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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް 2017ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި އެޓެންޑް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް ޖުމްލަ 

 1372  ކުޑަކުދިންނަށް ކާުރ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 

ޖިންީސ ާހނިއްކަ  418

ޖިސްާމނީ ހާިނއްކަ 354

ނަފްސާީނ ާހނިއްކަ  181

 އިހުމާލު  308

  11 ކުދިްނ ދޫކޮށްާލަފއި ދިުޔްނ

  01 ލިުބން އެހެްނ ކުިދްނގެ ފަރާތުްނ ިއންޓަރނެޓް މެުދވެރިޮކްށ ަގނާ

  25 ފުރައްސާަރިއގެ ޝިކާރައަކަްށުވްނ ައދި އެެހން ުކިދންެގ ފަާރތުްނ ަގނާ ލިުބްނ

  1  ކުދިްނގެ ނާާޖއިުޒ ފަިއދާ ެނގުްނ

  6 ނަހަަމ ގޮުތގަިއ ިވޔަފާިރ ފަިއދާައށް ބޭނުންކުުރްނ

  2 ނަހަަމ ގޮުތގަިއ ިވޔަފާިރ ފަިއދާައށް ޖިންީސ ބޭުނން ިހފުްނ

ަޢމަލެްއ ކުރާަތން ުކއްޖަކަްށ ެދއްކުްނ ނުަވތަ ެފނުން ގެެވށި އަިނާޔގެ  29

80  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް 

  7 އުފަްނވުްނ ަރޖިްސޓްރީކުރުމަްށ ިއްނކާރުކުރުްނ

/އުފަްނުދވަުހގެ ސެޓުފިކެޓު ޯހދުާމ ބެހޭ މަްއސަލަަތއް 8 /ޕާްސޯޕޓު .ޑީކާޑު އައި

ުހރަްސ އެުޅން ތަޢުލީމަްށ  28

ވެކްސިްނ ުނދިުނން  2

  8 ކުދިްނ ސްކޫލަށް ނުފޮުނުވްނ

  51 /ުނދިުންނ ޞިއްީޙ ފަުރވާައްށ ހުރަްސއެުޅން

  8 ބޯހިާޔވަހިކަްނ ޯފރުކޮށް ނުިދނުްނ

  4 /ަކރަންުޓގެ ިޚދުަމްތ ކަނޑާލުްނ ސާފު ބޯެފނާއި
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187  ކުޑަކުދިންގެ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް 

  94 /ރުޅިަގަދވެެގން ުއޅުްނ ރުޅި އިސްކުރުން

  4 ޖިންީސ ާހނިއްކަ ކުރުްނ

  21 އެހެްނ ކުިދްނނަްށ ަގނާކުރުްނ

  8 ަގނާކުރުން އެހެްނ ކުިދްނނަްށ ިއންޓަރނެޓް ެމދުެވރިކޮށް

  13 ގެިއން ނުކުެމގެްނ ިދޔުްނ

ފުރައްސާރަުކރުން  19

  33 ސްކޫލަށް ދާްނ ޭބނުްނނުުވްނ

އެހެިނހެން  31

138  ކުޑަކުދިން ޤާނޫނިާއ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް

ވައްަކންކުރުން  16

ފޭރުން  1

މާރާާމރި ިހްނގުން  22

  2 ތޫނު އެއްެޗހި ެގންގުުޅްނ

  6 ތަންަތނަާށއި ތަެކއްޗަށް ގަްސދުަގިއ ެގއްލުްނދިުންނ

ހުޅުޖެުހން  2

  7 މަސްުތވާތަކެިތ ޭބނުންކުުރްނ

  6 މަސްުތވާތަކެިތ ެގންގުުޅްނ

  1 މަސްުތވާތަކެިތ ިވއްކުްނ

ެއއްަގމު އުޅަނެދއް ދުްއވުން ލައިސެންްސ ެނިތ  1

އެހެިނހެން  74

89  އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވާްނ އުޅުން 

  23 އަމިއްަލއަްށ ަމުރވުުމގެ ިޚޔާުލއަުއްނ

  42 މަަސއްކަތްުކރުން އަމިއްަލއަްށ ަމުރވާްނ

  33 އަމިއްަލ ނަފްސަްށ ެގއްލުްނ ިދުންނ
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424އަންހެނުންނަށް/ފިރިހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް  

ރޭޕްކުުރން  7

އިހުމާލު  22

 ފާރަލުން  2

  93 ބިރުދެއްުކމުެގ ގޮުތން ކުެރވޭ ަކންަކްނ

  2 ނުރުުހމުަގއި ަކިއވެނިކުުރްނ

  71 ބާރާއި ނުފޫުޒ ޯފރުުވްނ

  2 ޖިންީސ ފުަރއްާސރަކުރުްނ

  42 ޖިންީސ ާހނިއްކަުކރުްނ

  601 /ައނގަަބުހން ކުެރވޭ އަިނާޔ ނަފްސާީނ ައިނާޔކުރުން

  381 ޖިސްާމނީ އަިނޔާުކރުްނ

  9 /އިޤްިތޞާީދ ފުދުްނތެރިކަްނ ޯފރުކޮށްިދނުުމގަިއ ހުރަސްެއޅުްނ މާލީ

  3 ނަހަަމ ގޮުތގަިއ ޭބނުންކުުރްނ

  8 މުާދ ހިފެެހއްުޓމާިއ/މުދަލަްށ ގެއްުލްނދިުންނ

 އުމުރުން ދުވަސީްވ މީހުންންަށ އަޅައިލައި ބެލެހެއްޓުން   72

ބެލެހެއްޓުން ޚާއަްޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންންަށ އަޅައިލައި   116  

އެހެނިހެން  402

ޖުމުލަ  2880
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