 ކުއްޖާ ގޭގައި ބަންދުކުރާނަމަ،

ބަންދުކުރާ ތަނުގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ

ލިޔުން
 ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ވެށީގައި އިޞްލާޙުވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ހުރި
ގޮންޖެހުންތައް ނުވަތަ އިޞްލާޙުވުމަށް ބާރު އަޅާ ކަންތައްތައް އަންގައިދޭ
ލިޔުން
 ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަދަލުވެރިޔާ ގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްސް
 ލިބިފައިވާ ވަޒީފާ އާއި ކޮށްފައިވާ ކުށާއި ހުރި ގުޅުން.

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުން
ތަޙުޤީޤުކޮށް،

” ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ،

އިންސާފުކޮށް

އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު“ ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ( :ހ)
ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޮނުވިފައިވާ

ކުއްޖަކު

ގޮތުގެމަތިން

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސެންޓަރަކަށް

ފެނިގެން

އެމަރުކަޒަކުން

އިޞްލާޙުވެއްޖެކަމަށް

އެކުއްޖަކު އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ބެލުމަށްފަހު އެކުއްޖަކު އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާ
ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޤާޟީއަށް

ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޖާ އިޞްލާޙުވެއްޖެކަމަށް ކަނ ޑައަޅާ

މ.މާތިލަ

އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓަށް ފޮނުވުމުން ،ކޯޓުން ކަމާގުޅޭފަރާތްތަކާއި އެކު

ހަވީރީ ހިނގުން

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތްމުއްދަތު

ތަންފީޛުނުކުރާގޮތަށް ކަނ ޑައަޅާ ،ޤާޟީ ނެރޭ އަމުރެއްގެ ދަށުން ކުއްޖާ
ޢާއިލާއާ ޙަވާލުކޮށް ދޫކޮށްލެވެއެވެ.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

3
ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް

ފޯން3321797 / 3332645 :

އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް

އީ-މެއިލްinfo@juvenilecourt.gov.mv :

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހިންގާ

ފެކްސް3321974 :
ވެބްސައިޓްwww.juvenilecourt.gov.mv :

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމު

 .1ކަރެކްޝަނަލް
.2

އިޞްލާހީ ޕްރޮގްރާމު
ކުށްކުރާ

އިޞްލާހުކޮށް

ކުދީން

މުޖުތަމަޢަށް

ގެނައުމަށް

މައްސަލަތައް ބަލާ،

އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު“ ގެ  19ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ
މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  1 8އަހަރު ނުފުރޭ ކުށްކުރާކުދީން

ދަށުން،

އިޞްލާޙުކޮށް އަނ ބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިންގަމުންގެންދާ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ކުޑަކުދީން ،އިޞްލާޙުކޮށް އަނ ބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް ،އެކުދީންނަކީ
މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި އަދި ބޭނުންތެރި ކުދީންތަކަކަށްހެދުމާއި އަދި
ޖަލަށް ޙުކުމްކުރެވޭ ކުދީންގެތެރެއިން ،ކިޔަވާކުދީންނާއި ،ވަޒީފާތަކުގައިއުޅޭ
ކުދީންނަށް
ފުރުޞަތު

އެކުދީން

ގެއްލިގެން

ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރު،
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ
ބަދަލުގައި،
ގެއްލުތައް

ވަޒީފާއަށް

ނުދާނެގޮތެއްގެ

ދިއުމުގެ
ޙުކުމް

މަތިން

ކިޔެވުމާއި ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު
އިތުރުން

ކުށްކުރާފަރާތަށް

ދިނުމުގެ

އަދަބު

ފޫބެއްދުމަށާއި

މިބާވަތުގެ

ކުށެއް

އިތުރަށް

ނުވާނޭގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރެވެމުންދާއިރު،



.5

ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޔުނިޓުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޔޫތު

އެންޑް

އިދާރާއަކުން،

ސްޕޯޓްސް

ނުވަތަ

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

އެހެން

ސަރުކާރުގެ
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

އަވަށް ނުވަތަ ރަށްކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތައް
ސްކޫލުން

ނުވަތަ

މަރުކަޒަކުން

އެހެނިހެން

.8

ތަޢުލީމް

ގައި މިފަދަ ކުދީން ބައިވެރިކުރުވިދާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކަނޑައަޅާ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ؛

ތަކެއްޗާއި ކޯޓުންބަލާ ކަންތައްތައް

ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރެވޭ ކުދިން ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ ކިޔަވަން

ދާނަމަ ،ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުން
.9

ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުލަބު ،ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތް

ތަކުން ހިންގާ ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން.
 .10ސިޓީ ކައުންސިލް،
ބައިވެރިކުރުން.

ތ
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮ ް


ޖުވެނައިލް
ކުދިންނަށް

ކޯޓަށް



ހުށަހެޅޭ

ޕްރޮގްރާމު

މައްސަލަތަކުގައި

ކުރިއަށް

ހިމެނޭ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިއުން( .އެތަނެއްގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ)
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް



ކަމާގުޅޭ
ބޭއްވުން.

އެންމެހައި



ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުންދާނަމަ ،ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް.

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އުގަންނައިދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި

ހުށަހެޅިފައިވާ ލިއުންތައް ކޯޓުން ދިރާސާ ކުރުން
މުއައްސަސާތަކާއި

ވަޒީފާ އަދާކުރާކުއްޖެއްނަމަ ،މިހާތަނަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ރިޕޯޓު.

ކުއްޖާއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ކިޔަވަން ދިއުމުގެ

އެކު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްޖާގެ
ފޞީލް.
މައްސަލަތަކުގެ ތަ ް



ހުށަހެޅުން.



ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން.

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްފަހު ބެލެނިވެރީން ނުވަތަ ޖޭ.ޖޭ.ޔޫ އިން ކޯޓަށް



 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އުގަންނައިދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި

އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު

ކައުންސިލްތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގައި

ބައިވެރިކުރެވިދާނެ ޕްރޮގްރާމުތައް

އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤާވާޢިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޙާޞިލްކުރުން

ހިންގުމެވެ.

ކށް
”ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަހުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފް ޮ

ރިވިއު ކުރުން

ހިންގާ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި



ރ ދެނެގަތުން
ކުއްޖާއަށް ކުށުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ މިންވަ ު

ކުޑަކުދީންނާއިގުޅޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތައް.

ތަކުރާރު

ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމުތައް

ޔުނިޓް

.4

ކުށްކުރުމުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށާއި ގުޅުންތަކަށް ލިބޭ
ކިޔެވުމާއި

ޖުވެނައިލް

ޖަސްޓިސް

( ޖޭޖޭޔޫ)

އިން

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާގޮތް،

ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި ރިވިއު

ކުރުން

ހިންގާ

މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމުތައް.

.7

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ކުށްކުރާ އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ

ކިޔެވުމުގެ



ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން

.6

މަޤުޞަދު

ފުރުޞަތާއި

.3

ނެރުން.

ގޭބަންދުގައި ހުރެގެން ކިޔަވަން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި

ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހިންގާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމަކީ” ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ
ތަޙުޤީޤުކޮށް،

ހިންގޭ

ބައިވެރިކުރުވުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ

އަނ ބުރާ

ސެންޓަރެއްގައި

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި



ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ޤާޟީ ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ
މަތީން ،ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ،ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ އަމުރު

ބައިވެރިވެފައިވާކަމުގެ ލިއުން.
ބައްދަލުވުން

