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

 2 
 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ  ޔު ހި
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން  11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ޖެންޑަރ އ ކުއަލިޓ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  

މަން  ޔުހި  ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި،

މަން ރައިޓްސް، ޖެންޑަރ ޔު ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި، ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  އަދި މިނޫންވެސް ހި

މަން ރައިޓްސް  ޔުއަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ހި

 ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.  

 

 ގެ ނައިބު މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 

  

 ޖ ހާން މަޙްމޫދު 
 ދާއިރާ ހިންނަވަރު

 
 

 

 ން ޒިޔާދު އި ޙުސަ 
 ދާއިރާ  ވައިކަރަދޫ

 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމ  
 ދާއިރާ މާފަންނު އުތުރު

  
 މުޙައްމަދު ރާޢ  

 ދާއިރާ މަކުނުދޫ

 

 ޔޫނުސް ޢަލ  
 ދާއިރާ ހޮޅުދޫ

 
 މުޙައްމަދު ނާޒިމް 

 ދާއިރާ ދަނގެތި

 

 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމ ދު 
 ދާއިރާ  ނިލަންދޫ

 

 ސަނ ފް هللا ޢަބްދު 
 ދާއިރާ  ތިނަދޫ ދެކުނު

 

 މުޙައްމަދު މުމްތާޒް 
 ދާއިރާދެކުނު  ފުވައްމުލަކު

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

 4 
 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 ފް ތަޢާރު .1

ވަނަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނު   25  ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2020  ޑިސެންަބރު  1މި ރިޕޯޓަކ ،  

ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، މި  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  ޤާނޫނު  ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ)  2019/18ނަންަބރު  

  ރު ހިންނަވަ  ޅުގަނޑު،އަފައިވަނ   ކޮމިޓ ން އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާ

 ވެ. ޖ ހާން މަޙްމޫދެދާއިރާގެ މެންަބރު 

( އަށް އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ) 2019/18ޤާނޫނު ނަންަބރު މި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ  "

 ގެނައުމުގެ ިބލު" އަށެވެ. 

  ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ   2020  ނޮވެންަބރު  25،   ޭބއްވުނ  ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ިބލު ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން މި 

 ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2020ޑިސެންަބރު    1އަދި  ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.    22  ތިންވަނަ ދައުރުގެ

އި، މި ިބލު މަޖިލ ހުން ބަލައިގަތުމަށް، އެވަގުތު  އްވަަބހުސްކުރަމެންަބރުން    2ޖުމްލަ  ވަނަ ޖަލްސާގައި، މި ިބލާގުޅޭގޮތުން    25

  މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި   60ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

ދިރާސާކުރު ހިިބލު  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޖެންޑަރ  ޔުމަށް،  އެންޑް  ރައިޓްސް  ފޮނުއްވެވިކޮމިޓ އަށް މަން  އެގޮތަށް   އެވެ. 

ގަވާއިދުގެ  ފޮނުއްވުމާއެކު،   ިބލު    153ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ކޮމިޓ ން  މާއްދާގައިވާ ގޮތުންމަތިން  ދިރާސާކުރައްވައި ވަނަ 

 ޅިއެވެ.  ކަނޑައެ ކަމަށް 2020ޑިސެންަބރު  3ސުންގަޑިއަކ   ވާނެނިންމަ

 

 

   ގެންދިޔަގޮތް ކޮމިޓ ން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  .2

ކޮމިޓ އަށް ލިުބމާގުޅިގެން،  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"  ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  )  2019/18"ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލާމެދު މެންަބރުންގެ މެދުގައި   63ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި އޮތް ކޮމިޓ ގެ    2020ޑިސެންަބރު    1

ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު   99މަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  މަޝްވަރާކުރު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 

އިޢުލާންކު އެދުވަހު،  ގޮތުންއެ  ނިންމިއެވެ.  ރުމަށްހޯދުމަށް  އިޢުލާނު ޔިތުންގެ  ރައް  ހަމަ  އެ  ވެްބސައިޓްގައި  މަޖިލ ހުގެ 

އެ  އިޢުލާނުގެ  ފައިވެއެވެ.  ކޮށްއިޢުޝާ ހަމަވިއިރު،  ޚިޔާލު  ވަގުތު  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އިޖާަބދެއްވައި  އިޢުލާނަށް 

  އެއްނުވެއެވެ.ހުށަހަޅުއްވާފަ



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

ހޯދުމުގެ   މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ަބއެއްގެ  ގިނަ  އިދާރާތަކާިބލާގުޅޭގޮތުން  ކަމާގުޅުންހުރި  ހުށަހެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުގައި،   އެކު 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި    64ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ    2020  ޑިސެންަބރު  2ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމުގެގޮތުން،  

 ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ؛ގެ އޮފ ސްއެޓަރނ  ޖެނެރަލް .1
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 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .5

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .6

 އަދި؛ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .7

 .އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން )އާކް( .8

 

 ލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާހުތައް ބި  .3

މަޝްވަރާގެ  ޭބއްވުނު  އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި   އިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މަގައި ލިިބފައިވާ  މުަބއްދަލުވު

 އެވަނ އެވެ. 

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

އެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް )ރ( އަދި   ކޮށްލާޙުޞް)ނ( އި  ގެވަނަ މާއްދާ  21  ބިލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ޤާނޫނުގެ

 .)ބ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރުތަކެއް އިތުރުކޮށް އަކުރުތައް ތަރުތ ުބކުރުން 

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ  ( ނ) 21
ކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުރިޔަށްގެންދާނ   މައްސަލަތައް  ގުޅުންހުރި  އިޚްތިޞާޞްއާ 

 މެދުވެރިކޮށް، ވ ޑިއޯ ލިންކުގެ ޒަރ ޢާއިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނެވެ. 



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

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ެބލުމުގެ    ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވ ނަމަވެސް ( ނ) 21
އިޙްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ މައްސަލައެއް މާލެ ނޫން ރަށަކަށް ހުށަހަޅައި ޝަރ ޢަތް 
 ހިންގަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާނ  އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އެ ކޯޓަށް    ،ކޯޓުން އިދާރ  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި
 ހާޒިރުވެއެވެ.

 

ދަށުން ހިންގާ ޝަރ ޢަތްތަކަކ  ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ   ނ( -1)   މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ 
 ޝަރ ޢަތްތަކެއް ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

 

އެހެން   ނ( -2)   މާއްދާގެ )ނ(  ޤާނޫނު ނަންަބރު  މި   2016/12އޮތްކަމުގައިވ ނަމަވެސް، 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން    163-1)ޖިނާއ  އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ޝަރ ޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ހުށަހެޅޭ   އްކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަމިހާރު    މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ސަބަބު 

ޤައުމުގެ   ޢަދުލުގެ މިހާރުގެ  މިންވަރަށާއި  ކުޑަކުދިންގެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ޙާލަތަށް  އިޤްތިޞާދ  

މާލޭގައި   ކުރިއަށްގެންދެވޭނ   އެކަށ ގެންވާގޮތެއްގައި  ކޯޓުގެ ށްއިމުކޮޤާޝަރ ޢަތްތައް  ޖުވެނައިލް  ފައިވާ 

ޢަތްތައް ހިންގައިގެންކަމުގައިވާތ އެވެ. އަދި އެފަދައިން ޝަރ އަތްތައް ފަނޑިޔާރުން ރަށްރަށަށް ގޮސް ޝަރ 

ނެތްކުރިއަށް ލިންކްޙާލަތްތަކުގައި    ގެންދެވެން  ހިންގުމަށް   ރ ޢާއިންޒަ ގެ  ވ ޑިއޯ  ޝަރ ޢަތްތައް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 

 

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

   .ވަނަ މާއްދާ )ރ( އުނިކުރުން 21ހުށަހަޅާފައިވާ، ޤާނޫނުެގ ބިލުން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް 

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ޖިނާއ    )ރ( 21 ކުރާ  ކުޑަކުދިން  ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ލިިބގެންވަނ ،  ކުށުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދ  ޑިވިޜަންތަކަށެވެ. 



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

 މި ިބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،ން އުނިކޮށްފައިވާ މި އިޞްލާޙު ިބލު ސަބަބު 

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

 ހިމެނިފައިވާތ އެވެ. 

 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް )ކ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.   21ން އިތުރުކުރުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ، ޤާނޫނުގެ  ިބލު

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ކޯޓުގެ   ( ކ) 21 ޖުވެނައިލް  ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޖުޑ ޝަލް  އެހެން  މުވައްޒަފުން  ކަމާގުޅުންހުރި  ކޯޓުގެ  ޖުވެނައިލް  ފަނޑިޔާރުންނާއި 

މައްސަލަތަކުގައި ޝަރ ޢަތްތައް   ކުޑަކުދިންގެ  ދާއިރާތަކުގައި  އެ  ގޮސް،  ދާއިރާތަކަށް 

ވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރ ޢަތްތައްވެސް ހިންގުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެ

ޝަރ ޢަތްތައް   މ ހުންގެ  ޮބޑެތި  ނިޒާމުގައި  ޢަދުލުގެ  ޖިނާއ   ޢާންމު  ހިންގަންވާނ ، 

 ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމުން ޭބރުންނެވެ. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާޢ  ކުށުގެ މައްސަލަތައް ެބލުމުގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި  )ކ(  9

މަތ  މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 މި އިޞްލާޙު ބިލުން އުނިކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، މި ިބލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަބަބު 

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

ގަވާއިދުގަ އިޖުރާޢަތްތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކޯޓުތަކުން  ާބރުއެޅުމުގެ ހިމެނިފައިވާތ އާއި،  ަބޔާންކުރުމުގެ  އި 

 ގޮތުންނެވެ. 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 :4އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިޞްލާޙުކުރުން. ( ނވަނަ މާއްދާގެ ) 45ހުށަހަޅާފައިވާ، ޤާނޫނުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްބިލުން 

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

އިޖްތިމާޢ  ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކުއްޖާެގ  )ނ(  .45
 . ޙިއްޞާކުރަންވާނ  ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ

 ؛ކުއްޖާާއއި އޭނާެގ ބެލެނިވެރިން  (1)   
 

  ؛ކުއްޖާެގ ަމއްސަލަ ބަލާ ކޯޓު (2)   
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފ ސް (3)   
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކުއްޖާެގ އިޖްތިމާޢ  ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު   )ނ(  .45
 . ޙިއްޞާކުރަންވާނ  ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ

 ؛ކުއްޖާާއއި އޭނާެގ ބެލެނިވެރިން  (1)   
 

  ؛ކުއްޖާެގ ަމއްސަލަ ބަލާ ކޯޓު (2)   
 

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފ ސް (3)   
 

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  (4)   
 

 އަދި ؛ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (5)   
 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފ ސް.  (6)   
 

ަބލާ  ސަބަބު  މައްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ސަަބަބކ ،  މައިގަނޑު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  ބިލުން  އިޞްލާޙު  މި 

މުއައްސަސާތަކުން އެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

 ގޮތުންނެވެ.   
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 

  ނިންމުން   .4

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"    ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ)  2019/18"ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  މި  

ރައްޔިތުންގެ  އެ ިބލާމެދު  އެ ިބލު ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް    ަބދަލުތަކާއެކު  ގެނައިކޮމިޓ ން  ިބލަށް    ،ށްކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮ

  ރައްޔިތުންގެ ( ގެ ދަށުންދ ވަނަ މާއްދާގެ ) 123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިމަޖިލ ހުން 

ގެ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ ޔުހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  އޮތް    ގައި  2020  ޑިސެންަބރު  2،  ފޮނުވުމަށްމަޖިލ ހަށް  

 ފައެވެ.  ނިންމާވަނ އިއްތިފާޤުން  މެންަބރުންގެ ަބއިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ އަށްވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓ  64މި އަހަރުގެ 

މި   ،ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  )  2019/18"ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި

ގެ  ކޮމިޓ    މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރޔުހި  މަށްިބލު ދިރާސާކުރު  އަދި  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

 އެވަނ އެވެ.ހިމަނާފައި  " ގެ ގޮތުގައި  2-"ޖަދުވަލު  ޒިރ ގެ ތަފްޞ ލުހާނެ  ަބތް އެނގޭޞްނި  ހާޒިރުވި ަބއްދަލުވުމަށް މެންަބރުން  

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ   ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ)   2019/18"ޤާނޫނު ނަންަބރު    ށްފައިވާފާސްކޮކޮމިޓ ން  ވ މާ،  

 ހުށަހަޅަމެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު  އެދި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން ށްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހަ ތިޔަ ، ިބލު"

 

 

 ޖ ހާން މަޙްމޫދް 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 

 

 

 



 1ޖަދުވަލު 
 

` 

 

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

 

 .ކުރުންލާޙުޞްނިވި ގޮތަށް އި ނަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަން 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ  
 ކޯޓު 

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،   )ހ(   .21
 ތިޞާޞް ލިިބގެންވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށެވެ. ޙްލާގައި ބެލުމުގެ އިޙަފުރަތަމަ މަރު

 

 

އަންނަނިވި ގޮތަށް ދެ ފަހަތަށް  އަކުރުގެ  އެ    ،ކޮށްލާޙުޞްނިވި ގޮތަށް އިނަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަން  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .2
 އަކުރު އިތުރުކުން.

  ށް ބެލުމުގެ ޖުވެނައިލް ކޯޓަ  ،މަވެސްނަވީއޮތްކަމުގައިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން    މި ( ނ) . 21 
ޝަރީޢަތް   ހުށަހަޅައި  މާލެ ނޫން ރަށަކަށްމައްސަލައެއް    ލިިބގެންވާ  ޞްއިޙްތިޞާ

ޖެހިއްޖެ   ބަލާނީ  ލަތެއްގައި،  ޙާހިންގަން  މައްސަލަތައް  އެރަށެއްގެ އެފަދަ 
ހަމަޖަ އިންތިޒާމް  އިދާރީ  ކޯޓުން  ކޯޓުގެ ޖުވެނައިލް    ،އްސައިމެޖިސްޓްރޭޓް 

 .ހާޒިރުވެއެވެއެ ކޯޓަށް  ފަނޑިޔާރުން
 

ހިންގާ   ގައިޖުވެނައިލް ކޯޓު   ދަށުން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކަކީ( ގެނމާއްދާގެ )މި   ނ( -1)  
 ތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޝަރީޢަތް

 
 1620/12ޤާނޫނު ނަންަބރު    އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،(  ނމި މާއްދާގެ ) ނ( -2)  

 ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާވަނަ    163-1އީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ޖިނާ
 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ށް މިކަޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަ
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 .ންއުނިކުރުވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  21 ވާ،އެތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައި ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ  )ރ( . 21 
ކުށުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވަނީ، 

 ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަކަށެވެ. ކޯޓުގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް 

 

 .ކުރުންލާޙުޞްނިވި ގޮތަށް އި ނަ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަން 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

މާއްދާގެ )ބ(  . 21  )މި  އާއި،    އާއި،  ( ހ  އާއި  )ށ(  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  (  2-ނ ))ނ( 
ނިޒާމާ   ޢަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ހިންގާ  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ޮބޑެތި  ޝަރީޢަތްތަކަކީ، 

ކުޑަކުދިންގެ   ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ނިޒާމުގެ  ވަކިކުރެވިފައިވާ،  ޢަދުލުގެ 
 ވާންވާނެއެވެ. އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަމުގައި

 

 
  އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ކުށުގެ  ކުރާ ޖިނާޢީ    ކުޑަކުދިން )ކ(   .21 
ތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޢައިޖުރާ  އިހަމަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެ

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

 

 . ންވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރު 22 ވާ،އެތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައި ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6

ކޯޓުގެ  )ނ(  . 22  ޖުވެނައިލް  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
މާލޭގައި   މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  ޑިވިޜަންތަކުގައި  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދީ 

ޝަރުޠުތަކެއް  އެއް  ފަނޑިޔާރުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓުގައި  ޖުވެނައިލް 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

 

 

 ލާޙުކުރުންޞްނިވި ގޮތަށް އިނަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަން 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

ަބޔާންކުރާ  މި މާއްދާގަ )ނ(  . 23   ،މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއިއި 
ކޯޓާއި ކުޑަކުދިންގެ   ،ޑްރަގް  ކޯޓުގައި،  ސުޕްރީމް  ހައިކޯޓާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި އެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.   
 

Deleted :ްއަންނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙު ކުރުނ

Deleted :ުކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓ

Deleted : ިމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައ
އިލް ވީނަމަވެސް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނަ
ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން އެހެން ޖުޑީޝަލް 
ދާއިރާތަކަށް ގޮސް، އެ ދާއިރާތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ 

ތެވެ.  ންގުމަކަށް ހުރަހެއް ނެމައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހި 
އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައްވެސް 
ތި ހިންގަންވާނީ، ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޮބޑެ
ޒާމުން މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނި
ޭބރުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަސާސްތަކާ  

ތުގެމަތީންނެވެ.     އެއްގޮތްވާ ގޮ

Deleted :ސ

Deleted : 

Deleted :ުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓުކ

Deleted :ނ

Deleted :  ިއަދ

Deleted : ބ

Deleted : ެުައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންދަށުން ހިންގާގ 
 އަތޮޅުތެރޭގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ

…ކުޑަކުދިންގެ 

Deleted :ިކ( ގެ ގޮތުގައ(

Deleted :ްއަންނަނިވި ގޮތަށ  

Deleted :ުކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓ

Deleted : ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެނ
...

Deleted :ްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ

Deleted :ސ

Deleted :ުންކުޑަކުދިންނާ ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރ

Deleted : ެު
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 . ންއުނިކުރު ވަނަ މާއްދާެގ 24 ވާ،އެ ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .8

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ    21މި ޤާނޫނުގެ   ( ހ) . 24 ލާ ޙަ އިންތިގާލީ މަރު 
ދުވަހުގެ )އަށާރަ( މަސް  18ޑިވިޜަންތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  

 ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

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

ނަންަބރު   )ނ(    ގެ    2010/22ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ  ވަނަ    69)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ   21މި ޤާނޫނުގެ    ،މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް

)ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތައް މި ޤާނޫނުގައިވާ 
ޤާއިމުކުރެވެންދެން އަ  ، ގޮތުގެމަތިން  )ނ(  މާއްދާގެ  ަބޔާންކުރާ  އެ  ގައި  )ރ(  ދި 

ަބލާނީ  މައްސަލަތައް  މާލޭގައި   މި  ،އެންމެހައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
މަތިންޤާއިމު އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ޖުވެނައިލް  ކޯޓުގެ    ،ކޮށްފައިވާ  އެ 

 ފަނޑިޔާރުންނެވެ.
 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ    21މި ޤާނޫނުގެ   )ރ(  
މާލޭގައި   ޤާއިމުކުރެވެންދެން  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ޑިވިޜަންތައް 
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދު ަބޔާންކުރާ  ލުގެ  ބެލުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގައި 
 ނިޒާމުގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް    ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި )ބ(   
ގޮސް ދާއިރާތަކަށް  ޖުޑީޝަލް  އެހެން  މުވައްޒަފުން  ކަމާގުޅުންހުރި  އެ   ،ކޯޓުގެ 

ހުރަހެއް  ހިންގުމަކަށް  ޝަރީޢަތްތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ދާއިރާތަކުގައި 
ޢާންމު    ،އެފަދައިން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައްވެސް ހިންގަންވާނީ  ،ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޮބޑެތި މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ. ،ނިޒާމުން ޭބރުންކޯޓުތަކުގެ 

Deleted :ްމަށ

Deleted : 

Deleted :ްޚ
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 .ކުރުންލާޙުޞްނިވި ގޮތަށް އިނަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަން 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ަބލައި ފިޔަވަޅު އަޅާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،    71މި ޤާނޫނުގެ   )ނ(  . 25 
ޙާލަތުގައި ޕްރޮޭބޝަންގައި ދޫކުރެވޭ ކުދިން މޮނިޓަރކުރުމާއި އެކުދިން ޕްރޮޭބޝަންގެ  
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި، އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް އެ  

ޝަރީ ފޯރުކޮށްދޭނީޢަ މަޢުލޫމާތުތައް  ޕްރޮޭބޝަން   ޖުވެނައިލް  ތަށް  ކޯޓުގެ 
ދައުލަތުގެ އޮފިސަރުންނެވެ.   މޮނިޓަރކުރުމުގައި  ކުދިން  ތިޭބ  ޕްރޮޭބޝަންގައި  އަދި 

އެހީތެރިކަން އިދާރާތަކުގެ  ތަންފީޛީ  ޕްރޮޭބޝަން   ޖުވެނައިލް  ކަމާެބހޭ  ކޯޓުގެ 
 ޖެހޭނެއެވެ.އޮފިސަރުންނަށް ލިިބދޭން

 

 

 .ންވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުނިކުރު 25 ،ވާއެނަކަލުކޮށްފައިތިރީގައި   ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

  އި ދަޢުވާއެއް އުފުލޭ ޙާލަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައީކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޖިނާ )ރ( . 25 
އިޞްލާޙުވެ  އެކުދިން  މަރުޙަލާތަކުގައި  ފަހުގެ  ޝަރީޢަތަށް  އަދި  މަރުޙަލާއެއްގައި 
ބޭނުންވާ   އެކުދިންނަށް  ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އައުމަށް  މުޖުތަމަޢަށް  އަނުބރާ 
ކޯޓުގެ   ޖުވެނައިލް  ނުވަތަ  ކޯޓު  ޖުވެނައިލް  ދޭނީ  ޚިދުމަތް  ކައުންސެލިންގ 

 ވެ. ލަރުންނެޑިވިޜަންތަކުގެ ކައުންސެ
 

 

 ކުރުން.ލާޙުޞް އިއަންނަނިވި ގޮތަށް ( ވަނަ ނަންަބރު 2ގެ ) ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .11

 ؛ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޯޓު (2)   
 

 

ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު ނަންަބރު  ނަންަބރު ވަނަ( 2) ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 45 ޤާނޫނުގެބުނެވިދިޔަ  .12
 އިތުރުކުރުން.

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (3)   
 

 ؛ ރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ (4)   
 

Deleted :ސ

Deleted : 

Deleted : ްޕްރޮޭބޝަން އޮފިސަރުންނާއި ކަރެކްޝަނަލ
އޮފިސަރުން

Deleted :ައ

Deleted :¶

Deleted :ްުުމަށ

Deleted : ްޕްރޮޭބޝަން އޮފިސަރުންނާއި ކަރެކްޝަނަލ
އޮފިސަރުން

Deleted :¶

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ދިހަވަނަ ބާބުެގ ެގ ސުރުޚީ  
  ސްލާޙުޞ"ކުއްޖާ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުން" އަށް އި

¶ކުރުން.

Deleted :ސ

Deleted : 

Deleted : ުކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓ
...

Deleted :2.

Deleted :3.

Deleted :4

Deleted :.
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 އަދި  ؛ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިޔުމަން  (5)   
 

 .ގެ އޮފީސްޑްރަންސް އޮމްަބޑްސްޕަރސަން ޗިލް (6)   
 

 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ޞުރިޚީ އަންނަނިވި ފަދައިންބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ާބުބގެ   .13
 

 ވަނަ ބާބު ދިހަ 

 ގައި ބެހެއްޓުން ކުއްޖާ ބަންދު 

 
 

 އިތުރުކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  58ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ   .14

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް  
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ  

 ރުކުރުން ޒި ކުރިމައްޗަށް ހާ 

ޤާނޫނީ   )ހ(  . 1-58 ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  ކުއްޖާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ތުހުމަތުގައި  ކުށެއްގެ 
ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އަދި އެ ކުއްޖާ  

ލަސްވެގެން   ތެރޭގައި،   24ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 
 ރުކުރަންވާނެއެވެ.ޒިހާ  އޭނާފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް 

 
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖަކުވެސް ބަންދުގައި ަބހައްޓާނަމަ، މި   )ށ(   

ގެ ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއް   އޭނާމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  
 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ހައްޔަރު ( ނ)   ތުހުމަތުގައި  ކަނޑައަޅާ    ކުރެވޭކުށުގެ  ގޮތެއް  ަބންދާމެދު  ކުދިންގެ 

އެންމެހަ ގަވާއިދުގައި ޢައިޖުރާ  އިމަޖިލީހުގެ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ތްތައް 
 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

   
 

 

 

 

Deleted :5.

Deleted :6.

Deleted :ާއޭނ

Deleted :ާއޭނ

Deleted :ށ

Deleted :ާކޮށްފައިވ

Deleted :ާު

Deleted :¶



6 
 

 .ލާޙުކުރުންޞްނިވި ގޮތަށް އިނަޢިާބރާތް އަންފެށޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .15

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް  
ނިންމުމުގައި ޤާޟީ  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 
 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ   )ހ(  . 59
ނިންމަންވާނީ،   ޤާޟީ  ެބހެއްޓުމަށް  ބަންދުގައި  ކަމަށް   އެކުއްޖާކުރިން  ކުރި 

ޮބޑު ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި، ކުއްޖާގެ ޙާލަތާއި ބަންދާމެދު    ޖިނާއީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ
ހޯދުމަށްފަހު،   ރަޢުޔެއް  ޖަސްޓިސްގެ  ޖުވެނައިލް  އޮފް   އެކުއްޖާޑިޕާޓްމަންޓް 
 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭނަމައެވެ.

 

 
 އިތުރުކުރުން. އެއްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާ 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .16

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  
ޝަރީޢަތް  ނުވަތަ    ކުރިން 

ގޭގައި  ފެށުމަށްފަހު  
 ބަންދުކުރުން 

ބަންދު )ހ(   .1-59 ކުއްޖެއްގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުގައި  މުއްދަތު  ކުށެއްގެ  އިތުރުކުރާއިރު ގެ 
މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ   އެ   ،ކުއްޖާ ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައިއެ

އެ  އިއެންމެހަ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  ޙާލަތަށް  ކުއްޖާގެ  ގޭގައި ކަންކަމަށާއި  ކުއްޖާ 
 ލިިބގެންވެއެވެ. ަބންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް 

 

 މުރާޖަޢާކުރާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެއްގެ ަބންދު   )ށ(   
ކަންކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ޙާލަތަށް   އިމައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހަ  އެ  ،ޙާލަތުގައި

އެ އިޚްތިޔާރު  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  އަމުރުކުރުމުގެ  ަބންދުކުރުމަށް  ގޭގައި  ކުއްޖާ 
 ޤާޟީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  

 
 

 .ލާޙުކުރުންޞްއިވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  72ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .17

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  
 ޙައްޤު 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، ނުވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ  .  72
)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2016/12ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    198 މާއްދާގައި  ޙައްޤުގޮތުގެމަތިން  ވަނަ  އެ  ،  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 
 ލިިބގެންވެއެވެ.  ތަކަށްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްއިމައްސަލަ

 

 

 އިތުރުކުރުން.       އެއްތޭރަވަނަ ާބަބށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާ  ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ    .18

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް  
ޝަރީޢަތުން އަދަބު  

 ކަނޑައެޅުން 

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ކުށް ސާިބތުވާ ޙާލަތުގައި އަދަުބ  )ހ(    .1-74
 ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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)އަށާރަ( އަހަރު   18ޢުމުރުން  ،)އަށާރަ( އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް 18ޢުމުރުން  )ށ(   
ކުރިން ސާިބތުވެ   ފުރުމުގެ  ޝަރީޢަތަށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ކުށަކާ   ފައިވާކުއްޖަކު 

 ނުވާނެއެވެ.ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަުބ ދީގެން
 

ކުށެއް )ނ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދަުބ  މަރުގެ  ޤާނޫނެއްގައި  ކުޑަކުއްޖެއްގެ    އެއްވެސް 
ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ޮބޑު    އެ،  މައްޗަށް ސާިބތުވާ ޙާލަތުގައި

އަ ތިންަބަބއިކުޅަ ހަތަރު)  4/3އަދަެބއްގެ   އަދަަބކަށް  އި(  ނޫން  ޮބޑު  ށްވުރެ 
 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

 
 

 ކުރުން.ލާޙުޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .19

ލުތައް ސޫޤީޤުތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުމި މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ ތަޙް )ބ(  . 104 
 އިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

 

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

ދަޢުވާ އުފުލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން   )ޅ(  .104 
އޮފީހުން ސޫއު ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގަވާއިދެއް،  ަބޔާންކުރާ  ލުތައް 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  
 

 

 . ންއުނިކުރު( ށވަނަ މާއްދާގެ ) 108 ވާ،އެތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައި ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

ލަތުގައިވާ މީހާގެ ޢުމުރުން  ޙާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ( ށ) . 108 
ނުވަތަ    21 މައްސަލަ،  ހިނގަމުންދާ  އޭނާއާމެދު  ފުރުމުން،  އަހަރު  )އެކާވީސް( 

ދެކިގެން   ގޮތުގައި  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ފިޔަވަޅެއްއޭނާއަކީ  އެންމެހައި   ،އެޅިފައިވާ 
 ބާޠިލުވީއެވެ. 
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…އިތުރުކުރުން.
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 ކުރުން.ލާޙުޞްވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

)ޖިނާއީ   2016/12''ޖިނާއީ ޮބޑު ކުށެއް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ވ(  . 118 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށްތަކަށެވެ.    22އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 

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

Deleted :،

Deleted : 



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

 

 

 2ޖަދުވަލު  
 

 

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

ގެ  ކޮމިޓީ   ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ    ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި 

 ހާޒިރުވި ގޮތް މެންބަރުން  ބައްދަލުވުންތަކަށް  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ިވަޑައިނުގަންނަވާ   -  ވަޑައިގެންނެވ 

Oިރަސްމީ ދަުތރެއްގައ S ިސަލާމުގައ 

2020.12.02  64 05:35    -      

.202012.01  63 00:45    -  -    -
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