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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިން، އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގައި ދޫކޮށްލުމު 
 
     )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ާޤނޫނު( ގެ 2019/18ޤާނޫނު ަނންބަރު ، މިއީ )ހ(  .1 ނަން  ފާއިރުތަޢާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް  80
މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަުލކުރުމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ  82ތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުޢަމަލުކުރާނެ 
ކުދިން ކުރިއަށްވުރެ  ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ

މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ 
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ 

ތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ކުދިން އުސޫލު
        ތައް އުސޫލުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ދޫކޮށްލުމުޕެރޯލްގެ ދަށުން 

ވަނަ  114ވަނަ މާއްދާއާއި،  94ޓަކައި، އެ ޤާނޫނުގެ  ބަޔާންކުރުމަށް
( ވަނަ 7) )ހ( ގެ ( ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ މާއްދާގ6ެ) ގެ )ހ( މާއްދާގެ

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ލަވައިލައި ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކު

މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިްނ، އެއް މަރުކަޒުން މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " (ށ)  
ގައި ޢަމަލުކުރާނެ ދޫކޮށްލުމުއަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

 އެވެ.  ގޮތުގެ ގަވާއިދު"

 ލުކުރުމެވެ.ހާސިއަންނަނިވި ކަންކަން  ކީ،ދަގުސަމަމި ގަވާއިދުގެ   .2  ުގސަދު މަ

އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ކޯޓު  (ހ)  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިާވ ކުދިން،  ންމުއްދަތު

މުުޖތަމަަޢށް އަލުން  ގޮތެއްގެ މަތީންލޭނެ އްތެރިކަން ނުގެ އުމުޖުތަމަޢުގެ ރައްކަ
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ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ޕެރޯލްގެ  ޓަކައި، ަކނޑައެޅޭ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް
ނުަވތަ ކުއްޖާ ހުރި މަރުކަޒަށްވުރެ ކުއްޖާއަށް އި، ކޮށްލުމާދަށުން ދޫ

ލުތައް ސޫމިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ އެހެްނ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ އު
 .ކަނޑައެޅުން

 
  މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް  )ށ(  

މަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ކޮށްލުބަދަލުކުރުމަށް އެދި، ނުވަތަ ޕެޯރލްގެ ދަށުން ދޫ
ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް 

        ކޮށް، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން
ޓަކައި ކޮމިޓީއެއް  އެ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

ލިއްޔަތުތަކާއި، އެ ކޮމިޓީ ިހންގުމާބެޭހ އޫލުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ ަމސްވައިއެކުލަ
ކަންކަން ބަޔާންކުރުމާއި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ބެލުމުގައި 

 .ބަޔާންކުރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު

 މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް  )ނ(  
މަށް ެއދި ކޯޓަށް ކޮށްލުބަދަލުކުރުމަށް އެދި، ނުަވތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ

 ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

ކުޑަކުދިްނގެ ރެޒިެޑންޝަލް 

މަރުކަޒުތަާކއި އެ ަމރުކަޒުތަުކގެ 
 ލުތަފުސީ

ކުޑަކުދިންގެ  ކޮްށފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 80ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  .3
ގެ ތުބާވަ )ތިނެއް(  3އަންނަނިވި  ،ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް ބެހިގެންވަނީ

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރ: މިއީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ހާލަތަށް  )ހ(  
ބިނާކޮށް އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންާވ ޚާއްޞަ ފަރުވާތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަރުވާ 

ޓަކައި އެ ފަރުވާގެ މުއްދަތަށް ކުދިން ދިރިއުޅެވޭނެ  ނުވަތަ ފަރުވާތައް ދިނުމަށް
 ގޮތަށް އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޝެލްޓަރ ނުވަތަ ާހފްވޭ ހައުސް: މިއީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  )ށ(  
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލޯންގ ޓަރމް ރެސިޑެންޝަލް ކެއަރ ފެސިލިޓީއެއްގައި

ުކޑަކުދިންގެ  ކޮށްފައިވާވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 4ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 
އަނބުރާ  އްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކުދިން ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒެއްގައި ވަކި މު
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   ނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުތުމަށް ތަްއޔާރުކުރުމަށް ބޭނުމުޖުތަމަޢަށް 
 ޓަކައި އެ ކުދިން ބަިއތިއްބުމަށް އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކެވެ. ހިންގުމަށް

         ލޯންގް ޓަރމް ރެޒިޑެންޝަްލ ކެއަރ ފެސިލިޓީ: މިއީ ކަނޑައެޅޭ  )ނ(  
ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު، ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢު ބަިއވެރިވެވޭނެ 

މުއްދަތަކަށް ކުދިންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް އުފައްދާ ފަދައިން ދިގު 
 މަރުކަޒުތަކެވެ.

ކުޑަކުދިްނގެ ކަރެކްޝަނަލް 

މަރުކަޒުތަާކއި އެ ަމރުކަޒުތަުކގެ 
 ލުތަފުސީ

ކުޑަކުދިންގެ  ކޮްށފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 82ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
ގެ ތުބާވަ)ދޭއް(  2އަންނަނިވި  ،ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތައް ބެހިގެންވަނީ

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންަޓރ: މިއީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަްނދުކުރުމަށް  (ހ)  
ދިން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރާ ކު

 މަރުކަޒުތަކެވެ. ރާކުޞައްުބމަށް ޚާއްއިތިއެހެން ކުދިން ބަފިޔަވައި 

ލޯންގް ޓަރމް ސެކިޔޯ ފެސިލިޓީ: މިއީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަްނދުކުރުމަށް  )ށ(  
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްަތއް ކުރާ، 

 ރާކުޞަތިްއބުމަށް ޚާއްއިގެން ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ކުދިން ބަތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށްޖުމު
 މަރުކަޒުތަކެވެ.

ކުޑަކުދިްނގެ ރެޒިެޑންޝަލް 

މަރުކަޒުތަުކަގއި ތިބޭ ކުދިން 
އެހެން ަމރުކަޒުތަކަށް 

 ބަދަލުކުުރން 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 80ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ( .5
 R-79/2023 ފަިއވާ ގަވާއިދު ނަްނބަރުވައިލައިމިނިސްޓްރީން އެކުލަ

 ކޮށްފައިވާ)ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާން 
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް، މުޖުތަމަޢުގެ 

މުޖުތަމަަޢްށ އަލުން  ޮގތެއްގެ މަތީން ތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ކައުރައް
ވުރެ ކުއްޖާއަށް  ކުއްޖާ ހުރި މަރުކަޒަށް ޓަކައި،  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް

މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންގެ އެފަދަ އެހެން ރެޒިޑެންޝަލް 
މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިޭދންވާނެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި 

ހުރި ޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާކުއް ،އެންމެ އިސްކަންދޭންވާނީ
 ށެވެ.ކަގޮތަ
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ން ކުޑަކުދިންގެ ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، އެފަަދ އެހެން 
ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، އަންނަނިވި 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުދިންނަެށވެ.

ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓުމަްށ އަމުރުކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުްނ  (1)   
 3/1ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ 

 )ތިންބައިކުޅައެއްބައި( ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވުން؛

)ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް  R-79/2023 ގަވާއިދު ނަންބަރު (2)   
މަރުކަޒުތަކުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަުށން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިންނުފަރުވާ ޕްލޭ
 ލުކޮށްފައިވުން.ހާސިބޮޑުބައި 

    މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުދިން،  )ނ(  
ްނ، ުކޑަކުދިންގެ ތީމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  7މި ގަވާއިދުގެ 

    އެހެން ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ކުއްޖާ 
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް  ފައި ހުރި ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަށްޓައިބަހައް

ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިްނ، އެއް މަރުކަޒުން 
 ،އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށްިދނުމަށް އެދި މަރުކަޒުތަކުން ހުށަހަޅާނީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށެވެ.

ކުޑަކުދިްނގެ ކަރެކްޝަނަލް 
މަރުކަޒުތަުކަގއި ތިބޭ ކުދިން 

އެހެން ަމރުކަޒަކަށް 
ޕެރޯްލގެ ދަުށން ، ބަދަލުކުުރމާއި 

 ދޫކުރުން 

  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  82ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ( .6
ހޭ ގަާވއިދެއްގައި އެކުލަވައިލާ ކަމާބެމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ އެންމެހައި ކުޑަކުދިންގެ  ބަޔާންކުރާ
 ގޮތެއްެގ މަތީން ތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ަކއުކުދިންނަށް، މުޖުތަމަޢުގެ ރައް

   ޓަކައި، އަދި ކުްއޖާ ހުރި  މުޖުތަމަޢަށް އަުލން އަހުލުވެިރކުރުވުމަށް
ގުފަހިކުރުމުގެ ވުރެ ކުއްޖާއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށް މަ މަރުކަޒަށް

ގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް އެހެން މަރުކަޒަކަށް )ލޯްނގް ޓަރމް 
ސެކިޔޯ ފެސިލިޓީން ޖުވެނައިލް ިޑޓެންޝަން ސެްނޓަރަކަށް(، ނުވަތަ ގަވާއިދު 

)ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކުގެ  R-79/2023ނަންބަރު 
ންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ކުޑަކުދި ކޮށްފައިވާގަވާއިދު( ގައި ބަޔާން
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ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އެންމެ 
 ށެވެ.ކަހުރި ގޮތަޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާކުއް ،އިސްކަންދޭންވާނީ

  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  82ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ހޭ ގަާވއިދެއްގައި އެކުލަވައިލާ ކަމާބެމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ އެންމެހައި ކުޑަކުދިންގެ  ކުރާބަޔާން
 ގޮތެއްެގ މަތީން ތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ަކއުކުދިންނަށް، މުޖުތަމަޢުގެ ރައް

            ޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ  މުޖުތަމަޢަށް އަލުން އަުހލުވެރިކުރުވުމަށް
ގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމުވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު، ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

ކުއްޖާގެ  ،ލިބިދޭންވާނެއެވެ. އަިދ، މިކަުމގައި އެންމެ އިސްކަންދޭންވާނީ
 ށެވެ.ކަމަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަ

ން ކުޑަކުދިންގެ ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ، ކުއްޖާ ހުރި 

ވުރެ ކުއްޖާއަށް މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ އެހެން މަރުކަޒަކަށް  މަރުކަޒަށް
ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެޭވނީ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު، ޕެރޯލްގެ ން ކަނޑައެތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ެގ ފުރުޞަތު ެދވޭނީ، އަންަނނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާ ދޫކޮށްލުމުދަށުން 

 ކުދިންނަށެވެ.

ބެހެއްޓުމަްށ އަމުރުކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުްނ ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި  (1)   
 3/1މުއްދަތުގެ  ކޮށްފައިވާކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާން ނެރެފައިވާ

 )ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( ަތންފީޛުެވ ނިމިފައިވުން؛

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  82ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ  (2)   
އެކުލަވައިލާ ކަމާެބހޭ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

ދަށުން ކުއްޖާާއ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާ ަފރުވާ ގަވާއިދެއްގެ 
ބޮޑުބަިއ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިންނުޕްލޭ
 ލުކޮށްފައިވުން.ހާސި

    މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ ކުދިން،  )ރ(  
ްނ، ުކޑަކުދިންގެ ތީމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  7މި ގަވާއިދުގެ 

މަްށ ކޮށްލުމަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި، ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ އެހެން 
ފަިއ ހުރި ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. ޓައިއެދި ކުއްޖާ ބަހައް
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      ގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ކުދިން،  މި
   ކޮށްދިނުަމށް އެދި، ނުވަތަ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލު

      ،މަްށ އެދި މަރުކަޒުތަކުން ހުށަހަޅާނީކޮށްލުޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށެވެ.

މަރުކަޒުތަުކން ކުދިން 

ބަދަލުކުުރމަށް ެއދި، ުނވަތަ 

ޕެރޯލްގެ ދަުށން ދޫކުުރމަށް ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  6މާއްދާގެ )ނ( އާއި ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .7
ރިޢާޔަތްކޮށް، އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ކުދިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި، 

މަށް އެދި، ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުވެނައިލް ކޮށްލު ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުްނ ދޫ
ޖަސްޓިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް، ކުދިން 

 ފައި ިތބޭ މަރުކަޒުތަކުން ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.އިޓަބަހައް

 ،މި މާއްދާގެ ދަށުން މަރުކަޒުތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި )ށ(  
 ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ލީ މަޢުލޫމާތު؛ތަފުސީގުޅޭ  ކުއްޖާއާ (1)   

 ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާުތ؛ (2)   

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން  ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލު ނުވަތަ ކުށާ (3)   
 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ

 ތާރީޚާއި، ވަގުތު؛ ނައިކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެ (4)   

 ހުރި ގޮތާއި، ލަތުހާއިރު ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ނައި މަރުކަޒަށް ގެ (5)   
 އަންަގއިދޭ ރިޕޯޓު ނުވަތަ އެސެސްމަންޓް؛ހުރިގޮތް ލަތު ހާނަފްސާނީ 

މުއްދަތު ފެށުނީއްސުރެ، މި މާއްދާގެ  ޓިކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ބެހެއް (6)   
ށް، މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަުމން ޔަދަށުން މަރުކަޒުން ހުށަހެޅުމާ ހަމަ

 މާނީޖިސް ތާއި ލަހާނަފްސާނީ  ތާިއ ލަ ހާއަންނަ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ 
 ކޯޑު؛ރިލީ ތަުފސީއަންގައިދޭ ހުރި ގޮތް ލަތު ހާ

 )އެކެްއ( 1 ފައިވާ ނުވަތަ ގިނަވެެގންދައިއެންމެ ފަހުން ހަ (7)   
ހަމަނުވާ، ކުއްޖާގެ ސައިކޯސޯޝަލް އެސެސްމަންޓް  ދުވަސްމަސް

  ؛ޕްރޮފައިލް ނުވަތަ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓާއި، މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާއަށް މަރުކަޒުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ  (8)   
ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ ރިހެބިލިޓޭަޝން އޮފިސަރުންނާިއ، 
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ހެލްތް އެސިސްޓެންޓުންނާއި، ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި، މަރުކަޒުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ އެފަދަ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން 

 ދީފައިވާ ބަޔާންތައް؛

ކުއްޖާގެ ފަރުވާ ޕްލޭނާއި، އެ ފަރުވާގެ ދަށުން ކުއްޖާ ބައިވެރިވެފައިވާ  (9)   
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ޖެހޭކަމަށް  ލުކުރަންހާސިކުއްޖާގެ ފަރުވާގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުއްޖާ  (10)   
ގެ ދަށުން ނުފައިވާ ލަނޑުދަނޑުތަކާއި، ފަރުވާގެ ޕްލޭޅައިކަނޑައަ

ލުކުރެވުނު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ނަތީާޖތަކުގެ ހާސިކުއްޖާއަށް 
 މަޢުލޫމާތު؛

ފައިވާ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާއަށް ޓައިމަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ބަހައް (11)   
 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތަކުގެ މަޢުލޫާމތު؛

މަށް އެދި މަރުކަޒުން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުއްޖާ ކޮށްލުޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ (12)   
މަްށފަހު ދިރިއުޅޭނެ ތަނާއި، ކުއްޖާ ޕެރޯލްގެ ކޮށްލުދަށުން ދޫޕެރޯލްގެ 
 ވާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ؛ހަމަްށފަހު ކުއްޖާއާ ކޮށްލުދަށުން ދޫ

މަށް އެދި މަރުކަޒުން ހުށަހަޅާނަމަ، ޕެރޯލްގެ ކޮށްލުޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ (13)   
ތަމަޢަށް ކޮށްާފނެ ޖުމަށްފަހު ކުއްޖާއަށާއި މުކޮށްލުދަށުން ކުއްޖާ ދޫ

 އަސަރުތައް ކަމަށް މަރުކަޒުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން.

މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުްނ، އިތުރު  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުށެހެޅުމަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 
ޖަސްޓިސްއިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މަރުކަޒަށް 

       )ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  5ލިޔުމުން އަންގައިފިނަމަ، ގިަނވެގެން 
 ށް މަރުކަޒުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަ

 ،ހުށަހެޅުން ިރިވއުކުުރމާއި 
ކުއްާޖއާ ުގޅޭގޮުތން 

 އެެސސްމަންޓް ެހދުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް  7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .8
ޖަސްޓިސްއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ުހށަހެޅުމެއް 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުން ރިވިއުކޮށް،  10ގިނަވެެގން ލިބޭތާ 
ގުޅޭގޮތުން  ން އެ ކުއްޖާއާތީމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ނުވަތަ  )ށ(  
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން، ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

 ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް؛ (1)   

ތުހުމަތު  ،ކޯޑުގެ އިތުރުންރިއެ  ،ކޯޑެއް އޮތްނަމަރިކުއްޖާގެ ކުށުގެ  (2)   
 ؛ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް

މަރުކަޒުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ ރިޕޯޓާއި، މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާއަށް  (3)   
ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ ރިހެބިލިޓޭަޝން އޮފިސަރުންނާިއ، 

މަރުކަޒުގައި ހެލްތް އެސިސްޓެންޓުންނާއި، ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި، 
މަސައްކަތްކުރާ އެފަދަ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން 

 ދީފައިވާ ބަޔާންތައް؛

 އިކޯ ސޯޝަލް އެސިސްމެންޓް ޕްރޮފައިލް ރިޕޯޓް؛ސަކުއްޖާގެ  (4)   

ވާލުވާ ހަމަށްފަުހ، ކުއްޖާއާ ކޮށްލުޕެރޯލްގެ ދަށުން ކުއްޖާ ދޫ (5)   
 ބެލެނިވެރިޔާގެ އިންޓަވިއު؛

ބެލެނިވެރިޔާގެ  ގެއިރު، ކުއްޖާށްލާކުއްޖާ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮ (6)   
 ؛އުލުޙަ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭނެ މާ ،ހާލަތާއި

ކުއްޖާގެ ފަރާތުްނ  ށާއިން ކުއްޖާއަދޫކޮށްލުމުކުއްޖާ ޕެރޯލުގައި  (7)   
 ؛މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަްށ ފެންނަ ނުރައްކާ

މަރުކަޒުން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ކުއްޖާއަްށ ކުއްޖާ ހުރި  (8)   
 އް؛އަންނާނެ ބަދަުލތަ

 މަރުކަޒުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ސުލޫކު ހުރި ގޮތް؛ (9)   

ހުްނގެ ކުއްޖާ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން ައނިޔާ ލިބުނު މީާހ ނުވަތަ މީ  (10)   
 ؛ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫާމތު

ކުއްޖާގެ ދާއިމީ ބައްޔެއް ހުރިނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކުއްޖާގެ  (11)   
 ޖިސްމާނީ ާހލަތު؛ ނަފްސާނީ ހާލަތާއި،

 
 .ކުށްކުރުމާ މެދު ކުއްޖާ ދެކޭގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު (12)   
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އެސެސްމަންޓް ހަދާާތ ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .9 ކޮމިޓީއަށް ހުށަެހޅުން 
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް  5ގިނަވެގެން 

ން ތީމަ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 ޓަކައި،  ނިންމުމަށް ތެއްއެހެން ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ގޮ

   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮކމިޓީއަށް،  10މި ގަވާއިދުގެ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސްއިން  )ށ(  

          ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މަރުކަޒުން  7ހުށަހަޅާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ 
         ފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ޅައިއެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަ

    ފައިވާ ދައިްނ ހަ ޓުވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެ ޑިޕާޓްމަން 8މި ގަވާއިދުގެ 
މުޅި އެސެސްމަންޓާއި، އެހެން މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 އްސާކުރަންވާނެެއވެ.ހިޑިޕާޓްމަންޓުން ފާހަގަކުރާ ކަންަކން، ކޮމިޓީއާ 
 

ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދާާތ  8މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައި  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 5ގިނަވެގެން 

ތިބޭ ކުދިްނ، ކުޑަކުދިންގެ ކަރެްކޝަނަލް އެހެން މަރުކަޒަކަށް )ޯލންގް ޓަރމް 
ސެކިޔޯ ފެސިލިޓީން ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށް( ނުވަތަ 
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ 

     އްދަށުން ކުއްޖާ ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެ ކު ޕެރޯލްގެވަކި ޝަރުޠުތަކާއެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  10ޓަކަިއ، މި ގަވާއިުދގެ  ނިންމުމަށް

 ކޮމިޓީއަށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ަދށުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  )ރ(  
          ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މަރުކަޒުން  7ހުށަހަޅާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ 

         ފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިުޔންތަކާއި، ޅައިއެ ސަރވިސްއަށް ހުށަހަ
    ފައިވާ ދައި ހަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ސަރވިސްއިން 8މި ގަވާއިދުގެ 

މުޅި އެސެސްމަންޓާއި، އެހެން މަރުކަޒަކަށް ކުއްޖާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ގުޅޭގޮތުްނ އެ ސަރވިސްއިން  ށްލުމާޕެރޯލްގެ ދަށުްނ ކުއްާޖ ދޫކޮ ނުވަތަ

 އްސާކުރަންވާނެއެވެ.ހި ފާހަގަކުރާ ކަންކަން، ކޮމިޓީއާ 
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުްނ މަރުކަޒުތަކުްނ ހުށަހަޅާ  9މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10 ޖުވެަނއިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީ 
   ޓަކައި "ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް  މަށްހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމު

      ،އަންނަިނވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޮކމިޓީއެއް ،ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި
ދުވަހުެގ ތެރޭގައި )ދިހައެއް(  10ކުރަްނ ަފށާތާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު

 މިނިސްޓަރު އެކުލަވައިލަންވާނެއެެވ. 
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 އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ ޑިޕާޓްމަންޓް (1)   

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ (2)   

 ފަރާތެއް؛މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ  (3)   

ތަޢުލީމާބެޭހ ސިޔާސަތުތައް ަތންފީޛު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  (4)   
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއިން 

ޖީގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ނަފްާސނީ ކުޑަކުދިންގެ ސައިކޮލޮ (5)   
ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން  ކަންކަމާ

 ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛

        މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ  (6)   
 ؛ޕެރޯލް އޮފިސަރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (7)   
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ 

 .ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

 ،ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި ކޮްށފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
އި، ކޮމިޓީގެ މާކޮމިޓީގެ ކޯރަކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތާއި، އެ  އި،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

ގޮތާ  ނެކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިްނމާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތާިއ،
ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެެލހެއްޓުމާ ގުޅޭ އިުޖރާއަތުތައް  ނާއި،ގުޅޭގޮތުން

 ،)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 30 ލާތާވައި ކޮމިޓީ އެކުލަ ހިމެނޭގޮތަްށ،
އުސޫލެއް ގުޅޭ  ކޮމިޓީ ހިންގުމާ ،ކޮމިޓީންޖުވެނައިލް ޕެރޯލް 
 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

 ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ިމނިސްްޓރީންނެވެ. )ނ(  

ޖުވެަނއިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން 
 މަްއސަލަ ބެލުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނަިއލް ޕެރޯލް  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .11
ށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަ ކުއްޖާ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް  ،ކޮމިޓީން

ޓަކައި  ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުަމށްޖުވެނައިލް ަމށް ެއދި ށްލުޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮ
 މަށްފަހުަގއެވެ. އަްނނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރު ،ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ
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 ،ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިާވ އެސެސްމަންޓަށްހަދައިކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން   (1)   
އިރުގައި ހުރި ހާލަތާއި، މަރުކަޒުގައި  ނައިކުއްޖާ މަރުކަޒަށް ގެ

 ؛ހުރިއިރު ކުއްޖާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަށް

  ެމދުމާށްލުދޫކޮކުއްޖާއާ އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު ޕެރޯލްގެ ދަށުން   (2)   
ނުވަތަ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ކުއްޖާ 

 ދެކޭގޮތް؛

ގެ ދޫކޮށްލުމުކުއްޖާ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން   (3)   
 ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ލިޭބނެ ފަިއދާ. 

        ކުއްޖާއަކީ ުމޖުތަމަޢަށް  ،ންވާނީށްލަކުއްޖާ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ޫދކޮ )ށ(  
 އަޣުަލބިއްޔަތުންކުމެ އުޅެވޭ ފަދަ ކުއްޖެއްކަމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ނު

 ކުއްޖާ އެފަދައިން ބޭނުންވާނަމައެވެ.  ،ނިންމުމާއެކު

ކުއްޖާ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ، ކުއްޖާގެ  )ނ(  
ކުތުމަށް ނުއެސެސްމަންޓަށް ބިނާކޮށް، ކުްއޖާ ހުރީ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 

ލަތެއްގައިކަމަްށ ކޮމިޓީއަށް ހާލާ ފެށުމަށް ބޭނުންާވ ޙަތައްޔާރުވުމުގެ މަރު
އް މަރުކަޒަށް ކުއްޖާ ބަދަލުކުރުމަށް ބޫލުކުރެވުމާއެކު، އެއް މަރުކަޒުން އަނެގަ

 ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްުވމުންނެވެ.

ށް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ބަދަލުކުރުމަކުއްޖާ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް  )ރ(  
ލިބޭ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ކުއްޖާ  އެދިމަށް ށްލުދަށުން ދޫކޮ

ކުއްޖާ  ،ަމށް ނިންަމންާވނީކޮށްނުލުނުަވތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ ބަދަލުނުކުރުމަށް
ެގ ސަބަބުން ދޫކޮށްލުމުބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ޕެރޯލްގެ ދަށުން 

 ކުއްޖާއަށް ކޮށްފާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. 

ނުވަަތ ޕެރޯލްގެ  ބަދަުލނުކުރުމަށްކުއްޖާ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް  )ބ(  
މަށް ިނންާމނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ކޮށްނުލުދަށުން ދޫ

 ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިއްސާކުރަންވާެނއެވެ. ،ކޯޑުކުރުމަށްފަހުރި

ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ  މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒުން ބަދަލުނުކުރުމަށް (ޅ)  
މަށް ިނންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، އެ ކުއްޖެއްެގ ފަރުވާގެ ކޮށްުނލުދަށުން ދޫ

  ލާ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ޙަމަރުޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދެން އޮންނަ 
އަލުްނ އެ ކުއްޖަކު ހުރި މަރުކަޒަކުން ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް އަދި 

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެކަމާމެދު  ގެންހުށަހަޅައި
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ން އެ ކުއްޖެއްގެ ފަރުވާގެ ތީ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޅމި މާއްދާގެ ) (ކ)  
   ލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޙަޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދެން އޮންނަ މަރު

ށް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ އެ ކުއްޖަކު އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމަ
    މަށް އެދި ައލުން ޖުވެނައިލް ޕެރޯލްގެ ކޮމިޓީއަށް ށްލުދަށުން ދޫކޮ
ން އެ ކުއްޖަކު ތީޓަކައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ހުށަހެޅުމަށް

ނުވަތަ  އަށް ހުރި މަރުކަޒަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   
ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެ ހުށަހެޅުން  (އ)  

ގޮތެއް އެ ކޮމިޓީން )ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި  10ހުށަހެޅޭތާ 
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 
ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީން  (ވ)  

       )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ލިޔުމުން  3ގެން ވެނިންމާތާ ިގނަގޮތެއް 
 އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޮކމިޓީން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 
( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާތާ ވމި މާއްދާގެ ) (މ)  

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި )ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ  3ގިނަވެގެން 
   މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ  ،މަރުކަޒަކަށް

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ލިޔުމުން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
 

އެ ކޮމިޓީން ނިންމާ  ،ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި (ފ)  
ނުވަަތ  ނާކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންމަރުކަޒުތަކުން  ،ނިންމުންތައް

 ކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.އެަކން ލިޔުމުން ރި ،ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށް

 ގައި ދޫކޮށްލުމު ޕެރޯލަށް 
 ޝަރުޠު ކަނޑަެއޅުން 

ތިރީގައި ކަންތައްތަަކްށ ޖުވެނައިލް ޕެރޯްލ  ،ގައިދޫކޮްށލުމުކުއްޖަކު ޕެރޯލްގެ ދަށުން  .12
 ކޮމިޓީން ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބޭރަށް ނުދިޔުމަްށ ނުވަތަ  އިންކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެ )ހ(  
  .ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އެންގުން

ވަކި ކަންތައްތަކެއް  ،ގަޑިތަކަކަށްޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން ކަނަޑއަޅާ ވަކި  )ށ(  
 .ކުރުން



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             R/3202-92: ނަންަބރު ގަވާއިދު              109  އަދަދު:            52ވޮލިުއމް: 
 

  15 

 

 .ން ޕެރޯލް އޮފިސަރަކަށް ރިޕޯޓުކުރަމުން ދިއުންތީކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ނ(  

 .ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން )ރ(  

މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން ަކނޑައަޅާ  )ބ(  
 .ބެހެއްޓުން

 .ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަްށ ތަބާވުން )ޅ(  

ނުވަތަ ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް މަސްތުވާތަކެތި  އަށްޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީ )ކ(  
ޓަކައި  ވޭ ހާލަތުގައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށްބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެ

 .ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުން
 

 .މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ޚިދުމަެތއް ކުރުން )އ(  

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ްޕރޮގްރާމެއް  )ވ(  
 .ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން

ޖުވެނަިއލް ޕެރޯލް   ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިގަތުަމށާއިފަރުވާ ޞިއްޙީ  )މ(  
ފަރުވާދޭ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ކަނޑައަޅާ ޞިއްޙީ 

 މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ލިބިގަތުން.ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހުރެގެން އެ 

       ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ޕެރޯލް ކޮމިޓީން ކުއްޖަކު  11މި ގަވާއިދުގެ  .13 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ޖުވެަނއިލް 
މަްށ ކޮށްލުއެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ

އެ ކުއްޖާެގ  ،)ފަހެއް( ުދވަހުގެ ެތރޭގައި 5ނިންމައިފިނަމަ، އެ ިނންމުން ިނންމާތާ 
ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނުވަތަ މޯލް ،މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓަށް

 އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

ޕެރޯލްގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޕެރޯލްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަްށ  .14 ޕެރޯލް އޮފިަސރުން 
        ،ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރޭތޯ ބަލާނީ ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ 

 އޮފިސަރެވެ.އެ ކުއްޖަކަށް ޒިންމާވާ ޕެރޯލް 

ޕެރޯލުގެ  ފައިވާޅައިކުްއޖަކު އޭނާ ޢަމަލުކުރުން ކަނޑައަޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  .15 ޕެރޯލް ފުރިހަމަުކރުން 
ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، އޭާނގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕެރޯލުގެ މުއްދަތު 
ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަކީ ޕެރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ޖުވެނައިލް ޕެރޯްލ 

 ކޮމިޓީން ނިންމަންާވނެއެވެ.
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ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިާވ ޕެރޯލުގެ  )ހ( .16 ޕެރޯލްގެ ަޝރުޠަކާ ޚިލާފުވުން 
ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ އެ ކުއްޖަލު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުއްޖަކު 

 ރުޖޫޢަކުރެވޭނެއެވެ.ވަގުތުން ކުރިން ހުރި މަރުކަޒަކަށް 

ކުއްޖަކަށް އަލުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒަކަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ  )ށ(  
        ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނީ، މަދުވެގެން

 އެވެ.ގަ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ކުއްޖާ މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު 3

ގަވާއިުދ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ .17 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން   މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ .18 މާނަކުރުން 
ިހނދަކު، އަންަނނިވި އިބާރާްތތަކާިއ ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއ  އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުާވހައި
 ުޒތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުއެވަނީ، އެ އިބާރާތްތަކާއި ލަ

 "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށެވެ. )ހ(  

ދާޚިލީ ސިޔާސަތުތައް "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ،  )ށ(  
ވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހައިރެއްގައި  ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

 .ވުޒާރާއަށެވެ

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުުލގެ ޤާނޫުނ  (ނ)  
 ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށެވެ.

"ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  (ރ)  
 އަށެވެ. )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( 2019/18

"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިްލ ޖަސްޓިސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  (ބ)  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  17ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އުފައްދައިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށެވެ.

"ޕެރޯލް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުެގ  (ޅ)  
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