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ލީގަލް ބްރީފް
ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް
ކުޑަކުދިންނާމެދު ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ
ރށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި
ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ވަ ަ
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާ ީ
ނ ،ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން އަދި ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުން ހިމެނެއެވެ.
މިލީގަލް ބްރީފްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ޤާނޫނީގޮތުން އޮންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން މިކަމާބެހޭ
ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަމަލު ު
ކރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމާމެދު ދެކޭ ގޮތާއި ،ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން
ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ ކަންކަމާމެދު އަމަ ު
ލކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކީ ކޮބާ؟
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ )ސީ.އާރު.ސީ( ގައި ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  18އަހަރުންދަށުގެ ކުދީންނެވެ.
އެއީ އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑުމީހެއްކަމަށް ބަލާ އުމުރު އެއަށްވުރެ ދަށްއުމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމައެވެ.
ޤާނޫނު ނަ ް
ނބަރު ) 9/91ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިން
މާނަކޮށްފައިވަނީ "މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ ޤަރުބަގަތީއްސުރެ ،ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ޙާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި،
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު މީލާދީ ގޮތުން  18އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ" މިފަދައިންނެވެ.
"އޭޖް އޮފް މެޖޯރިޓީ" ނުވަތަ ބޮޑުމީހެއްގެ އުމުރުކަމުގައި ބަލަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުއްޖެއްގެ އުމުރު ފަހަނައަޅާ ބޮޑުމީހެއްގެ އުމުރަށް އެޅުމުންނެވެ .އަދި މިއީ މީހާ އޭނާގެ ނަފުސާއި ،އަމަލުތަކާއި ނިންމުންތަކުގެ ފުރިހަމަ
ޒިންމާ އަމިއްލައަށް އުފުއްލުމާއެކު މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ބާރު ނުވަތަ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ އުމުރެވެ.
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ޤާނޫނީގޮތުން ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުން ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ
ފަރާތުން ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ .އަދި
ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނީއްކަކޮށް ،ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ
ބއިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް
ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގައި ަ
މަސައްކަތްކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/91ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(  16ވަނަ މާއްދާގައި އާއި  25ވަނަ
މހަކު ކުރިޔަ
މާއްދާގައި ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ކުއްޖާގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާނޭ ކަމެއް ،އެއްވެސް ީ
ނުދިނުމަށާއި ،ކުއްޖާއާމެދު ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލެއް ނުވަތަ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް އެއްވެސް މީހަކު ހިންގިޔަނުދިނުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް
ދޭންވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެއްވެސް މީހަކު މިފަދަ ކަމެއް ހިންގައި ި
ފކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާމެދު ތުހުމަތުވެއްޖެނަމަ،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އުފުލަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/91ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަސްނާހާކުދިން
ކއްޖާއަށް ހާނިއްކައެއްވާފަދަ ގޮތަކަށް ތަޅައި ،ޞިއްޙީގޮތުން
ކިޔަމަންކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކުދިންނަށް އަދަބެއްދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައިވެސްު ،
ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އަދަބެއްދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/91ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ
އުމުރާއި ޞިއްޙަތާއި ޖިސްމާނީ ބާރު ތަންދޭ މަސައްކަތެއް މެނުވީ ،އެކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެއްވެސް
ކުއް ެ
ޖއްގެ ތައުލީމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ،ނުވަތަ އޭނާގެ ވިސްނުމަށް ،ނުވަތަ އަޚުލާޤަށް ނުބައި އަސަރެއް ފޯރާފަދަ މަސައްކަތެއްވެސް
ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/91ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  27ވަނަ މާއްދާގައި އުޖޫރައަށް މީހުން
ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ،އުމުރުން  14އަހަރުނުވާ ކުދިންލައްވާ އުޖޫރައަށް މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމާއި،
އަދި  14އަހަރުވެފައިވާ ކުދިން ލައްވާ އުޖޫރައަށް މަސައްކަތްކުރުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކުރުވަންވާނީ އެކުދިންގެ އުމުރާއި ޞިއްޙަތާގުޅޭ
ސއްކަތެއްކަމާއި ،މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައިވެސް އެކުދިން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަކަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭންވާނެކަމަށް
މަ ަ
ބަޔާން ޮ
ކށްފައިވެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުދިންނަށް ލިބޭ ޞިއްޙީ އަދި ޖިސްމާނީ ގެއްލުމަށް ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭން
ވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2009
ވަނަ އަހަރުވަނީ ޢަމަލުކުރަން ަ
ފށާފައެވެ .މިޤާނޫނުގެ މަޤްސަދުތަކަކީ:
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)ހ( މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ވެދާނެ މީހުންގެ ކިބައިން ،އެކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް ،އެގޮތުގައި އެ
ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި ،ކުށުގެ އަދަބުން މިންޖުވުމަށްފަހުވެސް ވަކިކަހަލަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓެމުންދާނެގޮތް ހެދުން.
ޓރޯލްކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުން.
)ށ( ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ،ދެމެހެއްޓިގެންވާ ގޮތެއްގައި ،ދައުލަތުން ކޮން ް
)ނ( ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ބާވަތުގެ ހެކީގެ އިތުރުން ،ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު
ބާވަތުގެ ހެކި ހުއްދަކުރުމާއި ،ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ މިންގަނޑު ލުއިކުރުން.
)ރ( ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި އެކަމަށް އެހީތެރިވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބުދިނުން.
)ބ( ޖިންސީ ގޯނާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލު ަ
މށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުން.
)ޅ( ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިގޮތް ނުވަތަ އެކަން ހިންގިގޮތް ކުޑަކުއްޖާގެ ކިބައިން ،އަމަލުން ،ހަރަކާތުން ،ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޖިންސީ ގޯނާކުރިގޮތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކުމަށް ނުއެދުން.
 2012ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ގެވެށި ގުޅުން
މާނަކޮށްފައިވާ ި
އރު އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ގައި ގެވެށި ގުޅުމުގެ
މާނައިގައި "މައިންބަފައިން ކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެގޮތުން ،ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުއްޖަކު ބަލާބޮޑުކުރުމުގެ
ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން" މިފަދައިން ހިމަނާފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް
ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް
ނވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެހިނދު ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެހިނދު،
ހިނގަމުންދާކަމަށް ު
އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް އެކަން މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ރި ޯ
ޕޓުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެފަރާތްތަކަކީ:
 .1އަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ.
 .2އަމަލު ހިނގަމުންދާތަން ފެންނަ މީހާ.
 .3އަ ަ
މލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއް.
 .4އަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ރަހްމަތްތެރިއެއް.
 .5އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ.
 .6ޞިއްހީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް.
 .7ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފެއް.
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 .8ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިނގަމުންއަންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ
މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މެން ަ
ބރެއް.
 .9ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ
ތިމާގެ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެހުރި މީހެއް.

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ) (2ގައި ބަލިވެ އިންނަ ދުވަސްވަރާއި ،ކުދިންގެ ޅައުމުރުގެ ދުވަސްވަރަކީ،
ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ދުވަސްވަރެއްކަމާއި ،ހުރިހާ ކުދީންނަކީވެސް އެއްމިންވަރެއްގެ އިޖްތިމާޢީ
ބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ރައްކާތެރިކަން ލިބުން ޙައްޤު ކުދީންކަމަށް ަ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި މައިގަޑު  5އަސާސެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބަލާ ޢުމުރު )  1ވަނަ މާއްދާ( :އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑުމީހެއްކަމަށް ބަލާ އުމުރު އެއަށްވުރެ
ދަށްއުމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،މިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބަލާނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ .ކުޑަކުދިންކަމަށް
ބަލާ ޢުމުރު  18އަހަރުންދަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުތަކުން އެނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށާއި  18އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް
ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް މިމުޢާހަދާ ތަ ް
ނފީޛުކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.
ޢހަދާ ހިނގާނެއެވެ .އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ތަފާތުނުކުރުން ) 2ވަނަ މާއްދާ( :ހުރިހާ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށްވެސް މިމު ާ
ކުޑަކުދިންނާމެދު އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތަފާތެއްނުކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުން ނަސްލަށް ،ދީނަށް ،ޤައުމަށް ،ބަހުރުވައަށް ،ޖިންސަށް ،ސަޤާފަތަށް
ނުވަތަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށްބަލާ ތަފާތެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަ ް
ނދިނުން ) 3ވަނަ މާއްދާ( :ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިސްކަންދޭންޖެހެނީ
ކުޑަކުދިންނަށް އެންމެފައިދާހުރި އެކުދިންގެ މަސްލަހަތަށެވެ .އެގޮތުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާނެ
އަސަރުތަކަށް

ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް

ސިޔާސަތުތަކާއި،

ބަޖެޓާއި

ޤާނޫނުތައް

ހެދުމުގައި

ކުޑަކުދިންގެ

މަސްލަހަތަށް

އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ދިރިހުރުމާއި ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު ) 6ވަނަ ާ
މއްދާ( :ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ހެދިބޮޑުވުމާއި ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު
ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ކުޑަކުދިން ފާޅުކު ާ
ރ ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން ) 12ވަނަ މާއްދާ( :މިމުޢާހަދާގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި
އެކުދިންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށާއި އެކުދި ް
ނގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށް ހިތްވަރުދެއެވެ .އެގޮތުން އެކުއްޖެއްގެ އުމުރާއި ގުޅޭގޮތަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގައި
ބައިވެރިކުރުމަށް މިމުޢާހަދާ ބާރުއަޅައެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަށް ކުއްޖާ ބޭނުން
ކުރުމުންނާއި ކުއްޖާލައްވާ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތް ކުރުވުމުން އޭނާޔަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ އަދި ކިޔެވުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނުވަތަ
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އޭނާގެ ޞިއްޙީ ،ޖިސްމާނީ ،ވިސްނުމަށާއި ،އަޚްލާޤީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށް ހުރަހެއް އެޅި ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ މަސައްކަތެއް
ކުރުވުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނު ަ
މށް މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ) (2ގައި މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމާއްދާ
ޢަމަލީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ތަޢުލީމީ އަދި އިދާރީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެކަމާއި ،މިރޮގުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އެއްބަސްވުން ތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެކަމަށް
ތކަކީ:
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެކަންތައް ަ
)ހ( ވަޒީފާދެވޭނެ އެންމެ ހަގު ޢުމުރު ނުވަތަ ޢުމުރުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
)ށ( ވަޒީފާގެ ޙާލަތްތަކާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ގަޑިތައް ފުރިހަމައަށް ކަނޑައަޅާނެ ގަވާއިދެއް ހަމަޖެއްސުން.
)ނ( މިމާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރާފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާ
އުޤޫބާތް ކަނޑައެޅުން.
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ޖިންސީގޮތުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ
ގޮތްތަކަކުން ކުއްޖާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގަޔާއި
ިހ
ދެޤައުމު ދެމެދުގަޔާއި ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށް އެކަށޭނެ ހުރ ާ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެފިޔަވަޅުތަކަކީ:
)ހ( ހައްލާލައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ޖިންސީ ޙަރަކާތެއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެ ި
ރކުރުން.
)ށ( ކަސްބީންގެ ގޮތުގައާއި އެނޫންވެސް ޤާނޫނާ ި
ޚލާފު ޖިންސީ ކަންތައްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން.
)ނ( އޮރިޔާންކާޑު ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބޭނުން ހިފުން.
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނުވަތަ
ބޭނުމަކާހުރެ ކުޑަކުދިން ވަގަށް ނެގުމާއި ވިއްކުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގަޔާއި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާ ެ
ނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާގެ
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ވަނަ

މާއްދާގައި

ކުޑަކުއްޖާގެ

ވެލްފެއަރއަށް

އެއްވެސް

އުނިކަމެއް

ލިބިދާނެކަންކަމުން ނުވަތަ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންކަމުން ،މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުން ކުއްޖާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭން
ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ އަމަލުތަކަކުން ނުވަތަ
ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ އަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއްވުން ،ގެއްލުމެއްވެދާނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމެވެ.
5

ކުޑަކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ގޭތެރެއިންނާއި ،ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުންނާއި ،ސްކޫލްތަކުންނާއި އަދި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިންވެސް އެކިއެކި
އަނިޔާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ .ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަޑު ހަތަރު ބާވަތެއްވެއެވެ .އެއީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ،
ނަފްސާނީ އަނިޔާ ،ޖިންސީ އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމެވެ.

އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންވެސް
ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތެއްކަމުން ،ދެޤައުމެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ.
އެގޮތުން މިލީގަލް ބްރީފްގައި ބަލާ ާ
ލފައިވާނީ އެމެރިކާ އަދި އިންޑިޔާގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން
ކުޑަކުއްޖަކަށް ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ޤަސްތުގައި ނުވަތަ އިހުމާލުވުމުގެ
ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ ،ޖިންސީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ކުރުމަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއްކަމަށް
އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސް ޭ
ޓޓެއްގައިވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިގޮތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް
ބެލުމުގެ މައިގަޑު އިހްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓުތަކަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ގިނަ
ކޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
ސްޓޭޓްތަކުން މިހާރު އަންނަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މާނައިގެ ތެރޭގައިވެސް ު
ކުރަމުންނެވެ.
އެމެރިކާގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ،މީގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ދާއިރާގެ މީހުން،
ޓީޗަރުން ،ޑޭކެއަރ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ،އަދި ޤާނޫ ު
ނ ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާލިބޭ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެކަން
ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ޤާނޫނީވަކީލުން ،ތެރަޕިސްޓުން ،ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް
ޤާނޫނީގޮތުން ރިޕޯޓުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން
 2012ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލެއް ފާސްކޮށް އެއަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ .މިޤާނޫނުގައި ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ:
•

މިޤާނޫނުގައި ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދި ް
ނނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ
ކއްޖާ
ކުއްޖަކަށްވެސް ޖިންސީ އަނިޔާކުރުމުންނާއި ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ،އަދި އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމަށާއި އެތަކެއްޗަށް ު
ހުށަހެޅުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

•

ރމުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނާ ވީހާވެސް
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ ކުށްތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގައާއި ،ހެކިހޯދުމުގައާއި އަދި ތަހުޤީޤުކު ު
ރައްޓެހި އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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•

މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެފަދަ ކުށަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަދަބުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާ ް
ނކޮށްފައިވެއެވެ.

•

މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަކީވެސް އެކުށެއް ކުރުމާ އެއްވަރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެކެވެ.
މިއީ ކުޑަކުދިންގެ ޓްރެފިކިންގް )ކުޑަކުދިންގެ ވަގުފާރިއަށް( އެޑްރެ ް
ސކުރުމަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

•

މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕްކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި އެކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާކުރުވާފައިވަނީ އެކުށެއް
ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި ަ
ފއިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

•

ޚާއްސަ ކޯޓެއްގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައުލޫމާތެއް މީޑިޔާގައި ހާމަ
ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ފެމިލީ ވަޔަލަންސް ޕްރި ެ
ވންޝަން އެކްޓްގެ ދަށުން ޒިންމާދާރު މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް
ެކމުގެ
އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން ނުވަތަ ލިބޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ އަޅާ ފިޔަވަޅަކުންވިޔަސް އަނިޔާއެއް ލިބިދާނ ަ
ރ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަން
މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޓިވް ސަރވިސަސްއަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު ާ
ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ:
•

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް :މީގެ ތެރޭގައި ފިޒިޝަންސް ،ސަރޖަންސް ،ޑެންޓިސްޓުން ،ނަރުހުން ،މެޑިކަލް އެގްޒަމިނަރސް،
އެމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކްނީޝަނުން އަދި ޕެރަމެޑިކްސް ހިމެނެއެވެ.

•

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް :މީގެ ތެރޭގައި

ޓީޗަރުން،

ސްކޫލް

ކައުންސެލަރުން ،އެހީތެރިވާ

ޓީޗަރުން،

ޓީޗަރުންގެ

އެސިސްޓަންޓުން ،ސްކޫލްގެ ބަސްދުއްވާ މީހުން ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ،ސުޕަވައިޒަރުން ހިމެނެއެވެ.
•

ު
ކޑަކުދިންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް :މީގެ ތެރޭގައި ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯކަރސް ،ޕަބްލިކް އެސިސްޓަންސް ވޯކަރސް ،ގްރޫޕް ހޯމް
ވޯކަރސް ،ރެސިޑެންޝަލް ހޯމް ވޯކަރސް ،ޑޭކެއަރ ފެސިލިޓީ ވޯކަރސް އަދި ސޯޝަލް ވޯކަރސް ހިމެނެއެވެ.

•

މެންޓަލް ހެލްތްދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް :ސައިކިއޭޓްރިސްޓުން ،ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ،ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސިސްޓަންޓުން،
މެރިޖް ،ފެމިލީ އަދި ޗައިލްޑް ކައުންސިލަރުން ހިމެނެއެވެ.

•

ހބިލިޓޭޝަން ނުވަތަ
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތައް :ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުން ،ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުން ،ޖުވެނައިލް ރި ެ
ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުން ،ޝަރުޢީ ހުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރާ ޕަބްލިކް އޭޖެންސީތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ހިމެނެއެވެ.

ދ ކުރެވޭ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓު ނުކުރުމަކީ އަދި ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މިފަރާތްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާމެ ު
ފޯރުވުމަކީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކެވެ.
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަނިޔާއެއް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން އެފަރާތަކަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް އަންގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ރަގަޅު ނިޔަތުގައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ
ަ
ސބަބުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ
ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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މިޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރާ އަނިޔާގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ލިބުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ަ
ކކީ:
•

ވަގުތުން މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަން ފެށުން.

•

ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

•

ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން.

•

 36ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައާބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.

ނިންމުން
ކުޑަކުދިންނަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާތައް ކުރުން އިތުރުވުމަކީ މިހާރު ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.
ު
ކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށްދޭނެ ހަރުކަށި އަދަބުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2009ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ
ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު) 3/2012 :ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައި ު
ވމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމެކެވެ .ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް
ިމކުރެވުމަކީ
ކުރެވޭ އެހެނިހެން އަނިޔާތަކާއި ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދުވެސް މިފަދައިން އަމަލުކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ޤާއ ް
މުހިއްމުކަމެކެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

މިފަދަ

މައްސަލަތައް

ރިޕޯޓުކުރުމަށް

ލާޒިމްކުރާނެ

ޤާނޫނެއް

އޮތުމަކީވެސް

މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްވެސް ބިލެއް އަދި މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތައްޔާރުކުރީ :އާމިނަތު އަހުމަދު )ސޫޒަން(
އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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