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 35/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(    18/ 2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   1އަށް  
 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ މި ޤާނޫނަށް   )ހ( . 21 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓު 

ތިޞާޞް ޚްކުށުެގ މަްއސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާަގއި ބެލުމުެގ އި

 ލިބިެގންވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށެވެ. 

 

އެ އަކުރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށް  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .2
 ޮގތަށް ދެ އަކުރު އިތުރުކުން. 

 

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ހުށަހަޅާ  ތެރެއިން  އަތޮޅު (ނ) . 21 

 މައްސަލަތައް  ުގޅުންހުރި  އިޚްތިޞާޞްއާ  ކޯޓުެގ  ޖުވެނައިލް

 ޖުވެނަިއލް  ފަނޑިޔާރުންނާއި  ކޯޓުެގ  ޖުވެނައިލް  ެގންދާނީށް  އަކުރި

 . ހާޒިރުެވެއވެ އަތޮޅުތަކަށް މުަވއްޒަފުން ކަާމުގޅުންހުރި ކޯޓުެގ

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން ހިންާގ ޝަރީޢަތްތަކަކީ ޖުވެނައިލް  ނ(-1)  

 ކޯޓުަގއި ހިންާގ ޝަރީޢަތްތަކެްއ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

ޤާނޫނު މި   ނ(-2)   އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް،  އެހެން  )ނ(  މާއްދާެގ 

 163-1ތުެގ ޤާނޫނު( ެގ  އަ)ޖިނާއީ އިޖުރާ  2016/12ނަންބަރު  
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ވަނަ މާއްދާާއ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ޝަރީޢަތްތައް ހިންުގމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

 .ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އުނިކުރުން 21ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،   ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .3

 

ފިޔަަވއި  (ރ) . 21  މައްސަލަތައް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ފުރަތަމަ  މައްސަލަތައް  އެހެން  ކުށުެގ  ޖިނާއީ  ކުރާ  ކުޑަކުދިން 

މަރުޙަލާަގއި ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ދަށުން އުފައްދާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަކަށެެވ.

 

 .ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

ނ( ަގިއ  -2މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި، )ށ( އާއި، )ނ( އާއި ) (ބ) 21. 

މައްޗަށް  މީހުންެގ  ބޮޑެތި  ޝަރީޢަތްތަކަކީ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ހިންާގ ޖިނާއީ ޢަދުލުެގ ނިޒާާމ ވަކިކުރެވިފަިއވާ، މި ޤާނޫނުަގއި 

ބަޔާންކުރާ ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުެގ އަސާސްތަކާ އެްއޮގތްވާ  

 ޮގތުެގމަތިން ހިންޭގ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަުމަގއި ވާންވާނެއެވެ.  

 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.  21ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .5

 

( ޅ)   މާއްދާެގ  މި  މައްސަލަތައް  ކުށުގެ   ޖިނާއީ  ކުރާ  ކުޑަކުދިން ( ކ) 21. 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މަރުޙަލާގައި  އިސްތިުއނާފު  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ

  އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ހައިކޯޓާއި

 ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ހައިކޯޓާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި

 . ންވާނެެއވެބަޔާންކުރަ
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން.  22ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިއެވާ،  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،  )ނ( 22. 

ޑިވިޜަންތަކުަގިއ   ސަރަޙައްދީ  ކޯޓުެގ  ޖުވެނައިލް 

ޖުވެނަިއލް  ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ  މާލޭަގއި  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، 

ޝަރުޠުތަކެއް  އެއް  ފަނޑިޔާރުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓުަގއި 

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.  

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން   23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،   (ނ) 23. 

ކޯޓާއި  ކޯޓާއި  ،ޖުވެނައިލް  ހައިކޯޓާިއ   ،ޑްރަްގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބެލުމަށްޓަކަިއ   މައްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންެގ  ކޯޓުަގިއ،  ސުޕްރީމް 

 ވެ. އެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެ

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .8

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޖުވެނަިއލް   21ޤާނޫނުެގ  މި   (ހ) . 24 އިންތިގާލީ މަރުޙަލާ 

ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ޑިވިޜަންތައް،  ސަރަޙައްދީ  ކޯޓުެގ 

ިގނަެވެގން   ތެރޭަގިއ    18ފަށާތާ  މަސްދުވަހުެގ  )އަށާރަ( 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުެގ   )ށ(   ޖުވެނައިލް  ޤާއިމުކުރާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތިޞާޞް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޚްއްދީ ޑިވިޜަންތަކުެގ އި ސަރަޙަ

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު(   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(  

ޮގތަކަށް   69ެގ   އެހެން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
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ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(   21މި ޤާނޫނުެގ    ،ކަނޑައަޅާފަިއވީނަމަވެސް

ަގއި ބަޔާންކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތަްއ މި  

އެ މާއްދާެގ )ނ(   ،ދެންޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ޤާިއމުކުރެވެން

މި    ،އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ެއންމެހައި މައްސަލަތައް ބަލާނީ

ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ   މާލޭަގއި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

މަތިން އުސޫލެއްެގ  ކަނޑަައޅާ  ކޯޓުން  ކޯޓުެގ    ،ޖުވެނައިލް  އެ 

 ފަނޑިޔާރުންނެވެ. 

 ބަޔާންކުރާ ޖުވެނަިއލް ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި  21މި ޤާނޫނުެގ   )ރ(  

ކޯޓުެގ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތައް މި ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން 

ޤާއިމުކުރެވެންދެން މާލޭަގއި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 

މަްއސަލަ  ކުޑަކުދިންެގ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  ޢަމަލުކުރަންާވނީ،  ބެލުމުގައިެވސް 

އެްއޮގތްވާ  ކުޑަ އަސާސްތަކާ  ނިޒާމުެގ  ޢަދުލުެގ  ކުދިންެގ 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ބޭނުމަށްޓަކައި )ބ(   ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ކޯޓުެގ    ،މި  ޖުވެނައިލް 

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ކަާމުގޅުންހުރި މުަވއްޒަފުން 

ޮގސް ދާއިރާތަކަށް  ޖުޑީޝަލް  ދާއިރާތަކުަގިއ   ،އެހެން  އެ 

ކުޑަކުދިންެގ މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތްތައް ހިންުގމަކަށް ހުރަހެއް 

އެފަދައިން ހިންާގ ޝަރީޢަތްތައްެވސް   ،ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުަގއި ބޮޑެތި މީހުންެގ    ،ހިންަގންވާނީ

ނިޒާމުން  ކޯޓުތަކުެގ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހިންުގމަށް  ޝަރީޢަތްތައް 

 މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުންނެވެ.  ،ބޭރުން
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ   71މި ޤާނޫނުެގ   )ނ( 25. 

ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ޙާލަތުަގިއ ޕްރޮބޭޝަންަގއި ދޫކުރެވޭ ކުދިން 

މޮނިޓަރކުރުމާއި ެއކުދިން ޕްރޮބޭޝަންެގ ޝަރުޠުތަކާ ެއްއޮގތަށް 

އެ  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެކަންކަމުެގ  ބަލައި،  ޢަމަލުކުރޭތޯ 

ކޯޓުެގ   ޖުވެނައިލް  ފޯރުކޮށްދޭނީ  ޝަރީޢަތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 

ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނެވެ. އަދި ޕްރޮބޭޝަންަގއި ތިބޭ ކުދިން 

އިދާރާތަކުެގ   ތަންފީޛީ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  މޮނިޓަރކުރުމުަގއި 

އޮފިސަރުންނަށް  ޕްރޮބޭޝަން  ކޯޓުެގ  ޖުވެނައިލް  އެހީތެރިކަން 

 ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އުނިކުރުން. 25 ،ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  ،ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގބު .10

 

ޙާލަތުަގއި  )ރ( 25.  އުފުލޭ  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާީއ  މައްޗަށް  ކުޑަކުދިންެގ 

ޝަރީޢަތުެގ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެްއަގއި އަދި ޝަރީޢަތަށް ފަހެުގ  

އެކުދިން   މުޖުތަމަޢަށް މަރުޙަލާތަކުަގއި  އަނބުރާ  ިއޞްލާޙުވެ 

ބޭނުންާވ   ެއކުދިންނަށް  ޮގތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުެގ  އައުމަށް 

ކައުންސެލިންގ ޚިދުމަތް ދޭނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ނުވަތަ ޖުވެނަިއލް 

 ކޯޓުެގ ޑިވިޜަންތަކުެގ ކައުންސެލަރުންނެވެ.

 
 ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 

 ؛ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޯޓު (2) )ނ( . 45 
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( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު  2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ )   45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .12
 ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.

 
 ؛ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ  (3) )ނ( . 45 

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  (4)   

 އަދި  ؛މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއުހި (5)   

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީސް.  (6)   

 
 އިޞްލާޙުކުރުން. ޚީ އަންނަނިވި ފަދައިން ރުސުބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ދިހަވަނަ ބާބުެގ  .13

 
 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް  
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ  
 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 

ކުއްޖާ  ކުށެްއެގ   )ހ( 58-1. ހައްޔަރުކޮށްފައިާވ  ތުހުމަތުަގިއ 

މަތިންތޯ  ހަމަތަކުެގ  ޤާނޫނީ  ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ 

ެއކުއްޖާ  އަދި  އަވަހަކަށް،  ެއންމެ  ވީ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، 

ލަސްެވެގން   ަގޑިިއރުެގ    24ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  )ސައުވީސް( 

 ވެ.ތެރޭަގިއ، ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާނެއެ 

ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަށުން ހަްއޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖަކުވެސް ބަންދުަގއި  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބަހައްޓާނަމަ، 

ކުރިމަްއޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  އޭނާ  ޮގތުެގމަތިން 

 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ކުދިންގެ   )ނ(   ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުގައި  ގޮތެއް ކުށުގެ  ބަންދާމެދު 

ތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުއަކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި އިޖުރާ

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

ހައްޔަރުކުރެވޭ   )ހ( 59.  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓޭ  ތުހުމަތުަގިއ  ކުށެްއެގ 

ކުޑަކުއްޖަކު ޝަރީޢަތް ފެށުމުެގ ކުރިން ބަންދުަގއި ބެހެްއޓުމަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޤާޟީ ނިންމަންވާނީ، އެކުއްޖާ ކުރި ކަމަށް  

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުަގއިވެފައި، ކުއްޖާެގ ޙާލަތާިއ ބަންދާމެދު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްެގ ރަޢުޔެއް ހޯދުމަށްފަހު، 

ޙާލަތްތްައ  އަންނަނިވި  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  އެކުއްޖާ 

 މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭނަަމއެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  59 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .16

 
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  

ނުވަތަ ޝަރީޢަތް  
ފެށުމަށްފަހު ގޭގައި  

 ބަންދުކުރުން 

ކުށެްއެގ ތުހުމަތުަގިއ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖެްއެގ ބަންދުެގ މުއްދަތު  )ހ( 59-1.

ެއކުއްޖާ   ނިންމާ އިތުރުކުރާއިރު  ބެހެްއޓުމަށް  ބަންދުަގއި 

އެ މައްސަލައިެގ ަވށައިެގންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި   ،ޙާލަތުަގއި 

ޭގަގިއ   އެކުއްޖާ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  ޙާލަތަށް  ކުއްޖާެގ 

ޤާޟީައށް  އިޚްތިޔާރު  އަމުރުކުރުމުެގ  ބަންދުކުރުމަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހިމެނޭ ކުއްޖެއްެގ  ޝަރީޢަތަށް   )ށ(   ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއްަގއި 

ަމއްސަލަިއެގ ވަށަިއެގންވާ    ،ބަންދު މުރާޖަޢާކުރާ ޙާލަތުަގއި  އެ 

އެންމެހައި ކަންކަމަށާއި ކުއްޖާެގ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
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އިޚްތިޔާރު  އަމުރުކުރުމުެގ  ބަންދުކުރުމަށް  ޭގަގއި  އެކުއްޖާ 

 ޤާޟީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  72ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .17

 
ކުޑަކުއްޖެްއެގ މަްއޗަށް ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމެްއ، ނުވަތަ ނެރެފަިއވާ   72. އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނިންމުމެއް ނިންމާފައިާވ  ނުވަތަ  ނަންބަރު    ،އަމުރެއް    2016/12ޤާނޫނު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   198)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ  

ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ  ހިމެނޭ ،  ޮގތުެގމަތިން  މައްސަލަިއަގއި  އެ 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 
 ޤާނޫނުގެ ތޭރަވަނަ ާބަބށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.   ،ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .18

 
  މައްޗަށް   ކުޑަކުދިންގެ 
  އަދަބު   ޝަރީޢަތުން 
 ކަނޑައެޅުން 

 މަްއޗަށް   އެކުއްޖެްއެގ  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  ކުރާ  ކުޑަކުއްޖަކު )ހ( 74-1.

  ެއންމެ   ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި  ކުށަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅާނީ،

 . ެއވެ( ދެބައި ތިންބަިއކުޅަ) 2/ 3 އަދަބެއްެގ ކުޑަ

 18ޢުމުރުން   ،)އަށާރަ( އަހަރުވުމަށްފަހުަގިއވެސް  18ޢުމުރުން  )ށ(  

ކޮށްފައިާވކަމަށް  ކުއްޖަކު  ކުރިން  ފުރުމުެގ  އަހަރު  )އަށާރަ( 

އަދަބު  މަރުެގ  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  ސާބިތުވެފަިއވާ  ޝަރީޢަތަށް 

 ދީެގންނުވާނެެއވެ. 

ކުށެއް  )ނ(   ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  އަދަބު  މަރުެގ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެްއވެސް 

ޙާލަތުަގއި  ސާބިތުވާ  މައްޗަށް  ކުށަށް ،  ކުޑަކުއްޖެްއެގ  އެ 

އަދަބެްއެގ   ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  ދެން   4/3ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

އަދަބަކަށް  ނޫން  ބޮޑު  އަށްވުރެ  )ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި( 

 ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
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  ކުޑަކުއްޖާއަކީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 އެކުްއޖާ   ކުއްޖެއްނަމަ،  ސާބިތުެވފައިވާ  ކުށެއް  ކުރިންވެސް

 ެގޖާެއކުއް   ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި  ކުށުެގ  ބާވަތަށާއި  ކުށުެގ  ކޮށްފައިވާ

  ޙާލަތްތަކަށާއި،   އެންމެހައި  ވަށައިެގންވާ  ރެކޯޑަށާިއ،  ކުށުެގ

 ރިޕޯޓަށް  އަންގައިދޭ  ޙާލަތު  އިޖްތިމާޢީ  ކުއްޖާެގ

 ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މައްޗަށް  ކުއްޖާެގ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ޤާނޫނުގައި  ކުށަކަށް  އެ)  އަދަބު  ބަޔާންކުރާ

  ކަނޑައެޅުުމެގ  މިންވަރު  ފުރިހަމަ  ެގ(  އަދަބު  ކުޑަ  އެންމެ

 . ލިބިެގންވެެއވެ ޤާޟީއަށް އިޚްތިޔާރު

  ދެވޭ  ކުށަކަށް  އޮތްނަމަވެސް،  ެއހެން(  ރ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަަމ،  ޤާނޫނުގައި  އަދަބު  ކުޑަ  އެންމެ

 ކުށަށް  އެ  ކަނޑައަޅަންވާނީ،  މަްއޗަށް  ޖެްއެގއެކުއް

 އަށްުވރެ(  ދެބައި  ތިންބައިކުޅަ)  2/ 3  އަދަބެްއެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ

 ކަނޑައެޅުުމަގއި  އަދަބު  ދައިންެއފަ  އަދި.  އަދަބެކެވެ  ބޮޑުނުވާނެ

  ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި،   ކުށުެގ  ބާވަތަށާއި  ކުށުެގ  ކޮށްފަިއވާ  އްޖާއެކު 

 އެންެމހައި  ވަށަިއެގންވާ  ރެކޯޑަށާއި  ކުށުެގ  އްޖާެގއެކު 

 ރިޕޯޓަށް  އަންގައިދޭ  ޙާލަތު  އިޖްތިމާޢީ  ކުއްޖާެގ  ޙާލަތްތަކަށާއި،

 . ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ

)ހ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(     ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ބ)  އަދި(  ރ(، 

 9/ 2014  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ކަނޑައެޅުުމަގިއ،  އަދަބު  ޮގތުެގމަތިން

 ބަޔާންކުރާ  ގައި  1005  ެގ(  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ)

 ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އާ"  ތާވަލު  އެއްހަމަކުރާ  އަދަބު  ތަފާތު"

 . ލިބިެގންެވެއވެ ޤާޟީއަށް އިޚްތިޔާރު  ކަނޑަެއޅުމުެގ އަދަބު
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 މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ   104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 
  މައްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  (1) )ބ( 104. 

  މި   ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

  އުސޫލުތަކާ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި   ވަނަ  44  ޤާނޫނުެގ

 . ޮގތުެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ

  ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނީ،  މައްސަލައެއް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (2)   

 ކުއްޖާއާ  ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާ   އެފަދަ  އަދި

  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްޖާގެ   ސުވާލުކުރަންވާނީ،

  ފަރާތެއްގެ   ޙިމާޔަތްކުރާ  ތުޙަލަޞްމަ  ކުއްޖާެގ

  ނެތް ހާޒިރުެވވެން ފަރާތަކަށް ެއއިން އަދި.  ހާޒިރުަގެއވެ

  ޖަސްޓިސްގެ   ޖުވެނައިލް   އޮފް   ޑިޕާޓްމަންޓް   ޙާލަތެއްަގއި

 . ހާޒިރުަގއެވެ އޮފިސަރެއްެގ ކަމާބެހޭ

  ޮގތަށް  ހައްޔަރަށްނުވާ  ބަންދުކުރުމާއި   ހައްޔަރުކުރުމާއި  (3)   

  ފުލުހުންގެ   ެގނައުމާއި  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ

  ބަލައި   ސުވާލުކުރުާމއި  ހާޒިރުކުރުމާއި،   އިދާރާއަށް

  ެއއްވެސް   ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ  ހިމެނޭޮގތުން،  ފާސްކުރުން

  އުސޫލެއް   ަވކި  ޤާނޫނުގައި  މި  ުގޅޭޮގތުން  މަރުޙަލާއަކާ

  ދަށުން   މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތުަގއި،   ނޑައަޅާފައިނުވާކަ

 ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންެގ

  ޖިނާއީ )  2016/12  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރާނީ،

( މަރުޙަލާ  ތަޙްޤީޤު)  ބައި  ދެވަނަ   ެގ(  ޤާނޫނު  ރާއަތުގެ އިޖު

  ޮގތުގެ   އެްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި

 .ތިންނެވެމަ
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  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންބަރު  ވަނަ( 3)  އަކުރުެގ  މި  (4)   

  އުސޫލަކަށް   ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި   އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއީ

  ކުޑަކުއްޖަކަށްވީތީ   އަކީެއކުްއޖާ  ޢަމަލުކުރުމުގައިެވސް،

  ޖާއަށް އެކުއް  ޙައްޤުތައް  އެންމެހައި  ލިބިދޭންޖެހޭ

 . ލިބިދޭންވާނެއެވެ

 ތަޙްޤީޤުތައް  ހިންާގ  ފުލުހުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (5)   

  މި  ަގވާއިދެއް،  ބަޔާންކުރާ  އިޖުރާއަތުތައް  ހިންުގމުެގ

  ތެރޭަގއި   ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ޤާނޫނުގައި

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.   ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

 

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

 
ނިންމުމަުގިއ   )ޅ( 104.  ޮގތެއް  އުފުލުމާމެދު  ދަޢުވާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ަގާވއިދެއް،   ބަޔާންކުރާ  ުއސޫލުތައް  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. 

 

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

 
މި   )ށ( 108.  ވީނަމަވެސް،  އޮތްކަމުަގއި  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

)އެކާވީސް( އަހަރު ފުރުމުން،   21ޙާލަތުަގިއވާ މީހާެގ ޢުމުރުން  

އޭނާައކީ  ނުވަތަ  މައްސަލަ،  ހިނަގމުންދާ  އޭނާއާމެދު 

 ، ކުޑަކުއްޖެްއެގ ޮގތުަގއި ދެކިެގން އެޅިފައިވާ އެންމެހައި ފިޔަަވޅެއް

   ބާޠިލުވީެއވެ.
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 ަވނަ މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .22

 
''ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް'' ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  118. 

ެގ    2016/12 ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުެގ  ވަނަ   22)ޖިނާއީ 

 މާއްދާަގިއވާ ކުށްތަކަށެވެ.  

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ   .23
 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

 

 


