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ނަންބަރުPR-001/2009:

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިންނާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވިގެން  13ފެބްރުއަރީ
 2009ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ .މި މީހާގެ މައްޗަށް
ތުޙުމަތުކުރެވޭ ،މި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލަކީ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން
ކުށްވެރިކުރާ ަ
ޢމަލެކެވެ .ކުޑަކުދިންނާ މެދު ،މިހާ ދުވަސް ވަންދެން މިފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ކުރެވެމުން އައިސްފައިވާ
ކަމާއި ،އަދި ،ކުޑަ ކުދިންނާ މެދު ކުރެވޭ މިފަދަ ކުށްތައް މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރުވަމުންދާތީ ،މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ހަރުދަނާ
އަދި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ .މިގޮތުން ،ކުޑަކުދިންނާމެދު މިފަދަ އަނިޔާވެރި
ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ،މިފަރާތްތަކަށް އިއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް
ތަންފީޛުކުރުމާއި،

ޤަވާޢިދުން

ތަޙްޤީޤާއި

ޝަރީޢަތުގެ

މުއްދަތުގައިވެސް

މިފަދަ

މީހުންގެ

ސަބަބުން

މުޖްތަމަޢު

ރައްކާތެރިކުރުމާމެދު ޝަރީޢަތުން ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ .އަދި މީނާގެ ަ
ތޙްޤީޤް އަވަސް ކުރުމަށާއި،
ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ އެންމެ ހަރުކަށި ޢަދަބު ދިނުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ޢާއިލާއާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ،އަދި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް
ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ކުޑަކުދީންނާއި
ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ހާނީއްކަކޮށް ،އަދި ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި،
މިފަރާތްތަކުގެ

ފުށުން

ނާޖާއިޒް

މަންފާތައް

ޙާޞިލްކުރަ ް
ނ

ހަމައެކަކުވެސް

މަސައްކަތްކޮށްގެން

ނުވާނެ

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެަ .
އދި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ  34ވަނަ
މާއްދާގައި ޖިންސީ އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ނަގާނެ

މއ .ޢުރުތު ވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ކެނެރީ މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3336539 :ފެކްސް 3338658 :އީމޭލްinfo@hrcm.org.mv :

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ސަރުކާރުން މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ހުރިހާ
ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ލަސްނުކޮށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
ަ
ސމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނު
ދަޢުވާ އުފުލުމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްޞަ
އަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަށް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން،
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  49ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ނުރައްކަލަކަށް
ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން
ދެކެމެވެ.
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މއ .ޢުރުތު ވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ކެނެރީ މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3336539 :ފެކްސް 3338658 :އީމޭލްinfo@hrcm.org.mv :

