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ޓ
ނއިލް ކޯ ު
ޖުވެ ަ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 2018ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މައްސަލަތަކާއި ،ތަޙުޤީޤު ބަންދާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ،އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރެވުނު ކުދިންގެ ތަފާސް
ހިސާބު ރިޕޯޓު

ށ ޙާޟިރުކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ ތަފާސް ހިސާބު:
ޓ ް
 2018ވަނަ އަހަރު ތަޙުޤީޤު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯ ަ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި
ނމުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ
ނ ް
ދ ގޮތެއް ި
ތކަށް ބަލާލާއިރު ،ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާމެ ު
މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ަ
އސަލަ ހުށަހެޅި  83ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް  199އަމުރު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2018ވަނަ އަހަރު  199މަ ް
ނެރެފައިވެއެވެ.
އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި
ތތަކުގެ
ޔރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކެވެ .އަދި މިބާވަ ް
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައާއި މަރާމާރީ އާއި ތޫނު ހަތި ާ
މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން  15އަހަރާއި  17އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު:
 2018ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު58 ،
މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި އެއަހަރު އަލަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  39މައްސަލައާއި2017 ،
ވަނަ އަހަރުގެ  15މައްސަލައާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ  4މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.
ކށްގެން
 2018ވަނަ އަހަރު އަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ،ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުން ޮ
މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ  14މައްސަލައާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  9މައްސަލައާއި ޖިންސީ ކުށާގުޅޭ  4މައްސަލައެއް

ނ 20218 ،މާލެ.
ވރީ ހިގު ް
ނއިލް ކޯޓު ،ހަ ީ
ޖުވެ ަ

ފޯނު ނަންބަރު3321797 ،3332645 :

ފެކްސް ނަންބަރު3321974 :

ބސައިޓްwww.juvenilecourt.gov.mv :
ޑރެސް info@juvenilecourt.gov.mv :׀ ވެ ް
މއިލް އެ ް
އީ ެ

ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އުމުރުން  15އަހަރާއި  18އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ
މައްޗަށެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު  18މައްސަލަ ނިމިފައިވާއިރު ،ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް  11މައްސަލަ
މށް ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލަ
މއްސަލައެއްގައި ދަޢުވާއާއިގެން ކުރިޔަށްދާނެ ތަނެއްނެތްކަ ަ
ަ
ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި 4
ނންކުރާކަމަށް އިޢުތިރާފުވުމުންނާއި،
ބ ފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެންނާއި ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
ލ ޭ
ބާޠިލުކުރެވިފައިވާއިރު ،ދަޢުވާ ި
ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތުގެ

ލ
މައްސަ ަ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓަށް

ށހެޅުމަށްޓަކައި
ހު ަ

3

މައްސަލަ

ޕީ.ޖީ

އޮފީހަށް

އަނބުރާ

ފޮނުވާލެވިފައިވެއެވެ.
އެ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މަރާބެހޭ  2މައްސަލައާއި ،ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު މާރާމާރީ
ހިންގުމުގެ  1މައްސަލައާއި ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  3މައްސަލައާއި ،މުދަލާއި ގުޅުންހުރި  4މައްސަލައާއި ،ޖިންސީ ކުށާގުޅޭ
 2މައްސަލައާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ،ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތީ  40މައްސަލައެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރު އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ ތަފާސް ހިސާބު:
ނސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
'' ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އި ް
ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު'' ގެ  19ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުށްކުރާ
ގންދާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ޖވެނައިލް ކޯޓުން ކުރިއަށް ެ
މށްޓަކައި ު
ރ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައު ަ
ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބު ާ
ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 2018 ،ވަނަ އަހަރު  4ކުއްޖަކު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން
އެދި ހުށަހަޅި  1ކުއްޖަކާއެކު ،މި ޕްރޮގްރާމުގައި މިއަހަރު  5ކުއްޖަކު ބައިވެރިކޮށް  7އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން
ތބެގެން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަމުރުނެރެފައިވާއިރު2 ،
އނިޓީގައި ި
 3ކުއްޖެއްގެ ޖަލު ޙުކުމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށް ކޮމި ު
ކުއްޖަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެ ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ،ޖަލުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވައްކަމުގެ  2މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ 2
ރ
ހއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާ ު
ކުއްޖަކާއި ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖަކާއި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ު
ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެއްގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްގައި
ހިމެނޭ ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

2

ޓކައި
މށް ަ
 2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުށްކުރާ ކުދީން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައު ަ
ކޯޓުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  2018ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ޢާއިލާތަކާއި  2ކުއްޖަކު
ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަމުރާއި ޚިލާފްވެ ،ޕްރޮގްރާމަށް އެއްބާރުން ދީފައިނުވާތީ1 ،
ކުއްޖަކު ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމަށް އަނބުރާ ޖަލަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާ އެކުގައެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު
ޕްރޮގްރާމުގައި
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ނ
ނތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އެގޮތު ް
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި ޢާއިލާތަކާއި ވަކިވަކި ކުދިންނާއި އެކު ބައްދަލުވު ް
 23ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ށގެ ކުޑަކުދީން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤުޞަދަކީ ކުށްކުރާ ޢުމުރުން  18އަހަރުން ދަ ު
ނންތެރި ކުދިންތަކަކަށް ހެދުމާއި ،އަދި ޖަލަށް ޙުކުމްކުރެވޭ
ނކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ،ބޭ ު
މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް ،އެކުދިން ަ
ނނަށް އެކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ
ނނާއި ،ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ކުދި ް
ކުދިންގެ ތެރެއިން ،ކިޔަވާކުދި ް
ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ނުދާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާއިރު ،ކިޔެވުމާއި ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު
ނވަސްކޮށްދިނުމެވެ.
ދިނުމާއި އަދި މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ތަ ަ
ނދަނީ '' ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް،
މިކުދީންނަށް ފުރުޞަތު ދެމު ް
އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު'' ގެ  18ވަނަ މާއްދާއާއި  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،
ހންގާ
އމަށްޓަކައި ކޯޓުން ި
ޢށް ގެނަ ު
އވާ ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަ ަ
ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އެކުލަވާލެވިފަ ި
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ އިޖުރާއާތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކަމާގުޅޭ
ނ
ޓކައި ކަމާގުޅޭފަރާތްތަކު ް
ށ ގެނައުމަށް ަ
އެންމެހައި އިދާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ،ކުށްކުރާ ކުޑަކުދީން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަ ް
ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިކުދީން ބައިވެރި ކޮށްގެންނެވެ.
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