްރޮްގރާމުތަ 

މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭކަން 

 ކަށަވަރުުކރުން 

ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަުލގައި ތިބޭ ކުދިްނނަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ހިންގާ  

 އިންޓަރވެންޝަން ޕްރޮްގރާމުތައް؛-އަރލީ

)1(    

    )2( އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރާ ޕްރޮގްރާމުތައް؛
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ޑްރަގް އޭޖެންސީން ިހންގާ ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭަޝން ނުަވތަ ފަރުވާގެ  ނޭޝަނަލް

 ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)3(    

އަދި ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައިނުވާ ކުށްކުށުގައި  ކުށް ކަމުގައިނުވާ އަނިޔާވެރި 

 ޝާމިލުވާ ކުދިންނަށް ިހންގާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)4(    

ޢަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިންނަށް ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކާއި ޖިންސީ 

 ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)5(    

އަނިޔާވެރި ކުށްތަކާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)6(    

ނައުމަށް މުޖުތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށް ތިބުަމށްފަހު މުޖުތަމަަޢށް އަނބުާރ ގެ

ކެއަރގެ -އާްފޓަރ ،އިންޓަރގްޭރޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކާއި-ރީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ

 ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)7(    

އެކި ސަބަބުތަކަްށ  ،ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި 

ރީހެިބލިޓޭްޓ ކުރުމަށް  އި ޝާމިލުވާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށްޓަކައި ކުށްކުރުމުގަ

 ޓަކައި ހިންގާ ޚާއްޞަ އެހެނިހެްނ ޕްރޮގްރާމުތައް؛

)8(    

    )9( .ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީނު 

ރާމުތަްއ މަރުކަޒުތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޕްރޮގް

އެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިިވ  ،ރުމުގައިކު މުންދާ ގޮތް ކަށަވަރުހިންގަ

 ކަންކަން ބަލައި ރިވިއުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

އެ މަރުކަޒެއްގެ ޤާނޫނީ މަގުސަދަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަްނނަނިވި ފަރާތްތަކަްށ 

 ؛ޕްރޮގްރާމުތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާކަން

)1(    

     ،ޢަމަލުތައް ކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު 

 ؛އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް

1.1     

އެ ކުދިންގެ  ،ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި

 ؛އިލާތައްއާ

1.2     

 ،އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުށަށް އަރައިގަންނަން މެދުވެރިވާ ކުދިންނާއި

 އިލާތައް.އާއެ ކުދިންގެ 

1.3     
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އެ މަރުކަޒެއްގެ ޤާނޫނީ މަގުސަދު ހާސިލުވުމުގެ ބޭނުމަށް ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ 

ކުރެވޭނެ  ފަލްސަފާގެ އުސޫލުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޛު 

ކައުންސެލިންގ މިންވަރަށް، އެ މަރުކަޒަކުން ުހށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި، 

ލިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ފެމިލީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ގްރޫޕް ކައުންސެ

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސްތަކާއި، ކޭސް  ،ކޮންފަރެންސްތަކާއި

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،   ،ކޮންފަރެންސްތަކާއި

ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ އިންޓެންސިްވ 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،  އާންމު  މަޢަށް ިޚދުމަތްޕްރޮގްރާމުތަކާއި، މުޖުތަ

އިލާގެ ހާލަތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ އާޕްރޮގްރާމުތަކާއި،  ކުއްޖާއާއި 

 ފައިވާކަން.ރީހެބިލިޓޭަޝންގެ އެނޫން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިމަނައި

)2(    

އެ މަރުކަޒެއްގެ ޤާނޫނީ މަގުސަދު ހާސިލުވާނެ މިންވަރަށް ކުއްޖާ 

ތައް އެކެހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެޭހ ހާލަތުގައި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމު

 ހިމެނިފައިވާކަން.

)3(    

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މޮޑިއުލް އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ އެއިން ކޮންެމ ބާތެއްގެ 

ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވާ ފަންނީ 

 ޝާދުގެ މަތީންކަން.ލަފަޔާއި އިރުމީހުންގެ 

)4(    

(ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިާވ  2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު 

   މަރުކަޒަކުން ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ އެހެްނ ފަރާތެއް މެދުެވރިކޮށްގެން ކަމަށް ވާނަަމ، 

އެ ފަރާތަކުން ހިންގާ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް މި ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެޭތ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމެއްކަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަށަވަރު 

މަރުކަޒަކުން ެއހެން    .53

ފަރާތެއް ެމުދވެރިކޮށް 

ހިންގާ ޕްޮރްގރާމުަތއް 

ޤާނޫނީ ިމންަގނޑުތަކަށް 

 ފެތޭކަން ކަށަވަރުުކރުން 

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އަސަރުކުރަމުންދާ މިންވަރު އެނގޭެނ 

ގައި ބައިވެރިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ރިިހބިލިޭޓަޝން ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމުތަކު

މާތު މަޢުލޫޑިޕާޓްމަންޓުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަށް މަރުކަޒުތަކުން އެ  ކުދިންގެ ރިކޯޑު

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާމުތަުކަގއި   .54

ބަިއވެިރވާ ކުދިްނގެ 

 ރެކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭންޖެހޭ ހާލަުތ 

މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ މަރުކަޒުތަކުން އަންގަމުންދާ ކުދިން ވަކިން 

ކޯޑު ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ އެނގޭނެހެން އެކަމުގެ ރި

ކުދިންނަށް ބޭުނންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭކަން ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ކަށަވަރުކުރަމުން 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މަރުކަުޒަގއި ތިބޭ   .55 (ހ)

ކުދިންނަށް ޭބނުްނވާ 

ޞިްއޙީ ފަރުވާ ލިބޭަކން 

 ކަށަވަރުކުން 
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ކުދިންނަށް ޞިއްހީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ދަތިކޮށް ކަންތައްތަކެއް މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 

ސަމާލުކަމަށް  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން މިނިސްޓަރުގެ ،ދިމާވާކަމަށް ފެންނަ ނަމަ

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފުޒެއް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ 

     މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 .އެ އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައި އެވާ މާނަކުރުމެވެ

 މާނަކުރުން   .56

"ރުޖޫޢީ އިންޞާފު" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ުކށުގެ ސަބަުބން ސީދާ އަސަރުކުރި 

ފަރާތްތައް އެކުވެ، ެއ ފަާރތްތަކުގެ އިހުސާސްތަކާއި ޭބުނންތައް ދެނެަގނެ،  

މީހުންނަށާއި ގުޅުްނތަކަށް ިލބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްޭދނެ ގޮތެއް އެކުަލވައިލައި، ކުއްޖާެގ 

ނުވާނެ ގޮތް ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު  މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުފަރާތުން 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.

   (ހ)

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިްނނާއި، ޝަރުޢީ 

ކުއްޖާގެ  ،ޤާޫނނީ ބެެލނިެވރިންނާއި ،ބަލަދުވެރިންނާިއ، ޙަޟާނަތު ިލިބފައިވާ ފަރާތާއި

ކު ހަވާުލވެ ތިބޭ ީމހުންަނށެވެ. ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާިއ، ބެލެނިވެރިކަމާ އެ ވަުގތަ

ޙަޟާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ޤާނޫނީ ބެެލނިވެރިން މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ    ،(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި 2000/4

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

   (ށ)

ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިާނއީ މަސްއޫލިއްޔަތު "

      އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި ވާނަމަ، މީާލދީގޮތުން އުމުރުން

(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުާވ ކުޑަކުދީންނަށެވެ.  18  (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި،  15

ރު ފުރިފައިނުާވ (އަށާރަ) ައހަ 18އީ މީލާދީޮގތުން އުމުރުން އެނޫން ހާަލތުގައި އެ

 .ވެކަށެކޮންމެ ކުއްޖަ

   (ނ)

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދީންގެ ''

އެ ކުދީންެގ މަޞްލަޙަތުަގއި މަސައްކަތްކުރާ  ،ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށާއި

 އިދާރާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ

    ލިޓެމްއާިއ -ޝަރީޢަތަށް ހުަށހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ގާޑިއަން އެޑް

ކިއުރިޔައިގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ފަާރތްތަކާއި، ާޤނޫީނ -އަމިކަސް

   (ރ)
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މާޔަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ކުއްޖާގެ މަްޞލަޙަތު ޙި ،ވަކީލުންނާއި

 .ގަބޫލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާްތތަަކށެވެ

  ،ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ހާދިާސއެއް ހިނގުމުން"

އެ މައްސަލައިގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު މުއައްސަސާތަކާއި 

އެހީތެރިއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ލިުބނު ގެއްލުން ފޫބައްަދން މަސައްކަތްކުރުމަށް މުޖުތަމަޢުން 

 .ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކަށެވެ

   (ބ)

   (ޅ) "އާއިލާގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ފަރާްތތަކަށެވެ.

     )1( ؛މަންމަ / ބައްޕަ

     )2( ؛މާމަ / ކާފަ

     )3( ؛ދޮންބައްޕަދޮންމަންމަ / 

އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުން ނުަވަތ ކުދިން/ އެއްބަފާ މީހުން ނުަވތަ 

 ؛ކުދިން /އެއްބަނޑު މީހުން ނުވަަތ ކުދިން

)4(     

     )5( ؛ބޮޑު ދައިތައިން / ބޮޑު ބޭބެއިން 

     )6( ؛ޅިޔަންފަހަރިން

     )7( ؛ބެލެނިވެރިޔާ

ކުއްާޖގެ އާއިލާގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި  ،ކުއްޖާގެ ހާލަތަށް ބަލައި

 ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދޭ ފަރާތް.

)8(     

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދާޚިލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

   (ކ)

ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދާޚިލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

   (އ)

"ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާތަްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކުަޑކުދީންގެ ޢަދުލުގެ 

 ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކަށެވެ.

   (ވ)

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން" "

ނުވަތަ "ތުހުމަތުގައިވާ ކުިދން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ 

   (މ)
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ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ނުވަަތ 

 .ކުދީންނަށެވެ

(ޖިނާއީ  2016/12ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" "

 .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށްތަކަށެވެ 22އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

   (ފ)

(ކުޑަކުދިންގެ  2019/18"ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނަ މާއްދާ 17ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އަށެވެ.

   (ދ)

 ،ކުޑަުކދިންގެ ހާލަތާއި "ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ،ބޭނުންތަކާއި 

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

   (ތ)

ކުރާ އިޢުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާދިވެހި ސަރުކާރު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު   .57
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