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 އަށް )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ދައުުރގެ  ތިންވަނަދުވަުހ އޮތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ހޯމަވި  7މަހުގެ  ޑިސެްނބަރު ވަނަ އަހަުރގެ 2020
        ( އަށްޤާނޫނު )ކުޑަކުދިްނގެ ޢަުދލުގެ 2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 28
                  ،ވަނަ މާއްާދަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުައާސސީގެ  ، ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ 1

ދުވަހު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ބުރާސްފަތި ( ވި 1442 ޖުމާދަލްއޫލާ 9)  2020 ޑިސެންބަރު 24
 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2020/33 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 
 

 ށް އަ )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(  2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

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

ތިޞާޞް ލިިބގެންވަނީ، ޚްމައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ އި

 ޖުވެނައިލް ކޯޓަެށވެ.
 

  އެ ައުކރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 ދެ އަކުރު އިތުރުކުން.

 

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި ހުށަހަޅާ ތެރެއިން އަތޮޅު )ނ( .21 

ށް އަކުރި  މައްސަލަަތއް ގުޅުންހުރި އިޚްތިާޞޞްއާ ކޯުޓގެ ޖުވެނައިލް

 ކޯޓުގެ ޖުވެނަިއލް ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުގެ  ޖުވެނައިލް ގެންދާނީ

 .ހާޒިރުެވެއވެ ައތޮޅުތަކަށް މުވަްއޒަފުން ކަމާގުޅުންހުރި

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކަކީ ޖުވެަނއިލް ކޯޓުަގއި  ނ(-1)  

 ބެލެވޭނެއެެވ.ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަުމގަިއ 

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނ(-2)  

ވަނަ މާއްދާއާ  163-1ުތގެ ޤާނޫނު( ގެ އަ)ޖިނާއީ އިޖުރާ 2016/12

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.
 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުިނކުރުން 21ތިީރަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މައްސަލަތައް ފިަޔވައި ުކޑަކުދިން  )ރ( .21 

ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ 
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އުފައްާދ ޖުވެނައިލް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ކޯޓުގެ ސަރަަޙއްދީ ިޑވިޜަންތަކަށެވެ.
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ނ( ގަިއ -2މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި، )ށ( އާިއ، )ނ( ާއއި ) )ބ( 21. 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރީޢަތްތަަކކީ، ޮބޑެތި މީހުންގެ މަްއޗަްށ ހިންގާ 

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ވަކިުކރެވިފަިއވާ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ިނޒާމުެގ އަސާސްަތކާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން 

 ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަުމގަިއ ވާންވާެނއެވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

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

 ހައިކޯޓާއި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަރުޙަލާގައި އިސްިތއުނާފު ގޮތުގެމަތިން

 ޤާނޫނުގެ މި  އުސޫލުތަްއ، ޢަމަލުކުރާނެ ބެލުމުަގއި ކޯޓުން ސުޕްރީމް

 ގަވާއިުދގައި  ހަދާ ކޯޓުން ސުްޕރީމް ހައިކޯޓާއި ދަށުން

 .ންވާނެެއވެބަޔާންކުރަ
 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުރުން. 22ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިއެވާ،  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ޖުވެނައިލް  )ނ( 22. 

ކޯޓުގެ ސަރަަޙއްދީ ިޑވިޜަންތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރަންވާީނ، މާލޭގަިއ 

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޖުވެަނއިލް ޯކޓުގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ފަނޑިާޔރުންނާ އެްއ 

 ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،  )ނ( 23. 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯާޓއި ސުޕްރީމް  ،ޑްރަގް ކޯާޓއި ،ޖުވެނައިލް ކޯާޓއި
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ކޯޓުަގއި، ުކޑަކުދިްނގެ މައްސަަލތައް ބެލުމަށްޓަކައި އެފަދަ އިްނތިޒާމުތައް 

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .8

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ުޖވެނައިލް  21ޤާނޫނުގެ މި  )ހ( .24 އިންތިގާލީ މަރުޙަލާ 

ކޯޓުެގ ސަރަޙައްީދ ިޑވިޜަންތައް، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 )އަށާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޤާއިުމކުރަންވާނެެއވެ. 18ގިނަެވގެން 
 

ސަރަޙައްދީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޖުވެނައިލް ކޯުޓގެ  )ށ(  

ތިާޞޞް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ޚްޑިވިޜަންތަުކގެ އި

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

     ،ވަނަ މާއްާދގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިވީަނމަވެސް 69

މާއްާދގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޖުވެނައިްލ ވަނަ  21މި ޤާނޫނުގެ 

ކޯޓުގެ ސަރަަޙއްދީ ިޑވިޜަްނތައް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

ެއ މާއްާދގެ )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ަބޔާންކުރާ  ،ޤާއިމުކުރެވެންދެން

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  ،އެންމެހައި މައްސަލަތައް ބަލާނީ

ނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ުއސޫލެއްެގ މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޖުވެ 

 އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުްނނެވެ. ،މަތިން
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ުޖވެނައިލް  21މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ކޯޓުގެ ސަރަަޙއްދީ ިޑވިޜަްނތައް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

     ޤާއިމުކުރެވެންދެން މާލޭގަިއ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެަނއިލް ކޯޓުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިްނގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައިވެްސ 

ކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުަޑކުދިންެގ ޢަދުލުގެ ޢަމަލު

 ނިޒާމުގެ އަާސސްތަކާ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ޖުވެނައިްލ ކޯޓުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ބ(  

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުވެނައިލް ޯކޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުވަްއޒަފުން އެހެން 
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އެ ދާއިރާތަުކގައި ުކޑަކުދިންެގ  ،ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ގޮސް

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަްއ ހިންގުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

 ،ހިްނަގންވާނީއެފަދައިން ިހންގާ ޝަރީޢަތްތަްއވެސް  ،އެހެންނަމަވެސް

ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޮޑެތި މީހުންގެ ޝަީރޢަތްތައް 

ިމ މާއްދާގެ  ،ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ޯކޓުތަކުގެ ނިޒާމުން ބޭރުން

 )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ އުސޫުލންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބަލައި  71މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( 25. 

ފިޔަވަޅު ައޅާ ޙާލަތުގަިއ ޕްރޮބޭޝަންގައި ދޫކުރެޭވ ކުދިން 

މޮނިޓަރކުރުމާއި ެއކުދިން ޕްރޮބޭޝަންގެ ޝަރުޠުތަކާ ެއއްގޮތަްށ 

           ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި، އެަކންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެްއކޮށް

އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޝަރީޢަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 

ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނެވެ. އަދި ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބޭ ކުދިން 

މޮނިޓަރކުރުމުގައި ަދއުލަތުެގ ކަމާބެހޭ ތަންފީޛީ އިާދރާތަކުެގ 

އެހީތެރިކަން ޖުވެނައިލް ޯކޓުގެ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް 

 ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުިނކުރުން. 25 ،ތިީރަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .10

 

ކުޑަކުދިްނގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ަދޢުވާެއއް އުފުލޭ ޙާލަތުަގއި ަޝރީޢަތުގެ  )ރ( 25. 

އެންމެހައި މަރުޙަލާއެްއަގއި ައދި ޝަރީޢަތަށް ފަހުގެ މަރުޙަލާތަކުގަިއ 

އެކުދިން އިޞްލާުޙވެ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް އައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 

 ދޭނީ ގޮތުން އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިްނގ ޚިދުމަތް

ޖުވެނައިލް ކޯޓު ނުވަތަ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޑިިވޜަންތަކުެގ 

 ކައުންސެލަރުންނެވެ.
 

 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

 

 ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓު؛ (2) )ނ( .45 
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( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު ނަންބަރު 2މާއްދާގެ )ނ( ގެ )ވަަނ  45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 އިތުރުކުރުން.

 

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (3) )ނ( .45 

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (4)   

 އަދި  ؛މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއުހި (5)   

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ އޮފީސް. (6)   

 

 ޚީ އަންނަނިވި ފަަދއިން އިޞްލާޙުކުރުން.ރުސުބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ބާބުގެ  .13

 
 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް 
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ 
 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހައްަޔރުކޮށްފައިވާ ުކއްޖާ ހައްޔަުރކޮށްފައިވަނީ  )ހ( 58-1.

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ، 

)ަސއުވީސް( ގަިޑއިރުެގ  24ލަސްވެގެން އަދި އެުކއްޖާ ހައްޔަރުކުެރވޭތާ 

 ތެރޭގަިއ، ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުިރމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިުރކުރަންވާެނއެވެ.

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުެރވޭ ުކއްޖަުކވެސް ބަންދުގައި  )ށ(  

ބަހައްޓާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެަމތިން އޭނާ 

 ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާެނއެެވ.ފަނޑިޔާރެްއގެ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ޮގތެްއ ކަނޑައަޅާ  )ނ(  

ތައް މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުގައި އަތު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި އިޖުރާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ުކޑަކުއްަޖކު  )ހ( 59. 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޤާޟީ ނިންމަންވާނީ، 
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ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮުޑ ކުށެއް އެުކއްޖާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކަމުގަިއވެފަިއ، ުކއްޖާެގ ާޙލަތާއި ބަންދާމެދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސެގ ރަޢުޔެއް ހޯދުމަށްފަހު، އެުކއްޖާ 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަްއ މެދުވެިރެވދާނެކަމަށް 

 ބެލެވޭނަމައެވެ.
 

 މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން.ވަަނ  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން 
ނުވަތަ ޝަރީޢަތް 
ފެށުމަށްފަހު ގޭގައި 

 ބަންދުކުރުން 

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްަޔރުކުރެވޭ ކުއްޖެްއގެ ބަންދުެގ މުއްދަތު  )ހ( 59-1.

    ،ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައި އިތުރުކުރާއިރު އެުކއްޖާ ބަންދުގައި 

އެ މައްސަަލިއގެ ވަށަިއގެންވާ އެންމެހައި ކަންކަމަާށއި ކުއްާޖގެ ޙާލަތަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެކުއްާޖ ގޭަގއި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

އި ހިމެނޭ ކުއްެޖްއގެ ބަންދު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއްގަ  )ށ(  

ެއ މައްސަލައިގެ ވަށަިއގެންާވ އެންމެހައި  ،މުރާޖަޢާކުރާ ޙާލަތުގައި

ކަންކަމަށާއި ކުއްޖާެގ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެުކްއޖާ ގޭަގިއ 

 ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 72ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ކުޑަުކއްޖެްއގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެއް، ނުވަތަ ނެރެފައިވާ  72. އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ޖިނާއީ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން  198އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އެ މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ، އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ޤާނޫނުގެ ތޭރަވަނަ ބާބަށް އަްނނަނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ،ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

 

 މައްޗަށް  ކުޑަކުދިންގެ 
 އަދަބު  ޝަރީޢަތުން 
 ކަނޑައެޅުން 

 ކަނަޑއަޅާނީ، މައްޗަށް އެކުއްޖެްއގެ ުގޅިެގން ކުށަކާ ކުރާ ކުޑަުކއްޖަކު )ހ( 74-1.

    ައދަބެއްގެ ކުޑަ އެންމެ ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޤާނޫނުގައި ކުށަކަށް އެ

 .ެއވެ( ދެަބއި ތިންބައިކުޅަ) 3/2



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             273އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

9 

        ޢުމުރުން  ،)އަށާރަ( އަހަރުވުމަށްފަހުގަިއވެސް 18ޢުމުރުން  )ށ(  

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފަިއވާކަމަށް  18

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއާވ ކުށަކާ ގުިޅގެން މަރުެގ އަދަބު 

 ދީގެންނުވާނެެއވެ.

އެްއވެސް ޤާނޫނެއްަގއި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިަފއިާވ ކުށެއް  )ނ(  

އެ ކުށަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ، ކުޑަުކއްޖެްއގެ މައްޗަށް ސާބިުތވާ ޙާލަތުަގއި

)ހަތަރުބަިއކުޅަިތންބައި(  4/3ދެން އޮތް އެންމެ ޮބޑު އަަދބެއްގެ 

 އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަަބކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.
 ކުިރންވެސް ުކޑަުކއްޖާއަކީ  އޮްތނަމަވެސް، އެހެން( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ކުށުގެ  ކޮށްަފއިވާ  ެއކުއްޖާ ުކއްޖެއްނަމަ، ސާބިުތވެފަިއވާ ކުށެއް

 ެރކޯޑަށާިއ، ކުުށގެ ގެޖާ ެއކުއް ުކޑަބޮޑުިމނަށާއި ކުށުގެ  ބާވަތަށާއި

 ޙާލަތު އިޖްތިމާޢީ ުކއްޖާގެ ޙާލަތްތަކަށާއި، އެންމެހައި  ވަށަިއގެންވާ 

 މާއްދާގެ  މި މައްޗަށް ކުއްޖާގެ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯޓަށް އަންަގއިދޭ

 ކަނޑަައޅާފައިވާ  ޤާނޫުނގައި ކުށަކަށް އެ) އަދަބު ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ)

 ިއޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ މިންވަރު ފުރިަހމަ ގެ( އަދަބު ކުޑަ އެންމެ

 .ލިބިގެންެވެއވެ ޤާޟީއަށް
 ދެވޭ  ކުށަަކށް އޮތްނަމަވެސް، އެހެން( ރ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ޖެްއގެއެުކއް ކަނޑައެޅިަފއިނުވާނަމަ، ޤާނޫނުަގއި  އަދަބު ކުޑަ އެންމެ

  އަދަބެްއގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ކުށަށް އެ ކަނަޑއަޅަންވާީނ، މައްޗަށް

 އަދި. އަދަބެެކވެ ބޮޑުުނވާނެ އަށްވުރެ( ދެބައި ތިންބައިކުޅަ) 3/2

 ކުށުގެ  ކޮށްަފއިވާ  އްޖާއެކު  ކަނަޑއެުޅމުގައި އަދަބު  ދައިންއެފަ

 ރެކޯޑަށާއި ކުށުގެ  އްޖާގެއެކު  ުކޑަބޮޑުިމނަށާއި، ކުށުގެ  ބާވަތަށާއި

 ޙާލަތު އިޖްތިމާޢީ ުކއްޖާގެ ޙާލަތްތަކަށާއި، އެންމެހައި  ވަށަިއގެންވާ 

 .ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ ރިޕޯޓަށް އަންަގއިދޭ

 ގޮުތގެމަތިން  ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި( ބ) އަދި( ރ)، (ހ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާޫނނު ކަނޑަެއޅުމުަގއި، އަދަބު

 އަދަބު ތަފާތު" ބަޔާންކުރާ ގައި  1005 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
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 ކަނަޑއެޅުމުގެ އަދަބު ގޮުތގެމަތިން ެއްއޮގތްވާ އާ" ާތވަލު އެއްހަމަކުރާ

 .ލިިބގެްނވެެއވެ ޤާޟީއަށް އިޚްތިޔާރު
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

 ަމއްސަލަަތއް ކުޑަކުދިންގެ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި މި  (1) )ބ( 104. 

   ޤާނޫނުގެ  މި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

 ެއްއގޮްތވާ އުސޫލުަތކާ ަބާޔންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ  44

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

 އަދި ތަޙްޤީޤުކުރަްނވާނީ، މައްސަަލއެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި  (2)   

 ސުވާލުކުރަްނވާނީ، ކުއްޖާއާ ގުިޅގެން  މައްސަލައަކާ އެފަދަ

 ޙިމާޔަތްުކރާ މަޞްލަޙަތު ކުއްޖާގެ  ުނވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާގެ 

 ާހޒިރުެވވެން  ފަރާތަކަށް އެއިން އަދި. ހާޒިުރަގއެވެ ފަރާތެއްގެ

 ޖަސްޓިްސގެ  ޖުވެަނއިލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ޙާލަތެއްަގއި ނެތް

 .ާހޒިރުަގއެވެ އޮފިސަރެއްގެ ކަމާބެހޭ
 

 ގޮަތށް  ހައްޔަރަށްުނވާ ބަންދުކުުރމާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި   (3)   

 އިދާރާއަށް  ފުލުހުންގެ ގެނައުމާއި ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ

 ފާސްކުުރން ބަލައި ުސވާލުކުުރމާއި ހާޒިރުކުރުމާއި،

 މަރުޙަލާއަކާ  ެއއްެވސް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ހިމެނޭގޮތުން،

 ނޑަައޅާފައިުނވާ ކަ އުސޫެލއް ަވކި ޤާނޫނުަގއި މި ގުޭޅގޮތުން

 މަްއސަލަތައް  ކުޑަކުދިްނގެ ދަުށން މާއްާދގެ މި ޙާލަތުގައި،

 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢަމަލުކުރާނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

 ބައި ދެވަނަ ގެ( ޤާނޫނު އިޖުާރައތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12

 ެއްއގޮްތވާ އުސޫލުަތކާ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގައި ( މަރުޙަލާ ތަޙްޤީޤު)

 .ތިންނެވެމަ ގޮތުގެ

 ޖިނާއީ އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ނަންބަރު ވަނަ( 3) އަކުރުގެ މި  (4)   

 އުސޫަލކަށް  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫުނގައި  އިޖުރާއަތުގެ
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 ލިބިދޭންޖެހޭ ކުޑަކުއްަޖކަށްވީތީ ައކީއެުކއްޖާ ޢަމަލުކުރުމުގައިެވސް،

 .ލިބިދޭންވާނެއެވެ ޖާައށްއެުކއް ޙައްޤުތައް އެންމެހައި

 ހިންގުމުގެ  ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގާ ފުލުހުން ދަށުން މާއްދާގެ މި  (5)   

 ޤާނޫނުގައި  މި ގަާވއިދެްއ، ބަޔާްނކުރާ އިޖުރާއަތުތައް

 ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ. ސަރވިްސއިން
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަަތށް އަންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުުފލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ  )ޅ( 104. 

ގޮތުގެ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުާރ ގަާވއިދެްއ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީހުން އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. 
 

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

 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގަިއވާ  )ށ( 108. 

)ެއާކވީސް( އަހަރު ފުރުމުން، އޭނާއާމެދު  21މީހާގެ ޢުމުރުން 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ، ނުވަތަ އޭނާައކީ ުކޑަުކއްޖެްއެގ ގޮތުަގއި 

  ބާޠިުލވީެއވެ. ،ދެކިގެން އެޅިަފިއވާ އެންމެހަިއ ފިޔަވަެޅއް
 

 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 

 

''ޖިނާއީ ޮބޑު ކުެށއް'' ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ( 118. 

ވަަނ މާްއދާގަިއވާ  22)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12

 ކުށްތަކަށެވެ. 
 

 

ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީުޚން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  .23
 ފެށިގެންނެވެ.
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