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 ޖުވެނައިލް ކޯޓު 
 މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ 
   /B4/(42,43,44-2021)/AM/2021-147 01ނަންަބރު:

 
 

 
 ކޯޓު އަމުރު 

 
 

  ަބންދު އަމުރު މުރާޖަޢާކުރުންއަމުރުގެ ބާވަތް:   ▪

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:     ▪
   /B4(42,43,44/2021)/SHB/2021-147 01ޙަވާލާދޭ އަމުރު ނަންބަރު:    ▪

 ންދުގައި މީހަކު މެރުޤަޞް: މައްސަލައިގެ ބާވަތް  ▪
 

  :ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހާގެ  ▪

 --------------ދާއިމީ އެޑްރެސް:   --------------- :ފުރިހަމަ ނަން

 -------------- ނަންަބރ: ޕާސްޕޯޓް / ދ.ރ.އ ކާޑު  ................................:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 --------------ތާރީޚު:  އުމުރު / އުފަން ރިހެންފި :ޖިންސް

ބޭނުންވާ ސަބަބު  ބަހައްޓަން  މީހަކު --------------  :ބަންދުގައި  ތެރޭގައި، ޤަޞްދުގައި  ދަޢުވާތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ގެ 
ތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  އަ)ޖިނާއީ އިޖުރާ  2016/12ޤާނޫނު ނަންަބރު  މީހުން މެރުމުގެ ކުށަކީ،    ހިމެނޭތީއާއި،މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  

ގެ މައްޗަށް  --------------ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށަކަށްވާތިއާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ޮބޑެތި ކުށްތަކުގެ    22
ދައުވާ ސާިބތުކުރުމަށް،   ކުށުގެ  މީހަކުމެރުމުގެ  ޤަޞްދުގައި  އުފުލާފައިވާ  ގުޅިގެން،  ދައުލަތުން  ދަޢުވާއާ  ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާ  އެ 

ޤާނޫނު    ،ކަމަށް ފެންނާތީއާއިންވަރަށް ހެކިހުރިހެކިތަކަށް ަބލާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މި  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  2ފޯމްގެ ޖަދުވަލު  
ޖިނާއީ  ( ވަނަ ނަންަބރަށާއި،  2(، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  59)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/18ނަންަބރު  

ޤާނޫނުއައިޖުރާ )ށ(    60  ތުގެ  މާއްދާގެ  ސަލާމަތަށް  ވަނަ  މުޖުތަމަޢުގެ  ފަރާތުން  ކުއްޖާގެ  ދަޢުވާލިޭބ  ދަށުން،  ގެ 
މައްސަލައިގައި އަދި  ެބލި  ނުރައްކާވާފަދަ  އޮތްތޯ  ސަަބެބއް  ފޯރުވާފާނެފަދަ  ނުފޫޒު  ފަރާތްތަކަށް  ދޭންތިިބ  އިރު،  ހެކިަބސް 

ޤަވާޢިދުގެ   އިޖުރާއަތު  ޖިނާއީ  )  13ޝަރީޢަތްކުރުމާެބހޭ  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  )1ވަނަ   ،)3)  ،(4)  ،(5)  ،( ވަނަ 6އަދި   )
ދަށުން   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ނަންަބރުގެ  ހެކިތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފެންނާތީއާއި،  ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް  ސަލާމަތަށް  މުޖުތަމަޢުގެ 

( އަށް ދަށުން ހެއްކަށް 2( ނަންަބރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  13ޝަރީޢަތްކުރުމާެބހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ޤަވާޢިދުގެ  
 އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ.  ނުފޫޒުފޯރުވާ ހެކި ނައްތާލުމުގެ އިޙްތިމާލު 
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 '' ގޭގައި. --------------'' : ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަން  ▪
 

   :ޤަޟިއްޔާގެ ތަފްޞީލު  ▪

  Jv-C/2021/42,43,44  :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު   DF/2021/25/147  ދައުވާ ފޯމް ނަންބަރ:

 Jv-B4ސެކްޝަން:   24.08.2021   :ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު 
 JVC/28/978/2021  ފަރާތުގެ ރިފަރަންސް ނަންބަރު:ދަޢުވާކުރާ  

 

 
ނަންަބރު    ދަޢުވާކުރާ  ށްމައްޗަ  ގެ--------------  --------------  ،--------------  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީގައި  މަ

42,43,44/Jv-C/2021  ިންދުގައި  ަބނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން  ޙުކުމެއްކުރެވެންދެން    ޤަޟިއްޔާގައ
އަމުރުކޮށްފަ ހުށަހެޅުނު  އިވީނަމަވެސް،  ެބހެއްޓުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  އަޑުއެހުންތަކާއި  ޭބއްވުނު  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ަބންދުއަމުރު 

ނަޒަރުކޮށް، ޝަރީޢަތުން  ަބލައި  މައްޗަށް  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ޝަރީޢަތުން  ވެންދެން  ޙުކުމެއްކުރެ  އިގެމި  ނުވަތަ 

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް    ''   R-82/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު:ހުރުން،  ޖަލުގައި ހުރި،  ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން
ގެ   ގަވާއިދު''  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ކޯޓުން  ޖުވެނައިލް  )ވަނަ    74ެބލުމުގައި  )ހ(ގެ  ވަނަ ނަންަބރުގ2ެމާއްދާގެ  ދަށުން    ( 

 ގޭބަންދަށް ަބދަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްފީމެވެ.ޝަރުޠުތަކާއެކު 
 

 އިތުރު ބަޔާން:
 އިކަން.ދުވަހުގަ ވަނަ -------------- ހިނގާފައިވަނީ ހާދިސާ މައްސަލައިގެ މި •
 ން. ގައިކަ -------------- ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ -------------- •
-------މާފައިވަނީ  ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިން  އެންމެ ފުރަތަމަ  ނިންމުމަށްބަންދާމެދު ގޮތެއް   •

 ން. ގައިކަ -------
  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ،  •

  ކަން.ގައިވަނަ ދުވަހު 24އޮގަސްޓު  2021
ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުއްޖާގެ ަބންދުގެ މުއްދަތު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި    26އޮގަސްޓް    2021 •

 ކޯޓުން އިތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވާކަން.   
 2021މަށްޓަކައި  މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، ދައުވާލިޭބ ކުއްޖާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅު •

 ދުވަހު އަޑުއެހުމެއް ޭބއްވިފައިވާކަން.  26އޮގަސްޓް 
ހިމެނޭ   26އޮގަސްޓް    2021 • މައްސަލާގައި  އަޑުއެހުމުގައި،  ޭބއްވުނު  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ބަންދާމެދު  ދުވަހު  ވަނަ 

ނަންަބރު:   ކޯޓުގެ  ޖުވެނައިލް  ބަލައި،  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  -Jv/42,43,44)/147 01ދެފަރާތުން 
)/SHB/2021/C/2021 (26    ް2021އޮގަސްޓ)    ،ްއަމުރުނ ވަކިގޮތެއް    --------------ކޯޓު  ޝަރީޢަތުން 

  އަމުރުކޮށްފައިވާކަން.ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ަބންދުކުރުމަށް ން ކަނޑައަޅަންދެ
 2019/18، ޤާނޫނު ނަންަބރު:  ެބލުމަށްޓަކައިދެމިއޮތްތޯ  އަދި ޙާލަތު  ަބންދުކުރުމަށް ނިންމި ސަަބުބ    -------------- •

)ކުޑަކުދިންގެ   R-82/2021ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި ޤަވާޢިދު ނަންަބރު:    59)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
މާއްދާގެ )ށ( ގެ    72ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ގަވާއިދު( ގެ   ވަނަ 

 ށްފައިވާކަން.  ކޮގެ ަބންދު މުރާޖަޢާ-------------- ންދުވަހަކު 15ކޮންމެ  ދަށުން
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މަތިން، • ދުވަހު    02ނޮވެމްަބރު    2021  އެގޮތުގެ  ޭބއްވުނު --------------ވަނަ  ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ  ަބންދު  ގެ 
މޯލްޑިވްސް  ،އަޑުއެހުމުގައި ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ފޮނުވާފައިވާ   ން އި  )އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް(  ހިއުމަން  ކޯޓަށް 

ޙަވާލާދީ   ހުރި  --------------ސިޓީއަކާއި  ޖަލުގައި  ގޭބަންދަށް    ޖުވެނައިލްކުއްޖަކު  އެހެން  އެކު  ކޯޓުން 
އަސާސީގެ    ތީ،ފައިވާަބދަލުކޮށް ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މައްދާއާ    17ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ުބނާ   20ވަނަ  މާއްދާގައި   ވަނަ 

 ން.އެދިފައިވާކަ ގޭބަންދަށް ަބދަލުކޮށްދިނުމަށް ގެ ފަރާތުން-------------- އެދިށް ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަ
ބުނެފައިވަ • އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގުޅިގެން  ކުޑަކުދިން  މިކަމާ  ޖަލުގަ  އައްސޭރި  ކ.ހިންމަފުށީ  ނީ، 

ހަގަކުރެވިގެން އެ އެކުދިން ޭބތިއްުބމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ފާ  އިވާ ތަނަކީަބންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ
ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށްއެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއޮފީހާ    ޖެނެރަލްގެ  ރޕްރޮސިކިއުޓަމަޢުލޫމާތު   ނަމަވެސް އެހެން  .އިން 

އެކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށް ވާޞިލްވެފައިވާ ސަަބުބތަކެއް ސާފުނުވާކަމަށް. ކުއްޖާ ަބންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ  
އަސާސީ  ޖެހޭ  ލިިބދޭން  ހުރުމުގައި  ހުންނަ  ަބންދުގައި  ކުއްޖާ  އޮވެގެންކަމަށްވާތީ،  ކުރާ ސަަބުބތަކެއް  ހުއްދަ  ގޮތުން 

ކުރާގޮތަށް ކަން ކުރެވެމުން ދޭތޯ ަބލަންޖެހޭކަމަށާއި، އެފަދަ ސަަބެބއް ނެތްނަމަ ބަންދަށް  އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އަސަރު
ފަދަ   ަބދަލު ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް. އަދި ކުއްޖާއަށް ލިިބދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ

ކޯޓު ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން  އަމަލުކުރެވޭނަމަ،  ސަރވިސްއަށް  ގޮތަކަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ން 
މާހަނެއަމުރުކުރޭވެ ރައްކާތެރި  ކުދިން  އިން  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  އަދި  ދެކޭކަމަށް.  ަބދަލުކުރުމަށް  ކަމަށް   14އުލަކަށް 

ފެށިގެން    2021ަބރު  އޮކްޓޫ ހަމާނުވާކަން   30އިން  އަދި  މުއްދަތު  އެ  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ދުވަސް  )ތިރީސް( 
 ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  

ގުޅިގެން • މައްސަލައާ  ޖަލުގެ  އައްސޭރި  ދައުލަތުގެ   ،ކ.ހިންމަފުށި  ޙިމާޔަތްކުރާ  މަޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންގެ  ކުރާ  ކުށް 
ޖަސްޓިސް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކަމަށްވާއިދާރާ ޖުވެނައިލް  ޑީ.ޖޭ.ޖޭއިންވެސް  )ޑީ.ޖޭ.ޖޭ(    އޮފް  ބުނެފައިވަނީ،  އިން 

)އެމް.ސީ.އެސް(    ސް ލް ސަރވި ކަރެކްޝަނަމޯލްޑިވްސް  ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން  
ށް  ދިން ބަންދުކުރުމައިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކު

މް.ސީ.އެސްއިން އެ  ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އެ   އްސަންޖެހޭ ހަމަޖަ  ޭބތިއްުބމަށް  ކުދިން   އިތަނެއްގައެކަށީގެންވާ
 މަށް.ޑިޕާޓްމަންޓަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަ 

ކޮށްފައި • އިން  އެމް.ސީ.އެސް  ގުޅިގެން  އެންގުމާ  އަންގާފައިވާ  އެމް.ސީ.އެސްއަށް  އިން  އަދި  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  ވާ 
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި، ޕްރޮސި  02ނޮވެންަބރު    2021ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް  

އި، ކުދިން  ފައިނުވާތީއާއި، އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ އެންގުމުގަ.ޖޭގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ސާފުކޮށްދެވިޑީ.ޖޭ  އޮފީހުންނާއި
ދަލުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާތީ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ށް ަބރައްކާތެރި މާޙައުލަކަ

ކުޑަކުދިން ަބންދުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ މަރުކަޒުތައް ިބނާކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި  
ޅުމުގެ ކުރިން، އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އަދި އެމް.ސީ.އެސްގެ ަބހެއް ގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެ--------------އޮތަތީ،  

  ނިންމާފައިވާކަން.ޝަރީޢަތަށް ހޯދުމަށް 
ރައިޓްސް   04ނޮވެމްަބރު    2021 • ހިއުމަން  އަޑުއެހުމަށް  ޭބއްވުނު  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  އަމުރު  ަބންދު  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

 ހާޟިރުކުރެވިފައިވާކަން.   ލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯ
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 3321974ފެކްސް ނަންބަރު:     3332645މާލެ.    ފޯނު ނަންބަރު:  20218، ހަވީރީ ހިުގންޖުެވނައިލް ކޯޓު،        
 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:   ׀  admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
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 ؛އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން •

o 2020    ުއިންސްޕެކްޓް   10އިން    8ނޮވެންަބރ އެޖަލު  ޒިޔާރަތްކޮށް،  ޖަލަށް  އައްސޭރި  ކ.ހިންފުށި  އަށް 
 ކުރެވުނުކަން.

o ަފާހ އިސްލާހު  އެޒިޔާރަތުގައި  ކަންކަމާއި،  ހިމެނޭގަކުރެވުނު  ކަންކަން  ކަރުދާހެއް    އަވަސް  ކުރަންހުރި 
 އެމް.ސީ.އެސްއަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން. 

o ުޭބކ ޚާއްސަކޮށްފައިވާތިއްުބޑަކުދިން  ޖަލުގައި  އައްސޭރި  ނަންަބރު    މަށް  ޤާނޫނު   2013/14ތަނަކީ، 
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޓަރޑް އާއި    ވަނަ މާއްދާ  61ގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު(ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭ

ގައިދާ    ގެ(  މަންޑޭލާ ރޫލްސްދަ ނެލަސަން  ) މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ދި ޕްރިޒަނަރސް  
 ހުރިތަނެއް ނޫންކަން.  ށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ގައި ަބޔާންކޮ 17އަދި  13

o 2020    ުއައްސޭރި ޖަލަށް  އަށް  10އިން    08ނޮވެމްަބރ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު   ކ.ހިންމަފުށި  ކުރި 
ރެކަމަންޑޭޝަންތަކޮމިޝަކާއި  ކަންތައްތަ ހުށަހަޅާ  ހިމެނޭނުން  ރިޕޯޓް    އް    05އޮގަސްޓް    2021ފައިނަލް 

 ކަން.މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނަ ދުވަހު
o 2021    ުއިޞްލާޙްކު  16ސެޕްޓެންަބރ ޒިޔާރަތްކޮށް،  ޖަލަށް  އައްސޭރީ  ދުވަހު  ކުރެވުނު ވަނަ  ރުމަށް 

ަބ އެކަންހަމައަށްވެއާ    04ނޮވެންަބރު    2021  ލާފައިވާކަމަށާއި،މަސައްކަތްތައް  ކަން ސް 
  ން.އިސްލާޙުކޮށްފައިނުވާކަ

 ؛ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ސަރވިސްއިން ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް •
o  .ްއިންސާނަކަށް ވީތީ ލިިބދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ލިިބދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަޫބލުކުރާކަމަށ 
o ުއަމަލުކ ގުޅިގެން  އެންގުމާ  ގެ  ގޮތާއެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  އަދި ރާނެ  މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް.  މެދު 

ދިން ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ން، އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ކުވަރާކޮށްގެސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މަޝްޕްރޮ
  ކަމަށް.ކެވޭަބދަލުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު ވާހަކަދެ

o ުހައްލުކޮށްދީފައިވާކަން.   މައްސަލަ  ން ފާހަގަކުރިލިިބނުދިނުމާ ގުޅިގެދިނަށް ސާފު ބޯފެން ކ 
 ؛ންޑީޖޭޖޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަ •

o ުފަރާތ ގޮޅިއަށް  ޑީ.ޖޭ.ޖޭގެ  ހުރި  މިހާރު  ކުއްޖާ  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  ން  ފަހުން  ސެޕްޓެމްަބރު   30އެންމެ 
 ކަން. 2021

o   ްއް ހިމެނޭގޮތަށް ހަމަ  ރޭޑިއޯއެ  ޓްރެސް އަދި ޓީވީއަކާއިމެ  1  ،ބާލީހާ  1  އިަބލާއިރުގަގޮޅިތެރޭގެ ކަންތައްތަކަށ
  ގަޑީގެ ގޮތުގަ ހެނދުނާ ހަވީރު ޔާޑަށް ނެރޭކަން.އެރެންޖްމަންޓް ހަމަޖެހިފަވާކަން. ދެން ޔާޑް ގޮޅި ތެރޭގެ

o ީަބލާއިރު،،  މައްސަލައަކ ޒާތަށް  ކުއްޖާ  ޮބޑު  ސީރިއަސް    މައްސަލައިގެ  އެހެންނަމަވެސް  މައްސަލައެއްކަން. 
 . ކަންޖެހޭކަމަށް ދެކޭ ކުރަންަބންދުގަ ހުންނަ ތަނުން ކުއްޖާގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު 

 
 

ތްތަކާ ސީދާ  ނިންމުމަކީ، ޖުޑީޝަރީގެ މަސައްކަ  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ކ.ހިންމަފުށި ޖަލާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ •
އްކަމަށްވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭ  ށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ނިންމުމެގުޅުން ހުރި، ޚާއްޞަކޮ

 ދިނުމަށް ކޯޓުން އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއަށް އަންގާފައިވާކަން.ޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ހިއްސާކޮށްލޫމާތާއި، ތަމަޢު
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އެޗް.އާރް.ސީ  04ނޮވެންަބރު     2021  • އަޑުއެހުމުގައި،  ޭބއްވުނު  ފާހަގަކުރި ދުވަހު  އެމް.ސީ.އެސްއިން  އާއި  .އެމް 
އިސްވެކަ ގުޅިގެންނާއި،  ކޯޓަ  ންކަންތަކާ  ރިޕޯޓު  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ  ރިޕޯޓާ ަބޔާންކުރެވުނު  އެ  ކޯޓުން  ލިބުމުން،  ށް 

  ތެއް ނިންމާނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނުކަން.އިތުރަށް ަބލަންޖެހޭ ކަންކަން ަބލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގޮ ގުޅިގެން
 ؛ޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލަށްކުރި މޮނިކ.ހިން •

o ިގިންތިކޮށްފައިނުވާކަން. ަބލައި ާބވަތަށް ކުށުގެ ޖަލުގައ  
o ަން.ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްުބމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮޅި ހަދާފައިވަނީ ޓިނުންކ  
o   ވަކިކޮށްފައިހުރިނަމަވެސް  ކުޑަކުދިންތިޭބ ގޮޅިތަކުން  ގޮޅި  ވާހަކަތައް  އެހެން  ދެކެވޭ  ތިޭބ  ާބރަށް  ކުދިން 

 .ންއަޑުއިވޭކަގޮޅިއަށް 
o ުން.ސަފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއި ތަށިމުށިތައް ހަލާކުވެ ނެއްޓިފައިވާކަ ނައިގެޚާގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ ފާ ޖަލ 
o ިގުދުރަތީ  ވަރަށް  ކިޔާލެވޭ  ފޮތެއް  ވަގުތުގައި  ދުވާލުގެ  ޮބޑުކަމާއި  ބަންދު  ގޮޅިތެރެ  ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތުން  ގޮޅ 

 ނުލިޭބކަން. ގުދުރަތީ އަލި  ވަރަށް ލިޭބ އަލި
o  ިންނެތުމުން މަސްނޫއީ ގޮތުން ގޮޅިއަށް އަލިކުރުމަށްޓަކައި ޮބކި ދިއްލާފައިވާކަގޮޅިތެރޭގައި ގުދުރަތީ އަލ.  
o  ްން. ހޫނުގަދަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަ ނުން ހަދާފައިވާތީޓިގޮޅީގައި ފަންކާ ހަރުކޮށްފައިވީނަމަވެސ 
o ިފާގޮޅ ބަންދުޮބޑުކަމާއިނަޚާތަކުގެ  ކުޑަކަމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ވައި   އަދި  އި ގެ  ގޮޅިތަކުގެ  ަބއިތިއްާބ   ކުދިން 

 ން.ދައުރުވާ ނިޒާމެއްވެސް ނެތްކަ
o 18 ްން.ނީ އެ ކުދިން ތިޭބ ގޮޅީގައިކަހަމަޖެހިފައިވަ ކެއުން ކުދިން ދަށުގެ އަހަރުނ 

 ؛ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން •
o   ވާ ސަަބުބތަކާއި،  ަބންދުގައި ެބހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި  --------------މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިޭބ

 އޮތްކަމާމެދު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާފައިނުވާކަން.  ޙާލަތުތައް ދެމި
o ަދ ޤާނޫނުގެ  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ޖެހިފައިވަނީ،  ކަނޑައަޅަން  ގޮތެއް  މައްސަލާގައި  އިތުރުން،  ށުން  މީގެ 

މަރުކަ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަބންދުކުރުމަށް  ކުއްޖާ   ޒަކާމެދުކުދިން  އުފެދިފައިވަނީ،  ސުވާލު  ނޫންކަން. 
 ޑަށް ހުރި ތަނެއްގައި ކަމާމެދުކަން. ނދުކޮށްފައިވަނީ، ކުދިން ަބންދުކުރާ ތަނެއްގައި ފުރިހަމަވާޖެހޭ މިންގަަބން

o   ްެބަބންދުކުރުމާއި  ކުޑަކުދިނ މިންގަނޑުތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅޭ  ތަންތަނާ  ހެއްޓޭނެ 
  ؛ަބލާއިރު

1. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Adopted 
by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990) 

31. Juveniles deprived of their liberty have the right to facilities and services that meet 
all the requirements of health and human dignity. 

32. The design of detention facilities for juveniles and the physical environment should 
be in keeping with the rehabilitative aim of residential treatment, with due regard to the 
need of the juvenile for privacy, sensory stimuli, opportunities for association with peers 
and participation in sports, physical exercise and leisure-time activities. The design and 
structure of juvenile detention facilities should be such as to minimize the risk of fire 
and to ensure safe evacuation from the premises. There should be an effective alarm 
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system in case of fire, as well as formal and drilled procedures to ensure the safety of 
the juveniles. Detention facilities should not be located in areas where there is known 
health or other hazards or risks. 

2. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(The Beijing Rules) (Adopted by General Assemble resolution 40/33 of 29th November 1985) 

13.3: Juveniles under detention pending trial shall be entitled to all rights and guarantees 
of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United 
Nations. 

3. United Nations Standard Minimum the Treatment of Prisoners. (The Nelson Mandela 
Rules) 

Rule 13: All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all 
sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to 
climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, 
lighting, heating and ventilation. 

Rule 17: All parts of a prison regularly used by prisoners shall be properly maintained 
and kept scrupulously clean at all times. 

އަދި   • އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް  އާއި  ޑީ.ޖޭ.ޖޭ  ފަރާތުންނާއި،  ދައުލަތުގެ  ފަރާތުންނާއި،  ކުއްޖާގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 
އިން ޝަރީޢަތު އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  އެމް.ސީ.އެސް  ރިޕޯޓާއި،  ގެ  އެޗް.އާރް.ސީއެމެ  ކަންކަމަށާއި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގައި 

މަ ހޯދި  އިތުރަށް  ކޯޓުން  ފަރާތުން  އެމް.ސީ.އެސްގެ  ތަނުގެ  ޢުއާއި  ަބންދުކޮށްފައިވާ  ކުއްޖާ  ަބލާއިރު،  ލޫމާތުތަކަށް 
ފާހަ ދެން  ފިޔަވައި  ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން  އިން  ސްރަކްޗަރއާ  އެމް.ސީ.އެސް  ކަންކަމަކީ  ގަކޮށްފައިވާ 

 އިޞްލާޙްކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ވެސްމިހާރުން މިހާރަށް
އަށް ަބލާއިރު، އެތަން ހަދާފައިވަނީ ވަށާ ޓިނު ޖަހައިގެންކަން  ބަހައްޓާފައިވާ ތަނުގެ ސްޓަކްޗަރއެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާ   •

 ފާހަގަކުރެވޭ. 
ކުޑަކޮށް • ދައުރުވުން  ވައި  ތަނަކީ،  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތަނެއްކަމަށްވާތީ  ކުއްޖާ  ހުރި  ޖަހައިގެން   އާއި  ހަދާފައި  ޓިނު 

 ފާހަގަކުރެވޭ. އެތަނުގެ އެތެރެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަކަން ތަނަކަށްވުމުން،ހަދާފައިވާ 
އައްސޭރި  ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކޯޓާ  އެމް.ސީ.އެސް އިން އިތުރަށް   • ަބންދުކުރުމަށް  ަބލާއިރު، މިހާރު ކުދިން  ށް 

 އެންމެ ފުރަތަމަ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ތަނެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ތަނަކީ،ޖަލުގައި ހުރި 
ޖަލަކީ،   • އެ  އެހެންމެ،  ކުދިން  ވަ  2014ހަމަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ތަނެއްނަ  އައިސްފައިވާ  ކަން  ބަންދުކުރަމުން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  
ފަހު، އިޞްލާޙްކުރަން ހުރި އައްސޭރި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތަށްނޮވެންަބރު މަހު    2020އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން،   •

 ދީފައިވާކަން.ކަންކަން ަބޔާންކޮށް އަވަސް ކަރުދާހެއް 
އޮގަސްޓް މަހު އައްސޭރި ޖަލާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓް އެމް.ސީ.އެސް އަށް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް    2021 •

 އިން ފޮނުވާފައިވާކަން.  
ޒިޔާރަތްކުރިއިރު،    16ސެޕްޓެންަބރު    2021 • ޖަލަށް  އައްސޭރި  އިން  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  ދުވަހު  ވަނަ    2020ވަނަ 
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 3321974ފެކްސް ނަންބަރު:     3332645މާލެ.    ފޯނު ނަންބަރު:  20218، ހަވީރީ ހިުގންޖުެވނައިލް ކޯޓު،        
 www.juvenilecourt.gov.mvވެބްސައިޓް:   ׀  admin@juvenilecourt.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

   7 7 ެގ  ޙާ ފުޞަ  

 ގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙްކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ޝަރީޢަތުގައި ުބނެފައިވާކަން.އަހަރު ފާހަ
ވަގުތު  • ފުރުޞަތާއި  އެކަށީގެންވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ތަން  ތިޭބ  ބަންދުކޮށްފައި  ކުދިން  ޖަލުގައި  އައްސޭރު 

 އެމް.ސީ.އެސްއަށް ލިިބފައިވާކަން. 
ވާއިރު، ވަކި ފަރާތަކުން ކަންތައްތަކެއް އަމަލުކުރުންކަމަށް   ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް  ކޮންމެ ކަމެއްގެ އަޞްލަކީ، ޤާނޫނާ •

ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާ  ކަމަށްވީފާހަގަކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ނުުބނި  
 އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭކަން. 

ކުދި • އިން،  އެއްވެސް އެމް.ސީ.އެސް  މިހާތަނަށް  ގުޅިގެން  ަބދަލުކުރުމާ  މާހައުލަކަށް  ރައްކާތެރި  ޖަލުން  އައްސޭރި  ން 
 ނުވާކަން.ކޮށްފައިމަސައްކަތެއް 

ނުވަތަ    ށްއެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުދިން އައްސޭރި ޖަލުން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ަބދަލުކުރުމަ •
 ނެތްކަން.  އެކުލެވިފައި އް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޕްލޭނެ ނެގޮތުގެއަމަލުކުރާއެކަމާ ގުޅިގެން 

 
 ޝަރީޢަތުން ކުރާ ޝަރުޠުތައް 

 . ގެއިން ޭބރަށް ނުނިކުތުން( --------------)ދިރިއުޅޭ  •
ޭބނުންނުކުރުންއެއްވެސް  މުވާޞަލާތީ   • އެއްވެސް ފަރާތަކާ   ވަޞީލަތްތައް  ބޭނުންކޮށްގެން  އަދި މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތް 

 . މުއާމަލާތް ނުކުރުން
ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފިޔަވައި އިތުރު މީހުން (  --------------)ަބންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ    -------------- •

   .ގެއަށް ނުވެއްދުން

 ޖަސްޓިސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްާބރުލުން ދިނުން. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް  •

 .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރުވާއިރު ެބލެނިވެރިޔަކާއެކު ހާޒިރުވުން •
 ނުދިއުން.  ެބލެނިވެރިއަކާއެކު މެނުވީ ގެއިން ޭބރަށްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް އެންގުމަށްފަހު ކުއްލި ޙާލަތެއް  •
ާބ • އެއްވެސް  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  މީހަކު މައްސަލައާއި  އެއްވެސް  އަދި  ނުކުރުން  މުޢާލަމާތެއް  ވަތެއްގެ 

 މެދުވެރިކޮށްވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން. 
  

 

 މަރްޔަމް ޠާއިފާ : ޤާޟީ    15:00: ގަޑި 09.11.2021: ތާރީޚު  
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