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 ނު ޤާނޫ   ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ  ،ގޯނާކުރާ މީހުން ނަށް ޖިންސީކުޑަކުދިން ،މިއީ

ަބންދުން ވީއްލުމަށްފަހުަގއިވެސް ވަކި ނިޒާމެއްގެ   ،މަރުޙަލާގައި ަބންދުގައި ޭބތިއްުބމާއި

ޝަރީޢަތަށް ހެކި ބަލައިގަތުުމގައި ލުއި މިންގަނޑެއް  ،ތެރެއިން ބަލަހަްއޓަމުންދިޔުމާއި

 ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާއިން ލިޭބހުއްދަކުރުމާއި ކުޑަކު

 ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

 ތަޢާރުފާއި ނަން  . 1 )ހ(

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  ] ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ

 އެވެ. [އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 

   )ށ(

 މަޤްޞަދު  . 2 ލުކުރުމެވެ.ޙާޞިއަންަނނިިވ މަޤްޞަދުތައް  ،ނޫނުގެ ޭބނުމަކީޤާ މި

އެކުދިން  ،މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ވެދާނެ މީހުންގެ ކިަބއިން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  ،އެގޮތުގައި އެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ރައްކާތެރިކޮށް

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ަބންދުގައި  ،ކުރާ މީހުންގޯނާ

ކުށުގެ އަދަުބްނ މިންޖުވުމަށްފަހުވެސް ވަކިކަހަލަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން  ،ޭބތިއްުބމާއި

 ހެުދން. ބެލެހެއްޓެމުްނދާނެގޮތް

   )ހ(

ދައުލަތުން  ،ގައިދެމެހެއްޓިގެންާވ ގޮތެއް ،ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރާ މީހުން    )ށ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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 ބެލެހެއްޓުން. ،ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ   ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ަބލައިަގންނަ ާބވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން 

ަބލައިގަންނަ ހެކީގެ  ،ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ާބވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި

 މިންގަނޑު ލުއިކުރުން.

   )ނ(

ދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި އެކަމަށް އެހީތެިރވާ މީހުންނަށް ހަރުކަިށ ކުކުޑަ

 އަދަުބދިނުން.

   )ރ(

   )ބ( ގޯނާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ލިޭބގެއްލުމަށް ަބދަލު ހޯދައިދިނުްނ.ޖިންސީ 

 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނަށް އެނގޭނެޮގތެއް 

 ހެދުން.

   )ޅ(

 ،ކިަބއިންކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯާނކުރިގޮތް ނުވަތަ އެކަން ހިންގިޮގތް ކުޑަކުއްޖާގެ 

ގޯނާކުރިގޮތް ޝަރީޢަތުެގ  ނުަވތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޖިންސީ ،ހަރަކާތުން ،ޢަމަލުން

 މަޖިލީހުގައި ދެއްކުމަށް ނުއެދުން.

 

   )ކ(

 ދެވަނަ ބައި 
 ކުށްކަނޑައެޅުން 

ޖިންސީ ނިޔަެތއްއޮވެގެން ގަސްތުގައި ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަިށގަނޑުގައި ،މީހަކު

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އަތްލައިފިކަމަށްވާނަމަ

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު   . 3 )ހ(

ޢަމަލެއް   ޖިންސީ 

، ޖިންސީ ނިޔަތަކާއެކު އަތްލުްނ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  ހިންގުން 

 ކުރެ ގޮތަކަށް އަތްލުމެވެ.ގޮތްތަުކން އަންނަނިވި

  )ށ(

ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގަިއ ނުވަތަ ިޖންސީ  ،ކުރިމަތިފަރާތުގައިކުޑަކުއްޖާގެ 

ނުވަތަ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދައިގަނެވޭނެ  ،އެހެންވެސް ގުނަވަނެއްގައި

(1)    



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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 ހިސާެބއްކަމުގައި ެބލެވޭ ތަނެއްަގއި އަތްލުން.

    (2) ތަ އެްއޗެއް މެދުވެރިކޮށް އަތްލުން.ވަނު ،ތިމާގެ ސީދާ އަތުން

އަހަރާިއ  10މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށް ސާިބތުވެއްޖެ ީމހެއްގެ އަދަަބކީ 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 14

 

   )ނ(

ނީ އެކުރަހަކު އެމީ ،ކުޑަކުއްޖަކު ަބއިވެރިކުރުވައިފިނަމަ ،ޖިންސީ ޢަމަލެއްގައި ،މީހަކު

 ކުށެކެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ޖިންސީ    . 4 )ހ(

ޢަމަލެއްގައި  

އަހަރާ ދެމެދުގެ   14އަހަރާއި  10މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ  ބައިވެރިކުރުވުން 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

  )ށ(

ނުވަތަ  ،ތުގައި ހިންގައިފިނަމަމީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ގަސް ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި 

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ   ،ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް އެޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ ކުޑަކުއްަޖކަށް އެޢަމަލު ެފންނާނެކަަމްށ ޤަބޫލުކޮށްެގން އެޢަމަލު  ،ނިޔަތުގައި

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ކަމަށްވާނަމަކޮށްފި

ޖެއްގެ  ކުއް ކުޑަ  . 5 )ހ(

ހާޒިރުގައި ޖިންސީ  

 ޢަމަލެއް ހިންގުން 

އަހަރާ ދެމެދުގެ  10އަަހރާއި  7މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ށ(

ކުޑަކުއްޖަކަށް  ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންާދތަން ަބލަން ،މީހަކު

ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ މަންޒަރެއް ނުވަތަ  ،މަޖުޫބރުކުރުވައިފިނަމަ

  ، ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދައްކައިފިނަމަ

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ، ައޑު އިއްވައިފިނަމަނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ

ޖިންސީ ޢަމަލެއް   . 6 )ހ(

ބަލަން  

 ޖުބޫރުކުރުވުން މަ



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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އަހަރާ ދެމެދުގެ  10އަަހރާއި  7މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި  5   ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ  4މާއްދާގައި ނުވަތަ ަވނަ  3މި ޤާނޫނުގެ 

 ،ވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކު ކުރިކަމަށް ވީނަމަވެސްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި 6ނުވަތަ 

 އެކުއްޖާވެސް އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.  

ކުޑަކުދިން ޖިންސީ   . 7 )ހ(

 ކުށްކުރުން 

 ، އަހަރު ފުރިފައިވާނަމަ 13ަބޔާންޮކްށފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ އުމުރުން  )ހ( ގައި މި މާއްދާގެ

އަހަރުދުވަހަށްވުރެ  5 ،ނެއްގައި ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް އެކަށޭނަތަ ،އޭނާގެ އަދަަބކީ

އަހަރު  13އޭނާގެ އުމުރުން  ،ދިގުނޫން މުއްދަތަަކށް ަބންދުުކރުމެވެ. އެ ކުށްކުރިއިރު

އޭނާގެ ެބލެނިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ބެލެހެއްޓުން  ،ނުފުރޭނަމަ އޭނާގެ އަދަަބކީ

 ދުކުރުމެވެ.އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އޭނާ ގޭގައި ަބން 5 ،ކޮށްޠުޝަރު

 

   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި  5   ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ  4ަވނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ  3މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރުވުމަށް   6ނުވަތަ 

ނުަވތަ  ،ދީފިނަމަނުަވތަ އިްނތިޒާމުކޮށް ،ނުވަަތ އެހީތެރިވެދީފިނަމަ ،ގަސްތުގައި ރާވައިފިނަމަ

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.އެކަންކުރާ މީހަކު  ،ނުަވތަ ހިްތވަރުދީފިނަމަ ،މަގުފަހިކޮށްދީފިނަމަ

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި   . 8 )ހ(

ޖިންސީ ޢަމަލެއް  

ހިންގުމަށް  

 އެހީތެރިވެދިނުން 

ގެ އަހަރާ ދެމެދު 10އަަހރާއި  7މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ 

 

   )ށ(

އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ   ، އިތުާބރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކުކުޑަކުއްޖަކު 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށްވާނަމަ

އިތުބާރުކުރެވޭ   . 9 )ހ(

މަޤާމެއްގައި ހުރެ  



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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އަހަރާ ދެމެދުގެ   18އަހަރާއި  15ވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ އި ަބޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

 

ޖިންސީ ޢަމަލު    )ށ(

 ހިންގުން 

އެ ކުޑަކުއްޖާ ލައްވައި ޖިންސީ  ، ކުޑަކުއްޖަކު އިތުާބރު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ޢަމަލެއް ހިންގުވައިފިނަމަ

ރެވޭ  އިތުބާރުކު  . 10 )ހ(

މެއްގައިހުރެ  މަޤާ 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް  

 ހިންގުވުން 

އަހަރާ ދެމެދުގެ   18އަހަރާއި  15މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

  )ށ(

އެ   ،އެ ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި، މަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކުކުޑަކުއްޖަކު އިތުާބރު ކުރަންޖެހޭ 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.   ،ކުއްޖާއަށް ދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިަނމަ

އިތުބާރުކުރެވޭ   . 11 )ހ(

މަޤާމެއްގައިހުރެ  

ކުޑަކުއްޖެއްގެ  

ހާޒިރުގައި  ޖިންސީ  

 ޢަމަލެއް ހިންގުން 

ރާ ދެމެދުގެ  އަހަ 18އަހަރާއި  15ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ މި މާއްދާގެ )ހ( 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

  )ށ(

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ަބޔަކު ހިންގާ  ،ކުޑަކުއްޖަކު އިތުާބރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކު

މަންޒަރު ބަލަން އެ ކުޑަކުއްޖާއަށް  ނުވަތަ އެ  ،މަންޒަރު އެ ކުޑަކުއްޖާއަށް ދައްކައިފިނަމަ

ނުވަތަ އޭނާ  ،ގޮަތށް އެކަން ކޮށްފިނަމައަށް ފެންނަނުވަތަ އޭނާ ،މަޖުޫބރުކުރުވައިފިނަމަ

ނުަވތަ  ،ބަލަން ހުރިކަން ނުވަތަ ބަލާފާެނކަން ޤަޫބލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ެއކަން ކޮށްފިނަމަ

އެފަދަ ޢަމަލެއް ަބޔަކު ހިންގަމުންދާކަން އެނގިހުރެ ކުޑަކުއްޖާ އެތަނަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ 

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ނަމަވަނުމަށް ުބނެ މަުޖޫބރުކުރުވައިފި

އިތުބާރުކުރެވޭ   . 12 )ހ(

މަޤާމެއްގައިހުރެ  

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި  

ޖިންސީ ޢަމަލެއް  

 ބެލުވުން 

އަހަރާ ދެމެދުގެ   18އަހަރާއި  15މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

   )ށ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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 ، ކުޑަކުއްޖަކު އިތުާބރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި މީހަކު ހުރިކަމަށް ބަލާނީ ،ނުމަށްޓަކައިމި ޤާނޫނުގެ ޭބ

 އަންނަނިވި ގުޅުންތައް ކުޑަކުއްޖަކާ އެ މީހަކާދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޙާލަތުގައިހުރި މީހަކަށެވެ.

އިތުބާރު ކުރެވޭ   . 13

 މަޤާމުތައް 

   )ހ( ކުޑަކުއްޖާގެ މައިންަބފައިންގެ ތެރެއިން މީހެއް. 

   )ށ( ކުޑަކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ަބލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެއް.

   )ނ( ކުޑަކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެއް.

   )ރ(  އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނިހެޔޮނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް.

އްޖަކު ކުއެޚިދުމަތްދެމުންދާ ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖަކަށް ،ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބަލަހައްޓަމުްނދާ މީހުންގެ ތެރެިއން މީހެއް.

   )ބ(

ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ަބންދުކޮްށފައިވާ ތަނެއް ބަލަހައްާޓ 

 މީހެއް.

   )ޅ(

   )ކ( އެ ގެއެއްގެ މީހެއް.  ،ކުޑަކުއްޖަކު ގެއެއްގައި ަބހައްޓާފައިވާނަމަ

ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ބަލަހަްއޓައިޭދ ގެ ފަދަ ކުޑަކުދިންނަށް  ،ލިނިކްނުވަތަ ކް ،ހޮސްޕިޓަލް

 ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ މީހެއް.

   )އ(

   )ވ( ކުޑަކުއްޖަކު ދިރިއުޅޭ ގޭގެ މީހެއް. 

   )މ( ކުޑަކުއްޖަކު ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރަމުންދާ ތަނުގެ މީހެއް.

ކަތުެގ ހުނަރު ދަސްކުރަމުންދާ އަދާކުރަމުންދާ ތަނުގެ ނުވަތަ މަސައްކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާ 

 ގެ މީހެއް.ތަނު

   )ފ(

   )ދ( ކުޑަކުއްޖަކަށް އިރުޝާދާއި ލަފާ ދޭންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް. 

 ކުޑަކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހެއް.

 

   )ތ(

ކޮށްގެން ކާ ކައިވެނިކުޑަކުއްޖަ ،އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،މީހަކު ކައިވެނީގެ   . 14



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިންސީ ޢަމަލެއްގެ ، އެ ކައިވެނީގެ ގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ،އުޅޭކަމަށްވާނަމަ

އި ކުށެއް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކަ ،އެއީ ،ކުށްކަމުގައި ެބލިދާެނ ޢަމަލެއް ުކރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 އިސްތިސްނާ 

އެ ކުރަނީ  ،އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މީހަކު

 ކުށެކެވެ. 

ޢާއިލާގެ   . 15 )ހ(

މެންބަރަކާއެކު    

ޖިންސީ ޢަމަލެއް  

 ހިންގުން 
އަހަރާ ދެމެދުގެ   25އަހަރާއި  20ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ލަށްލުމެވެ.މުއްދަތަކަށް ޖަ

 

  )ށ(

 ، އޭނާގެ ޢާިއލާގެ ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ،ޢާއިލާގެ މެންަބރަކު

 އެކުއްޖާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި   . 16 )ހ(

ޖިންސީ ޢަމަލެއް  

ހިންގުމަށް ޢާއިލާގެ  

މެންބަރަކު  

 ހިތްވަރުދިނުން 

އަހަރާ ދެމެދުގެ   25އަހަރާއި  20ށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ ( ގައި ަބޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ހ

 ޖަލަށްލުމެވެ.މުއްދަތަކަށް 

 

  )ށ(

ނުވަތަ އެކަން  ،ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މީހަކު ،އަގުދޭގޮތަށް

ނެކަމަށް އެކުއްޖާއަށް  ކޮށްފައިވަނީ އެކަންކުރުމުގެ ކުރިން އެކުއްޖާއަށް އެއްވެސް އަގެއް ދޭ

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ވިސްނައިދީގެން ކަމަށްވާނަމަ

އަގުދޭގޮތަށް ޖިންސީ   . 17 )ހ(

ޢަމަލެއް  

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު  

އަހަރާ ދެމެދުގެ   21އަހަރާއި  15މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ  ހިންގުން 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

  )ށ(

 ،ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފަިއއެވަނީ މާލީ ޢިނާޔަތެއް [ައގުދިނުން] ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ިދނުމަށެވެ. ނުވަަތ ކުޑަކުއްޖާ އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ އަގެއް 

   )ނ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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ނެދިނުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އަދާކޮށްދިނުމަެށވެ. ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖާ ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ގަ

ގެ ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ،ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖާ ޭބނުންވާ ޚިދުމަތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިދިނުމަށް

 ނުވަަތ ފައިސާގެ އަގުހުރި އެއްޗެއް ދިނުމަށެވެ. ،ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް

 

ޑު ނުވަަތ އޮރިޔާންކާ ،ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ގަސްތުގައި ހަށިވިއްކުވައިފިަނމަ ،މީހަކު

ނުވަތަ އެ ކުޑަކުއްޖާގެ ޖިންސީ   ،ަބއިވެރިކުރުވައިފިނަމަ ،ޑަކުއްޖާހެދުމުގައި އެ ކު

 އެމީހަކު އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އޮރިޔާންކާޑު ހަދައިފިނަމަ ،ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށް ފެންނަޮގތަށް 

ކުޑަކުދިން   . 18 )ހ(

މެދުވެރިކޮށް  

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން       

އަހަރާ ދެމެދުގެ   25އަހަރާއި  20 )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ އްދާގެމި މާ ނުވަތަ ހަށިވިއްކުން 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

 

  )ށ(

ނުވަތަ ޭއނާގެ  ،ކުޑަކުއްޖަކަށް މަޖުޫބރުކޮށްގެން ނުވަަތ އޭނާ ކޮްނޓްރޯްލކޮށްގެން ،މީހަކު

އޭނާ ލައްވައި  ،މިނިވަންކަން ގެއްލިެގންދާގޮަތކަށް އޭނާ ހިަފހައްޓައިެގން

އެކުރަނީ  ،ނުވަތަ ޮއރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި ަބއިވެރިކުރުވައިފިނަމަ ،ހަށިވިއްކުވައިފިނަމަ

  ކުށެކެވެ.

މަޖުބޫރުން   . 19 )ހ(

ހަށިވިއްކުވުމާއި  

 އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުން 

  އަހަރާ ދެމެދުގެ  25އަހަރާއި  20މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ މި 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ށ(

ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމުގެ ާބރު  ،ކުޑަކުއްޖަކަށް މަސްތުވާއެއްޗެއް ދީގެން

ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް  ،ކަނޑުވާލެވޭކަހަލަ އެއްޗެއް ދީގެން

މީހަކު ޖިންސީ  ،އެުކއްޖާއާއެކު ،ންއެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ  އިޚްތިޔާރު ގެއްލޭކަހަލަ އެއްޗެއްދީގެ

 .އެކުރަނީ ކުށެކެވެ ،ފިނަމަޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ނުަވތަ ިހންގުވައި

މަސްތުކުރުވައިގެން   . 20 )ހ(

ޖިންސީ ޢަމަލު  

 ހިންގުން 



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   

 

 
 

14 

އެއްޗެއް ކާންދީގެން  ،ކަމަްށ މި ާމއްދާގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ުބނެފައިއެަވނީ [އެއްޗެއް ދީގެން]

ްނވެސް ގޮތަކަށް އެއްޗެއް  ން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އެނޫނުވަތަ ޯބްނދީގެ

 ލުކުރުވުމަށެވެ.ޞިވާ

   )ށ(

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް   25މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ނ(

ނުަވަތ ންނަ ގެއަށް އެކުއްޖާ ހު ،ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައިކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ 

 އެކުއްޖާ އެވަގުތަކު ހުރި ތަނަކަށް މީހަކު ވަނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް   . 21 )ހ(

ހިންގުމަށް ގެއަކަށް  

އެ  ،ގެ ާމނައިގައި ޢިމާރާތާއި [ަތނެއް]ނުވަތަ  [ެގއެއް]މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  ވަނުން 

އަދި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑުގެ ޢިމާރާތާ އިންވެގެންވާ ޯގތިތެެރ ހިމެނެއެވެ. 

 ހަރުވެސް ހިމެނެއެވެ.އުޅަނދުފަ

  )ށ(

އަހަރާ ދެމެދުގެ  10އަަހރާއި  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދަބކީ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.މުއްދަތަކަށް 

 

   )ނ(

ވޭ އެއްވެސް ތަނެއް އެމީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްކަމަށް ެބލެ ،މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް

ނުވަތަ އެމީހަުކ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއްގެ ޭބރުްނ ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެ  ،ދައްކައިފިނަމަ

 އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ގޮތަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާަމކޮށްގެން ހުރިނަމަ

ޖިންސީ ގުނަވަނެއް   . 22 )ހ(

 ދެއްކުން 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަހަރު  3ވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައި

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ށ(

އެކަކަށްވުރެ   ،މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ކުރީ އެކަކަށްވުރެ   . 23 )ހ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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އެއިްނ  ،އެއް ނިޔަތަުކން ުނވަތަ އެއް މަޤްޞަދަކުްނ ގުޅިގެންތިެބކަމަށްާވނަމަ ،ގިނަމީހުން

ވަކިވަކިން އެކުށްކުރި މީހެއްކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.  ،އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު، ކީކޮންމެ މީހަ

 އެކިމީހުން އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ އެކި މިންވަރަްށކަމުގައި ވީނަމަވެހެވެ.

ގިނަމީހުން  

ބައިވެރިވެގެން  

 ކުށެއްކުރުން 

އަހަރާ ދެމެދުގެ   25ރާއި އަހަ 20ފައިވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށް

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

   )ށ(

 ތިންވަނަ ބައި 

 ރުހުން 

ޖިންސީ   ،އެއްވެސްގޮތަކަށް ،އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައިއަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކީ  13އުމުރުން 

އްޖެއްކަމުގައެއް މި ޤާނޫނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރުުހންެދވިދާނެ މަޤާމެއްގައި ހުރި ކު

މި ޤާނޫނުގެ  ،އެއީ ،އޭނާ ރުހުންދިންކަމުގައިވީަނމަވެސް ބޭނުމަށްޓަކައެއް ުނބެލެވޭނެއެވެ.

 މަޤްޞަދަށްޓަކައި ާބޠިލު ރުހުމެކެވެ.

 

އަހަރުން ދަށުގެ    13 . 24

 ކުޑަކުދިން 

މެދުގެ ކުޑަކުއްޖަކު އަހަރާ ދެ 18އަހަރާއި  13އުމުރުން  ،އެހެންގޮތަކަށް ސާިބތުނުވާާހހިނަދކު

އް ހިންގުމަށް ރުހުނުކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެންގޮތަކަށް ޖިންސީ ޢަމަލެ

 ިޖންސީ ޢަމަލު ހިންގީ އެ ކުޑަކުއްޖާގެ ރުހުމުގައި ނޫންކަމަށެވެ. ،ބަލާނީ ،ސާިބތުނުވާހާހިނދަކު

 

އަހަރުން މަތީގެ    13 . 25

 ން ކުޑަކުދި 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ހެއްޓިގެންވުން ޤުތައް ހިފެ ބައެއް ޙައް 

މަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ހުމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްެގ ތު ޤާނޫނުއަސާސީން   . 26
ލިބިދޭ ބައެއް  



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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މި ާބުބގެ އަންނަނިވި މާއްދާތަކުގަިއ  ،ޤާނޫނުއަސާސީން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން

 ހެއްޓިގެންވެއެވެ.މިްނވަރަށް ހިފެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެ މާއްދާތަކުގައި ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް

 

ޙައްޤުތައް  
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

 ، ފިޔަވައިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން  ،މަވެސްޙައްޤު ލިިބދީފަިއވީނަ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ުނދީ ހަނުހުރުމުގެ

 އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ލިިބގެނެއްނުވެއެވެ. ،އެ ޙައްޤު ،މަތުގައި ބަންދުކުރެޭވ މީހާއަށްހުކުށެއްގެ ތު

  

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު   . 27
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

 ތަނުވަ ،އެމީހާ ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ،މަތުކުރެވިފައިވާ މީހަކުހުކުށެއްގެ ތު

ނުވަތަ ކޯަޓށް  ،ހެކިަބސްދޭންހުރި މީހަކަށް ނުޫފޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި

ނުަވތަ ަބންދުން ދޫކޮށްލައިިފނަމަ  ،ނުަވތަ ފިލާފާނެކަމަށްޓަކައި ،ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށްޓަކައި

ޝަރީޢަތުން  ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ުނރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަްށޓަކައި މެނުވީ

ވަނަ  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ނުާވނެކަމަށް ަބހައްޓައިގެނެއްޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ަބންދުގައި 

މަތުކުރެވޭ މީހާ ަބންުދން ހުމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެްއގެ ތު ،މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް

އަދި ހެކި  ،ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ަބލައިމުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް  ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިަބސް ދޭންހުރި މީހަކަ

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިެމންދެން ަބންދުގައި ެބހެއްޓުމަްށ  ،ަބލައި

އެ ޙައްޤު އެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުގެ  ،ދިނުމަްށޓަކައިފަނޑިޔާރަށް މަގުފަހިކޮށް ،އަމުރުކުރުމަށް

 ވެއެެވ. ބޭނުމަށްޓަކައި ހިެފހެއްޓިގެން

 

ތަޙްޤީޤުގެ   . 28

މަރުޙަލާގައި ބަންދުން  

މިނިވަންވުމުގެ ޙައްޤު  

 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ  28ަވނަ މާްއދާއާއި  27މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންނެވެ. 16ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ،ފެހެއްޓިފައިވަނީޙައްޤުތައް ހި

ޙައްޤުތައް   . 29 )ހ(

ހިފެހެއްޓުމުގައި  



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިގެންވަީނ 

ގޮތުގެމަތިންތޯ ކޯޓުްނ ( ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ކަނޑައެޅުމުގައި

އެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ނުކުތާއަށްވެސް 6

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓުން  ،ހިފެހެއްޓުމުގައި

 ންވާނެއެވެ. ަބލަ

 

  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ    )ށ( 

ވަނަ މާއްދާއަށް  

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 

މި ާޤނޫނުން ިލިބދޭ ޚާއްޞަ  ،މަތުކުރެވޭ މީހަކާމެދުހުމި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކުށުގެ ތު 

މި ޤާޫނނުގެ  ،ފުލުހުްނނަށް ެފނިއްޖެިހނދެއްގައި ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް

އި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި  ގަމަތުހު ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތު

 ، އް ހޯދުމަށްަބންދުގައި ދެމެހެްއޓުުމގެ އަމުރެ ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެްނދެން

  ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުން އެދި

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާތުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.

ބަންދުގައި   . 30 )ހ(

ބެހެއްޓުމުގެ  

 އަމުރަކަށް އެދުން 

ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިސް ސޮއިކޮށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާފަދަ އެދުމެއް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅައިފި ިހނދެއްގައި ،ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން

ވީއެންމެއަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ   ،ބެލުމަށްފަހުޖެނެރަލް ަބލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުން 

 ނެެއވެ. އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާ ،ތެރޭގައި

 

   )ށ(

ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 30މި ޤާނޫނުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   . 31



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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ޖެނެރަލް   ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.  ،ޖެނެރަލް ކިއުޓަރޕްރޮސި ،މައްސަލައެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން

ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  

 ކަންކަން 

މަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ ހުކުށުގެ ތު ،މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

 ަބންދުގައި ެބހެްއޓުން ކޮންމެހެން ޭބނުންކަން.

  )ހ(

އެފަދަ ކުށެއް  ،ނުަބހައްޓައިފިކަަމށްވާނަމަމަތުކުރެވިފައިވާ މީާހ ަބންދުގައި ހު ތުކުށުގެ

ނުވަތަ ހެީކންނަށް  ،ުނވަތަ މައްސަލައިގެ ހެކި ފޮރުވަާފނެކަން ،އަލުން ތަކުރާރުކޮށްފާނެކަން

 ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަން. 

 

   )ށ(

މި ާޤނޫނުެގ  ،ދެމެހެއްޓުމަށްރުޙަލާގައި ަބންދުގައި މީަހކު ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަ

އަންނަނިވި  ،އަމުރެއްކުރުމުގެ ކުރިން ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި 30

 ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރާނެ   . 32

 ކަންކަން 

 ތަޖުރާިބކާރުން އެކަމާގުޅޭގޮތުން ރީއާގުޅޭ ދާއިރާގެ އަދި ސައިކިއޭޓް ،ނަފްސާނީ ،ޞިއްޙީ

 ދެކޭގޮތް.

   )ހ(

   )ށ( މަތު ކުރެވިފައިވާ މީާހ ކޮށްފައިވާ ކުށް.ހުކުށުގެ ތު

މަތުކުރެވިފައިވާ ީމހާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ސަަބުބން ގެްއލުން ލިިބފައިވާ ކުއްޖާގެ ހުކުށުގެ ތު

 އެކުއްޖާގެ އުމުރު. ޙާލަތާއި 

   )ނ(

ކުޑަކުއްޖާައށް އިތުާބރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގަިއ ހުރި މީހަކުކަން ުނވަތަ  ،ނީށްފައިވަކުށް ކޮ

 ނޫންކަން.

   )ރ(

މަތު ހުއޭނާގެ މައްޗަށް އެފަދަ ކުށުގެ ތު ،މަތުކުރެވޭ މީހާެގ މާޒީގައިހުކުށުގެ ތު

 އުފުލިފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން.

   )ބ(

   )ޅ( އިވާ މިންވަރު.އެކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އޭނާ އެހީތެރިވެދީފަ

   )ކ( ކުށުގެ ރެކޯޑު.  އީމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާެގ ޖިނާހުކުށުގެ ތު
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ކުށުގެ  ،ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ަބންދުގައި ނުބަހައްޓައިިފނަމަ

ނުވަތަ  ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވަފާނެކަމަށްމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ އިތުރު ހުތު

 ނިސްަބތުގެ ޮބޑުކަން.ހެކީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަާފނެކަމަށް ެބލެވޭ 

   )އ(

 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހެއްކާއި ޤަރީނާއާއި ޙާލަތު.

 

   )ވ(

އެކަމާމެދު  ،މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  30މި ޤާނޫނުގެ 

ކުށުގެ ތަޙްޤީޤުގެ  ،ަމތުކުރެވިފައިވާ މީހާހުކުށުގެ ތު ،ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންެދން

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ަބންދުގައި ެބެހއްޓުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް  30  މަރުޙަލާގައި ގިނަވެގެން

 ނެރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެެއވެ. 

 ވަގުތީ އަމުރުކުރުން  . 33 )ހ(

ކުށުގެ  ،ތަޙްޤީޤުގެ ދާއިރާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެކަށީގެންވާގޮތުަގއި ކޮށްގެންވެސް

އެ މައްސަލައިގެ   ،ދުވަސް ހަމަވާއިރު 30  މަތުކުރެވޭ މީހާ ަބންދުގައި ަބހައްޓައިގެންހުތު

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ  30އިތުރު  ،ތަޙްޤީޤު މުޅިން ނިންމާލެވިފައިނުވާނަމަ

އޭނާ ބަންދުގަިއ ހުރި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް   ،ގޮތުގެމަތިން

 ލިިބގެންވެއެވެ.

   )ށ(

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި  ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން އިުތރުކުރެވޭ 

ގޮތަކުން ަބލައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޯޓުން އަވަސް 30ޤާނޫނުގެ 

 ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

 

   )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް  30މި ޤާނޫނުގެ  ،ކޯޓުން ޭބނުންކަމަށްާވނަމަ

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކު ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ،ެބލުމުގައި

އެމީހަކު އެކަމާމެދު ދެކޭގޮތް އޮޅުންފިލުވުމުގެގޮތުން  ،ޔަންކޮށްގެންމަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ޢައް

ކޯޓުން އެދެވިދާނެ     . 34

 ކަންކަން 
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 ޓަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.އެމީހެއްގެ ރިޕޯ

 

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މީހަކު ބަންދުގައި ދަމަހައްޓަން ކޯޓަށް 

 ްއޓުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެއެވެ.ބަންދުގައި ދެމެހެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ބަންދުގައި   . 35 )ހ(

 ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރު ނިމުމަކަށްގެނެވޭނީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ނިމުމުްނ ނުވަތަ އެ އަމުރު ނެުރނު ކޯޓުން އެ އަމުރު 

 ބާޠިލުކުރުމުންނެވެ.

   )ށ(

އެ އަމުރު ނެރެން ކޯޓުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ އަމުރެއް ނެރޭއިރު

 ުބރަވި ސަަބުބތައް ތަފްސީލުކޮށް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

   )ނ(

މީހަކު ަބންދުގައި ދެމެހެއްޓުމަްށ  ،ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން

ށުން މީހަކު ަބންދުގައި ހުރި މުއްދަުތ ދިގުވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަ

ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ަބލަދުވެރިންގެ ފަރާތުން އެފަދަ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެކަމަށްވާނަމަ

 އްސަލަ މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.ކޯޓުން އެ މަ ،މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވާނަމަ

 ން އަމުރު މުރާޖަޢާކުރު  . 36 )ހ(

އެ މައްސަލައިގައި ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި

ކުށުގެ  ،އެ މައްސަލައިގައި ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތާއި އެހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި

މަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއާމެުދ ކަންކަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތާެބހޭގޮުތން މަޢުލޫމާތު ހުތު

މަތުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ހުކުރާނީ ފުލުހުންނާއި ކުށުގެ ތު  މިކަން ވާނެއެވެ.ސާފުކުރަން

 ހާޒިރުގައި ޝަރުޢީ މަޖިލީހެއްގައެވެ. 

   )ށ(

ކުށުގެ   ،މުރާޖަޢާކުރާއިރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ކޯޓުން 

މަރުޙަލާގައި ަބންދުގައި ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ  ،މަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއަކީހުތު

   )ނ(
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ނުވަތަ އޭނާ ަބންދުގައި ދެމެހެއްޓުމަްށ  ،ެބހެއްޓުން ކޮންމެހެން ޭބނުން މީހެއް ނޫންކަމަށް

ނުވަތަ  ،ކޯޓަށް ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ،އަމުރުކުރިއިރު އޮތް ޙާލަތު މިހާރު ަބދަލުވެއްޖެކަމަށް

ކަމަށް ޯކޓަްށ އެ އަމުރު އެގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޭބނުމެއް އިތުަރށް ނެތް

 އެ ހިސާުބން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ،ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމަ

 

 ހަވަނަ ބައި 

 ބަލަހައްޓަމުންދިޔުމުގެ އަމުރު 

 

އެ ކުށުެގ ޙުކުމް ، ކުޑަކުއްޖަކާއެކު މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުެގ ކުށް ސާިބތުވެ

އެ ކުށްވެރިޔާެގ ފަރާތުން މުޖުތަމަަޢށް ، ށް ނިމުނުަކމަށްވީނަމަވެސްކުށްވެރިޔާ ތަންފީޒުކޮ

 ، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައިުނވަތަ އެހެން ކުޑަކުއްޖަކަށް  ،ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި

 ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އުފަންދަރިޔަކާއެކު ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޢާިއލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި

އަހަރު   18އެމީހެއްގެ އުފަންދަރިންގެ އުމުރުން  ، ހިންގާފައިވާ މީހަކުނަމަޖިންސީ ޢަމަލެއް

އެކު ހިންގުމަށް މަގުފަިހނުވާނެ ފުރިހަމަވަންދެން އެފަަދ ޖިްނސީ ޢަމަލެއް ކުޑަކުއްޖަކާ

 ،ދައުަލތުން އޭާނ ބަލަހައްޓަމުްނދިޔުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދި ޯކޓުގައި ،ގޮތެއްގެމަތިން

 އެދެވިދާނެއެވެ.ދައުލަތަށް 

ބަލަހައްޓަމުންދިޔުމުގެ   . 37 )ހ(

 އަމުރަށް އެދުން 

 6 ،ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް ހަމަވުމަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭނީ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6އެ  ،މަސްދުވަހަށްވުމުން

   )ށ(

އޭނާ  ،ޔާންުކރާފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބ

އަލުން އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަަމށް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ެބލެިވދާެނކަމަށް ސަނަދުލިިބފައިވާ 

ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރާތުން ުބާނބުނުމުގެ 

   )ނ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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 ޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއު ،ލިޔުން

އެ ހުށަހެޅި މައްސަލައިެގ ކޮޕީ ކޯޓަށް މައްސަލަ  ،ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުަށހެޅުމަށްަފހު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުށްވެރިޔާއަށާއި   7ހުށަހެޅިތާ 

 ނެެއވެ.ބަލަދުވެރިޔާއަށްވެސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރައްދުކޮށްދޭންވާ

   )ރ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް  

އޭގެ ކޮޕީވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި ބަލަދުވެރިޔާއަށްވެސް  ،މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ

 ނެރަލް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 

   )ބ(

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތާ  37ނޫނުގެ މި ޤާ

 ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަމާެބހޭގޮތުން ކޯުޓން ގޮތެއް ިނންމަންވާނެއެވެ. 45ގިނަވެގެން 

ބެލެހެއްޓުމުގެ   . 38 )ހ(

އަމުރަކަށް އެދުމުން  

ދައުލަުތން އޭނާ ބަލަހައްޓަުމންދިޔުމުގެ އަމުރެއް ކުރުމަކީ އެންމެ   ،ަބާލެބލުމުގައިކޯޓުން  ލުން މައްސަލަ ބެ 

 ،އަދި މައްސަލަ ޮބޑަށް ުބރަަވނީ އެގޮތަށްކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ

ހު ކޯަޓށް އަންނަނިވި ާބވަތުގެ މީުހން ެމދުވެރިކޮށް އޭނާއާމެދު ފެްނނަޮގތެއް ެބލުަމށްފަ

އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަސައްކަތުަގއި އެހީތެރިކަންދިނުމަްށ  ،ގުމަށްއެން

 ކުށްވެރިޔާއަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

  )ށ(

    (1) .ސައިކިއޭޓްރިސްޓުންގެ ދެ މީހުންނާއި ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓެއް

    (2) ސްޓެއް. ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ދެ މީހުންނާއި ކްރިމިނޮލޮޖި

    (3) ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓެއް.

 ދެ ސައިކިއޭޓްރިސްޓުންނާއި ދެ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓެއް.

 

(4)    



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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ަބޔާންކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ަބޔާންތަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  38މި ޤާނޫނުގެ 

 ،އެމީހަކީ އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެ މީހެއްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްވާނަމަ ،ބެލުމަށްފަހު

އެހާ ހިސާުބން އެ މައްސަލަ ނިމުމަކަށްގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އަމުރެއް  

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

  އަމުރުކުރުމާއި އަމުރު  . 39 )ހ(

 ނުކުރުން 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަަކށް ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ުބނާ  38މި ޤާނޫނުގެ 

އޭނާ އިތުރު ުކށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް އެމީުހްނނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށް  ،ެބލުމުން

އެ  ،އުސޫލުތަކެއްގެމަތިންވަކި ، އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3 ގިނަވެގެން ،ބުނެފައިވާނަމަ

 ން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ކޯޓު ،ކުށްވެރިޔާ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔުމަްށ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް

   )ށ(

މި  ،މަސްދުވަހަށްވުމުން 6 އަހަރު ހަމަވުމަށް 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން އަުމރުކުރެވި 

އަލުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 37ޤާނޫނުގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.

 

   )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  38ިދޔުމުގެ އަމުރެއް މި ޤާނޫނުެގ  ކުށްވެރިޔަކު ބަލަހައްޓަމުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  ،ކޯޓުން ޢާންމު އުސޫލުން ބަލާނެ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް ،ކުރުމުގެކުރިން

 ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އަމުރުކުރުމުގައި   . 40

 ބަލަންވީ ކަންކަން 

   )ހ( މެހެއްޓުން.މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަން އެގޮތުގައި ދެ

ސައިކިއޭޓްރިސްޓުން ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ނުވަތަ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރި 

 ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓެއްގެ ަބޔާންތަކުްނ ދޭހަވާ މަޢުލޫމާތު.

   )ށ(

   )ނ( ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރި މީހުންނަށް ކުށްވެރިޔާ އެހީތެރިކަންދިން މިްނވަރު.

ކްރިމިނޮލޮިޖސްޓަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ލޮޖިސްޓުން ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓުން ނުވަތަ ސައިކޮ

 ކަންކަން.

   )ރ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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އެ ކުށްވެރިޔާއާ އެއްާބވަތުގެ ކުްށ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢާންމު ަތާފސްހިސާބުތަކަށާއި ޢާންމު 

ކުށްކުރުން ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ  ،ނުވަތަ އެމީހުންގެ މާޒީއަށް ަބލާއިރު ،ތާރީޚުތަކަށް ަބލާއިރު

 ތް.ނިސްަބ

   )ބ(

ކުށްވެރިޔާ އިޞްލާޙުވުމަށް އެއްވެސްކަހަލަ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވެފައިވާނަމަ 

އެކަން ނުވަތަ އެަފދަ  ،ނުވަތަ އެފަަދ ކަމެއްގައި އޭނާ ަބއިވެރިވުމަށް އެިދފައިވާަނމަ ،އެކަން

 ދާ ނިސްަބތް.އޭނާ ަބއިވެރިވަމުން  ،ކަމެއްގައި އޭނާ ަބއިވެރިވެގެން ކުރިއަށްދާނަމަ

   )ޅ(

   )ކ( ކުށްވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު. 

 ކޮށްފާނެކަމަށް ެބލެވިދާނެ ިއތުރު ކަންކަން.ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ ޖިންސީ ކުށެއް 

 

   )އ(

ކުށްވެރިޔަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،ކޯޓުން ކުރާ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 39މި ޤާނޫނުގެ 

ރެއްކުރާ ތާރީޚު ނުވަތަ އޭނާ އެވަގުތު ހުރި ބަންދު  އެ އަމު ،އަމުރެއް ހިނގަންފަށާނީ

 ނިމުމަކަށް އަންނަ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަހުން ަބއްދަލުކުރާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އަމުރު   . 41 )ހ(

 ހިނގަންފަށާ ތާރީޚު 

ގައި   އަމުރުއެ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރު ނިމުމަކަށް އަންނާނީ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުުމންނެވެ.

   )ށ(

ދައުލަުތގެ ފަރާތުން އެ އަމުރު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުކުރުމުން

ތަންފީޒުކުރުމާ ޙަވާލުވާނީ ގަިއދީންގެ ކަންތަްއތައް ަބަލހައްާޓ އިދާރާއިން އެކަމަށް 

 .ޢައްޔަންކުރާ ކަރެކްޝަން އޮފިސަރެކެވެ

 

   )ނ(

ތަކުގެ ތެރެއިން ޠުއަންނަނިވި ޝަރު ،ކުށްވެރިޔަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ އަުމރެއް ކޯޓުން ކުރުމުގައި

އަދި ކުށްވެރިޔާ އެ   ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ އަމުރު ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށްވެސްޠުއް ނުވަތަ ޝަރުޠެޝަރު

 ރެވިދާނެއެވެ.ކޯޓުން އަމުރުކު ،ދިޔުމަށްވެސް ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުަރމުންޠުޝަރު

ލެހެއްޓުމުގެ  ބެ  . 42

  ޠު އަމުރުގައި  ޝަރު 

 ހިމެނުން 



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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ކަނޑައަޅާ   ،އޮފިސަރު ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައިކުށްވެރިޔާއާ ޙަވާލުވާ ކަރެކްޝަން 

 ކުށްވެރިޔާ ހުންނަ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.   ،ވަގުތެއްގައި

   )ހ(

އޮފިސަާރ ވަކި މުއްދަތުތަކަކުން އޭނާއަށް ޢައްޔަންޮކށްފައިވާ ކަރެކްޝަން  ،ކުށްވެރިޔާ

 ަބއްދަލުކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުން.

   )ށ(

އެކަން ކަރެކްޝަން  ،ކުށްވެރިޔާގެ އެޑްރެހަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ

 އޮފިސަރަށް އެންގުން.

   )ނ(

ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ   ަބލަަހއްޓާ އިދާރާއިންގައިދީންގެ ކަންތައްތައް 

 ވަކިފަރުވާއެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ަބއިވެރިވުން.

   )ރ(

   )ބ( ވަކި ތަންތަނަކަށް ކުށްވެރިޔާ ނުިދޔުމާއި ވަކި ތަންތަނަކުން ކުށްވެިރޔާ ނުފެނުން. 

   )ޅ( ވަކިތަންތަނެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ދިރިނޫޅުން.

   )ކ( ވަކިަބޔަކާ ކުށްވެރިޔާ ަބއްދަލުނުކުރުން.

   )އ( ނޫޅުން.ވަކިަބޔަކާ ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ ަބޔަކާ ކުށްވެރިޔާ ގުޅަން 

   )ވ( ވަކިކަހަލަ ޢަމަލުތަކެއް ނުވަތަ ަވކި ާބވަތްތަކެއް ޢަމަލުތަކެއް ކުްށވެރިޔާ ނުކުރުން.

ފާ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ކުށްވެރިޔާ އަދާނުކުރުން ނުވަތަ ވަކި ާބވަތްތަކެއްގެ ވަޒީ

 ކުށްވެރިޔާ އަދާނުކުރުން.

   )މ(

 އޭނާގެ ނަން ަބދަުލނުކުރުން.

 

   )ފ(

ތަކާ ޚިލާފުވުމަކީ ނުވަތަ އެ އަމުރާ ޚިލާފުވުމަކީ  ޠުބެލެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއްގައިވާ ޝަރު

 ކުށެކެވެ.

ބެލެހެއްޓުމުގެ   . 43 )ހ(

 އަމުރަކާ  ޚިލާފުވުން 

 ރުދުވަހަށް ޖަލަްށލުމެވެ.އަހަ 2އެ ކުށް ކުރާ މީހާގެ އަދަަބކީ ގިނަވެގެން 

 

   )ށ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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މަތުކުރެވޭ މީހަކު ބެލުމަށް ހުނުވަތަ ކުށުެގ ތު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެިރއަކު ބެލުމަށް

އަންނަނިވި ކަންކަން އޭނާގެ ރިޕޯޓުގައި  ،ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކުމެޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސައިކިއޭޓްރިސްޓުންގެ   . 44

 ޔަތުތައް މަސްއޫލިއް 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް   ،އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ެތރޭގައި ނުގެންގުޅެފިނަމަ

 ހިންގުމަށް އޮތް ނިސްަބތް.

   )ހ(

 ސައިކިއޭޓްރިސްޓަށް އެގޮތަށް ފެްނނަ ސަަބުބތައް. 

 

   )ށ(

ން އެއްވެސްކަހަލަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާަލންޖެހޭ ރިޕޯަޓކާގުޅިގެ

ނުވަތަ   ،ޖަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ، ސައިކިއޭޓްރިކް ރިޕޯޓެއް ،ޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް

 ،އޭނާގެ މަސައްކަތަށް މުހިންމު ެވދާނެކަމަށް ފެންނަ އެެހން ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް

 ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ  ހޯދަންއެދިއްޖެނަމަ ގައިދީންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއިން އެ

 އަށް ހޯދައިދޭންާވނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް އޭނާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި   . 45 )ހ(

 ލިބިގަތުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޯހދަންއެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި މީހެއްގެ ކިަބއިން މި ޤާނޫނުގެ 

ކީ ނުަވތަ އެ މަުޢލޫމާތު ދިނުމަ ،ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މަުޢލޫމާތަްށ އެދެފިކަމަށްވާނަމަ

 ދޫކުރުމަކީ މި ޤާނޫނު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ. 

   )ށ(

މި ޤާނޫނުގެ  ،އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް

ކުރަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން    ،ލުވުމަށް ޭބނުްނވާ މިންވަރަށްޙާޞިމަޤްޞަދު 

 ޗަކަށް ނުހިނގާެނއެވެ.ކަންކަމުގެ މައް

 

 

 

   )ނ(
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 

 ،މި ާޤނޫުނގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ،މަތުގައިވާ މީހާއަށްހުނުވަތަ ކުށުގެ ތު  ،ކުށްވެރިޔާއަށް

 އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލިިބގެްނވާ

ތުގެ  ޝަރީޢަ  . 46

މަޖިލީހާގުޅޭ  

  )ހ( ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށް ދިފާޢުވުން. ޙައްޤުތައް 

   )ށ( ހެކިން ހާޒިރުކުރުން.

   )ނ( ހެކިަބސް ދިނުން.

   )ރ(  އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންނާ ައނެއް ފަރާތުން ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށް ސުވާލުކުރުން.

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެެހނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން. 

 

   )ބ(

ިޖނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ހެކީގެ މިންގަނޑުކަމަށް ނުަވތަ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި

ނުގެ މި ޤާނޫ ،ޝަރީޢަތަށް ޤަޫބލުކުރާ ހެކީގެ ާބވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ސީ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިން ،މީހަކު ،މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި ބޭނުމަށްޓަކައި ނުަވތަ

ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގައިވާ ކުެށއް  ،ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަން ސާިބތުކުރުމަށްޓަކައި

އްގެ ހެކި އަންނަނިިވ ާބވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން ަމދުވެގެން ފަސް ާބވަތެ ،ސާިބތުކުރުމަށްޓަކައި

އިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަ 51ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ، އެ ހެއްކަކީ ،ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ

މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް  ،ފަދައިން

 އެވެ.ސާިބތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް ލިިބފައިވާ ހެކިކަމުގައި ެބލެޭވނެ
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   )ހ( ލިޔުމެއް. ޖިންސީ ޢަމަލު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ހިންގައިފިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ަރސްމީ 

   )ށ( ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދަްއކާ ނަތީޖާ.
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28 

   )ނ( ލޮލަށް ފެނުނު މީުހންގެ ހެކީގެ ަބޔާން.

   )ރ( .ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ަތޙްލީލުތަކުން ލިޭބ ހެކި

   )ބ( ވީޑިއޯ ރެކޯޑުތަކުން ލިޭބ ހެކި.

އެކަމެއް ހިނގުމާދެމެދު ގިނަދުވަސްތަކެއް އެކަމެއް ހިނގުމުން ދާދިއަވަހަށް ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ނުަވތަ ގާތްތިާމގެ މީހަކަށް ،ނުވަނީސް ކުއްޖާގެ މައިންަބފައިންނަށް

ނުވަތަ  ،ހީތެރިއަކަށްނުވަތަ ޞިއްޙީ އެ ،ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް ،ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފުލުހަކަށް   ،ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް ،ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް

ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކުޑަކުއްޖާ  

 ދީފައިވާ ަބޔާން.

   )ޅ(

ކިޔައިދީފައިވާ  ނގާދިޔަގޮތްކަމަށް ކުޑަކުއްޖާ އޭނާއާމެދު ކަންވީގޮތްކަމަށް ނުަވތަ އެކަން ހި

 ަބޔާން.

   )ކ(

ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދައިގެން  ،މީހަކާ ެބހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެއްނެްތ ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން

ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެ ވާހަކަ  ހާކިޔައިދިނުންކަމަށް ެބލެވޭނެ ސަަބެބއްނެތި ނުަވތަ 

ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ   ،ގު މުއްދަތެއް ފާއިތުނުވަނީސްކިޔައިދިން ވަގުތާ ދެމެދު މާ ދި 

 ކިޔައިދިނުމެއް.

   )އ(

ކުޑަކުއްޖާ ކިޔައިދޭ އެއްޗަކާ އެކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިިބފައިވާ ގެއްލުންކަަމށް 

ޑޮކްޓަރީގޮތުން ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަމާއި ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި 

 މާވުން.ކަންކަން ދި

   )ވ(

އެކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކީ ކުރިން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި މީހެއްކަން 

 ސާބިތުވެފައިވުން.

   )މ(

   )ފ( މާއްދީ ހެކި.
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 މައްސަލަ ަބލާ ފަރާތުން ކުއްޖާއާ އިންޓަރވިއުކުރުމުން ކުއްޖާ ކިޔައިދީފައިވާ ވާހަކަ.

 

   )ދ(

އެކުއްޖެއްގެ ހެކިަބސް  ،ުކޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިަބސް ހޯދާކަމަށްވާނަމަ ،އިޭބނުަމށްޓަކަމި ޤާނޫނުގެ 

  ، ފުލުސް އޮފީހުން ޭބރުގައި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ޭބރުގައި  ،ހޯދަންވާނީ ކޯޓުން ޭބރުގައި

އެކުއްޖާއަށް އިތުާބރުކުރެވޭ ަބއެއްގެ  ،އެކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ ،އެކުއްޖާއަށް ފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި

ނުވަތަ އެކުއްޖަކީ  ،އެއިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ރެޯކޑްކޮށްގެން ،އިންޓަވިއުކޮށްގެން ،އިހާޒިރުގަ

އެކުއްޖަކު ުބނާ އެއްޗެއް ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ  ،ޚާއްޞައެހީއަށް ޭބނުންވާ ކުއްެޖއްނަމަ

އްގެ އެކުއްޖާއަށް އިތުާބރުކުރެވޭ ަބއެ ، ދެކެފަރިތައެކުއްޖާ  ،ޤާބިލްކަންހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި

 އެއިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ރެކޯޑްކޮށްގެންނެވެ. ،ހާޒިރުގައި އިންޓަވިއުކޮށްގެން
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 ހެކިބަސް ހޯދާނެގޮތް 

 އަށްވަނަ ބައި 

 ބައެއް ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ،ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްމި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެ 

އަދި ވަކި މީހަކަށް ގެއްުލމެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތެއްނެތި ކޮްށފި  ،ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްނެތި ،އިނިޔަތުގަ

މީހަކަށް އެމީހަކުކުރި ޢަމަލަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަުކން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް 

 އެވެ.އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެ

 

ކުށުން   . 49

 ވެގެންވުން އަ ބަރީ 

ންދުގަިއ ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޕެރޯލްގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަބ

 އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

 

ޕެރޯލާއި ކަފާލާތުގެ   . 50

 އުސޫލު ނުހިނގުން 
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ހިންގައިފިކަމަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް  ޖިންސީ ޢަމަލެއް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު 

 ،ިލިބފައިވާ ގެއްލުމަށާއި އެުކއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ،ސާބިތުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ

އެކުއްޖާއަށް   ، އެކުއްޖާއަށް ޞިއްޙީގޮތުން ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދަށާއި

 ، ކުރިމަތިވި ިބރުވެރިކަމަށް ނަފްސާނީގޮތުން ިލިބފައިވާ ެގއްލުމަށް އަދި އެކުއްޖާއަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ކޯޓުގަިއ ވަކިން މަދަނީ މައްސަލައެއް

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  . 51 )ހ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ ހެއްކަކީ 

 ޝަރީޢަތުން ސާިބތުވެފައިވާ ޙުކުމެކެވެ.ކުށްކުރިމީހާގެ މައްޗަށް 

 

   )ށ(

 ،ނީ ދަޢުވާއެއްގައިވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުރާ ަބދަލުހޯދުމުެގ  މަދަ 51މި ޤާނޫނުގެ 

 ފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދިދާނެ ވަކިަވކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ބަދަލު ހޯދިދާނެ   . 52 )ހ(

 ކަންކަން 

    (1) ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ލިުބނު ގެއްލުން.

    (2) ަބދަލު.ޚަަރދުގެ ޖިސްމާނީގޮތުން ކުޑަކުއްޖާއަށް ލިުބނު ގެއްލުމަށް ކުރަންޖެހުނު 

    (3) ކުޑަކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީގޮތުން ިލުބނުގެއްލުމުގެ ަބަދލު.

ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވި ިބުރވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަަބުބން ިލުބނު 

 ގެއްލުމުގެ ަބދަލު.

(4)    

ކޭގޮތަްށ ދެކުޑަކުއްޖާގެ އުމުރުން ޅަފަތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި އޭނާއާމެދު މީހުން 

 އައިަބދަލުގެ އަގު.

(5)    

ކުޑަކުއްޖާއަށް  ލިޭބނެ ަބދަލުގެ އަގު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ދަޢުވާގައި

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ. ،ކަނޑައެޅުމުގައި

   )ށ(

    (1) އެކުއްޖާގެ އުމުރު. 

    (2) ޞަތު.ކިޔެވުމަށް އޮތް ފުރުއެކުއްޖާ 
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    (3) އެކުއްޖާ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތަކަށްވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު.

    (4) އެކުއްޖާއަށް ދިމާވެފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު.

    (5) ޢާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާ ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދު. 

    (6) ރިންަނށް ޚަރަދުކުރެވެންއޮތް ނިސްަބތް.ެބލެނިވެރިންނަށް ނުަވތަ ބަލަދުވެއެކުއްޖާގެ 

    (7) މުޖުތަމަޢުގައި އެކުއްޖާގެ ޢާއިލާ ހިމެނޭ ގިންތިއާއި މަޤާމު.

 މުޖުތަމަޢުގައި އެކުއްޖާ ހިމެނޭ ގިންތިއާއި މަޤާމު.

 

(8)    

 ޢަމަލެއް ހިނގާކަން ނުވަތަ ހިނގައިފިކަން ނުވަތަމި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ަބޔާންކުރާ 

 ކުށެކެވެ. ،ހިނގަންއުޅޭކަން އެނގިހުރެ އެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުްނނަށް ނުދީހުުރމަކީ

 އެނގިހުރެ ނޭންގުން  . 53 )ހ(

އަހަރާ  3މަސްދުވަހާއި  6މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަަދަބކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.ދެމެދުގެ 

 

   )ށ(

  ، ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ދިމާވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ ތަފްސީލުތައްމި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް 

 ، އެ މަުޢލޫާމތު ހުރި އިދާރާއަކުން ދޫކުރުމަކީ ނުވަތަ އެ ތަފްސީލުތައް ،މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމަކީ

މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެްއނޫނެވެ. މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ކުރެވޭ ދަޢުވާގެ ޝަރުޢީ 

 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމެއްނެތިެއވެ. ،އަށްގެންދާނީމަޖިލިސްތައްވެސް ކުރި

 

 ރައްކާތެރިކުރުން  . 54

 ، ކުޑަކުއްޖާއަށްމި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއްގެގޮތުގައި   ،ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެދާނެ ހުރިާހ އުނދަގުލެއް ލުއިކޮށްދިނުމަށާއި

ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރާ  ،އުޅުމުގައި ޭބނުންވާ ކައުންސެލިންގ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައިދިރި

 އުސޫލެއްގެމަތިން ދޭންވާނެއެވެ.

ކައުންސެލިންގ   . 55

 ދިނުން 
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 ، މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުޑަކުއްޖާ ެބލެހެއްޓުމުގައި

ންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ެބެލނިވެރިއަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން އެ ކުޑަކުއްޖާގެ މައި

 ، އުސޫލުތަކެއްގެމަތިންއެ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ  ،ބޭނުންވެއްޖެިހނދެއްގައި

 ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

 

ޚަރަދު   . 56
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

ުޢޫލމާތު ޢާންމުކޮްށ ޝާއިޢުކުރަމުން މި ޤާނޫނުގައި ުކށްކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ކުށްކުރާ މީހުންގެ މަ

 ، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއިގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްކުރާމީހުންގެ ކިަބއިން އެހެން 

އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ  ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމުގެ  ،ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮްށ އިންޓަރނެޓް ވެްބސައިޓެއްގަިއ ގޮތުން މިފަދަ ކުށްކުރާ މީހުންގެ 

އަދި ޯމަބއިލް ޑިވައިސް ޭބނުންކޮށްގެްނ ޝޯޓް  ،އި ހުރުމާއިފަސޭހައިން ެބޭލނެގޮތަްށ ޤާއިމުޮކށްފަ

މެސެޖް ސަރވިސް )އެސް.އެމް.އެސް( ގެ ޒަރީއާއިން ވެސް އެފަދަ ކުށްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ 

އެމީހުން  ،އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު ޭބުނންކޮްށގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ންވާނެއެވެ. އެކަންކުރާނީ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަ

 މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިންނެވެ.

 

ކުށްވެރިންގެ ދަފްތަރު   . 57
 ޝާއިޢުކުރުން 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި އެ  ،ން ހަދަންޖެޭހ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީމި ޤާނޫނުގެ ދަށު

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް  6މަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަ

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ގަވާއިދު ހަދައި   . 58
 ހިންގުން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ

 ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން  . 59
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އަންަނނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ  ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބާޔންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު

 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ތިރީގައި ދީ ،އެ ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން ،ދެވިފައިވަނީ

 މާނަކުރުން  . 60

އަހަރު ފުރިފައިވާ ުބއްދި ސަލާމަތުންހުރި  18އުމުރުން  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ [މީހަކު]

 މީހަކަށެވެ.

   )ހ(

 18ކުއްޖަކު އުފަންވީއްސުރެ މިލާދީގޮތުން އުމުރުން  ،ކަމަށް ުބެނފައިއެވަނީ [ކުޑަކުއްޖަކު]

އަދި ކުޑަކުއްޖަކު ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާނައިގެ ތެރޭގައި  ވާ ކުއްޖަކަށެވެ.އަހަރު ފުރިފައިނު

  ، އަހަުރ ފުރިފައިވީކަމުގައިވިޔަސް  18ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބުނންވާ ުކދިންގެ ތެރެއިން 

 ހުން ހިމެނޭގޮަތށެވެ.ުބއްދީގެ ތަޞައްރުފުނުފުދޭ ކުދިްނނާއި މީ

   )ށ(

ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް ފުއްދުމަށް  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ [ޖިންސީ ނިޔަތް]

ލުކުރުމަށް ކުރާ  ޙާޞިއެ މަޤްޞަދު  ވަކިކަމެއްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ނުވަތަ

 ޢަމަލަށެވެ.

   )ނ(

  ، އަތްލުންކަމަށްވިޔަސް ،ޖިމާޢުވުންކަމަށްވިޔަސް  ،ުބނެަފއިއެވަނީކަމަށް  [ޖިންސީ ޢަމަލު]

އެކަށީގެންވާ މީހެއްގެ ވިސްނުމުން  ،ކަމަށްވިޔަސްއަދި އެހެން ޢަމަލެއް ހިްނގުން

ލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށް ޙާޞި އެކަމެއް އެކުރީ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް  ،ވިސްނާއިރު

އެ ޢަމަލެއް  ޢަމަަލށެވެ. ުނވަތަ އެ ޢަމަލެއްގެ ިހންގި ޙާލަތުގައިޤަޫބލުކުރެވޭނެ 

ލުކުރުމަށް ކަމުގައި  ޙާޞިމަޤްޞަދެްއ  ހިންގާފައިވަނީ ޝަހުވާނީ މަްޤޞަދެއްނޫން އެހެން

 ެބލެވެންެނތް ޢަމަލަށެވެ.

   )ރ(

އޭނާގެ   ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ،ކަމަށް ުބެނފައިއެވަނީ [ރުހުން]

އްޔަތު  ސިއޭނާ ޭބނުްނގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެްއ އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ހައި ،މިނިވަންކަމުގައި

އް ނުވަތަ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލިިބގެންވާ ލިިބގެންވުމަށެވެ. ނުވަތަ ޮގތެ

 އްޔަތަށެވެ.ސިހައި

   )ބ(



ޤާޫނނު  ކުޑަކުދިންނަށް ިޖންސީ ޯގނާކުރާ މީހުްނނާމެދު ޚާްއޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުުކރުުމެގ   
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ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީ [ހާޒިރުގައިކުޑަކުއްޖާގެ ]

 ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ.

   )ޅ(

އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ ތެރެިއން ގޮތަކުން ކުޑަކުއްޖަކާ  ،ކަަމށް ުބެނފައި އެވަނީ  [ޢާއިލާ]

 ޢާއިލީ ގުޅުން ހުރި މީހުންނަށެވެ.

   )ކ(

؛ ނުވަތަ މުނިމާމައެއް ، މުނިކާފައެއް ،ނުވަތަ މާމައެއް ، ކާފައެއް ،ަބއްޕަ ،މަންމަ

 ނުވަތަ 

(1)    

    (2) ނުވަތަ ؛ މީހާއެއްަބނޑު އެއްަބފާ މީހާ ނުވަތަ އެއްަބނޑު މީހާ ނުވަތަ އެއްަބފާ 

    (3) ނުވަތަ ؛ ނުަވތަ މުނި ޮބޑުޭބެބ ،ނުވަތަ ޮބޑުޭބެބ ،ނުވަތަ މުނިޮބޑުދައިތަ ،ޮބޑުދައިތަ

    (4) ނުވަތަ ؛ އެއްކިރުގެ ސަަބުބން އަޚަކަށްވާ ފިރިހެނާ ނުވަތަ އުޚުތަކަށްވާ އަްނހެނާ

ވެރިކަން ގޮތުން ަބލަދުމަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުޢީ 

 ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެން މީހުން.

(5)    


