ރ މު ގެ މަ ރު ޙަ ލާ
ކު ޑަ ކު ދި ން ގެ ޢަ ުދ ލު ގެ ނި ާޒ މު -ދަ ޢު ވާ ކު ު

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު
ުކޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޮގތުގައި ވަކި ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ކުށުގެ ތުހުމަތު
ކުރެވޭ ކުދިންނާއި ،ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ،ކުށެއް ޮކށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުދިން ،ކުށުން
ދރުހެލިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ .ކުޑަ ކުއްޖަކު ކުށެއް ކުރާ ޙާލަތުގައިވެސް ،އެކުއްޖާ ،މުޖްތަމަޢަށް
ު
ަފއިދާހުރި ،ރަނގަޅު ކުއްޖެއްގެ ޮގތުގައި އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމެވެި .މކަމުގައި ،ދައުލަތުގެ
ިއދާރާތަކުގެ ދައުރާއި ،ކަންކުރަންވީ ޮގތް ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވެއެވެ .މި ޮފތަކީ ،ކުޑަކުދިންގެ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދައުރަކީ ޮކބައިކަމާއި ،މި ޮއފީހުން ޯފރު ޮކށްދޭ
ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޕް ޮ
ޚިދުމަތްތަކަކީ ޮކބައިކަން ސާފު ޮކށްދެވޭ ޯތ ބެލުމަށް ތައްޔާރު ކުރި ފޮތެކެވެ.

ތައާރަފް
ިޖނާއީ ކުށުގެ ތުހު ަމތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤާއި ،ދަޢު ާވކުރުމާއި ،ޝަރިއަތް
ރއިންނެވެ .ތަޙްޤީޤަކީ
ބޑެތި މީހުންނާ ވަކިން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެ ެ
ގެންދާނީ ޮ
މައްސަލައިގައި ކުއްޖާގެ ބަޔާން ނަގައި ،ހެކި ޯހދާ މަރުހަލާއެވެ .އެކަން ކުރާނީ ފުލުހުންނެވެ.
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކއި
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ޮކށް ނިމުމަށްފަހު ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ދަޢުވާ ޮކށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ޮފނުވާނެއެވެ .އެ ޮގތުން ޕް ޮ
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ މަރުހަލާއަށް ކިޔާނީ ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާއެވެ.
ދޢުވާކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ޖުވެނައިލް ޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޯކޓުން މައްސަލައިގެ
ަ
އަޑުއެހުންތައް ފަށާނެއެވެ .އެހާހިސާބުން ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާ ނިމި ،ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ
ފެށުނީއެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތިން މަރުހަލާ

ުކޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތިން މަރުހަލާގައިވެސް ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކުށުގެ
ރލެއް އަދާކުރަންޖެހެއެވެ .މި ފޮތުގެ
ުތހުމަތުކުރެވުނު ކުއް ާޖއާއި ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މުހިއްމު ޯ
ބނުމަކީ ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުއްޖާއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔާދީ ،އެފަދަ ފުރުސަތެއް
ޭ
ޯހދުމަށް ކުއްޖާ އާއި ،ކުއްޖާ ގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފު ޮކށްދިނުމެވެ.
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ުކ އް ޖާ އާ އި ،ބެ ލެ ނި ވެ ރި ޔާ އަ ށް އެ ހީ ެއ އް

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހުށަހެ ޭޅ ޖިނާ ީއ މައްސަލަތަކުގައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީ ުހން ކުރި ައށް ދާނީ ކިހިނެތް؟
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅޭ
ނމަށް އެދި ޕް ޮ
ކުޑަކުއްޖެގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ޮކށްދި ު
މައްސަލަތަކުގައި ދެ ޮގތަކަށް ނިންމިދާނެ އެވެ .އެއް ޮގތަކީ ،ޖުވެނައިލް ޯކޓަށް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
ހުށަހެޅުމެވެ .އަނެއް ޮގތަކީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޑައިވަރޝަންއަށް ޮފނުވުމެވެ.
އެ ދެ ޮގތުން ކުރެ ޮގތެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ އިޖުތިމާޢީ ނަފްސާނީ ޙާލަތަށާއި ،ކުށްކުރަން
ރގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
ެމދުވެރިވި ސަބަބަށާއި ،ކުއްޖާ ކުށަށް ޒިންމާ ނަގާ މިންވަރަށާއި ،އިސްލާހީ ްޕ ޮ
ކުއްޖާ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވެން ޮއތް ފުރުޞަތު މި ޮއފީހުން ދިރާސާކުރާނެއެވެ.

ކޭސް ކޮންފަރެންސިން އަކީ ކޮބާ؟
މައްސަލާގައި ޮގތެއްގައި ނިންމުމަށްޓަކައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މީހުންނާއި ،އިދާރާތަކާއެކު ބާއް ާވ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .ކޭސް ޮކންފަރަންސެއްގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި އިދާރާތައް އެކި މައްސަލަތަކުގައި
ސން ބޭއްވޭނީ ކަމެއްގެ ޙައްލު ޯހދުމަށް ކަމަށްވާތީ ،ކޭސް
ތަފާތު ވާނެއެވެ .ކޭސް ޮކންފަރެން ި
ޮކންފަރެންސިން ގައި ބައިވެރިވާނެ މުއައްސަސާ ކަނޑައަޅާނީ މަޝްވަރާ ޮކށް ހައްލު ޯހދަން
އުޅޭކަމަކަށް ބަލާފައެވެ.
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ރ މު ގެ މަ ރު ޙަ ލާ
ކު ޑަ ކު ދި ން ގެ ޢަ ުދ ލު ގެ ނި ާޒ މު -ދަ ޢު ވާ ކު ު

މިސާލު 1
ޢަލީ ( 17އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤު އިދާރާއިން އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅިއެވެ .އަނިޔާލިބިފައިވަނީ ވަނީވެސް  17އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށެވެ .އަނިޔާތަކަށް ބޭސް
ަފރުވާކުރުމަށް ހޭދަވި ޚަރަދާއި ،އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ މައްސަލައާ މެދު ދެކޭ ޮގތެއް ޯހދައި،
ބަދަލު ނަގައިދެވެން އޮތް ޯތ ބެލުމަށްޓަކައި ކޭސް ޮކންފަރެންސިގ އެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ .އެ
ކޭސް ޮކންފަރެންސިންގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާއާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތު ަގއިވާ ކުއްޖާގެ
ބލެނިވެރިޔާ އާއި ،އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާއާއި ،އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ،ޑިޕާރޓްމަންޓް
ެ
ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އާއި ،މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން
ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމި ދާނެއެވެ.

މިސާލު 2
ރގްރާމެއް މެދުވެރި ޮކށް
ޢަލީ ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑައިވަރޝަން ޕް ޮ
ރގްރާމަކަށް ޢަލީގެ އެއްބާރުލުން ކިހާ މިންވަރަކަށް
ޢަލީ އިސްލާޙުކުރެވިދާނެ ޯތ އާއި ،އެފަދަ ޕް ޮ
ލިބޭ ޯތ ބެލުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އާއި ،ފުލުހުންނާއެކު ކޭސް
ޮކންފަރެންސިން އެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ .ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އިން
ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނީ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އިސްލާޙުވުމަށް ކިހާ އެއްބާރުލިބެއް ލިބެމުންދޭތޯއެވެ.
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސާފުކުރާނީ ކުރީގައި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅެފައިވާ މިންވަރެވެ.

ކުއްޖާއާއި ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އަށް ކޭސް ޮކންފަރެންސިންއަކަށް ޮގވާލެވިއްޖެނަމަ ،ގަޑިއަށް
ޮކންފަރެންސްއަށް ާޙޟިރުވާންވާނެއެވެ .އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިމަތިކުރާ ސުވާލުތަކަށް ކުރު ޮކށް،
ސާފު ޮކށް ،ތެދުވެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ .އެ ޖަވާބުތަކަކީ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ޮގތެއް
ނިންމުމަށްޓަކައި ރިއާޔަތްކުރާނެ ކަންކަމެވެ.
ރ ޮއންލައިން ޮކށް ގުޅާލައިގެން ޮކންފަރެންސިން ބޭއްވޭނެއެވެ .ކޭސް ޮކންފަރެންސިންގައި
ބައެއް ފަހަ ު
ބައިވެރިވު ަމށް ކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު މި ޮއފީހުން ކުއްޖާއާއި ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް
ދޭނެއެވެ.
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ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުމަކީ ކޮބާ؟
ރގްރާމެއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކިޔަނީ
ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމެއްގައި ތަފާތު ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ .އޭގެ
ޑައިވަރޝަން އަށް ޮފނުވުމެވެ .އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމެއްގައި
ޝން ޕް ޮ
ެތރޭގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ޚިދުމަތެއް ޮކންދިނުން ،ރީހެބިލިޓޭ ަ
ރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން ،ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް
ބައިވެރިކުރުވުން ،ތަމްރީނު ޕް ޮ
ބަދަލު ނަގައިދިނުން ،އުޅެމުންދާ ޮގތް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކައިރިން ބެލުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ރގްރާމްތައް ހިންގާނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ.
އެ ޕް ޮ

މިސާލު 3
ޢަލީ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ޯކޓަށް ހުށަހަޅައިގެން
ރގްރާމެއް
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި  6މަސްދުވަހުގެ ޮވކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕް ޮ
ރގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ރޭގަނޑު  20:00ގެ ފަހު
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޮގތަށާއި ،އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ނޫން ޮގތަކަށް ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް ޝަރުޠުކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ޮގތަށް ނިންމީ
ޒންމާ ނަގައި ،ޢަލީގެ މަންމަ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަނިޔާލިބުނު ކު ްއޖާއަށް ބަދަލު
ޢަލީ ކުށުގެ ި
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީއެވެ.

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން
ނ ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާއާއެކު ޕް ޮ
ޑައިވަރޝަންއަށް ޮފނުވަ ް
ސއިކުރާނެއެވެ .ޑައިވަރޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭނީ
ޑައިވަރޝަން ޕްލޭނެއްގަ ިއ ޮ
ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ޝަރުޠުތައް
ރގްރާމުގެ މުއްދަތު
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމަކީ ޮކބައިކަމާއި އޭގެ ބޭނުން
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
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ޑައިވަރޝަންއަށް ފޮނުވުމުން ކުއްޖާއަށް ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟
ރގްރާމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ޮކށްފިނަމަ ،ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރިއަކަށް ނު ެގންދެވޭނެއެވެ .ކުށުގެ
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ދރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ
ރގްރާމްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ި
ރެ ޯކޑެއް ވެސް ނު ޮއންނާނެއެވެ .އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ހުނަރާއި އިލްމުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ރގްރާމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްނަމަ ،ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުނު މުއްދަތަށް
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމް ނިމުމަކަށް ގެނެސް މައްސަލަ ފައިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް
ުވރެ އަވަހަށް އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ޮއންނާނެއެވެ.

މިސާލު 4
ޑައިވަރޝަންގެ ދަށުން ޢަލީ ބައިވެރިވި ޮވކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގއަށް ފުރިހަމަ ައށް ޙާޟިރުވެ
ޝއުގުވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުންނަކަމަށް ކިޔާވާދޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ިއން މަޢޫލޫމާތު
ަ
ރގްރާމް ކުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ދޭތީ 6 ،މަސް ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  4މަހަށް ޑައިވަރޝަން ޕް ޮ

ޑައިވަރޝަންގައި ކަނޑައެޅޭ އިސްލާޙީ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމައަށް
އަދާނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟
ރގްރާމް މެދުކަނޑާލައި ކޯޓުގައި ޖިނާއީ
ރގްރާމްގައި ރަނގަޅަށް ކުއް ާޖ ބައިވެރިނުވާނަމަ ،ޕް ޮ
އިސްލާހީ ޕް ޮ
ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަ ުތ ޮއންނާނެއެވެ.

މިސާލު 5
ރށް
ޗށް ރޭގަނޑު  20:00ގެ ފަހުން ބެލެނިވެރިޔާއަކު ނޫން ޮގތަކަށް ބޭ ަ
ޢަލީގެ މައް ަ
ނދިޔުމަށް ޝަރުޠު ޮކށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޢަލީ ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި މަގުމަތީގައި ގްރޫޕް
ު
ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިންނާއެކު  20:00ފަހުން އެކި ފަހަރު މަތިން ޢަލީ ފެނިފައިވެއެވެ.
ރގްރާމް ނިމު ަމކަށް ގެނެސް
ޑައިވަރޝަންގެ ޝަރުޠާ ޙިލާފުވެފައިވާތީ ،ޑައިވަރޝަން ޕް ޮ
އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޯކޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
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ޑަ ިއވަރޝަންއަށް ފޮނު ުވމަށް ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަންކަމަކީ
ކޮބާ؟
ަޑއިވަރޝަންއަށް ކުއްޖަކު ޮފނުވާނީ އެކުއްޖާ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވާ ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ .ނަމަވެސް،
ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ކުއްޖާ ކުށަށް އިޢުތިރާވެފައި ނެތުމަކީ ޑައިވަރޝަންގެ ފުރުޞަތު ކުއްޖާއަށް
ގެއްލިގެންދާނެކަމެއް ނޫނެވެ .ދަޢުވާ ުކރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެ ،ކުށުގެ ޒިންމާ
ނެގުމުންވެސް ފުދޭނެއެވެ.
ޑައިވަރޝަންގައި ކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރާނީ އެކުއްޖެއް ރުހުން ލިބިގެންނެވެ.
ޑައިވަރޝަންގައި ކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރުމަށް އެކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުންވެސް ޮއންނަންޖެހެއެވެ.
ރގްރާމެއްގައި ކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރުމަކީ ކުއްޖާއަށް ފައިދާހުރިކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުއްޖާ
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރަން ބެލެނިވެރިޔާ ނޭދޭނަމަ ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ
ެއފަދަ ޕް ޮ
ސބަބެއް ދައްކަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ސަބަބެއް ނުދެއްކޭނަމަ ،ކުއްޖާގެ ރުހުން އެކަނި އޮވެގެން،
ަ
ރގްރާމުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ނެތިވެސް އިސްލާޙީ ޕް ޮ
މި ޮއފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޑަ ިއވަރޝަންއަށް ރުހުންދޭނީ ކިހިނެތް؟
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޯފމު ފުރިހަމަ ޮކށްގެންނެވެ .އެ ޯފމު
ަޑއިވަރޝަންއަށް ރުހުން ދޭންވާނީ އެކަމަ ް
ޓން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އެކަންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޮކންމެ މައްސަލައަކާ
ިމއޮފީހުގެ ވެބްސައި ު
.ގުޅިގެންވެސް މި ޮއފީހުން ކުއްޖާއަށާއި ކު ްއޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ކިޔައިދޭނެއެވެ
ޔއަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ރހުން ދިނުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާ އާއި ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި ާ
ަޑއިވަރޝަންއަށް ު
ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އިން ކުއްޖާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޮއފިސަރާ
ރގްރާމްތަކަކީ ޮކބައި ޯތ ބަލައި،
ވާހަކަ ދެއްކިދާނެއެވެ .އެ ޮގތުން އެވަގުތެއްގައި ހުރި އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ބެލެނިވެރިޔާގެ
ރގްރާމްތައް ކުރިއަށް ދާނެ ޮގތާއި ،އެފަދަ ޕް ޮ
އެޕް ޮ
ދައުރަކީ ޮކބައިކަން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޮއފިސަރުގެ ކިބައިން ސާފުކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ.
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ުކ އް ޖާ އާ އި ،ބެ ލެ ނި ވެ ރި ޔާ އަ ށް އެ ހީ ެއ އް

ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުހަ ާލގައި ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް
ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުން
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާގެ މައްސަލައާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ޮއންނާނެއެވެ .އެފުރުޞަތުގައި ކުއްޖާގެ މައްސަލައާމެދު އިންކާރު ޮކށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާކަންކަން
ާފހަގަކުރެވޭނެއެވެ .ނުވަތަ ،ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަންވެސް ޙިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.
ރގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭނަމަ އެވާހަކަ ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ .ރަނގަޅަށް އިސްލާޙީ
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާނެކަމުގެ ސަބަބުތައް ކުއްޖާއަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ .މިސާލަކަށް،
ޕް ޮ
ކުށާމެދު ހިތާކުރުމާއި ،ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމާއި ،އަނިޔާލިބުނު
ޝންއަށް ޮފނުވުމަށް
ީމހާއަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ އެއްބާރުލުން ލިބުމަކީ ޑައިވަރ ަ
ބާރު އަޅާނެ ކަންކަމެވެ .ކުއްޖާ މައްސަލައާމެދު ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނިންމާ
ނންމުމެކެވެ .ކުއްޖާ ބޭނުންނަމަ ،ކުއްޖާގެ ވަކީލާއި އާއި ބެލެނިވެރިޔާއާއި ުޖވެނައިލް ޖަސްޓިސް
ި
ޮއފިސަރާ މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ .މައްސަލައާމެދު ކުއްޖާ ދެކޭ ޮގތަކީ މައްސަލާ ަގއި މި ޮއފީހުން ޮގތެއް
ނިންމާއިރު ބަލާނެ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކުއްޖާ ދެކޭގޮ ްތ ހާމަކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ .އެ ޮގތުން އީމެއިލްގެ ނުވަތަ ،ސިޓީ ނުވަތަ،
އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް މެދުވެރި ޮކށް ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް މި ޮއފީހާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .ލިޔުމުން
ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރުމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އެލިޔުން ވަކި ޮގތަކަށް ޮއންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ލޔުމުން ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރުމުގެ އިތުރުން ،ކުއްޖާ ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު ޮގތް ޮގތަށްވެސް ކުއްޖާ
ި
ރސިކިއުޓަރަށް ޯފނުގެ ޒަރީއާއިން ދެކޭގޮތް
ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ޮގތުން ،މައްސަލައިގެ ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރާ ޯފނުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ
ޙިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ .މައްސަލައިގެ ޕް ޮ
ރށް ގުޅައި ،މައްސަލަ ސާފު ޮކށްދީ ،ކުއްޖާގެ އައިޑީ ކާރޑް
މި ޮފތުގައި ދީފައިވާ ކޮންޓެކްޓް ނަންބަ ަ
ރސިކިއުޓަރާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ަކމަށް ބަޔާންކުރުމުން،
ނންބަރު ދިނުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ޕް ޮ
ަ
މައްސަލައިގެ ވަކީލާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެއެވެ .އަދި ،ކުއްޖާ ބައިވެރިވެގެން ހިންގޭ
ކޭސް ޮކންފަރެންސިންގައިވެސް ކުއްޖާ ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.
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ކުއް ާޖ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް ލިބޭނީ ކިހާ ވަގުތެއް؟
ނ ލިޔުމުން ހާމަކުރުމަށް ދެވޭ
ކުއްޖާއަށް އެކުއްޖެއް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމު ެގ ފުރުޞަތުދީ ،އެކަ ް
މުއްދަތު މި ޮއފީހުން ކުއްޖާއާ ޙިއްސާކުރާނެއެވެ .އެ މުއްދަ ުތގެ ތެރޭ ަގއި ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް
ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްޖާ ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހާމަނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟
ކުއްޖާއަށް އެކުއްޖާ ދެކޭ ޮގތް ހާމަކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ދެކޭ ޮގތް ހާމަނު ޮކށްފިނަމަ،
ކުއްޖާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބެނީކަމަށް މި ޮއފީހުން ނިންމާނެއެވެ.

ރކަން ހޯދުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެ ި
ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާނަމަު ،ކއްޖާއަށް ދެ ޮގތަކަށް
އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެއް ޮގތަކީ ،ދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިނުމަށް އެދުމެވެ .އަނެއް ގޮތަކީ،
ބނުންނަމަ ،އެކަމަށް
ައމިއްލައަށް ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމެވެ .ދައުލަތުން ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަން ޭ
އެދެން ޖެހޭނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ލީގަލް އެއިޑް ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ.
އެކަމަށްޓަކައި ޮއންނަ ގަވާއިދެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޮއންނާނެއެވެ.
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ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާ ހާލަތުގައި ސަބަބު އެންގުން
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެ ޭވ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރަން ނިންމާ ޙާލަތުގައި ކުއްޖާއާއި ،ކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރިޔާއާ އެ ަކން މި ޮއފީހުން ލިޔުމުން ޙިއްސާކުރާނެއެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާގެ ދައުރު
ަޑއިވަރޝަންއަށް ޮފނުވުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ އިތުރުން ކުއްޖާ ހެޔޮ ޮގތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް
ގެނައުމަށް ބެލެނިވެރިޔާގެ ދައުރު ބޮޑެވެ .ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ުކއްޖާ ނިންމަންޖެހޭ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކުއްޖާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ޮގތަކަށް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.
ަޑއިވަރޝަން ޕްރޮ ްގރާމްގައި ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާ އެއް ޮގތަށް ކުއްޖާ އުޅޭކަން ނުވަތަ ،ނޫޅޭކަން
ރގްރާމް ރަނގަޅަށް
ރލެއް އަދާކުރަންޖެހެއެވެ .ޑައިވަރޝަން ޕް ޮ
ބެލުމުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މުހިއްމު ޯ
ުފރިހަމަ ކުރަމުން ނުދާނަމަ ،އެކަން ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެންނަންވާނެއެވެ .ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުށުގެ ވެށްޓާ ދުރުގައި ހުރެ އިސްލާޙުވުމަށް ކުއްޖާއަށް
ހިތްވަރު ދޭންވާނެއެވެ.
ރގްރާމުގައި ކުއްޖާ ތަބާވާންޖެހޭ ބައެއްކަންކަން ބެލެނިވެރިޔާގެ ދައުރެއް ނެތި ކުރިއަކަށް
އިސްލާޙީ ޕް ޮ
ނދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ނޫން ޮގތަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާނަމަ ،ސްކޫލު،
ު
ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ކުއްޖާ ޮކންމެހެން ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިޔާގެ އެއްބާރުލުން
ބޭނުންވާނެއެވެ.

ގުޅުއްވުމަށް
ޞތުތަކާއި ،ކުއްޖާ އާއި ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު
ކުއްޖާއަށް ހުރި ފުރު ަ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސްޯ ،ފނު މެދުވެރި ޮކށް މި ޮއފީހުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާކުރާނީ މައްސަލައަކީ
ޮކބައިކަމާއި ،ތުހުމަތުގައިވާ ކުއްޖާގެ އައިޑީކާރޑް ނަންބަރު ދިނުމުންނެވެ .ކުއްޖާ ފިޔަވައި އިތުރު
މީހަކު ގުޅާ ޙާލަތުގައި އެމީހެއްގެ އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރާއި ،ޙައިސިއްޔަތު ސާފު ޮކށްދޭންވާނެއެވެ.
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