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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ކޮމިޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ރިޕޯޓު ނަންބަރުM19/HG/2020/12 :
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު

ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .މި ކޮމިޓގެ
މި ކޮމިޓ އުފެދިފައިވަނ  11ޖޫން  2019ގައި ޭ
ބލައި
މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،އިންސާނ ޙައްޤުތަކާއި ،ޖެންޑަރ އކުއަލިޓއާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަ
ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މިނިސްޓްރ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ،ހިޔުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ،ފެމިލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ އަދި މިނޫންވެސް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ،ޖެންޑަރ
ބލުމާއި ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް
އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ެ
ބރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެން ަ

ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރު

ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ޖހާން މަޙްމޫދު

ޙުސައިން ޒިޔާދު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމ

މުޙައްމަދު ރާޢ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

ޔޫނުސް ޢަލ

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ދަނގެތި ދާއިރާ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމދު

ޢަބްދުﷲ ސަނފް

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

ރޮޒައިނާ އާދަމް
އައްޑޫ މދޫ ދާއިރާ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު

 .1ތަޢާރުފް
ބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  25ވަނަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނު
ބރު  2020ގައި ޭ
މި ރިޕޯޓަކ 1 ،ޑިސެން ަ
ބލު މި ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ނަން ަ
ބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ އަޅުގަނޑު ،ހިންނަވަރު
ބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މި ި
ކޮމިޓން އެ ި
ބރު ޖހާން މަޙްމޫދެވެ.
ދާއިރާގެ މެން ަ
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު
ބނެފައި އެވަނ "ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލު" ކަމަށް ު
މި ރިޕޯޓުގައި " ި
ބލު" އަށެވެ.
ގެނައުމުގެ ި
ބރު  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ
ބއްވުނ 25 ،ނޮވެން ަ
ބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ޭ
ބލު ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން މި ި
މި ި
ބރު  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ
ތިންވަނަ ދައުރުގެ  22ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .އަދި  1ޑިސެން ަ
ބލައިގަތުމަށް ،އެވަގުތު
ބލު މަޖިލހުން ަ
ބހުސްކުރައްވައި ،މި ި
ބރުން ަ
ބލާގުޅޭގޮތުން ޖުމްލަ  2މެން ަ
 25ވަނަ ޖަލްސާގައި ،މި ި
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  60މެން ަ
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަ
ބލު ދިރާސާކުރުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވެވިއެވެ .އެގޮތަށް
ި
ބލު ދިރާސާކުރައްވައި
ފޮނުއްވުމާއެކު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  153ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުންމަތިން ކޮމިޓން ި
ބރު  2020ކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ.
ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކ  3ޑިސެން ަ

 .2ކޮމިޓން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް
ބމާގުޅިގެން،
ބލު" ކޮމިޓއަށް ލި ު
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
"ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރުންގެ މެދުގައި
ބލާމެދު މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ި
ބރު  2020ގައި އޮތް ކޮމިޓގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ  63ވަނަ ަ
 1ޑިސެން ަ
ބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  99ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންި ،
ބސައިޓްގައި އެ އިޢުލާނު
ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމިއެވެ .އެގޮތުން ،ހަމަ އެދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ވެ ް
ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .އިޢުލާނުގެ

ވަގުތު ހަމަވިއިރު،

އެ

ބދެއްވައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އިޢުލާނަށް އިޖާ ަ

ޚިޔާލު

ހުށަހަޅުއްވާފައެއްނުވެއެވެ.
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ބއެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ
ބލާގުޅޭގޮތުން ގިނަ ަ
ި
ބއްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި
ބއްވި މި ކޮމިޓގެ  64ވަނަ ަ
ބރު  2020ގައި ޭ
ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމުގެގޮތުން 2 ،ޑިސެން ަ
ބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބއްދަލުކޮށް ި
ފަރާތްތަކާ ަ
 .1އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް؛
 .2ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް؛
 .3ޖުވެނައިލް ކޯޓު؛
 .4ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް؛
 .5މިނިސްޓްރ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް؛
 .6މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛
 .7ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛ އަދި
 .8އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް).

 .3ބިލަށް ކޮމިޓން ހުށަހަޅާ އިޞްލާހުތައް
ބއްވުނު މަޝްވަރާގެ
ބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ޭ
ބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓގެ މެން ަ
ި
ބލަށް ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތައް ތިރގައި
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮމިޓން ި
ބއްދަލުވުމުގައި ލި ި
ަ
އެވަނއެވެ.

ކޮމިޓން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :1
ބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިޞްލާޙުކޮށް އެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް (ރ) އަދި
ި
ބކުރުން.
(ބ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރުތަކެއް އިތުރުކޮށް އަކުރުތައް ތަރުތ ު
ބިލުގައި
އޮތް ގޮތް
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(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ކުރިޔަށްގެންދާނ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް ،ވޑިއޯ ލިންކުގެ ޒަރޢާއިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނެވެ.

5
ނޑަރ ކޮމިޓ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު
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ބލުމުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ެ

(ނ)

ބގެންވާ މައްސަލައެއް މާލެ ނޫން ރަށަކަށް ހުށަހަޅައި ޝަރޢަތް
އިޙްތިޞާޞް ލި ި

ކޮމިޓން ހުށަހަޅާ

ބލާނ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް
ހިންގަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ަ

ގޮތް

ކޯޓުން އިދާރ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އެ ކޯޓަށް
ހާޒިރުވެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޝަރޢަތްތަކަކ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ

(-1ނ)

ބލެވޭނެއެވެ.
ޝަރޢަތްތަކެއް ކަމުގައި ެ
ބރު 12/2016
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތްކަމުގައިވނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަން ަ

(-2ނ)

(ޖިނާއ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  163-1ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޝަރޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ސަބަބު

ބބަކ ،މިހާރު ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
މިންވަރަށާއި ޤައުމުގެ މިހާރުގެ އިޤްތިޞާދ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ
ޝަރޢަތްތައް އެކަށގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނ މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުން ރަށްރަށަށް ގޮސް ޝަރޢަތްތައް ހިންގައިގެންކަމުގައިވާތއެވެ .އަދި އެފަދައިން ޝަރއަތްތައް
ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ވޑިއޯ ލިންކްގެ ޒަރޢާއިން ޝަރޢަތްތައް ހިންގުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

ކޮމިޓން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :2

ގ  21ވަނަ މާއްދާ (ރ) އުނިކުރުން.
ބިލުން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޤާނޫނު ެ
ބިލުގައި
އޮތް ގޮތް

މާއްދާ 21

ބޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއ
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ބގެންވަނ،
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ކުށުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދ ޑިވިޜަންތަކަށެވެ.

6
ނޑަރ ކޮމިޓ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު

ބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބބަކ ،މި ި
ބލުން އުނިކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި

ސަބަބު

ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން މި އިޞްލާޙުގައިވެސް
ހިމެނިފައިވާތއެވެ.

ކޮމިޓން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :3
ބލުން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް (ކ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ި
ބިލުގައި

މާއްދާ 21

(ކ)

އޮތް ގޮތް

ބޔާންކޮށްފައިވނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން އެހެން ޖުޑޝަލް
ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ،އެ ދާއިރާތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރޢަތްތައް
ހިންގުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރޢަތްތައްވެސް
ބޑެތި މހުންގެ ޝަރޢަތްތައް
ހިންގަންވާނ ،ޢާންމު ޖިނާއ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޮ
ބރުންނެވެ.
ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމުން ޭ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 9

(ކ)

ބލުމުގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާޢ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ެ

ކޮމިޓން ހުށަހަޅާ

މަތ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ގޮތް

ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ

ސަބަބު

ބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބބަކ ،މި ި
ބލުން އުނިކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން މި އިޞްލާޙުގައިވެސް
ބރުއެޅުމުގެ
ބޔާންކުރުމުގެ ާ
ހިމެނިފައިވާތއާއި ،ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތްތައް ގަވާއިދުގައި ަ
ގޮތުންނެވެ.

7
ނޑަރ ކޮމިޓ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު

ކޮމިޓން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :4
ބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިޞްލާޙުކުރުން.
ި
ބިލުގައި

މާއްދާ .45

ގ އިޖްތިމާޢ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު
ގއި ބަޔާންކުރާ ކުއްޖާ ެ
ގ (ހ) ަ
(ނ) މި މާއްދާ ެ
ޙިއްޞާކުރަންވާނ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އޮތް ގޮތް

ގ ބެލެނިވެރިން؛
އއި އޭނާ ެ
( )1ކުއްޖާ ާ
މއްސަލަ ބަލާ ކޯޓު؛
ގ ަ
( )2ކުއްޖާ ެ
ގ އޮފސް
( )3ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް .45

ގ އިޖްތިމާޢ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު
ގއި ބަޔާންކުރާ ކުއްޖާ ެ
ގ (ހ) ަ
(ނ) މި މާއްދާ ެ
ޙިއްޞާކުރަންވާނ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކޮމިޓން ހުށަހަޅާ
ގޮތް

ގ ބެލެނިވެރިން؛
އއި އޭނާ ެ
( )1ކުއްޖާ ާ
މއްސަލަ ބަލާ ކޯޓު؛
ގ ަ
( )2ކުއްޖާ ެ
ގ އޮފސް؛
( )3ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެ
( )4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛
( )5ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛ އަދި
ގ އޮފސް.
( )6ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ެ
ސަބަބު

ބލާ
ބބަކ ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ަ
ބލުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
މުއައްސަސާތަކުން އެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ގޮތުންނެވެ.

8
ނޑަރ ކޮމިޓ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓ ރިޕޯޓު

 .4ނިންމުން
ބލު"
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
މި ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލާމެދު ރައްޔިތުންގެ
ބލު ކޮމިޓން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް އެ ި
ބދަލުތަކާއެކު އެ ި
ބލަށް ކޮމިޓން ގެނައި ަ
ކޮމިޓން ދިރާސާކޮށްި ،
މަޖިލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  123ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ
ބރު  2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓގެ
މަޖިލހަށް ފޮނުވުމަށް 2 ،ޑިސެން ަ
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނ ނިންމާފައެވެ.
ބއިވެރިވި މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަ
މި އަހަރުގެ  64ވަނަ ަ
ބލު" ،މި
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ކޮމިޓން ދިރާސާކުރި" ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލު ދިރާސާކުރުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓގެ
ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި އެވަނއެވެ .އަދި ި
ބތް އެނގޭނެ ހާޒިރގެ ތަފްޞލު "ޖަދުވަލު "2-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނއެވެ.
ބރުން ހާޒިރުވި ނިޞް ަ
ބއްދަލުވުމަށް މެން ަ
ަ
ބރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ވމާ ،ކޮމިޓން ފާސްކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލު" ،ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.
ި

ޖހާން މަޙްމޫދް
ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރު
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ނޑަރ ކޮމިޓ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެ ް

ޖަދުވަލު 1

`

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 :Deletedސ
:Deleted

 :Deletedހަ

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .1
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ
ކޯޓު

.21

(ހ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް
ބގެންވަނީ ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށެވެ.
ބލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލި ި
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެ

 :Deletedޚް
 :Deletedސް
( :Deletedރ) އަދި (ބ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރުތަކެއް
ބކުރުން ކުރުން
އިތުރުކޮށް އަކުރުތައް ތަރުތީ ު
 :Deletedކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ،އެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ދެ
ު .2
އަކުރު އިތުރުކުން.
.21

(ނ)

ބލުމުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ެ
ބގެންވާ މައްސަލައެއް މާލެ ނޫން ރަށަކަށް ހުށަހަޅައި ޝަރީޢަތް
އިޙްތިޞާޞް ލި ި

 :Deletedނ

ހިންގަން ޖެހިއްޖެ

 :Deletedއަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިދާރީ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެއެވެ.

ބޔާންކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅުންހުރި
ަ
މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ
ބޔާންކޮށްފައި
ަ :Deleted

ޙާލަތެއްގައި،

އެފަދަ މައްސަލަތައް

ބލާނީ
ަ

އެރަށެއްގެ

(-1ނ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ
ބލެވޭނެއެވެ.
ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަމުގައި ެ

:Deleted

ުު :Deletedގެ
 :Deletedގައިވާ
، :Deleted
 :Deletedމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ،ވީޑިއޯ ލިންކުގެ
ޒަރީޢާއިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނެވެ
( :Deletedރ)
( :Deletedބ)
ބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
 :Deletedގައި އެހެން ަ

(-2ނ)

ބރު 12/2016
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަން ަ
(ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  163-1ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 :Deletedއަންނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙު ކުރުން
 :Deletedކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ،ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިއެވާ 21 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އުނިކުރުން.
ު .3
.21

ބޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ބގެންވަނީ،
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ކުށުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެ

 :Deletedމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަކަށެވެ.

ވީނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން އެހެން ޖުޑީޝަލް
ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ،އެ ދާއިރާތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ
މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައްވެސް

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .4
.21

(ބ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި( ،ށ) އާއި( ،ނ) އާއި (ނ )2-ގައި ަ
ބޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ
ޝަރީޢަތްތަކަކީޮ ،

ބޑެތި
ހިންގަންވާނީ ،ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޮ

ބޔާންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ
ަ
ވަކިކުރެވިފައިވާ ،މި ޤާނޫނުގައި

މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުން

އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ބރުން ،ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަސާސްތަކާ
ޭ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
 :Deletedސ
:Deleted

 :Deletedކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ު .5
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މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 :Deletedނ
:Deleted

(ކ)

ބލުމުގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ެ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ

އަދި

 :Deletedބ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
 :Deletedގެ ދަށުން ހިންގާުައި ަ
އަތޮޅުތެރޭގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ
ކުޑަކުދިންގެ …

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ،ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިއެވާ 22 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އުނިކުރުން.
ު .6
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ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
(ނ) އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ސަރަޙައްދީ
ޖުވެނައިލް

( :Deletedކ) ގެ ގޮތުގައި

ޑިވިޜަންތަކުގައި
ކޯޓުގައި

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،

މަސައްކަތްކުރާ

މާލޭގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

އެއް

ޝަރުޠުތަކެއް

ފަނޑިޔާރުންނާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

 :Deletedއަންނަނިވި ގޮތަށް
 :Deletedކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު
 :Deleted...މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން
 :Deletedކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
 :Deletedސ
 :Deletedކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
ު .7
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ބޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި،
(ނ) މި މާއްދާގައި ަ
ޑްރަގް

ކޯޓާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓާއި

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގައި،

ކުޑަކުދިންގެ

ބލުމަށްޓަކައި އެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަތައް ެ

ެު :Deleted
2

 :Deletedމަށް

ގ އުނިކުރުން.
އވާ 24 ،ވަނަ މާއްދާ ެ
އ ނަކަލުކޮށްފައި ެ
ގ ި
ގ ،ތިރީ ަ
 .8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
އިންތިގާލީ މަރުޙަލާ

.24

(ހ)

ބޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ
މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ޑިވިޜަންތައް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ( 18އަށާރަ) މަސްދުވަހުގެ

:Deleted

ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަކުގެ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އިޙްތިޞާޞް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ

 :Deletedޚް
(ނ)

ބރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  69ވަނަ
ޤާނޫނު ނަން ަ
މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ
ބޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތައް މި ޤާނޫނުގައިވާ
(ރ) ގައި ަ
ބޔާންކުރާ
ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރެވެންދެން ،އެ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގައި ަ
ބލާނީ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މާލޭގައި
އެންމެހައި މައްސަލަތައް ަ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ،އެ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

(ރ)

ބޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ
މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ޑިވިޜަންތައް

ޤާނޫނުގައިވާ

މި

ގޮތުގެމަތިން

ޤާއިމުކުރެވެންދެން

މާލޭގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ
ބޔާންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ
ބލުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި ޤާނޫނުގައި ަ
ެ
ނިޒާމުގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ބ)

ބނުމަށްޓަކައި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ޭ
ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން އެހެން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ،އެ
ދާއިރާތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް ހުރަހެއް
ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައްވެސް ހިންގަންވާނީ ،ޢާންމު
ބޑެތި މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޮ
ބޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ.
ބރުން ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމުން ޭ
3

 :Deletedސ

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .9

:Deleted
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ބލައި ފިޔަވަޅު އަޅާ
(ނ) މި ޤާނޫނުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ަ
ބޝަންގެ
ބޝަންގައި ދޫކުރެވޭ ކުދިން މޮނިޓަރކުރުމާއި އެކުދިން ޕްރޮ ޭ
ޙާލަތުގައި ޕްރޮ ޭ

ބޝަން އޮފިސަރުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް
 :Deletedޕްރޮ ޭ

ބލައި ،އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް އެ
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ަ

އޮފިސަރުން

މަޢުލޫމާތުތައް

 :Deletedއަ

ޝަރީޢަތަށް

ފޯރުކޮށްދޭނީ

ޖުވެނައިލް

ކޯޓުގެ

ބޝަން
ޕްރޮ ޭ

ބ ކުދިން މޮނިޓަރކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ
ބޝަންގައި ތި ޭ
އޮފިސަރުންނެވެ .އަދި ޕްރޮ ޭ
ބޝަން
ބހޭ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޕްރޮ ޭ
ކަމާ ެ
ބދޭންޖެހޭނެއެވެ.
އޮފިސަރުންނަށް ލި ި

:Deleted

¶

ުު :Deletedމަށް

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ،ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިއެވާ 25 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އުނިކުރުން.
ު .10
.25

ބޝަން އޮފިސަރުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް
 :Deletedޕްރޮ ޭ
އޮފިސަރުން

(ރ)

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލޭ ޙާލަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި
މަރުޙަލާއެއްގައި އަދި ޝަރީޢަތަށް ފަހުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އެކުދިން އިޞްލާޙުވެ
ބނުންވާ
ބރާ މުޖުތަމަޢަށް އައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުދިންނަށް ޭ
އަނ ު
ކައުންސެލިންގ

ޚިދުމަތް ދޭނީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓު ނުވަތަ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ

ޑިވިޜަންތަކުގެ ކައުންސެލަރުންނެވެ.
¶ :Deleted

ގ ސުރުޚީ
ގ ެ
ގ ދިހަވަނަ ބާބު ެ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
ގއި ބެހެއްޓުން" އަށް އިޞސްލާޙު
"ކުއްޖާ ބަންދު ަ
ކުރުން.

ބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ު .11
()2

¶

ބލާ ކޯޓު؛
ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ަ

 :Deletedސ
:Deleted

 :Deletedކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު
...

.2 :Deleted
.3 :Deleted
4 :Deleted

ބރު
ބރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު ނަން ަ
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ު .12
އިތުރުކުރުން.
() 3

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛

() 4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛

. :Deleted
4

.5 :Deleted

() 5

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛ އަދި

.6 :Deleted

() 6

ބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް.
ޗިލްޑްރަންސް އޮމް ަ

ބގެ ޞުރިޚީ އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
ބ ު
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ާ
ު .13

ދިހަވަނަ ބާބު
ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ު .14
ބަންދާ މެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ

.58-1

(ހ)

ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،އަދި އެ ކުއްޖާ

ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން

ހައްޔަރުކުރެވޭތާ

(ށ)

ާު :Deleted
:Deleted

ބހައްޓާނަމަ ،މި
ބންދުގައި ަ
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖަކުވެސް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

 :Deletedއޭނާ

 :Deletedކޮށްފައިވާ

ލަސްވެގެން

24

(ސައުވީސް)

ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި،

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

 :Deletedއޭނާ

 :Deletedށ

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ

ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ަ
މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ަ

¶

5

ބރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފެށޭ ޢި ާ
ު .15
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް

 :Deletedއޭނާ

ނިންމުމުގައި ޤާޟީ

.59

(ހ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ
ބހެއްޓުމަށް ޤާޟީ ނިންމަންވާނީ ،އެކުއްޖާ ކުރި ކަމަށް
ބންދުގައި ެ
ކުރިން ަ

ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން

ބންދާމެދު
ބޑު ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި ،ކުއްޖާގެ ޙާލަތާއި ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ޮ
ޑިޕާޓްމަންޓް

 :Deletedއޭނާ

ޖުވެނައިލް

އޮފް

ޖަސްޓިސްގެ

ރަޢުޔެއް

ހޯދުމަށްފަހު،

އެކުއްޖާ

ބލެވޭނަމައެވެ.
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ެ

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ު .16
59-1 :Deleted
:Deleted

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ
ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް

( .59-1ހ)

ބހެއްޓުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައި ،އެ މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ
ބންދުގައި ެ
އެކުއްޖާ ަ

ފެށުމަށްފަހު ގޭގައި

އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެކުއްޖާ ގޭގައި

ބަންދުކުރުން

:Deleted

ބންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާއިރު
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖެއްގެ ަ

ބގެންވެއެވެ.
ބންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލި ި
ަ

ާު :Deleted
(ށ)

:Deleted

ބންދު މުރާޖަޢާކުރާ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެއްގެ ަ
ޙާލަތުގައި ،އެ މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށް

ބންދުކުރުން
 :Deletedޝަރީޢަތް ފެށުމަށްފަހު ގޭގައި ަ

ބންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެކުއްޖާ ގޭގައި ަ

59-2 :Deleted

ބގެންވެއެވެ.
ޤާޟީއަށް ލި ި

 :Deletedރިވިއުކުރާ
ާު :Deleted
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .17

:Deleted
<object> :Deleted

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

. :Deleted

ޙައްޤު

.72

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ،ނުވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ،އެ
 198ވަނަ މާއްދާގައި ަ

( :Deletedހ) ¶

ބގެންވެއެވެ.
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލި ި

 :Deletedއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު،
ާު :Deleted
ްު :Deletedތަކަށް
:Deleted
...

¶

ބށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް
ބ ަ
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ،ޤާނޫނުގެ ތޭރަވަނަ ާ
ު .18
ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް
ޝަރީޢަތުން އަދަބު
ކަނޑައެޅުން

.74-1

(ހ)

އިތުރުކުރުން.

ބ
ބތުވާ ޙާލަތުގައި އަދަ ު
ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ކުށް ސާ ި
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަ

6

(ށ)

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް ،ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު

، :Deleted

ބތުވެފައިވާ ކުށަކާ
ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާ ި

ާު :Deleted

ބ ދީގެންނުވާނެއެވެ.
ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަ ު

:Deleted

(ނ)

، :Deleted

ބ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ
އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަ ު
ބޑު
ބތުވާ ޙާލަތުގައި ،އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ޮ
މައްޗަށް ސާ ި

:Deleted

ބކަށް
ބޑު ނޫން އަދަ ަ
ބއި) އަށްވުރެ ޮ
ބއިކުޅަތިން ަ
ބއްގެ ( 3/4ހަތަރު ަ
އަދަ ެ

( :Deleted

ބދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ަ

) :Deleted
:Deleted
:Deleted

 :Deletedޔ

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  104ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .19
.104

(ބ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް
ބޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
ަ

 :Deletedސ
:Deleted

 :Deletedތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުން
ުު :Deleted

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  104ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ު .20
.104

(ޅ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލުތައް

 :Deletedޞ

ބޔާންކުރާ
ަ

ގަވާއިދެއް،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުން

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

:Deleted

( ްު :Deletedޅ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް
އިތުރުކުރުން….
 :Deletedތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުން
104 :Deleted

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ،ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިއެވާ 108 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުން.
ު .21
.108

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މި ޙާލަތުގައިވާ މީހާގެ ޢުމުރުން
( 21އެކާވީސް) އަހަރު ފުރުމުން ،އޭނާއާމެދު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ،ނުވަތަ

 :Deletedޞ

އޭނާއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެޅިފައިވާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅެއް،

 :Deletedކުއްޖާގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލުން

ބޠިލުވީއެވެ.
ާ

7

 :Deletedސ

ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ު .22

:Deleted

.118

(ވ)

ބރު ( 12/2016ޖިނާއީ
ބނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޑު ކުށެއް'' ކަމަށް ު
''ޖިނާއީ ޮ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށްތަކަށެވެ.

 :Deletedމާނަކުރުން
¶ :Deleted

، :Deleted
:Deleted

 .23މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު :ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

ކޮމިޓީ އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓް | ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ޖަދުވަލު 2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވި ގޮތް
ވަޑައިގެންނެވި

-

ވަޑައިނުގަންނަވާ
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އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެން ަ
ބރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު

ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން ަ
ބރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ހޭދަވި ވަގުތު
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