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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް   -2018  ކޮޕީރައިޓު 

ދިރާސާގެ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.  މި

މި ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކުރާނަމަ މި ދިރާސާއަށް ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަޔަކާ 

ވަތަ ޗާޕްކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ނުލައި މިދިރާސާގެ ބައެއް ނަމަވެސް ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިގެން ނު 

 ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 ޕަބްލިޝްކުރި ފަރާތް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 



 އެކްނޮލެޖްމަންޓްސް  

 ރިސާރޗަރ ލީޑް 
 

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ    ސައިން ފާތިމަތު ޙު 

 

 ރިސާރޗް ޓީމް 
 

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ    ސައިން ފާތިމަތު ޙު 

 ސީނިއަރ ރިސަރޗް     މަދު ޔަމާނީ އަޙް

 އޮފިސަރ

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ   ޢައިޝަތު މަޢުރިފާ މުޙައްމަދު 

   

 ޕްރޫފްރީޑްކޮށްފައި ވަނީ 
 

 ކޮމިޝަން މެމްބަރ    هللاނައިވީން ޢަބްދު 

 

  ކަވަރ ޕޭޖް އަދި ލޭއައުޓް 
 

 ސެކްރެޓަރީ   މީދު ޙަ هللا ސުނީ ނަޞްރުއް 

 

 ރިސާރޗް ކޮމިޓީ 
 

  ކޮމިޝަން މެމްބަރ    هللاނައިވީން ޢަބްދު 

 ކޮމިޝަން މެމްބަރ  އްމަދު ޢައިޝަތު އަފްރީން މުޙަ 

 ރީ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަ     އަޙްމަދު އަމީން 

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ    ސައިން ފާތިމަތު ޙު 

 ސީނިއަރ ރިސަރޗް     މަދު ޔަމާނީ އަޙް

 އޮފިސަރ

ރިސަރޗް އޮފިސަރ  އައިޝަތު މަޢުރިފާ މުޙައްމަދު 

 

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ދިރާސާއަށް ތަފާތުއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 

 

!އްޔާ ޝުކުރި



 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ

 ފިހުރިސްތު 

 

 

 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ތަޢާރަފް  .11

 11 --------------------------------------------------------------------------------- ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް  1.2

 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ލިމިޓޭޝަންސް  1.3

 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު  .2

 15 ------- އުނގެނުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް  2.1

 18 ------------------------------------------------------------------------------------------ތަޢުލީމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުން  2.2

 18 -------------------------------------------------------------------------------------- ފޮތް އަދި ސްޓޭޝަނަރީ 2.2.1

 19 ---------------------------------------------------- ނުލައި ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ތައް ތާފާތުކުރުމަކާ  2.2.2

 23 -------------------------------------------------------------------------- ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ އެެހނިހެން ސާމާނު  2.2.3

 25 ---------------------------------------------------------------------------------- ތަމްރްީނ ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން  2.2.4

 29 -------------------------------------------------------------------------------- ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 2.2.5

 29 ------------- ތައްތްވަކިވާކުދިން މަދުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަކުދިން ސްކޫލަށް ޤަވާއިދުން ދިއުމަށާއި ސްކޫލުން  2.2.6

 30 -------------------------------------- ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުްނނަަމ ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް 2.2.7

 31 ------------------------- ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފަްނނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 2.2.8

 33 -------------------------------------------------------------------- ކުޑަުކދިންގެ މެދުގައި ގެްނގުޅޭ ތަފާތުކުރުން 2.2.9

 35 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ގަނާކުރުން  2.2.10

 36 --------------------------------------------------------------- ސުކޫލުތަކުގައި ކައުންސިލިންގ ދެޭވނެ ިއންތިޒާމު 2.2.11

 37 ----------------------------------------------------------------------------- ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިން  2.2.12

 38 ------------------------------------------------ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންނާ މެުދ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން  2.2.13

 39 --------------------------------------------------- ގެނުމުގެ ފުރުޞަތުނނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންނަށް އު 2.2.14



 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ

 ފިހުރިސްތު 

 
 

 

 40 -------------------------------------------------- ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންނަށް ރަށުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް  2.2.15

 40 ------------------------------------------------ ދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންނަށް ަމސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުންނުކުޅެ 2.2.16

 41 ----------------------------------------------------------------------------------- ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ޙައްޤު  .33

 41 ----- ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް  3.1

 45 ------------------------------------------------------------------- ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިންނަށް ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް  3.2

 47 ------------------------------------------------------------------------------------------ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  3.3

 49 --------------------------------------------------------------------------- ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް  3.4

 51 ----------------------------------------------- ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއާއި ބޭސް ރަށުން ލިބެން ހުރުން  3.5

 53 -------------------------------- ވެރިކުރުވުން ހުލުގައި މަރުވާ ކުދިންނާއި ޅަފަތުގައި މަރުވާކުދިން މަދުކުރުމަށް އަ ވިހެއުމުގެ ތެރޭ  3.6

 55 ---------------------------------------------------------------- ބެހޭގޮތުން މާއުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާ  3.7

 57 ----------------------------------------------- އެޅުން  ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  3.8

 59 -------------------------------------------------------------------------------- ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ޙައްޤު މުނިފޫހި  .4

 59 -------- ހަދާތައް މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާ  4.1

 61 ----------------------------------------------------------ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު  4.2

 62 -------------------------------------------------------------------------------- ންތަން މަށްދާ ތަ ކުޅު ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރު  4.3

 63 ----------------------------------------------------- އަންހެންކުދިން އަދި ފިރިހެންކުދިން ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ވަކިތަނެއް އޮތުން  4.4

 64 -------------------------------------------- ދިމާވާ ދަތިތައް  މުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނު ކުޑަކުދިންނަށް  4.5

 64 ---------------------------------------------------------------------------------- ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޖަމްޢިއްޔާތައް  4.6

 65 ------------------------------------------------------------------------------------------ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  4.7

 65 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ނަމާއި ޤައުމީ ނިސްބަތް  .5



 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ

 ފިހުރިސްތު 

 

 

 65 ----------------------------------------------- ނަމާއި ޤައުމީ ނިސްބަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މުޢާޙަދާތައް  55.1

 69 ---------------------------------------------------------- އުފަންވުން ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ދެމުންދާގޮތް  5.2

 69 ------------------------------------------------------------------ ކުދިން  ނުވަތަ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިން  ރަށުގައި ވިހާ  5.3

 70 ---------------------------------------- ދަރިން  ލިބޭ  ދިވެއްސަކަށް  އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން  ސީއަކާ ބިދޭ ކައިވެންޏަކާނުލާ ނުވަތަ  5.4

 71 ----------------------------------------------------------------------------------------- އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު  .6

 71 ------------- އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާޙަދާތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް  6.1

 74 --------------------------------------------------------------------------------------------------- މާލީ އިނާޔަތްތައް  6.2

 76 ------------------------------------------- ކުދިން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން އަދި މާލީ އިނާޔަތްތައް  ދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެ  6.3

 77 --------------------------------------------------------------- ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް  6.4

 77 -------------------------------------------------------------------------------------- ފިޔަވަޅުތައް ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ  .7

 78 ------------------------------------ ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މުޢާހަދާތައް  7.1

 78 ------ އަނިޔާލިބިފައިވާ ޙާލަތްަތކުގައި ތިބި ކުޑަކުިދން (އިޤްތިސޯދީގޮތުން، މަސްތުވާތަކެިތ، ޖިންސީގޯނާ، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް) 7.1.1

 80 ------------------------------------------------------------------------------ ވައިދާ ިޙލާފުވާ ކުޑަކުދިންޤަ ޤާނޫނާ  7.1.2

 82 ----------------------------------------------- ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް  7.2

 84 ------------------------------------------------------------------------------ ބަޔަކު ނެތިފައިހުރި ކުދިންއަޅާާލނެ  7.2.1

 86 -------------------- ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފިނަމަ، އެކަން ރިޕޯޓްކުރުމާއި އެކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  7.2.2

 86 ---------------------------------------------- ސާރވިސް ސެންޓަރތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތް  ސްފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 7.2.3

 87 -------------------------------------------- ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ާޤނޫނީ މައްސަަލތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން 7.2.4

 89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ކޮންކްލޫޝަން  .8
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 ރިޕޯޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ބަސްތައް  

 

 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  
 .ސީ)ޗިލްޑްރަން (ސީ.އާރްކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްްސ އޮފް 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ކޮމިޝަން)  އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް 

 އޯގަނައިޒޭޝަން  ހެލްތުވަރލްޑް   ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ 

 ޖެންސީ ފަންޑް ރޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗިލްޑްރެންސް އެމަ  ޔުނިސެފް 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު  އެޗް.ޕީ.އޭ 

 ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ   އެފް.ޑީ.އޭ 

  އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

 އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން   އާރކް 

އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި 

ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވިނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް 

 (އައި.ސެސް.ކާރ)

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 

ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ 

 މުޢާހަދާއަށް 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް

 (ސީ.އާރ.ޕީ.ޑީ)

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮިވނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް

  (އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް)

އަންހެނުންނާ މެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ 

ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާއި ބެހޭ 

 މުޢާޙަދާގެ 

އޮފް ޯއލް ޯފރމްސް އޮފްކޮންވެންޝަން އޮފް ދަ ެއލިމިނޭޝަން 

 ޑިސްކްރިމިނޭޝަން  އަގައިންސްޓް ވިމެން (ސީ.އީ.ޑީ.އޭ.ޑަބްލިއު)



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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  ކުރު ހުލާސާ  

މި ދިރާސާއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުން 

މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުން އެއީ މުހިންމުކަމެއް  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ގިނަވަމުން ދާކަމަށް 

ވަނަ އަހަރު  2013ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާއަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެކެވެ.

އްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަ މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދަކީ 

 ،ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް ރިޢާޔާތްކޮށް

މި  ،ކާއި، މުއައްސަސާތައް ފާހަގަކުރުމާއިފޯރުކޮށްދޭ ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކުރުމެވެ. 

މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، 

 ،ޤަވާއިދުތަކާއި، ދަޢުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ރަށެއްގައި ހިންގުނު ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިވާ  5އަތޮޅެއްގެ  3މާލޭއާއި ރާއްޖޭގެ  ،ތަފާސްހިސާބާއި

މަކޮށްފައިވާ ޑެމޮގްރަފިކް ޕްރޮފައިލް ފޯމުންނެވެ. މި މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަ  ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން  2013މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ ކުރީކޮޅު  2015ގެ އަހަރުގެ ފަހުބައިގައި،  2014ފަހަރު ވަނީ އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައެވެ. އެއީ  3ނިޔަލަށެވެ. މި ދިރާސާ 

ގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުނު ވެލިޑޭޝަން ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހުއެވެ. މި ދިރާސާ ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ވެލިޑޭޝަން  2015އަދި 

އެ މައުލޫމާތުވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި  ،ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައި، މި ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ހޯދައި

 މަނާފައިއެވެ. ހި

ނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ  ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ  6މި ދިރާސާ މައިގަ

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ، .ސީ)ގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ސީ.އާރް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު އަދި ، ޤައުމީ ނިސްބަތް، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤުނަމާއި ، ހުރުމުގެ ޙައްޤު

ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ. ސީ.އާރ.ސީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައި ނުވަނީ ދިރާސާގެ 

ދިރާސާއަށް ލިބުނު ބަޖެޓުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން މި  ،ދުވެފައިސާރވޭ ހިނގުމަށް ލިބުނު ވަގުތު މަ

އަތޮޅުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  3ިދރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި 

ގައި ބަލާލެވިފައިނުވާ ޙައްޤުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު އެހެންކަމުން މި ދިރާސާ ބޭސްލައިންއަކަށް ބަލައި، މި ދިރާސާ 

 ނޭގޮތަށް އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ގިނަ ރަށްަތއް ހިމެ، ފުޅާމިނެއްގައި ސާންޕަލްނަގައި

 

 



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ތަޢާރަފް  .11

އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުދީންނަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްގައިވެސް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަކާއި 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބައެކެވެ. އަދި މި ކުދިނެްގ ޙައްޤުތައް ރައްކާއްތެރިކުރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ އަފްރާދެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ދުމަތްތައް އެންމެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚި

ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު 

އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި

 ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.  ކުޑަ

ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ލިޔުމުން  1991ދިވެހިރާއްޖޭގައި، "ކުޑަކުދިން" ކަމުގައި ބެލެވޭ ވަކި ޢުމުރެއް  

ނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ.  ނަމަވެސް  އަޤްވާމީ މުޢާޙަދާ ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލް 1991ކަ

(ކުޑަކުދިންގެ  9/91.ސީ)ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށްފަހު، އެ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު (ސީ.އާރް

ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" މާނަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ގާނޫނުގައި  30ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 

ނޑުގައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ ކުޑަކުދިން  ދުނިޔެއަށް ، މާނަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަކީ "މައިމީހާގެ ބަ

އަހަރު ފުރިހަމަ  18އުފަންވުމާ ދެމެދުގެ ޙާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު މީލާދީ ގޮތުން 

އަހަރުން  18މަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންކަމުގައި ބެލެވޭ އުމުރަކީ އުއަށްދަ. އެހެންކަމުން މި ޤާނޫނު ވުޖޫ 1ނުވާކުދިންނެވެ"

ނޑަ    އެޅުނެވެ.ދަށުގެ ކުދިންކަމުގައި ކަ

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން މަޢުލޫމާދު ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި 

އިން ސައްތަ ުކދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ  66ދަށުގެ ކުދިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަހަރުން  18އިން ސައްތަ އަކީ  29އާބާދީގެ 

 އިން ސައްތަ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައެވެ. 34އަތޮޅުތެރޭގައެވެ. އަދި 

 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން  2014: 1ޗާޓް 

 
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު،  ފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްމަސްދަރު: ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮ

                                                           
 1991ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު،  1

އަހަރުން މަތީގެ 18
 މީހުން

 )ބޮޑެތި މީހުން(
%71 

އަހަރުން ދަށުގެ  18
 ކުދިން

 ކުޑަ ކުދިން(
%29   

 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން 2014



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން  18: މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ 2ޗާޓް  

 
 2015އިންހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު،  މަސްދަރު: ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 

އަހަރު ދުވަހުގެ  3އަށް ވޭތުވެތިޔަ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ކޮމިޝަން)

ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 

ވަނަ އަހަރުގައި މި  2012އެގޮތުން  މައްސަލަތައް އެއްއަހަރަށްވުރެ އަނެއް އަހަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަށް  56ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު  2013މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު،  44ކޮމިޝަނަށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 

 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 79ވަނަ އަހަރު  މިފަދަ  2014އިތުރުވެ، 

 ްއގުޅުންހުރި މައްސަލަތަ : ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި ކުޑަކުދިންނާ 3ޗާޓް 

 
 2015މަސްދަރު: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

66% 

34% 

 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން 18މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ 

 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ 2014އިން 2012ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ފައިވަނީ ކުޑަކުދިން ލައްވާ މަސައްކަްތކުރުވުމާއި، ހަޅާނޑުގޮތެއްގައި ހުށަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަްއސަލަތައް މައިގަ

ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުމާއި، ޙަރަދު ނުދިނުމާއި، ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމާއި، ކުއްޖާ 

ތްތައް ނުލިބުމާއި، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވުމާއި، ދަޢުލަތުގެ އިހުމާލާއި، ދަޢުލަތުން ދޭ ޚިދުމަ

ބިރުދެއްކުމާއި، ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ޖިންސީ އަނިޔާ  މައްސަލަތަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އިހުމާލާއި، ސަލާންޖެހުމާއި، ޢާއިލާއިން 

ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެ  ލިބުމާއި، ޚަޟާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ކުދަކުދީންނަށް ލިބޭ ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ފަދަ

އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އަތޮޅުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާއި ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަން މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ 

 .ކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ތަ ފަރާތް

މި ދިރާސާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހެދިފައިނުވާތީއާއި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުން ކުޑަކުދިންނާ 

ގިނަވަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުން އެއީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ 

އި، ިމ ދިރާސާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަތްތައް ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާ ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ 

 ދަތިތަކާއި، ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންތައްތައް އަދި ހާޞިލްވެފައި ހުރި ނަތީޖާތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.  

 ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު  11.1

 ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު: މި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ  ހ) 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް ރިޢާޔާތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ފޯރުކޮށްދޭ ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތައް ފާހަގަކުރުން. ޚިދުމަތް ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުން ފޯރުކޮށްދޭ ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، މުއަްއސަސާތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ށ) 

 ގަތުން.ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެ 

 މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގުަކރުން. ނ) 

  ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް  1.2

މި ދިރާސާއަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު 

އަސާސީ  ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއެއްކުރެވިފައިވަނީ 

 3އާއިޤަވާއިދުތަކާއި، ދަޢުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ތަފާސްހިސާބާއި، ރާއްޖޭގެ 



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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ނާއި، މި ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި އެކި އެކި ންމަޝްވަރާތަކުރަށަކާއި މާލޭގައި ހިންގުނު ފޯކަސް ގްރޫޕް  5އަތޮޅެއްގެ 

މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ރަްށރަށަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުންނާއި 

އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ 2013މި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެވިފައިވަނީ  2ޑެމޮގްރަފިކް ޕްރޮފައިލް ފޯމުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިގޮތުން މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ކ.މާލެ،  2014

ކ.ގުޅި، ގއ. ކޮލަމާފުށި، ގއ. ވިލިނގިލި، ހއ. ދިއްދޫ އަދި ހއ. އުތީމުންނެވެ. އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ނެގުމުގައި 

އިވާނީ ސިލެކްޓިވް ސާމްޕްލިންގް މެތަޑްއެވެ. އަތޮޅުތައް ހޮވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުންނާއި، މެދުން އަދި ގެންގުޅެފަ

ރަށް ހޮވުނެވެ. ރަށްތައް ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާނީ އާބާދީ  2އުތުރުންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހޮވާލެވުނު ކޮންމެ އަތޮޅަކުން 

 ރަށަށެވެ.  1ރަށާއި އާބާދީ ކުޑަ  1ބޮޑު 

ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  698ދިރާސާގައި ހިންގުނު ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ޖުމްލަ  މި

ކިޔަވާކުދިން  446ބައިވެރިން ހޯދުމުގައި ގެންގުޅެފައިވަނީ ޕާރޕޮސިވް ސާމްޕްލިންގ މެތަޑްއެވެ. އެގޮތުން މި ދިރާސާގެ 

 252އަހަރުން މަތީގެ  18ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އަދި  205އަންހެން ކުދިންނާއި  241ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ 

 ބައިވެރިން މި ދިރާސާގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  

މި ދިރާސާގައި ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައިވަނީ ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެން އަންހެން 

 ފުލުހުން، ކައުންސިލަރުން،، ބެލެނިވެރިން، ފިރިހެން ބައިވެރިން ވަކިންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އަދި

ސުޫކލު މެނޭޖްމަންޓާއި ޓީޗަރުން، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް، ޖަމުޢިއްޔާތައް، އާމްދަނީ ހޯދަން 

ކުދިންގެ މައްޗަށެވެ. ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް  މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން އަދި ކިޔަވާ

އަދި ސާނަވީ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން ވަކިވަކިންނެވެ. ، ހިނގާފައިވަނީ ފަށާ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލު، މެދު މަދުރަސީ

ހެން ބޭކަބަލެކެވެ. އަދި ފިރިހެން އަންހެން ބައިވެރިންގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަން

ބައިވެރިންގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފިރިހެން ބޭފުޅެކެވެ. ފޯކަސް ގްރޫޕް 

މަޝްވަރާތައް ދެ ޖިންސުވަކިން ހިންގާފައިވަނީ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ހިންގާއިރު ޖެހިލުމެއްނެތި ވާހަކަ 

 ތު ބައިވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަ

ފޯކަސް ްގރޫޕް މަޝްވަރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސުވާލު ކަރުދާހެއް 

އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ސުވާލު ކަރުދާހަކީ ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް މި މަޝްވަރާތައް 

 ހެލްތު ރިއަށްގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ހަދާފައިވާ ސުވުާލ ކަރުދާހެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި، ބޮޑެތި މީހުން އަދި ކު

 . 3ދާއިރާގެ ފާރަތްތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ތަފާތު ސުވާލު ކަރުދާހެކެވެ 

ކު މަޝްވަރާތައް ރެކޯޑުކުރެވުނެވެ. ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު ބައިވެރިންގެ ހުއްދައާއެ

ކަމަށާއި، ރެކޯޑު ކޮށްފައިވާ  މި މަޝްވަރާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް 

އްޓިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދެވުނެވެ. ފޯކަސް ގްރޫޕް ހެމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރު ހިފެ
                                                           

  1ޖަދުވަލް 2 
  2ޖަދުވަލް  3



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ވަރާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މި ދިރާސާގެ މަގްސަދުތައް ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދީ، ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަކީ މަޝް

މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ދިރާސާގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ޝްވަރާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެފުރުޞަތު  އޮތްކަން ކިޔައިދެވުނެވެ.  އަދި މި މަ

މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުމަށް  ދިރާސާގެ ބައިވެރިންނަށް 

ގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޯކަސް ގްރޫޕް 4އިރުޝާދުދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން "ޑެމޮގްރަފިކް ޕްރޮފައިލް"

 ސުވާލު ކަރުދާހެއް ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ. 

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފިައވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތަހުލީލުކުރެވިފައިވަނީ ތީމްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ އު ނަމާއި ، އްގައި ހުރުމުގެ ޙައްޤުގެނުމުގެ ޙައްޤު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެނއެގޮތުން މައިގަ

މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު އަދި ޙާއްޞަ ، ޤައުމީ ނިސްބަތް

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

 13ދަޢުލަތުގެ  ވަރާތަކުގެ އިތުރުން، މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައިފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝް

އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ސާފުކޮށް، ހޯދުނު ، މުއައްސަސާއަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައި

ވަނަ އަހަރު އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައި، ލިޔުމުން ކޮމެންޓް  2015މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށްޓަކައި 

 ހޯދުނެވެ.

 ލިމިޓޭޝަންސް  11.3

ނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ  މި ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ  6ދިރާސާ މައިގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ސީ.އާރ.ސީ)ގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި 

ފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރުމުގެ ޙައްޤު، ނަމާއި ޤައުމީ ނިސްބަތް، މުނި

ޙައްޤު އަދި ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ. ސީ.އާރ.ސީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަށް 

ގައި ލިބުނު ބަޖެޓުވަގުތު މަދުވެފައި، ދިރާސާއަށް  ނު ލިބު ގުމަށް ނުވަނީ ދިރާސާގެ ސާރވޭ ހިނ އަލިއަޅުވާލެވިފައި

ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

އަތޮޅުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާ ބޭސްލައިންއަކަށް ބަލައި، މި ދިރާސާގައި  3ހަމައެކަނި 

އިތުރު  ޙައްޤުތައް ހިމަނައިގެން އިތުރު ފުޅާމިނެއްގައި ސާންޕަލްނަގައި، ގިނަ ރަށްތައް ހިމަނޭގޮތަށް ބަލާލެވިފައިނުވާ

 ދިރާސާތަކެއް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ހޯދުމުގައި 

ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމާއި، މަޢުލޫާމތުތައް ހޯދުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް  ދަތިތަކާ 

 ހޭދަވުމާއި، ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ދިރާސާގެ ވެލިޑޭޝަން މަރުހަލާގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާކަން ހިމެނެއެވެ.

                                                           
 ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިންގެ އާންމު މައުލޫމާތު  4



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު  .22

ރިމަގަށް އެޅޭ ފާލަމެކެވެ. ތަޢުލީމެއްނެތް ތަނަކީ އެއްވެސް އަލިކަމެއް، ދިރުމެއް ނުވާ "ތަޢުލީމަކީ ކު 

 -5ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް-ތަނެކެވެ". 

ނޑު  ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ފަށާ ތަޢުލީމާއި  3ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

(ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝްަނ) މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު (ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ  (ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން)، ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި

ވަނަ 2014ގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރީ ސުކޫލުތައް މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. )އެޑިއުކޭޝަން 

ސްކޫލެއް  455ޖޭގައި ޖުމްލަ އަހަރުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ތަފާސްހިސާަބށް ބަލާއިރު އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއް

ދަރިވަރުން   58,576އަތޮޅުތެރޭގައި  ސްކޫލަކާއި، 37ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ  28,507 ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މާލޭގައި 

 .6ސްކޫލެކެވެ  418ކިޔަވަމުންދާ  

 ތަކުގެ އަދަދު ސްކޫލް ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014: 4ޗާޓު 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން.، 2014ސުކޫލު ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ސްދަރު: މަ

 http://www.moe.gov.mv/assets/upload/School_Statistics_2014.pdf ،  ް27ޕޭޖ 
 2015ނޮވެމްބަރު  7މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވާ ތާރީޙް:  

 

 

                                                           
 2014ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޚިތާބް  5
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 2014ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  6

ސަރުކާރު  
 212ސްކޫލް 

ކޮމިއުނިޓީ 
 124ސްކޫލް 

ޕްރައިވެޓް 
 119ސްކޫލް 

 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަދު 2014

 

 ޖުމްލަ ސްކޫލް 
455 



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ދު މްކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަ ގައި އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ޤާއި  2014: 5ޗާޓު  

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ، 2014ސުކޫލު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

. http://www.moe.gov.mv/assets/upload/School_Statistics_2014.pdf ،  ް2015ނޮވެމްބަރު  7މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވާ ތާރީޙް: ، 27ޕޭޖ 

 

އުނގެނުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ  2.1

 މުޢާހަދާތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޙައްޤާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި  އުނގެނުމުގެ 

މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާހަދާ، އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ 

ންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ، އަންހެނު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ހިމެނެއެވެ. 

ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން  މި ހުރިހާ މުޢާހަދާތަކުގައި ހިމެނޭ އުނގެނުމުގެ ހައްޤާ ގުޅޭ މާއްދާތަކުގައި އެއްގޮތް 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  29އަދި  28ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާހަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  13އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  24މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  ހުންނަ

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އުނގެނުމުގެ  36ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި، ފަށާ ޙައްޤު ލިބެންވާނެކަމަށާއި، ފަށާ ތަޢުލީ

ތައުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު  ކުދީންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް  ރުޞަތުދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާކަމެއްކަމަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފު
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 ގައި އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަދު 2014

 އަތޮޅުތެރެ މާލެ 



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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ހަމައެއާެއކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  7ހުޅުވައިލެވިފައި އޮންނަންވާނެކަންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިސްލާމްދީނަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށާއި، އިން

އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ޢާންމުކޮށް އެންމެންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސް ކަމާއި 

ރަހުމަތްތެރަިކން ބާއްވައިގެން އުޅުމުގެ މުހިންމުކަން ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދީ، މިކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅަން 

 8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 36އަސާސީ ގެ ވާނެކަމަށް ޤާނޫނު

މީގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަންހެނުންނަށް ލިބެންވާނެކަން  14އަދި  10

މާއްދާގައި ރަށްފުށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށާއި މަދަނީ ވަނަ  10ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި މުޢާހަދާގެ 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

ތަކުން ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި، މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު 

ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ސަނަދު ޙާސިލްކުރުމުގެ އިތުރުން ޕްރީސްކޫލާއި ޢާންމު ތަޢުލީމާއި ފަންނީ އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ 

ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާއި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގައިވެސް މި ހަމަހަމަކަން 

މަންހަޖާއި އިމްތިހާނުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި އެއް މުޤައްރަރާއި، ޤާއިމުކުރަންވާނެކަން 

އެއްހަމައެއްގައި ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭކަމަށާއި، ހަމަހަމަ ފެންވަރެއްގެ ފާސްތައް ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލްގެ 

ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ޙާސިލްކުރުމަްށޓަކައި  ،ރުކޮށްދިނުމަށާއި ވަސީލަތްތަކާއި އަލާތްތައް ހަމަހަމަ ފެންވަރެއްގައި ފޯ

ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ސްކޫލް 

ކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް  ނުނިންމާ ސްކޫލުން ވަކިވާ އަންހެންކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމާއި މިގޮތަށް ވަކިވެފައި ތިބޭ

ވަނަ މާއްދާގައި  14މި މުޢާހަދާގެ  . ހަމަ މިއާއެކ9ުތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެ ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

ހާ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަންހެނުންގެ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަސާސީ ތަޢުލީމާއި، ހުރި

ބާވަތެއްގެ ތަމްރީނާއި، ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ހޯދުމާއި އެންމެހާ އިޖްތިމާޢީ އަދި ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

  10ޚިދުމަތްތަކުގެ މަންފާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ލިބެންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  24އަދި  9ލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޢާންމު ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އުނގެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން 

 ގޮތްތައް  މުޢާމަލާތު ކުރުވޭނެ ދަފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސައިން ލެންގުއޭޖްފަ

މި ކަމަށްބޭނުންވާ އާލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން، އަދި ސްކޫލްތައް އިމާރާތް ކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ  ފަހިކޮށްދިނުމާއި،

  11ނުކުޅެދުންތެރަިކންހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

                                                           
އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ، އިޤްތިޞާދީ، 1994، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ، 2008، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 7

 2006، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިންލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ، 1966، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މުޢާހަދާ
2008، އަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ8ު
 1979،އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 9

  1979،އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޢާހަދާ 10
 2006، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިންލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 11



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނ2010/8ަޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި އްެއވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ތަޢުލީމީ  20އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމާއި ތަމްރީނު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް 

އިދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ހޯދަ

ތަކެތި ސަރުކާރުން ހޯދައިދޭންވާނޭކަމަށާއި، އެމީހުންނާ އެންމެ ގާތުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބޭނެ މަރުކަޒުތަކުން އެ 

ހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭކަން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެ

 12މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލާޝިޕް ޯހދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ށުން ދަޢުލަތުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 29އަދި  28ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަށާ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން ލާޒިމްކޮށް އެއީ އެންމެންނަށް ހިލޭ ލިބޭ 

ތަޢުލީމަކަށް ހެދުމާއި، ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ހުރިހާ 

ގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޢާންމުނަށް މިފަދަ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ކުދިންނަށް އުނ

ފަދަ އެކަށޭނަ  ފަސޭހައިން ވާސިލްވެވޭގޮތަށް ހުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއާއެކު މާލީ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީދިނުން 

އްކަތްތެރިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ހުރިހާ ކުދިންނަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ތަޢުލީމާއި މަސަ

ނޑިގެން ދިޔުން މަދުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު  ހޯދައިދިނުމާއި، ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ޙާޒިރުވުމަށާއި ސްކޫލުން ކެ

  13އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  5ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ތަންދިން މިންވަރަކުން ކުޑަކުދިންގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާބެހޭ 

އަށް ގެންދަންވާނެކަން ވަނީ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށަކާ އެކަށޭނެ މިންވަރަކުން ކުރި

  14ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނުގައި ، ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 1ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

އި ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުން ލާޒިމްކުރަން "ކޮންޕަލްސަރީ އެޑިއުކޭޝަން" ފަށާ ޢުމުރާއި ގްރޭޑް ކަނޑައެޅިފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ކުދިންނަށް  36ހަމަ މިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  15އިވެއެވެ.އޮންނަންވާނޭކަން ބަޔާންކޮށްފަ

ފަށާ ތަޢުލީމާއި، މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އެކުދީންގެ މައިންބަފައިންނާއި ދަޢުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަމުގައި 

ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގައި އެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 16ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް  ކޮންޕަލްސަރީ އެޑިއުކޭޝަންއަކީ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމުކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ޖާގަ 

ށާ އުމުރާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކޮންޕަލްސަރީ އެޑިއުކޭޝަން ފަ 
                                                           

 2010ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު، 12
 1994، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 13
1991ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނ14ު
އަޓާ ރޯޓާ ޕްރެސް،  . ވަނަ އެޑިޝަން 3އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ހޭންޑް ބުކް ފޯ ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗިލްޑްރަން . 2007ރޭޗަލް އަދި ޕީޓަރ،  15

 ނިއުޒިލެންޑް
 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ  16



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
18 

ގްރޭޑް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ފަށާ ތަޢުލީމު 

(ޕްރައިމަރީ)، ސާނަވީ ތަޢުލީމު (ސެކަންޑަރީ) އަދި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު (ހަޔާރ ސެކެންޑަރީ)ގެ މައްޗައް ވުމާއިއެކު، 

އި "މެދުމަދަރުސީ" މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން "މެދުމަދަރުސީ" އެކިމީހުން މާނަކުރާގޮތް ޤާނޫނު އަސާސީގަ

ތަފާތުވުމުގެ ފުރަސަތު އެބައޮތެވެ. އެހެންކަމުން "ކޮންޕަލްސަރީ އެޑިއުކޭޝަން" އަކީ ކޮބާކަމާއި، "ކޮންޕަލްސަރީ 

ދި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެޑިއުކޭޝަން" ފަށާ އުމުރާއި ގްރޭޑް އަދި މެދުމަދަރުސީ، ސާނަވީ އަ 

ނޑުގެތެރޭގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 ތަޢުލީމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުން  22.2

 ރީ ފޮތް އަދި ސްޓޭޝަނަ  2.2.1

އެވެ. އަދި ދިވެހި ދަޢުލަތުން ފަށާ ތަޢުލީމާއި، ސާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލްގައި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަކާއި، ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަދި  2008

މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ޢާއިލާތަކުން ހިލޭ  17އިމްތިޙާންތަކުގެ ފީ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެނީ ހިލެއެވެ.

 18ން ފަންޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢުލަތުންވަނީ ހުޅުވައިލާފައެވެ.ޔުނިފޯމް ހޯދުމަށް އެދި އެޑިއުކޭޝަ

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ ފޮތާއި 

 ފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެނިހެން ސާމާނު ލިބޭކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕްގެ ވަރަށް ގިނަ ބައިވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށް

ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ލިބުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލަސްވާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދިރާސީ 

ނަގަންޖެހޭކަމަށްވެސް މަދު  ކޮޕީ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެފޮތްތައް ފޮޓޯ 

ށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފޮތްތައް އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ލިބޭއިރު، އަނެއްބައި ފޮތްތައް ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮ

އަހަރު ނިމޭއިރުވެސް ނުލިބޭކަމަށް މަދު ބައިވެރިޔަކު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުދިންނަށް ފޮތްތައް 

ބައެއް  ،ސޮފްޙާތައް މަދުވުވެފައި ހުންނަކަމަށާއި ދޫކުރާއިރު ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ ޓެކްސްޓްފޮތްތަކުގެ ބައެއް

ފޮތްތަކުގައި ކުރަހާފައި ހުންނަކަން މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބައިވެރިން  36ގުނު ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާރވޭގައި، %މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިން 

% ބައިވެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވާނެ 35ކިޔަވާނެ ފޮތްތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކުރާއިރު، 

 )6ފޮތްތައް ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. (ޗާޓް 

 

                                                           
 2014މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިޕޯޓް،  17
އޮފް ދަ ކޮންވެންޝަން  44ކޮމިޓީ އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗިލްޑްރަން ކޮންސިޑަރޭޝަން އޮފް ރިޕޯޓްސް ސަބްމިޓެޑް ބައި ދަ ސްޓޭޓްސް ޕާޓީސް އަންޑަރ އާރޓިކަލް  18

 2012ރިއޮޑިކް ރިޕޯޓްސް. ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް)، (ފޯތް އެންޑް ފިފްތް ޕީ



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 : ކިޔަވާނެ ފޮތްތައް  6ޗާޓު  

 
 )2013(ހއ ައޮތުޅ،، މަޢުލޫމާތު، ކ، ގއމަސްދަރު: ޑެމޮގްރަފިކް ސުވާލު ކަރުދާހުން ލިބިފައިވާ 

 

 
 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އި ނުލަ  ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ތާފާތުކުރުމަކާ  2.2.2

 10އިން  8އަށް) އަދި ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި (ގްރޭޑް  7އިން  1ކުގައި (ގްރޭޑް ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ގްރޭޑްތަ 

އަށް) ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުއްޖަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެކަމަށާއި، އަދި އެރަށެއްގައި 

އްޖަކަށް ތަޢުލީމުގެ ސްކޫލެއްނެތްނަމަ އެރަށާއި ކައިރި އެ އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލަކުން އެކު

ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް  ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމާއި އެއް

  19ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައި ބެހި  2014  3ފައިވަނީ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސާނަވީ ތަޢުލީމު މައިގަ

ގައި "ޓިވެޓް  2015ސްޓްރީމެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ސައިންސް، ބިޒްނަސް، އަދި އާޓްސް ސްޓްރީމްއެވެ. 

                                                           
 2012ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމާއި އެއްސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލު،  19

35.3 36.1 

21.8 
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ވަރަށްރަނގަޅަށް  
 ލިބޭ

އެކަށީގެންވާ  
 ވަރަށް ލިބޭ

އިތުރަށް  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ބުނާނެއެއްޗެއް   ނުލިބޭ
 ނޭންގޭ

NA

 ކިޔަވާނެ ފޮތްތައް

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

ބައެއް ޕޭޖްތައް ވީދައިގެން ގޮސްފައި ، "ބައެއް ކުދިންނަށް ލިބެނީ ބޭނުންކޮށްފައިހުރިފޮތް �

ނޑުމަދުވެފައި ހުންނަފޮތްތައް ، ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމްފޮތްތައް ހުރޭ ހަލާކުވެފަ، ހުންނަނީ ގަ

ބުރާ ނނިންމާފަ ލައިބްރަރީއަށް އަ 10ގްރޭޑް ، ގެންދިއުމުން އެހެންފޮތެއް ދޭލައިބްރަރީއަށް 

 ފޮތްތައް ނުދެނީސް ލީވިން ސެޓްފިކެޓެއް ނުލިބޭ" 

 -ފޯކަސް ްގރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް –



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
20 

ސްޓްރީމުން އެކުއްޖަކު   3މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މި  20ޕްރޮގްރާމް" ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ.

 މެއް ނެތި ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ޙައްޤެކެވެ.އިޚްތިޔާރު ކުރާ ސްޓްރީމެއް އެއްވެސް ތަފާތުކުރު

އަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާކުދިން  2014އިން  2012އަށް ބަލާއިރު  7ޗާޓު  

ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމް 

މާލޭގެ މަދު ސްކޫލެއް ފިޔަވައި އާރޓް ސްޓްރީމް  ،ކިޔަވާކުދިންގެ ފަރަގު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2014 ،. އެގޮތުނ21ްކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް ރާއްޖޭގައި މަދުކަން ފާހަގަވެއެވެ 

ސަރުކާރުގެ  199އެޑިޔުކޭޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ބަލާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި 

. މިނިސްޓްރީ އޮފް 22ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ  99ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލާއި،  120ސްކޫލާއި، 

ވަނަ އަހަރު އާޓް ސްޓްރީމް  2014އެޑިއުކޭޝަންއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު،  އަތޮޅުތެރޭގައި 

 164ކިޔަވައިދިނީ . އަދި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމް )8ޗާޓް (ކިޔަވައިދިނީ އެންމެ ސްކޫލެއްގައިގައިއެވެ 

 52ސްކޫލް ހުރިއިރު، ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައިހުރީ  97އިދޭ ގައިއެވެ. ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވައްސްކޫލެ

އަށް  2014 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އއޑިއުކޭޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސުކޫލު ސްޓެޓިސްޓިކްސް 23.ސްކޫލްގައިއެވެ

ޕަރައިވެޓް ސްކޫލެއް  20ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލާއި،  4ސަރުކާރު ސްކޫލާއި،  13ބަލާއިރު، މާލޭގައި 

ސްކޫލެއްގައި ބިޒްނަސް އަދި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭއިރު،  17. މީގެ ތެރެއިން 24ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ 

 .25ސްކޫލެއްގައިއެވެ  13ސްކޫލެއްގައިއެވެ. އަދި ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައިހުރީ  6އާރޓް ސްޓްރީމް ކިޔަވައިދެނީ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  20
 2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  21
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން. އެވޭލަބަލް އޮން: ، 2014ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  22

http://www.moe.gov.mv/assets/upload/School_Statistics_2014.pdf  :ް2015ނޮވެމްބަރ  14އެކްސެސްޑް އޮނ 
2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު 23
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން. އެވޭލަބަލް އޮން: ، 2014ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  24

http://www.moe.gov.mv/assets/upload/School_Statistics_2014.pdf  :ް2015ނޮވެމްބަރ  14އެކްސެސްޑް އޮނ 
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  25



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
 

 
21 

 : މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސްޓްރީމްތައް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް 7 ޗާޓު  

 
 2015މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

 

 2014: ސްޓްރީމްތައް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަދު 8ޗާޓް 

 
 2015މަޢުލޫމާތު މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ފޮނުވާފައިވާ 
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 އަތޮޅު މާލެ އަތޮޅު މާލެ އަތޮޅު މާލެ

/  ޖިއޮގްރަފީ(އާރޓް ސްޓްރީމް   
 )ހިސްޓްރީ

 ) ބިޒްނަސް، ކޮމާސް(ބިޒްނަސް  )ކެމިސްޓްރީ(ސައިންސް 

 މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސްޓްރީމްތައް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް 

2012 2013 2014

1 

164 

97 

6 17 17 

 ސައިންސް ސްޓްރީމް ބިޒްނަސް ސްޓްރީމް އާރޓް ސްޓްރީމް

 ސްޓްރީމްތައް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަދު
2014 

 މާލެ އަތޮޅު



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
22 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ  2008މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި 

ސްޓްރީމްއަށް  2ރަށްތަކުގައި ކިޔަވާދެނީ ކޮމާސް ސްޓްރީމް އެކަނިއެވެ. އެއީ ކުދިން މަދު ސްކޫލްތަކުގައި 

 20ސްޓްރީމްއަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ ކޮންމެ ސްޓްރީމެއް ކިޔަވަން މަދުވެގެން  2ކިޔަވާދިނުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފައި، 

 . 26ދަރިވަރުން ތިބެގެންކަމަށް ވާތީއެވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް 

ދަރިވަރަކަށް  6ށް ދަށް ގައުމެކެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޮންމެ ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް ދަރިވަރުން ޖެހޭ ނިސްބަތް ވަރަ

ޓީޗަރެއް ޖެހޭ ސުކޫލުތަށް އެބަހުއްޓެވެ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް ދަރިވަރުންނަށް 

ލުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ކުދި ސުކޫ، ފައިދާކުރަނިވިގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތަށް ވީހާވެސް ފުޅާ ގޮތެއްގައި (ނަމަވެސް ސިސްޓަމަށް މާ ބޮޑަށް 

ޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގައި "ކޮންބައިންޑް ވަނަ އަހަރު ރާއް  2008ބުރަނުވާނޭހެން) ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

 27.ތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެސްޓްރީމް" ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަން އެފަރާ

 4ކޯރ މާއްދާއާއި  4މާއްދާއެކެވެ. އެއީ  8ބަޔަކަށް ބެހިގެން  2ކޮމްބައިންޑް ސްޓްރީމްގައި ކިޔަވައިދެނީ  

އިލެކްޓިވް މާއްދާއެކެވެ. ކޯރ މާއްދާތަކަކީ އިސްލާމް، ދިވެހި، ހިސާބު އަދި އިނގެރޭސިއެވެ. އަދި ސުކޫލްގެ 

ދާ ކިޔެވުމަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމްބައިންޑް ސްޓްރީމްއަށް ކިޔަވާދޭ މާއް 8ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް 

އިލެކްޓިވް މާއްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  4ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހުށަހަޅާ 

ކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާނެ އިލެކްޓިވް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ސް

). އަދި މި ނޫން 1މާއްދާތައް ދަރިވަރުންނަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށެވެ (ތާވަލު 

ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސްކޫލަކުން މާއްދާތައް ގްރޫޕްކޮށްގެްނ ނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

ވެސް މިގޮތައް އޮތުމުން، ބިޒްނަސް ސްޓްރީމް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުއްޖާ ނަމަ  .28.ވެއެވެ އި ސުކޫލުތަކަށް އަންގާފަ

ކެމިސްޓްރީ ކިޔަވަން އަދި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިން އެކައުންޓިންގް ކިޔަވަން 

 ތަކަށްވެސް ނުލިބެއެވެ.މަޖްބޫރުވެއެވެ. އަދި އާޓްސް ސްޓްރީމް ކިޔަވަން އެދޭ ކުދިންނަށް މި ފުރުޞަތު  އެއްގޮ

: ކޮމްބައިންޑް ސްޓްރީމް ގެ މާއްދާތައް  1ތާވަލް  

 
 2015މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

                                                           
 2015އެޑިއުކޭޝަން އިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް  26
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  27
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  28



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ 

ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ސައިންސް އަދި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގެ ތެރެއިން އިޙްތިޔާރުކުރާ ސްޓްރީމް ކިޔެވުމުގެ 

ފުރުޞަތު  ކުދިންނަށް ލިބޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަދު ގުރޫޕްތަކެއްގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ އިޙްތިޔާރުކުރާ 

ދި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލްގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްޓްރީމެއް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަމަށެވެ. އަ 

ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ނުލިބޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާ 

މި ސްކޫލްތަކުގެ  ،އިތުރުން މަދު ސްކޫލެއްގައި މިކްސްޑް/ކޮމްބައިންޑް ސްޓްރީމް ކިޔަވައިދޭކަމަށާއި

ވާކުދިންނަށް ވަކި ސްޓްރީމެއް ކިޔެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުލިބޭކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ޔަކި

ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި މިކްސްޑް/ކޮމްބައިންޑް ސްޓްރީމް 

) 1ވިފައިވާ ގޮތުން (ތާވަލު މްބައިންޑް ސްޓްރީމްގެ މާއްދާތައް ބަހާލެ ކިޔަވާކުދިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކޮ

 .ދިން ކިޔަވަން ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަ މާއްދާތައްވެސް ކިޔަވަން މަޖުބޫރުވެއެވެ އެކު

 

 ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ސާމާނު  22.2.3

ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސާމާނު (އިކުއިޕްމަންޓްސް، ލައިބްރަރީ ފޮތް، ކޮމްޕިއުޓަރ) ސްކޫލްގައި 

ހަމައަށް ހުރުމަކީ ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމެކެވެ. އެގޮތުން ސައިންސް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް 

ދުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއެކު ސުކޫލުގައި ލެބޯޓަރީތައް ފިލާވަޅުތަކުގައި ހަދަންޖެހޭ ލެބޯޓަރީގެ ތަހުލީލުތައް ހެ

ޤާއިމްކޮށްފައިހުރުމާއި، މި ތަންތާގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް 

ރީގައި ކިޔެވުމަށް ކިލާސް ތަކުގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް އެކަށޭނެ ޢަދަދަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހުރުމާއި، ސްކޫލް ލައިބްރަ 

 ބޭނުންހިފޭނެފަދަ ރަނގަޅު ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެންހުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސައިންސް ކިޔަވާ 

ކޫލްގެ ލެބޯޓްރީތަކުގައި ހުރިނަމަވެސް، ކުދިންނަށް ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކެމިކަލްތައް ސް

ވަނަ އަހަރުގައި  2014ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަޞީލަތްތްައ ހަމަކުރުމުގައި ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރިކަމަށެވެ. އަދި 

 %)54( 52ސްކޫލްގެ ތެރެއިން ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައިހުރީ  97އަތޮޅުތެރޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ 

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

"ސްޓްރީމަށް ކުދިން ބަހާލަނީ ގުރުލައިގެން ދެ ސްޓްރީމަށްވެސް ކުދިން ތިބޭގޮތަށް.  �

ކަށް ވިހި ކުދިންގެ ތެރެއިން ފަނަރަ ކުދިން ސައިންސް ސްޓްރީމް ހަދަން މިސާލަ

އަނެއް ފަސް ކުދިން ކޮމާރސް ހަދަން ބޭނުންވެދާނެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި  ،ބޭނުންވާއިރު

ފަސްކުދިން ކޮމާރސް ހެދުމަކަށް ތަނެއް ނުދޭނެ. ގުރުލައިގެން ދެ ސްޓްރީމްގައިވެސް ކިޔަވާނެ 

  ކުދިން ހޮވަނީ."

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް  -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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%) ސްކޫލްގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދެނީ ލެބޯޓްރީ ނެތިކަމަށް 46( 45ސްކޫލްގައިކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 

ސްކޫލްގެ  17މާލޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ  29).9(ޗާޓު  މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދެނީ ލެބޯޓްރީ  4އަދި  .އިހުރެއެވެ %) ސްކޫލްގައި ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފ76ަ( 13 ތެރެއިން 

މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފާހަގަވަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ  30).10ނެތިއެވެ (ޗާޓު 

ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅައެއްބައި ސްކޫލްގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވައިދެނީ ލެބޯޓްރީ ނެތިކަމެވެ. 

 2014ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް : އަތޮޅުތެރޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް 9ޗާޓު  

 
 2015މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

 

 

 : މާލޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް 10ޗާޓު 

 
 2015ޢުލޫމާތު، މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ލިބިފައިވާ މަ

 

                                                           
 2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދައިފައިވާ މަޢުލޫމާތް  29
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  30

54% 46% 

 2014އަތޮޅުތެރޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ  ސްކޫލްތައް 

 ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތް ސްކޫލް ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ސްކޫލް

76% 

24% 

 2014މާލޭގައި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތައް 

 ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތް ސްކޫލް ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ސްކޫލް



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސައިންސް ކިޔާވާކުދިންނަށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމެވެ. 

ލެބޯޓްރީ ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް، އެ ލެބޯޓްރީތަކަށް  އަދި ސައިންސް ކިޔަވައިދޭ ގިނަ ސުކޫލްތަކުގައި 

ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި، ބޭނުންވާ ވަރަށް ކެމިކަލް ނުލިބޭކަމަށާއި، ތަނުގައި ލިބެންހުރި ކެމިކަލްތަށްވެސް ހުންނަނީ 

ގަކޮށްފައިވެއެވެ. މާލޭގެ މުއްދަތުހަމަވެފައިކަމަށް ދަރިވަރުނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި ސުކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ފާހަ 

ސުކޫލްތަކުގެ ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް ލެބޯޓްރީ ތަހުލީލުތަކަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ނުލިބޭ ވާހަކައާއި، 

ބައެއް ފަހަރަށް ކެމިކަލްތައް އެހެން ސުކޫލްތަކުން ގެންނަން ޖެހޭކަން ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި 

އިވެއެވެ. ސައިންސް ކިޔަވާ ގިނަ ކުދިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ލެބޯޓަރީގެ ދަތިކަމާހުރެ، އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފަ

އެއްވެސް ވަރަކަށް ފިލާވަޅުތަކުގައި ހަދަންޖެހޭ ޕްރެކްޓިކަލްތައް ނަހަދާކަމަށާއި، ހަދަންޖެހޭ ތަހުލީލުތަށް ފޮތް 

މިގޮތައް ކިޔަވަން އުނދަގޫކަމަށާއި ނަމަވެސް  ،ބަލައިގެން ކިޔަވަންޖެހުމުން ފިލާވަޅު ރަނގަޅަށް ފަހުމްނުވާކަމަށާއި

 އިތުރު ގޮތެއް ނޯންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިއެވެ. 

ލައިބްރަރީގައި ފޮތްތައް މަދުކަމަށް  ،މީގެއިތުރުން ސްކޫލް ލައިބްރަރީގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުންނަކަމަށާއި

ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި، ކައުންސިލް އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހަމަ މިއާއެކު ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްތަކުގެ ޚިދުމަތްވެސް ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން 

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައި ހުންނަ ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް  ހަލާކުވުމުން ގިނަފަހަރު މަރާމާތު  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުރެވޭކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުއްޖަކު އެއް ކޮމްޕިއުޓަރެއް އެއްފަހަާރ ބޭނުންކުރަން 

 ޖެހޭކަމަށްވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 މްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ތަ  22.2.4

ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ޓީޗަރުން 

މަސައްކަތަށް ތަމްރީނުދެވިފައިވާ ، ކަމަށްވާތީ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކަމަށް ގާބިލު

ޓީޗަރުން ސްކޫލްތަކުގައި ތިބުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން އާންމުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރަށް ޖުމްލަ  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011ސުކޫލްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 

). ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 11ން އަނެއް  އަހަރަށް ގިނަވެފައިވެއެވެ (ޗާޓު ޓީޗަރުންގެ އަދަދު އެއް އަހަރު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ތަމްރީން  2011ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދުވެސް 

އަށް  729ރު ވަނަ އަހަ 2012އިން  1676ވަނަ އަހަރު  2011ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު 

އަށް ވަނީ  1094ވަނަ އަހަރު ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު  2013ދަށްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

 31އިތުރުވެފައެވެ.

 

                                                           
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 2013ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް ،  2012ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް ، 2011ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް  31



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 : ޓީޗަރުންގެ އަދަދު 11ޗާޓު  

 
 ދިވެހިރާއްޖެ. 2015ސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން މިނި، 2013 ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 2012 ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ، 2011 ކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސްދަރު: ސް

 ނޯޓް: ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ދާއިމީ ޓީޗަރުންނާއި ވަގުތީ ޓީޗަރުންނެވެ.

 
ދަދު މާލޭގައި ) މަސައްކަތުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ އ12ަމާލެއާއި އަތޮޅުތެރެއަށް ބަލާއިރު (ޗާޓު 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައީ އެއް އަހަރައްވުރެ އަނެއް އަހަރު  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ތަމްރީނު  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ޖުމްލަ  2013ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު  2011އަށް މަދުވެފައިވެއެވެ. މާލޭގައި ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން  5665އިން  5844އަދަދު 

 1ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ % 2013އަށް ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް،  2ވަނަ އަހަރު % 2012އިން  %15

ވަނަ އަހަރު ސުކޫލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ޓީޗަރުންގެ  2011ފައެވެ. އަތޮޅުތެރެއަށް ބަލާއިރު އިތުރުވެ

ދަށްވެފައިވީ  11ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު % 2012ޓީޗަރުންނަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުންނެވެ.  23%

 32އިއެވެ.އަށް ވަނީ އިތުރުވެފަ 15ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު % 2013 ،ނަމަވެސް

އެހެންކަމުން އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު 

 ނިސްބަތުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ  2016ޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭ 

 33ޓީޗަރެއް ސިސްޓަމްގައި ނުހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

                                                           
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  ،2013ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް ،  2012ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް  ،2011ސްކޫލް ސްޓެޓް ބުކް  32
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު،  33

6027 
7460 7513

1676 
729 1094 

7703 8189 8607 

2011 2012 2013

 ޓީޗަރުން ގެ އަދަދު 

 ޖުމްލަ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 : މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންނާއި ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން 12ޗާޓު  

 
 ، 2013  ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 2012 ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ، 2011 ދަރު: ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސް

 ދިވެހިރާއްޖެ. 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 

 ނޯޓް: ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ދާއިމީ ޓީޗަރުންނާއި ވަގުތީ ޓީޗަރުންނެވެ.

 

ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން އެންމެ ގިނަ ކަމަށް  2013އަދި  2012، 2011

). އަިދ ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން 13ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ފަށާ ތައުލީމާއި ސާނަވީ ލެވަލްގައެވެ (ޗާޓް 

 ). 14ލީމު ލެވަލްގައެވެ (ޗާޓް އެންމެ ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޕްރީ ޕްރައިމަރީ ލެވަލް އާއި ފަށާ ތައު

 ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން  : ތަމްރީނު 13ޗާޓު 

 
 ، 2013  ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 2012 ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ، 2011 ދަރު: ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސް

ދިވެހިރާއްޖެ.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 

 ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ދާއިމީ ޓީޗަރުންނާއި ވަގުތީ ޓީޗަރުންނެވެ. ނޯޓް: ތަމްރީނު

4754 

1273 

5844 

1616 

5665 

1848 1460 

216 
689 

40 
1037 

57 

ތެރެ
ަތޮޅު

އ
 

 މާލެ

ތެރެ
ަތޮޅު

އ
 

 މާލެ

ތެރެ
ަތޮޅު

އ
 

 މާލެ

2011 2012 2013

  މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރެ 

 ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން

359 

2669 2645 

354 344 

3191 3154 

771 558 

3048 3074 

833 

 ޕްރީ ޕްރައިމަރީ ފަށާ ތައުލީމް ސާނަވީ މަތީ ސާނަވީ

  ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން 

2011 2012 2013



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން  : ތަމްރީނު 14ޗާޓު  

 
 ، 2013  ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 2012 ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ، 2011 މަސްދަރު: ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 2015އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ 

 ޗަރުންނާއި ވަގުތީ ޓީޗަރުންނެވެ.ނޯޓް: ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ދާއިމީ ޓީ 

 

ގިނަ ގައި ބައިވެރިވި މަޝްވަރާތަކު މި ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަވި ކަންތައްތައްކަށް ބަލާއިރު، 

ޓީޗަރުން ހަމައަށް ނުތިބޭ ކަމަށާއި، ދުވަސްކޮޅަކު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތްތަކުން

ފަހަރަށް ރަގަޅު  ބައެއްއަދި ކިޔަވައިދިނުމަށްފަހު ބައެއް ޓީޗަރުން ރަށް ދޫކޮށް މާލެއަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާކަމަށެވެ. 

ޢާންމުކޮށް ރަށުގައި  ގިނަދުވަހު ނުތިބޭކަމަށާއި،ރަށުގައި އެޓީޗަރުން ކު ޓީޗަރުން ސުކޫލަށް ގެންނަކަމަށާއި، އެކަމަ

ޓިޗަރުން ނުލިބުމުގެ  އެގޮތުންފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަރާތްރަކުން ތިބެނީ ވަރަށް ފެންވަރުދަށް ޓީޗަރުންކަން 

ގެންދާކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ  ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު މިޑްލް ސްކޫލް ޓީޗަރުން ސެކަންޑްރީ ލެވަލްއަށް ކިޔަވައިދޭން

އިނގިރޭސި ފެނަވަރު ވަރަށް ދަށްކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު އެއް މާއްދާއަކަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެތަކެއް ޓީޗަރުން 

 ގިނަ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މަށްއަންނަކަ

19 
89 

1023 

545 

22 55 

465 

187 

19 62 

570 
443 

 ޕްރީ ޕްރައިމަރީ ފަށާ ތައުލީމް ސާނަވީ މަތީ ސާނަވީ

 ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ ޓީޗަރުން 

2011 2012 2013



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ޖާގައިގެ ދަތިކަން  ސްކޫލްތަކުގެ  2.2.5

އާންމުކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ސުކޫލްތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން  ދިރާސާގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި މި

ތަކުގައި އަށް ކިޔަވާދޭން ފެށުމުން، ބައެއް ސްކޫލް ދަންފަޅި އެއްތަކުގައި ދިމާނުވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލް

މަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވާކަމާއި އަދި މާލޭގެ ސުކޫލުތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑުކަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ދިއުމަށާއި ސްކޫލުން ވަކިވާކުދިން މަދުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތައް ކުދިން ސްކޫލަށް ޤަވާއިދުން  2.2.6

ކުދިން އުޅޭކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.  ވަރަށް މަދު ޢަދަދަކަށް ސުކޫލަށް ނުދާ 

ނުދާ ކުދިން އުޅޭކަމަށް  އޭގެތެރޭގައި ސުކޫލަށް ދުވަސްކޮޅަކު ދިއުމަށްފަހު ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ސުކޫލަށް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިފަދަކުދިން ސުކޫލަށް ނުދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން އެފަރާތްތަކުން 

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކުދިން އަމިއްލައަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނުވަތަ ކިޔަވަން 

ނުދިއުމުގެ މައަްސލަތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުދިންނަށް ވިސްނޭގޮތަށް ކިޔަވައި  ބޭނުންނުވެގެން ސުކޫލަށް

ސަބަބުން ލަދުގަންނާތީއާއި، ސުކޫލުން އާއި އޭގެ ނުދޭތީއާއި، ފާސްނުވެ ރިޕީޓްވާތީއާއި، ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުލިބޭތީ

ނޑިގެ ބަކުން ނުވަތަ ރަށުތެރެއިން ދިމާވާކަމެއްގެ ސަބަ ކަމަށްވެސް ނުދިޔުން ން ސުކޫލަށް ފޫހިވެގެން ކިޔަވާހިތް ކެ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢާއިލާރޫޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ޢާއިލާގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ 

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

ހަފްތާއަށް  . ދިވެހި ކިޔަވައިދޭން ދެ އަށްމާލެދޫކޮށްލާފައި ދަނީ ހުރިހާ ޓީޗަރުންވެސް ރަށް " �

ޓީޗަރަކު އައުމަށްފަހު އެ ޓީޗަރުވެސް ގޮއްސި. ސެކަންޑަރީއަށްވެސް ކިޔަވައިދެނީ ޕްރައިމަރީގެ 

  –ދިވެހި ޓީޗަރެއް."

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް  -

ބޮޑު. އެންމެ ފަހުންވެސް ދިވެހި ޓީޗަރެއް "ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުންގެ ދަތިކަން ވަރަށް  �

 ހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނިކޮށް ޓީޗަރެއް ލިބުނުއިރު އެ ޓީޗަރު ހަމަޖެހުނީ އެންމެ ހަފްތާއަކަށް"

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް  -

 

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުން ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވި. ދެ ދަންފަޅިނަމަ ޖާގައިގެ  "އެއް �

 ދަތިކަން ކުރިމައްޗެއް ނުވީސް" 

 -ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް –



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
30 

ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތީ ބައެއް ކުދިން ސުކޫލަށް ނުދާކަމުގައި ފޯކަސް ގްރޫޕް 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބައެއް ސިޔާސީ  މީގެއިތުރުންދު ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާތަކުގައި މަ 

އަދަދެއްގެ  ދުސަބަބުތަކާހުރެ ކުދިން ސުކޫލުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ސުކޫލަށް ނުދާ ކުދިން އުޅޭކަމަށް ވަރަށް މަ

 ފޯކަސްގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮސް ރަށުތެރޭގައި އުޅޭކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ރަށުގައި ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ސުކޫލަށް ނު

  ސުވާލުކުރުމުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައިމަސައްކަތްތަކެއްތޯ 

ތް ކުރެވޭކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަދު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއިރު، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަބައިވެރިވި 

މަޢުލޫމާތުދިނެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވޭކަމަކީ އެފަދަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ވާހަކަ 

މިފަދަ އަދި . ކޮށްފައިވެއެވެފަރާތްތަކުން ފާހަގަ  އެދައްކައިގެން ސުކޫލަށް ފޮނުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުންކަމުގައި 

ތްތަކުގައި ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން މައްސަލަތައް ޙައްލު ޙާލަ

 ނުވާކަމަށްވެސް މަދު ގުރޫޕްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންނަމަ ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތު ތައް  22.2.7

 ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ެއވެ. މީގެ އިތުރުން، އިވެކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފަ ށްފުރުޞަތުތަކާއި ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަ

އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ޕޯސްޓް ރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

 ތު  ފަހިކޮށްދެވިފިައވެއެވެ. ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަ

ގިނަ ރަށްރަށުގައި ސުކޫލް ނިންމުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވިޔަސް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ރަށުގައި 

. އަދި މިފަދަ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން  ނުހުންނަކަމަށްލިބެން 

ހޯދުމަށް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ނުވަތަ މާލެއަށް ދާންޖެހޭކަމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފުރުޞަތުތަށް 

ލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވީނަމަވެސް، އެފަދަ ރަށްތަކުގައި -ފާހަގަކުރިއެވެ. މަދު ރަށެއްގައި އޭ 

ގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ލެވެލް އުވި-އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޭ 

. މާލޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮތްކަމަށް މަދު ފަރާތްތަކަކުން ފައިވެއެވެމަޢުލޫމާތުދީ 

ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ އަގުބޮޑުކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން  ބުނެފައިވާއިރު،

. އަދި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ސްކޮލަރޝިޕްެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފައިވެއެވެތުދީ މަޢުލޫމާ

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

ސިޔާސީ "އެކަހަލަ ކުދިން މަދުކުރުމަށް ޓީޗަރުން ބެލެނިވެރިންނާ ވާހަކަދައްކާ. އެކަމަކު  �

 އިސްލާހުނުވަނީ."  ކޯޅުމާހުރެ ކަންކަން

 -ފޯކަސް ގްރްޫޕ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް –



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ފުރުޞަތުތަކަކީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއްކަމުގައި ބައެއް ބެލެނިވެރިން 

އި ހިންގުނު ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާރވޭގެ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ 

 ).17މީހުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ (ޗާޓް  44.8%

 : މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު 17ޗާޓު  

 
 )2013(ސުވާލު ކަރުދާހުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ކ، ގއ، ހއ އަތޮޅު،  ޕްރޮފައިލް މަސްދަރު: ޑެމޮގްރަފިކް

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނު  ކުޑަކުދިންނަށް  2.2.8

ސްކޫލް ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ' ކޯސްތައް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާކަން '

ވޮކޭޝަނަލް ކޯހެއް  77ވަނަ އަހަރު  2013މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ވޮކޭޝަނަލް ކޯހަކީ ކުރު މުއްދަތުގެ  22ސުކޫލެއްގައި ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ކޯސްތަކުގެތެރެއިން  18ރާއްޖޭގެ 

ދަރިވަރުން މި ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތަކުން  301ވަނަ އަހަރު  2013(ކޯސް ފަށާ އަހަރު ނިމޭ) ކޯސްތަކެވެ. އަދި 

މިފަދަ  ،ހިންގާ ކޯސްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތްކަމާއި ފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ވެ ދަސްވެނި 

ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަންހުރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން 

ތްތެރިކަމުގެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް މަސައްކަ 2015 ،ނަމަވެސް 34.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

                                                           
 2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ހޯދާފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  34

7.5 
11.9 

28.2 

44.8 

2.4 5.2 

ވަރަށްރަނގަޅަށް  
 ލިބޭ

އެކަށީގެންވާ  
 ވަރަށް ލިބޭ

އިތުރަށް  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ބުނާނެއެއްޗެއް   ނުލިބޭ
 ނޭންގޭ

NA

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު 

 ޔާލު:ޙި  ބައިވެރިންގެ 

ކިޔަވަން  ."ކިތަންމެ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ލިބުނަސް މާލީ ދަތިކަން ހުންނަނަމަ ބޭނުން ދާއިރާއެއް ނުނެގޭނެ  �

  ނަނީ އަތްނުފޯރާފަށުގެ އަގުތަކެއް."އޮންދާން ތަނެއް ހޯދާފަ ބަލާލާއިރު 

 -ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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ސްޓްރީމް (ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްރީމް) ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން ސްޓްރީމްތައް މޮނިޓަރ 

ކުރާގޮތައް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސްޓްރީމްވެސް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސްޓްރީމުގެ ދަސްވާރު  2015 އެޑިއުކޭޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި

ސްކޫލަކުން  82ޓެކް" ޕްރޮގްރާމްގައި -ކްސެލް ބީދަރިވަރުންނާއި، "އެޑެ 1158ސްކޫލުން  154ޕްރޮގްރާމުގައި 

ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޚާސިލް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު  1252

 35.ވެއެވެދީފައި

ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަންނީ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނުހިންގޭކަމަށް ފޯކަސް 

ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތުދީފައިވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށުން 

ގާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މަދު ތަކުގައި ނުހިން ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލް މަޢުލޫމާތުދިން ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ

ފަރާތްތަކަކުން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށުގައި ހިންގާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ފެހުމާއި މާޖެހުމާއި، ކޭކު އެޅުމާއި،  ގިނަފަހަރަްށ މި ފްރޮގްރާމުގައި ރަށުގެ ސުކޫލުތަކުން ހިންގަމުންގެންދަނީ

ކަރަންޓު ވަޔަރިން އަދި ވަޑާންކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން އެކަނި ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ފަހަރަށް 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަދު ރަށްރަށުގައި 

ގާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯސްތައްވެސް ހިން ކޮމްޕިއުޓަރ 

 ،ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާލީ ދަތިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން  ހިންގުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެތެރޭގައި އެންމެ

މަށް އެކަށޭނެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު މީހުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި، ކަ

ނުލިބޭކަމަށް މަދު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ވަގުތު ނުލިބޭކަމަށްވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން ވަނީ ފާހަގަކޮްށފައިއެވެ. 

މީހުން  58.3ދުމުގެ ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން %މި ދިރާސާގައި ހިންގުނު ހިޔާލު ހޯ 

 ).18ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ (ޗާޓް 

 

                                                           
 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ހޯދާފައހުރި މަޢުލޫމާތު  35



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 : ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 18ޗާޓް  

 

 )2013މަޢުލޫމާތު، ކ، ގއ، ހއ އަތޮޅު، (މަސްދަރު: ޑެމޮގްރަފިކް ޕްރޮފައިލް ސުވާލު ކަރުދާހުން ލިބިފައިވާ 

 

 

 ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުން ޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކު  2.2.9

ދިރާސާގެ ފޯކަސްގްރޫޕް  އެކި އެކި ކަންކަމާހުރެ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް މި 

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރެއަށްވުރެ ބޮޑަށް މާލޭގައި 

ގެންގުޅޭ މިންވަރު އިތުރުކަން އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ކަން ބޮޑަށް މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ސުކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނެެވ. އެގޮތުން 

ތައް ގެންގުޅޭކަމަށް އެކުދިން މުޖުތަމަޢުއާއި، ޢާއިލާއާއި ސްކޫލްގެ މާހައުލުގައި މިފަދަ ތަފާތުކުރުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިންވެސް ސުކޫލް މާހައުލުގައި ތަފާތުކުރުން އެއީ ޢާންމުކަމެއްކަން ގިނަ 

 ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރާގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިނ

 ޔާލު:ޙި  ބައިވެރިންގެ 

ޓަރ، ވަޔަރިން، އުގަ ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްސް، ކޮންޕިސްކޫލް  .ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ " �

 ފެހުން ކިޔަވައިދޭ. މިކަމަށް ތަޖުރިބާހުރި ތަމްރިނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން މަދު" 

 -ބައިވެރިވިފަރާތެއް މަޝްވަރާތަކުގައި  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ނެތުމާއެކު  މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވަނީ އެކަންކަން ހިންގާނެ މީހުން" �

 އެކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ ތަރުޙީބާއި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ" 

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް -
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ވަރަށްރަނގަޅަށް  
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 ވަރަށް ލިބޭ

އިތުރަށް  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ބުނާނެއެއްޗެއް   ނުލިބޭ
 ނޭންގޭ

NA

 ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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ށްފައިވަނީ ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުދިންނާއި ކިޔެވުމަށް ދަށް ކުދިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރާ ވާހަކައެވެ. ◌ް ފާހަގަކޮ

މީގެއިތުރުން އިސްލާމް ޓީޗަރުންނާއި ބިދޭސީ ީޓޗަރުން ބުރުގާ އަޅާފައި ތިބޭކުދިންނާއި ބުރުގާ ނާޅާ ތިބޭކުދިންގެ 

މަދުން ، ނާއި ފަޤީރުކުދިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރާކަމާއިމުއްސަދި ކުދިން ،މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށާއި

ނަމަވެސް ފަލަ ކުދިންނާއި ހިކި ކުދިންނާ ދެމެދު ތަފާތުކުރާކަމާ އަދި ދޮން ކުދިންނާއި ކަޅު ކުދިންނާ ދެމެދުވެސް 

 ތަފާތުކުރާކަމަށް ވަރަށް މަދު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ޔާލު::ޙި  ބައިވެރިންގެ  

ލާމް ޓީޗަރ ބުރުގާ އަޅާފަ ތިބޭކުދިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ، އަދި ބުރުގާ ނާޅާކުދިންނާ "އިސް �

 އެހެންވެ އިސްލާމް ކްލާސް ދެކެ ވަރަށް ފޫހިވޭ"  .ދިމާލާށް އެއްޗެހިކިޔާ ވަށްބަހުން ޖަހާ ހަދާ

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ފިރިހެން ކުދިންނަށް ގިނައިން  ސުވާލުތަކަށް."ޓީޗަރުން ހަމައެކަނި ޖަވާބުދީ ހަދަނީ މޮޅެތި ކުދިންގެ  �

ކަށް ފުރުސަތު ލިބެނީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާން. އަންހެން ކުދިންނަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީތައް އެހާ ބޮޑަ 

ބޯޅަ ކުޅޭ އިރު ސަޕޯޓުކުރަން ފާހަގައެއް ނުކުރޭ. ފުޓުބޯޅަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ، ފުޓު

 ދިޔަޔަސް އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ސަޕޯޓުކުރާކަށް ނުދޭ"  

 -ގައި ބައިވެރިވި އަންހެން ދަރިވަރެއް މަޝްވަރާތަކު  ގުރޫޕްފޯކަސް -

މެދު  ހަލަބޮލި ކުދިންނާ  ،ކުދިންނާއިމެދު ވަރަށް ތަފާތުކުރޭ. ސިޔާސަ "ކިޔެވުމަށް ދަށް ކުދިންނާއި މޮޅު �

 ." ތުކުރޭ. އަބަދު އެކުދިންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިކިޔުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރޭވަރަށް ތަފާ

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް -

 މޮޅު ކުދިންނަށް ޙާއްޞަކުރޭ. ، ދައްކޮށްކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޗާންސްނުލިބޭ .ޓީޗަރުންވެސް ތަފާތުކުރޭ " �

ކުދިންނާ ޖައްސާލާފަ ވެސް ހުރޭ. ޓީޗަރުން  .ސަމާލުކަމެއް ދިނުން މުއްސަނދި ކުދިންނަށް ޙާއްޞަ 

 ވަރަށް ގިނައިން ސިޔާސީ ވާހަކަވެސް ދައްކާ" 

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް -

"ބައެއްފަހަރު ކުރޭ. ސްކޫލުގެ ތަފާތު ކުރޭ. ބައެއް ޓީޗަރުން އެއް ކުއްޖަކަށް ކޮންސަންޓްރޭޝަން ދެނީ.  �

މޮޅުކުދިންނާއި ދަށްކުދިން ތަފާތު ކުރޭ. މޮޅެތިކުދިންނަން ސަމާލުކަންދީފަ ދައްކުދިންނަށް  އަދި

 ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ." 

 -ދަރިވަރެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގުރޫޕް ފޯކަސް -

 ރޭ. ޕަވިައޒަރުންގެ ދަރިންނަށް ފޭވަރ ކުޗަރުން އަދި ސު. ޓީރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަންތައް އޮވޭ" �

 ޝަކުވާކުރީމަ ގޯސް ވަނީ ޝަކުވާކުރާ މީހާ." 

 -ދަރިވަރެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގުރޫޕް ފޯކަސް -



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ގަނާކުރުން  22.2.10

 1ވަނަ އަހަރު  2013މައްސަލަ،  1ވަނަ އަހަރު  2012ގަނާކުރުން ނުވަތަ ބުލީ ކުރުމާ ގުޅިގެން 

މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  ފޯކަސް ގްރޫޕް  2ވަނަ އަހަރު  2014މައްސަލަ އަދި 

ބޮޑަށް ގަނާކުރުން އޮންނަކަމަށް މަޝްވަރާތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ގަނާކުރާ ސަަބބުތަތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯކަސް ގްރޫޕްތަކުގެ ބައިވެރިން ޢާއްމުކޮށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކުދިންގެ ސިފައާއި (ކަޅުވުން ފަލަވުން، ކުރުވުން ނުވަތަ ދިގުވުން)، ފޯރުންތެރިކަން 

ސްވުން)، އަދި އުޅުން (މަޑުމައިތިރިވުން ނުވަތަ އެކަނިވެއުޅުން) މިއެވެ. މީގެ އިތުރުން (ފަޤީރުވުން ނުވަތަ ތަނަވަ

 ބައެއްކުދިންނާ މުހާތަބުކުރާއިރު ނޭދެވޭ ވަނަންތައް ބޭނުންކުރުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި މިފަދަ ގަނާކުރުމުގެ ހާދިސާތައް ހުއްޓުވުމަށް ތިންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަމަ 

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގަނާކުރުމުން ނުކުމެދާނެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކާބެހޭގޮތުން 

އެވެ. ގަނާކުރާ ކުދިންނަށް އަދަބުދިނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ ، މަޢުލޫމާތުދީ، ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި ،ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކައި

ވާހަކަދައްކައި ކުދިންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއިރު، ވަރަށް މަދު ފަރާތްތަކުން 

 އެކަމަށް އަދަބު ދޭކަމަށާއި އަދި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

. ނުލާ  އަޅައެއް ނަކަށް ކުދިން ގޯސް އަދި  ދެކެލޯބިވަނީ  ކިޔަވާކުދިން  މޮޅަށް ބެލެނިވެރިން  .ޅޭ"ގެންގު �

 ނަމަވެސް . ނުލިބޭ މިނިވަންކަން ކުދިންނަށް  އަންހެން . ތަފާތުކުރޭ ފިރިހެން  އަންހެން  ޢާއިލާތެރޭގައި

 ވެސް  ޝަކުވާކުރުމުން ބަހައްޓަނީ، ލާފަދޫކޮށް  އަޅާނުލާ. އުޅެވޭ މަގުމަތީގައި ކުދިންނަށް ފިރިހެން

 ." ނުގަނޭ ބަލައެއް

 -ދަރިވަރެއް  އަންހެން ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގުރޫޕް ފޯކަސް -

 ޔާލު:ޙި  ބައިވެރިންގެ 

. ސްކޫލުން . ތަޅާފޮޅާވެސް ހަދާރުގެ ކުދިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބުލީކުރުން އޮވޭ"ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަ  �

 ބަށް ދާވަރަށް މައްސަލަ ބޮޑުވޭ."މައްސަލައެއް ހައްލެއް ނުކުރޭ. ޕޮލިހުންނާ ހިސާ

 -ބެލެނިވެރިއެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ހިނގާކަމެއް. ކުދިން މިހާރު އުޅެނީ މާ ފްރީކޮށް. އެއީ ކުރިން ސުރެވެސް  "ހަނގާކުރުން ހިނގާ. �

 ސިއްޔާ އެމަްއސަލަ ބަލާ."އްއައި އެއްވެސް މަނާކަމެއް ނެތް. ޝަކުވާއެއް

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް ފޯކަސް ގްރޫޕް  -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 އިންތިޒާމު ސުކޫލުތަކުގައި ކައުންސިލިންގ ދެވޭނެ  22.2.11

ފާހަގަވެފައިވަނީ މި ދިރާސާ ހިންގި މިދިރާސާގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުން 

 ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި އެއްވެސް ރަށެއްގެ ސްކޫލްގައި ކައުންސިލިންގ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި 

 ހެލްތު ރަށުގައި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  އެއްފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާ ހިންގުނު ކަމެވެ. ނަމަވެސް ނުވާ

 ފޯކަސް ގްރޫޕްގެ ބައިވެރިން މަޢުލޫމާތު ސެންޓަރުން ކައުންސިލިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް 

ދޭކަމަށް ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މި މާލޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ކައުންސިލިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދީފައިވެއެވެ. 

މީހުން ކައުންސިލިންގ ގެ ޚިދުމަތް  52ގުނު ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާރވޭގެ %ދިރާސާގައި މީހުންގެ މެދުގައި ހިން 

 ).91ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ (ޗާޓް 

 

 

 

"ފަލަ އަދި ކަޅުކޮށް ތިބޭ ކުދިންނާ ސްކޫލުގައި ތިބޭ އެހެން ކުދިން ދިމާކޮށްހަދާ. އަދި ހަނގާކުރުމުގެ  �

ޝިކާރައަކަށްވާ ކުދިން ސްކޫލަށްވެސް ނުދެވޭވަރު ބައެއްފަހަރު ކޮށްލާ. އެފަދަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން 

 އެކަމުގެ ޝަކުވާ ސްކޫލަށް ކުރޭ".

 -ކައުންސިލަރެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ކަޅު އަދި ދޮންވުމުން އެކަމާ ތަފާތުކުރޭ. އެއް ޓީޗަރަކު ބުނި ކަޅު ކުދިންގެ ތުނބުޅި އެހާ ބޮޑަކަށް  " �

 ޓީޗަރުން މިކަމަކާ އަޅައެއްނުލާ" މޮޅުކުއްޖަކާ ބުލީ ކުރުމުން އެކުއްޖާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރީ.  .ނޭނގޭނެއޭ

 -މާލޭގެ އަންހެން ދަރިވަރެއްމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

"މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގުމުން ކުދިންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ރަގަޅުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެއްވެސް  �

 ނަށްޓަކައެއް ނުހިންގޭ."ޕްރޮގްރާމެއް އެކުދިން

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިފަރާތެއް  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ޒަރ ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް ކާރިއަށް ގެން ގޮސް އެސެބްލީގައި ވަރަށް މަދުން ނަސޭހަތްދޭނެ. ސުޕަވައި" �

 ނަސޭހަތް ދެއެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ކުދިން އެއްގޮތަކަށް ރަނގަޅެއް ނުވޭ." 

 -ދަރިވަރެއްބައިވެރިވި މަޝްވަރާތަކުގައި ފޯކަސް ގްރޫޕް -



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ތް: ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަ 91ޗާޓް  

 
 )2013ކަރުދާހުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ކ، ގއ، ހއ އަތޮޅު، ސުވާލު ޕްރޮފައިލް މަސްދަރު: ޑެމޮގްރަފިކް 

 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން  2.2.12

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތައް އަލި އަޅުވާލާ އިރު   2014

ސަރުކާުރން އިސްނަގައިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުމުރުގެ އިންތިޒާމް 

ވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް"  ("ސެން") ޔުނިޓް ދި " 37ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކްލާހެކެވެ. މިގޮތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސެން  27ސެން ކްލާހަކާއި އަތޮޅުތެރޭގައި  10 ހުރެއެވެ. އެއީ މާލޭގައި 

ކްލާސްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް އެހީބޭނުންވާ ކުދިންނަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަށް  2014އިން  2008އަށް ބަލާއިރު  2014ފައިވާ ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެޑިއުކޭޝަންއިން އާންމުކޮށް

ދަރިވަރުން ސެން ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް  1279ޖުމްލަ 

އަށް )އައި.އީ.ޕީ (ލޭން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެއްޗާއި އިންޑިވިޖުއަލް އެޑުިއކޭޝަނަލް ޕް

ރ ސްކޫލް ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދޭކަމަށް 2500/-ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އަހަރަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއި މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބޭނުންކުރުމަށް 

3.6 
7.5 

31.0 

52.0 

2.8 3.2 

ވަރަށްރަނގަޅަށް  
 ލިބޭ

އެކަށީގެންވާ  
 ވަރަށް ލިބޭ

އިތުރަށް  
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ބުނާނެއެއްޗެއް   ނުލިބޭ
 ނޭންގޭ

NA

 ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަތް 

 ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

 "އެފަދަ ކުދިންނަށް ކައުންސިލިންގ ދެވޭފަދަ ނިޒާމެއްވެސް ރަށުގައި އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް"  �

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއްކަސް ގްރޫޕް ފޯ-

 ކައުންސިލަރެއް މި ސްކޫލަކު ނުހުރޭ، އެކަމަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ". " �

 -ދަރިވަރެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
38 

ޔަވާދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް (ލޯފަންކުދިންގެ ބްރެއިލް ފަދަ އާލާތްތައް) ހޯދަމުންގެންދަނީ ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކި

ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ އެހީއާ އެކުގައިކަމަށާއި، މިތަންތަނުން ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ދެވޭ ތަޢުލީމު 

އި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާނުވާކަމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށާއި، މިކަމުގަ

 .36މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

 ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ މެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން  22.2.13

ސްކޫލް ފޯކަސްގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާމެދު 

ސުވާލުކުރުމުން އެފަދަ ކުދިންނާމެދު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް  މެއް ގެންގުޅޭތޯތަފާތުކުރުހައުލުގައި އެއްވެސް މާ

ވުރެ ބޮޑަށް  އެކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނަށްއަދި ނުގެންގުޅޭކަމަށް ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

މި  ލިބެމުންދާކަންވެސް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ސް އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ެއންމެންގެ ފަރާތުންވެ

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް  މިފަދަ ކުދިންނާމެދު ފަރާތްތަކުން މަދުވަރަށް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި 

ގެންގުޅޭކަމަށް  ސުކޫލްތެރޭގައިވެސް މިފަދަ ކުދިންނާމެދު ތަފާތުކުރުންއާއި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މުޖުތަމަޢު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ގޮތުން އެހެން ކުދިންނާ އެއްކޮށް އެއް ކުލާހެއްގައި އެފަހާގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އެފަރާތްތަކުން

ކުދިން ތިބެން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ބޭނުންނުވާކަމަށްވެސް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި  ހުންނަ

 ށްފައިވެއެވެ.ފާހަގަކޮބައެއް ބެލެނިވެރިން 

 
                                                           

 2014ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތައް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން 36

 ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

"ސެން ކްލާސްތައް ވަރަށް ރަނގަޅު، ކުދިންވެސް ވަރަށް އެހީތެރިވެ ހަދާނެ. ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު  �

 އެކުދިންނަށް ލޯބިދެވޭ، އެހެން ކުދިން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލުންތެރި"   

 -މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއްކަސް ގްރޫޕް ފޯ-

ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބޭ. ތަފާތެއް  "އޯޓިސްޓިކް ކުދިން އުޅޭ. އެހެން ކުދިންނަށް ވުރެ �

 ވެސް ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް ކުޅުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭ."   ނަށް ނުކުރޭ. އެކުދިން

 -ދަރިވަރެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ. އެކުދިންނާ ވަރަށް ގިނަކުދިން ބުލީކޮށް ހަދާ.  "ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން އެހާބޮޑު  �

 މިހާރު އެކުދިން ސްކޫލަކަށް ނާދޭ". 

 -ބައިވެރިވި ސުކޫލް ދަރިވަރެއް  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 ށް ވަރަށް ގޯސްކޮށް ހިތަނީ" ނަ"މުޖުތަމުއުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރޭ، ބައެއް މީހުން އެކުދިން  �

 -ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުގެނުމުގެ ފުރުޞަތު  22.2.14

ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފަރާތްތަކުން 

މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ޞަތު އޮތްކަމަށް ބައިވެރިން އެއްކުރެވުނު ރަށްތަކުގައި ސެން ކުލާސް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެފުރު

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ރަށްރަށުގައިވެސް އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތްކަމަށާއި، 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ނެތްކަން އެފަރާތްތަކުން ނު ތަމްރީއެކަމަށް ހާއްސަ ފަންނީ 

 

ކުދިންނާމެދު ތަފާތުކުރޭ. އެފަދަ ކުދިންނަށް  "ރަށުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ  �

މަގުމަތިން ފުރައްސާރަކޮށްވެސް ހަދާ. އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ރަށަކުން 

ކުދިންގެ  'ނޯރމަލް 'ނުދޭ. ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ޙާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ފޯރުކޮށެއް 

ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް. ޙާއްޞަ  'ނޯރމަލް'ތެރެއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ފޮނުވުމަކީ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެކުދިންނަށް ވަކިން ކްލާސް ނަގައިދިނުމަށް އެދުމުންވެސް 

އްވެސް ތަމްރީނު ކުރެވުނުކަމުގައިވޭ. އަދި އެ ޓީޗަރެ އިން ވަނީ ހަމަނުޖެހިފަ. އަދި އެކަމަށްޓަކައެކަ

 ޓީޗަރު މިހާރު ރަށަކު ނެތް"  

 -ބައިވެރިވި މަސައްކަތްތެރިއެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 ::ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު 

"އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ރަށަކުން ފޯރުކޮށެއް ނުދޭ. ގިނަ މީހުން  �

ކުދިންގެ ތެރެއަށް ތަޢުލީމު  'ނޯމަލް'ދެކޭގޮތުގައި ޙާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިން 

ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް. ޙާއްޞަ އެހީއަށް  'ނޯމަލް'އުނގެނުމަށް ފޮނުވުމަކީ 

ނުންވާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެކުދިންނަށް ވަކިން ކްލާސް ނަގައިދިނުމަށް އެދުމުންވެސް ބޭ

 ."އެކަން ވަނީ ހަމަނުޖެހިފަ

 -ބައިވެރިވި ބެލެނިވެރިއެއް  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 .". އެއީ އެކަންކުރަން އިސްނަގާނެ ބަޔަކު ނެތީމަ. އެއީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ"ނޯވޭ  �

 -ބައިވެރިވި ބެލެނިވެރިއެއް  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

"ހުރިހާ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވީނަމަވެސް ހުރިހާ ކުދިން ސްކޫލަކަށް  �

 ނާދޭ." 

 -ވި ފަރާތެއްބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 ކުދިންނަށް ރަށުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  22.2.15

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަކުދިންނަށް މާބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭކަށްނުހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ބެލެނިވެރިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ބައެއް މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިކުރާކަމަށް  އެކުދިން 

ފަރާތުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި  ފުލުހުންގެ ނުވަތަ  ރ އެންޑް ފެމިލީރަށްރަށުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ

އިވެއެވެ. އަދި ސުކޫލްގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް އެކުދިން ބައިވެރިކުރާކަމަށް ބައެއް ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފަ

   އެކުދިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދެވޭކަމުގައި ސުކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން  2.2.16

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްނުދެވޭކަމަށް މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ވަރަށް 

ގިނަފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ އެއްވެސް 

ރަށްރަށުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އް ނަމަވެސް ބައެޕްރޮގްރާމެއް ރަށުގައި ނުހިންގޭ ކަމަށެވެ. 

މަސައްކަތް އެގޮތުން މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެވޭކަމަށް ވަރަށް މަދު ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި  ދަސްކޮށްދޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުން ފޯކަސް

. އެގޮތުން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެރަށްރަށަކީ ސެން ކުލާސްތައް ހުންނަ ރަށްރަށް  މިކަމާއި، ން އިވެރިވި ފަރާތްތަކުބަ

ދަސްކޮށްދޭކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން  މަސައްކަތް އެކިުދންނަށްފެހުމާއި، މާޖެހުމާއި އަދި ކެއްކުން ފަދަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ::ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު 

ވާނީ "ސްކޫލުގައި ބާއްވާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައިވެސް އެކުދިންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު  �

 ހުޅުވާލެވިފަ".

 -ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ބޭފުޅެއްބައިވެރިވި  ވަރާތަކުގައިމަޝް  ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ލް ގައިޑް ރއުޓް އަދި ގާ ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިކުރަން ހުރެއްޖެނަމަ އެކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދެވޭ. ސްކަ" �

 ތްތައް މިސާލަކަށް ކޭމްޕް ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުން ކެއްކުން ފަދަ ކަންކަން ކިޔާދޭ." އިން ހިންގާ ޙަރަކާ 

 -ޒުވާނެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 :ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު 

 ވޭ." ޙާއްޞަ ކްލާހުގައި ފެހުމާއި ގޮށްހަރުކުރުމާއި ކެއްކުން ފަދަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެ " �

 -ވި ފަރާތެއްބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ  3.1

 ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ފޭރާމާއި، ހިޔާވަހިކަން، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް، ރަނގަޅު ކާނާއާއި ސާފު ފެން ފުދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް، ދިރިއު

  37މިންވަރަށް ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު އަދި ޞިއްޙަތައް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  12ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ (

އަހަމިއްޔަތުކަން ދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަ މި މާއްދާގައި ރޯގާއާއި، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި އަދި 

ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި، ފަރުވާދިނުމާއި، ަބލިފެތުރުނަ ނުދިނުން އަދި ތިމާވެއްޓާއި  މަސައްކަތުގެ

. މީގެ އިތުރުން މި 38ސިނާއީ މަސައްކަތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ހުރިހާ ގޮތަކުން ރަގަޅުކުރަންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  24އިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބަ

ވިހެއުމުގައާއި ޅަފަތުގައި މަރުވާކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

  39ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ޞިއްޙަތާބެހޭ ގިނަ  24ތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު

ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތޭރެގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދީ ތަރައްޤީކުރުމާއި، 
                                                           

 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  37
  38 1966އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ، 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  
 1989ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ، 1966 މުޢާހަދާ  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  39

، ދަސްކޮށްދެވޭ. ކްރިއޭޓިވް އެއްޗިސް ހަދަން ދަސްކޮށް ދޭ. ނެށުންހިނގާފައި ވޭ. ލިޔަން " �

 ނަށް ކެޓެގަރީ އެއް އޮވޭ"  ންމަދަހަ ފަދަ މުބާރާތް ތަކުގައި އެމިހު، ރައިވަރު

 -ދަރިވަރެއްވި ބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

ންވެސް ތިބޭ. ކައުސިލުން ނުކުރަނީ އޭ ބުނެ ނުހިންގާ. ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދި" �

ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ތިބެނީ. ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު އެކުދިންނަށް ޙާއްޞަ 

 ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ." 

 -ބެލެނިވެރިއެއް ވި ބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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ނޑު އަންހެނުންނަށާއި  އްޓަންރަގަޅު ކާނާއާއި ސާފު ބޯފެނާ އަދި ތިމާވެށި ސާފުތާހިރުކޮށް ބަހަ ބާރުއެޅުމާއި، މާބަ

ވިހައިގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތް ހޯދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިއާއެކު 

ރި ކާނާއާ ފައިދާ ހު ، މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށް، ޚާއްސަކޮށް މައިންބަފައިންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާއި

ބެހޭގޮތުންނާއި، ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ފައިދާއާއި، ތިމާވެށި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމާއި، ނޭނގިހުއްޓާ ދިމާވެދާނެ 

އެކްސިޑެންޓަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގު ދަޢުލަތުން ފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ލާ ރޭވުމާ ބެހޭ ތަޢުލީމާއި، ސިއްޙީ ގައި ރައްކާތެރި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް ތަރައްޤީކޮށް، ޢާއިއަދި މި މާއްދާ

ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ، ޒަމާނުއްސުރެ އާދަކާދައިގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

ހުއްޓުވުމަށް މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް  ކުޑަކުދީންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ކަންތައް

  40.ކުރަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

މީ މުޢާހަދާއަށް ބަލާއިރު މި މުޢާހަދާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާ

މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ވަނަ މާއްދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް  25

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން 

އަތްފޯރާ އަގުގައި  މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި، އެއްފެންވަރެއްގައި އަދި އެއްފަންތިއެއްގައި ހިލޭ ނުވަތަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ޞިއްޙީ އަޅާލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި، މި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްހަތާއި، ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، އާބާދީއަށް ބިނާކޮށް ހިންގާ ޢާންމު ޞިއްޙަތާބެހޭ 

ތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުއަކާ އެންމެ ޕްރޮގްރާމް

ކައިރިން، ރަށްފުށު ސަރަހައްދުތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތައް، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ 

އް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަ

އިތުރު ތަކުލީފެއްނުލިބޭގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ޞިއްޙީ 

ރާ ތަންތަނުގައި، މި ންސް އަދި ލައިފް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ޤާނޫނުން ހުއްދަކުއިންޝުއަރަ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން މަނާކޮށް، އެޚިދުމަތްތަކަކީ 

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހަދަންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، ކަރާމަތާއި، އަމިއްލަ ނަފްސު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އަދި އި

އިތުރުކުރަންވާނެކަމާއި، ޞިއްޙީދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން އެހެންމީހުންނާ އެއްފެންވަރެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް 

ނުމާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި 

ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ންބުއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ޞިއްޙީ އަޅާލުމެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތެއް ނުވަތަ ކެއި

   41.މަނާކުރަންވާނެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ

                                                           
 1989ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  40
 2006ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވަމީ މުޢާހަދާ  41



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
 

 
43 

ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ 

  ކޮށްފައެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ އަހަރު ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައި، ތަސްދީގު 2012

) މަގްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމު ދަޢުލަތުގެ ޙަރަދުގައި 2017/4(

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު، އެކަން ކުރާނެ އުޞޫލު އެކަށައެޅުމާއި، ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނާއި މީހުންނެކޭ 

ގައި އުޅެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޙާއްޞަ އިނާޔަތްތައް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ދިނުމާއި، އެއްފަދައިން ދުނިޔޭ 

އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާ ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ 

ންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ފަރުވާކަމުގައި ހެދުމާއި، ތެލެސީމިއާއަށް އިތުރުން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ދޭ ފަރުވާއަކީ އެ

ބޭސްކުރުމުގެ އިތުރަށް ތެލަސީމިއާގެ ސަބަބުން އެ ކުދިން ހުށަހެޅޭ އެހެން ބަލިތަކުން އެ ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި 

   42.ފައިވެއެވެ ދަޢުލަތުގެ އެހީތެރިކަމާއި، މަދަދުވެރިކަން ލިބޭނެގޮތް ހޯދައިދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށް 

ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޢާންމު ޞިއްޙަތު  7/2012ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ވާގޮތަށް ސާފު ފެނާއި، ކާނާއާއި، ތިމާވެއްޓާއި ދިރިއުޅޭ މާޙައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް 

ހެއްޓުމާއި، ސާފު އަދި ޞިއްޙަތައް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ފޯރުކޮށިްދނުމާއި، ޢާއްމު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބެ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ،މީގެއިތުރުން 43.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވެއެވެ

ރަންސްގެ ފައިދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ އަސޯޝަލް އިންޝު ވަނަ މާއްދާގައި 26ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ 44ކުއްޖަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ންސްގެ ޚިދުމަތްއަރަވަނަ މާއްދައިގެ 'އީ'ގައި ޞިއްޙީ އިންޝު 25ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

އަދި މި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  45.ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޤައުމީ ނިޒާމްގެ ޤާނޫނު) ވަނީ ޝުއަރަންސްގެ އިން  ނަންބަރު ގާނޫނު (އިޖްތިމާޢީ ސިއްޙީ 15/2011ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އަޤްވަމީ މުޢާހަދާގައިވާ ގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްތަސްދީގުކޮށްފައެވެ. މީ 

ނަންބަރު ޤާނޫނުގައި (ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި  8/2010ގިނަ މާއްދާތަކެއް 

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ހިމަނާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ކުޑަކުއްޖާއާއި މައިމީހާގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުިހންމުކަން ފާހަގަކޮށް 

ނުގައި (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ނަންބަރު ޤާނޫ  9/91ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 

 ހެލްތު ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާރލްޑް  1990ދިނުމަށްޓަކައި  ގާތުން ކިރުދިނުމަށް ހިތްވަރު

ޓްމިލްކް ސަބްސްޓިޓިއުޓްސް' ގައި އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑް އޮފް މާކެޓިންގ އޮފް ބްރެސް

                                                           
2012ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 42
 1966އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ، 2012ޢާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު  43
 1989ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  44
 2006ހުންނަމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާހަދާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 45



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
44 

ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޢާއްމު ޤާވާއިދާ ބެހޭ ޤާނޫނު)  2008/6ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ކޯޑް ތަސްދީގުކުރުމަށްޓަކައި 

"ގާތުންދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށްދޭ ކިރުގެ ބާވަތްތައް،  ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންވަނީ 

 2008ޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތުގެ ގަވާއިދެއް" ދިވެހިރާއް

ނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޅަފަތުގެ  ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވެއެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ މައިގަ

ނޑު އަންހެ ބުމަށާއި، އްނުންނާއި، ގާތުން ކިރުދޭ މައިންގެ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބޭތިކުދިންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، މާބަ

އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި އަދި އެދެވިގެންވާ ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޅަފަތުގައާއި އެއަށްފަހު ދެވޭ ކިރުގެ ބާވަތްތަކާއި، 

ގެ ތުން އެފެއްދުމުގެ ފެންވަރާއި، އެތަކެތި މާކެޓް ޅަފަތުގެ ކުދިންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ކާނާ އަދި ބުއްފުޅިއާއި ބުއްފުޅީ 

ނޑުތައް  ކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ބޭނުންކުރާނެ ރަނގަޅުގޮތުގެ އިރުޝާދު ދީ، އޭގެ މިންގަ

އާލާކޮށް  މަހުގައި ހަމައެކަނި ގާތުން ކިރުދިނުން 6ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުއާްޖގެ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ 

އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ހަމައެކަނި ގާތުން ކިރުދޭ ދުވަސް ފާއިތުވުމަށްފަހު އިތުރު އައު ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ކުއްޖާގެ 

އަހަރާހަމައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ދުވަސްވަންދެން ގާތުން ކިރުދިނުން  2ކާނާއަށް ތަޢާރަފުކުރުމާއެކު ކުއްޖާގެ އުމުރުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާއެ ކު ދަމަހަށްޓަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިޤަވާއިދުގައި ކަ

ނޑުތަކާއި، މަނާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ އުފެއްދުންތަކު   ،ނަމަވެސް 46.ގައި ލޭބަލްކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް 

 2009މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   (2008)ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި އަހަރު 

ކާ އެކު މަޝްވަރާކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެގޮތަކާ މެދު ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި މި ޤަވާއިދު މިހާރު  2014ގެންދެވުނެވެ. އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2015ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

  47.ކަކަށް ބަހާލައިގެން މި ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެމަރުހަލާތަ 

ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ގިނަ މާއްދާތަކެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ އެކި ބާވަތުގެ ކިރު 

އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެއްވެނީ ގެ ތެރެއިން އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އޭ

ކުރާއިރު "ކުޑަދަރިފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މައިމީހާގެ ގާތުންދޭ ކިރު" މިހެން  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކިރެއް އިޝްތިހާރު

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެކަން ، ޢާއްމު ލިޔުންތައް ހުންނަ ވަރަށްވުރެ ކުޑަނޫން މިނެއްގައި

 ވަނަ މާއްދާގައި މައިމީހާގެ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް  20ކޮށްފައިވާ މާއްދާއެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ ބަޔާން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކިރުގެ ބާވަތްތައް (ސްޕެޝަލައިޒްޑް ފޯމިއުލާ/ އިންފަންޓް ފޯމިއުލާ ފަދަ ބާވަތްތައް) 

އާއި، ތުނބާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖައްސާ ތުނބާއި އަދި ބުއްފުޅި އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމާއި ބުއްފުޅި

 . 48ތައްޔާރުުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވެސް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

 

                                                           
 2008މުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތުގެ ގަވާއިދު ގާތުންދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށްދޭ ބާވަތްތައް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރު 46
  2015 ސަރވިސަސް އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުމޯލްޑިވްސް ބްލަޑް  47
 2008ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު  48



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
 

 
45 

 ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިންނަށް ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް  33.2

ދަށުން 'ތެލަސިމިއާ އެންޑް ށް މާލޭގައި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް ގެ ތެލެސީމިޔާ ބަލީގެ ކުދިންނަ 

ވަނަ 2012ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މި މަރުކަޒުގައި  އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރުގެ' ނަމުގައި މަރުކަޒެއް

 ރެޖިސްޓަރ ދިން ކު  814 ވަނަ އަހަރު  2014ކުދިން އަދި   787 ވަނަ އަހަރު  2013ކުދިން،  769 އަހަރު

ތެލަސީމިއާ އަށް ވެފައިވެއެވެ. ތެލެސީމިޔާ ބަލީގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާރވިސަސްގައި 

 15އިންނާއި  މެޑިކަލް އޮފިސަރ 02ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ،  01، ޑިސިންކޮންސަލްޓަންޓް އިން މެ 01ޚާއްސަ 

ވަނަ  2015ގެންދެއެވެ.  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ކައުންސިލަރުން  2ނަރުހުންގެ އިތުރުން ލެބޯޓަރީ ޓެކްނީޝަނުންނާއި 

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ އޮނިގަޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ދެވޭ 

 01ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ހެމެޓޯލޮޖީ،  01ޓްރިކްސް، ސަލްޓަންޓް އިން ޕީޑިއޭކޮން 01ޙިދްމަތް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ސީނިއަރ ކައުންސެލަރގެ އިތުރުން އިތުރު ނަރުހުންނާއި، ކުދިންނަށް ދޫކުރެވޭ  01ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ޕެތޯލޮޖީ، 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް  ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ، ކުރުމަށް ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓުންނާއިބޭސް ދޫ 

 49.އްޒަފުން ވަނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެވަބަލަހައްޓާނެ އެކަމަށް ޙާއްޞަ މު

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް 

ދިނުން، ލޭއެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުން، ލޭ އެޅުން، ލޭ ފޯރުކޮށްދިނުން، ދެއްކުން، ކައުންސިލިންގ 

ނޑުގެބައި ބޭރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބޭސްތަކާއި ލޭ އެޅުމަށް ފިލްޓަރ ދޫކުރުން  ތެލަސީމިއާ ޓެސްޓް ހެދުން އަދި ދަގަ

ދުމަށާއި، ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތް ޓެސްޓްތައް އަދި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެ  ހިމެނެއެވެ.

ެހދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތެލަސީމިއާ ކުދިން ފޮނުވުމާއި، ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޭ ހޯދުމަށް ބްލަޑް 

ރުމަށާއި، ކޭމްޕްތައް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތެލަސީމިއާއަށް ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކު

ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޢާންމުންނަށް 

ތެލަސީމިއާ އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހިލޭ ތެލަސީމިއާއަށް ޓެސްޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ތެލަސީމިއާ 

ވާގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފައާއެކު "ޓްރީޓްމަންޓް ކުދިންނަށް ދެވޭ ފަރު 

ގައިޑްލައިންއާއި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް" ރިވިއުކުރެވި، ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެއަށް އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ 

ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރާންސްފިއުޝަން މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން  ސަރވިސަސްގައި މަސައްކަތްކުރާ  އިތުރުން، މި

   50.ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިުތރު ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ތެލަސީމިއާގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހިތުގެ ބަލިތަކާބެހޭ 

ލިތަކާ ބަލިތަކާބެހޭ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން، ސްރީލަންކާގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ބަ

ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގައި ތެލަސީމިއާ  2014ނޮލޮޖިސްޓަކާއި، ހީމޮޓޮލޮޖިސްޓެއް އެންޑޯކްރި

އްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުދިންނަށް ފަރުވާދީފައިވެއެވެ. މިފަދަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން ދެމެހެ

                                                           
 2014،2015މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  49
 2015މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  50
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ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ 'ވިޒިޓިންގް ސުޕަރސްޕެޝަލިންޓުން'ގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ތެލެސީމިއާ 

މަތް ލިބޭނެ މަގު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސްޕެޝަލި

ސަރވިސަސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ލޭ ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލޭ 

މިއާ ބަލި ހުރަިކން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލޭ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާކަމަށާއި، ތެލަސީ

ޑީ.އެން.އޭ ޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި އެޚިދުމަތް މި ސަރވިސަސްއިން މިވަގުތު ދެވެން ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 

ޑިވިއަން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޑީ.އެން.އޭ ލެބެއް މި ސެންޓަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މޯލް 2015

ނޑުގެބައި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރެ ވޭ ބޭސްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދަގަ

ސްޓޮކް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ބޭސް 

ދަތިތަކެއްކުރިމަތިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް، މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭސްފިހާރަތައް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް 

ވަނަ އަހަރުތެރޭ  2014ބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވި، އެކުއްޖަކު ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅަކުން ބޭސް ލި

  51.އެޚިދުމަތް އަތޮޅުތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

ލީގެ ކުދިންނަށް ރަށުގައި ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ތެލެސީމިއާ ބަ

ލިބެންހުރީ ކޮންކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ އަދި އެ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި އިންތިޒާމްތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

ސުވާލުކުރުމުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ރަށުގައި އެޚިދުމަތްތައް ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރަށުގައި ޚިދުމަތްތައް 

ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ފަރާތްތަކަކުންނެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަމަށް  ލިބެން

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަދު ރަށްރަށުގައި 'ކްރޮސް މެޗް' ހެދުމާއި 'ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން' ހެދުމާއި ބްލަޑް ބޭންކު ރަށުގައި 

ތައް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޚިދުމަތް

އެފަރާތްތަކުން ދާންޖެހެނީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ނުވަތަ މާލެއަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިއެވެ. ލޭ ހޯދުމުގައިވެސް 

ގިނަ ފަރަތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މެޗްވާ ދަތިވާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ

 ޑޯނަރއެއް ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެވެ.

                                                           
 2015ލޫމާތު ހޯދާފައިވާ މަޢުމޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިން  51

 ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު::

 ކު ރަށުގައި އުޅުނު. މި ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ޙިދުމަތެއް ރަށަކުން ނުދެވޭ. މި ކުއްޖަ ތެލަސީމިއާ އެއް" �

އިލާއިން ފެރީގައި އާކުއްޖާ ލޭއަޅަންޖެހެނީ އެއަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ދާން. މިހާރު އެ 

 ދަތުރުކުރަން ދަތިކަމުން ވަނީ އެއަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ބަދަލުވެފަ" 

 -ބެލެނިވެރިއެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

 



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
 

 
47 

 

 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  33.3

އޯގަނައިޒޭޝަން  ހެލްތުގައި ވަރލްޑް  1967ޤައުމީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ފަށާފައި ވަނީ 

(ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗިލްޑްރެންސް އެމަޖެންސީ ފަންޑް (ޔުނިސެފް)ގެ 

ވަނަ އަހަރުގައިއެވެ. މި  1985ފަށާފައިވަނީ އެހީގައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް 

ނޑުމީހުން  ނޑު މަގުޞަދަކީ ވެކިްސންދީގެން ރައްކާތެރިކުރެވޭ ބަލިތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި މާބަ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަ

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަދި އެފަދަ ބައްޔެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ބަލައި ތަޙްލީލުކޮށް، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް 

އަށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  95ކަތްކުރުމެވެ. މިގޮތުން ވެކްސިންގެ ކަވަރޭޖް %މަސައް

 95މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، ޕޯލިއޯ ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމެހެއްޓުމާއި، މީސަލްސްގެ ރޭޓް %

   52.ދަނުވެ ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެއަށް ދަށްކުރުމާއި، ޑިޕްތީރިއާ ފަދަ ބަލިތައް އިޔާ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޤަވާއިދުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެކްސިންއާއި ވެކްސިން 

 ހެލްތު ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ކޮންސިއުމަބަލްސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވާކަމަށް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން ޢާއްމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ 

 . 53.އޭއިން ކުރާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތައް އެޗް.ޕީ

ނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވެކްސިން ޝެޑިއުލްއެއްގެ މަތިން   5ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އައު ވެކްސިން  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށެވެ. އަދި ކަ

 54.ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކުރާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޅަފަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވެފައި 

ތަކެއް އަތޮޅުތެރެއާއި މާލޭގައިވެސް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ހުންނަންޖެހޭ ކުއްޖަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތް 

ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ވެކްސިން ދިނުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ މައިންބަފައިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން 

ވޭކަމަށާއި، ތަފާތު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ވެކްސިންގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާއްމުން މަޢުލޫމާތު ދެ

އަހަރު  5ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 

                                                           
 2015ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 52
 2015ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 53
 2015ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 54

މާލޭގެ އެކަނި  އެކަމަކު ލޭ ހޯދަން ވަރަށް އުދަގޫ.  .ހިލޭ ލިބޭ ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރ އިން ލޭ " �

 ރަށުން ލޭއަޅަން މާލެ ނާދެވިގެން ކުއްޖެއް ނިޔާވި"   .ލޭއަޅަން ފަސޭހައީ 

 -ބެލެނިވެރިއެއް ވި ބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -
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އިތުރުވެފައިވުމަކީ މި  98.5ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ނިސްބަތް % ދުވަހުގެ ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު

ޕްރޮގްރާމްއަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ރަމްޒުކޮށްދޭކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް 

މި ޕްރޮގްރާމްއަށް  ބަފައިން ގިނަވަމުންދާކަމީ ކުރިމަގުގައި ންކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މައި

 55.ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ކިރުވުމާއި  5ދަމަނަވެށިން (ކުރީގެ މާލޭ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން) މާލޭގައި 

ބޭސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދެއެވެ. އޭ އަދި ފަނީ(ނިއުޓްރިޝަނަލް ސްޓޭޓަސް ބެލެހެއްޓުން)، ވެކްސިންދިނުމާއި، ވިޓަމިން 

ދަމަނަވެށިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ދިނުން (ނެޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ވެކްސިން) 

 ތުރުން މީގެ އި 56.ބޭސް)ގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ  ބެލުމާއި، ވިޓަމިން އޭ، އަދި ފަނީ  އަދި ގްރޯތް މޮނިޓަރިންގ (ބަރުދަން 

ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައެވެ. އަދި ބިދޭސީ ކުއްޖެއްނަމަ  10/-އޮޕްޝަނަލް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޖަހާ ކޮންމެ ވެކްސިންއަކަށް 

   57.ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައެވެ  20/-ޖަހާ ކޮންމެ އޮޕްޝަނަލް ވެކްސިންއަކަށް 

އި ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ދަމަނަ ވެށިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ދިނުމާ 

މަސައްކަތުގައި މިހާރު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ 

ރޑް މިހާރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި  އިތުރުން  ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސިރިންޖް އަދި ވެކްސިން ކާ

މުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޑިސްކާރޑް ބޮކްސް ލިބުމުގައި ބައެއްފަހަރު ވަރަށް މަދުން ނަމަވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަން ލިބެ

އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވެކްސިން ގެނައުމަށް ވެހިކަލްއެއް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، މިހާރު 

ކަންވެސް އެފަރާތުން  ގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ގޮސްގެންވެކްސިން ގެނެސްހަދަނީ ދަމަނަވެށީ

ވެކްސިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ،ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އިތުރުން، މިތަނަކީ ދުވާލަކު  މީގެ  58.އެވެފްރިޖެއް ހޯދުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ

އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބަރުދަން ބެލުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުދިން އަންނަ  200އާއި  150އެވަރެޖްކޮށް 

އިސްކޮޅު ބަލާ ސްކޭލް  1ކިރާ މެޝިން (އިންފެންޓް) އަދި  1ތަނަކަށްވެފައި، މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ 

ންޓް) ކަމާއި، އިތުރު ކިރާ މެށިނާއި (އިންފެންޓް)، އިސްކޮޅު ބަލާ ސްކޭލް (އިންފެންޓް) ފަދަ ތަކެތި (އިންފެ

 ލިބުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އް ގެ ރަށްތަސެންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނެވެ. ރާއްޖޭ ހެލްތުއަތޮޅުތެރޭގައި ވެކްސިންގެ ޚިދުމަތްދެނީ 

އެތުރިފައިވާ ގޮތުންނާއި، މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި، ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ވެކްސިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ 

މީގެ  59.ން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެކުދިންނަށް ޤަވާޢިދުން ވެކްސި

ނޑު މީހުންނަށް ދިނުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ  އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭތަނަކުން ކުޑަކުދިންނާއި މާބަ

                                                           
 2015ދަމަނަވެށިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  55
2014ދަމަނަވެށިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު 56
 2015ދަމަނަވެށިން ފޯނުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  57
 2015ދަމަނަވެށިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  58
 2015ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 59



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ލިބޭ ތަންތަނުން ވޭނެކަމާއި ހުރިހާ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްވެކްސިން، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެ

އަދި އެހެނިހެން ވެކްސިންތައް މަދުވެގެން  ،އުފަންވުމާއެކު ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ކުއްޖާ ގެއަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ދީ

މާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ދެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ވެކްސިން ރައްކާތެރިކަ

(ކޯލްޑް ޗެއިން މެއިންޓެއިން) އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި، ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ފޯކަލްޕްއިންޓެއް 

ނޑައެޅިފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ   60.ކަ

ގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފޯކަސް ރަށުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދްމަތް ލިބޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން މި ދިރާސާ

އަދިވެސް ބައެއް މައްސަލަތައް  ،ނަމަވެސް ގުރޫޕަކުންވެސް އެ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިން ދިމާވާކަމަށް ވަރަށްމަދު ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވެކްސިން ހޯދަން ދާއިރު ވެކް

 ނުލިބުމުގެ ވާހަކައާއި ވެކްސިން ދޭންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ވެކްސިން ނުދެވޭ ވާހަކެައވެ.

 

 ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ  3.4

ނޑަކީ މޯލްޑިވްސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ގެނައުމުގައި ބަލާ މިންގަ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ  އެޗް.ޕީ.އޭއިންމެޑިކަލް ކައުންސިލްއިން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރީ ކަމުގައި 

އުންސިލްއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުމުގެކުރިން އެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ގެނެވެނީ މެޑިކަލް ކަ

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެޑޮކްޓަރަކީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޝަރުތުހަމަވާ ޑޮކްޓަރެއްކަން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އެޗް.ޕީ.އޭއިން ގައި ކަމަށްޔަގީންކުރުމަށްފަހު، އެ ކައުންސިލްއިން ދޫކުރާ ލައިސެންސަށް ބެލުމަށްފަހު

 އެޗް.ޕީ.އޭއިންރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ނުތިބޭނެކަމަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ 

 2014ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތުއްޑޮކްޓަރުން، ލިބޭ މިންވަރަކުން، ބޭތި

 11އަތޮޅެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ  11ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ 

ދިޔައެވެ. އަދި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) އަދި އަތޮޅު  ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ހޮސްޕިޓަލްތައް މެދުވެރިކޮށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ 'އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްތައް' ޑޮކްޓަރުން ެއ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތްތަންތަނަށް ގޮސް، އެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އައުޓްރީޗް  އެޗް.ޕީ.އޭއިން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގައި

                                                           
 2015ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 60

 ::ހިޔާލު   ބައިވެރިންގެ 

 "ބަރާބަރަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ލިބެމުން"  �

  -ވޯކަރއެއް ހެލްތުވި ބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 އެޗް.ޕީ.އޭއިންށްދޭކަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިމާރޖެންސީގައި ނަމަ ރިފަރަލް ސިސްޓަމްތައް މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ 

  61.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައްކަމަށް

އަދި ބައެއް  ރުން ނުލިބުމާއި، މުސާރަ އާއި ިއނާޔަތްތައް ކުޑަވުމާއި، ރަށްރަށުގައިކަންތައްތަކަކީ، ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަ

އަތޮޅުތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރުން އެރަށްރަށުގައި ތިބުމަށް 

ގޮތާމެދު   އުޒުރުވެރިވުމާއި، ރަށްރަށުގައި ތިބުމުގައި ދިމާވާ އެކި އެކި ދަތިތަކާއި، ކެއިން ބުއިން އިންތިޒާމްވެފައި އޮންނަ

ޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ ސްޕެ ،މެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންއުޒުރުވެރިވުން ހި

އަޅާބަލާއިރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން 

ވަސްވަރު ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ސަބަބުތަކާހުރެ ބައެއް ދު

 62.ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ހެލްތުޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑެމުންދާކަން 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ރަށުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުގައި ހުރޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން މި ދިރާސާގައި 

ރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ނުހުންނަކަމަށެވެ. އަދި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަ 

ރަށްރަށުގައި ހުންނަނީ އާންމު ބަލިތަކުގެ  އަތޮޅުގައިވެސް އެފަދަ ޑޮކްޓަރެއް ނުހުންނަކަމަށާއި، މި ،ހަމައެހެންމެ

. އެހެންކަމުން މިފަދަ ރައްރަށުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފައި އަތޮޅުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމުގައި އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ މާލެއަށް އެ ޚިދުމަްތ ހޯދުމަށްދާންޖެހޭކަމަށާއި، އަލަށް ކިޔަވައިގެން އަންނަ ތަޖްރިބާލިބިފައިނުވާ 

ވޯކަރއެއް  ހެލްތުރިވި ޑޮކްޓަރުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ ވާހަކަވެސް ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެ

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ތިބިމަކަށް ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން 

ރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އަދިވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާކަމަށް ގިނަފަ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯދުމަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ބައެއްފަހަރަށް 

ފޯކަސް  ގެގުނު ބެލެނިވެރިންއެޑްމިޓްކުރާނެ އެނދެއް ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހޭ ފަހަރުވެސް އަންނަކަމަށް މާލޭގައި ހިން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިގަގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކު 
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 ބޭސް ރަށުން ލިބެން ހުރުން  ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އާއި  33.5

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި 'ނިއުބޯން ކޯނަރ' އަދި  121ސާކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 'ސެްޕޝަލް ނިއުބޯން ކެއާ  2ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 'ނިއުބޯން ސްޓެބަލިޒޭޝަން ޔުނިޓް' އަދި  14

ފައިވެއެވެ. ބަކީ ހުރި ރަށްރަށުގައި، މި ޔުނިޓްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ޔުނިޓް' އެއް ޤާއިމުކޮށް

ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފަސޭހައިން  އެޗް.ޕީ.އޭއިންކުރެވެމުންކަމަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޕްރީ/ޕްރައިމަރީ  ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަކަން އެފަރާތުން 

 ::ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު 

ށަށް ފޮނުވުމުން އެކަމުގެ ރަންނަ ޑޮކްޓަރުން ރަށްތަޖުރިބާނެތް އަލަށް ކިޔަވައި ނިމިގެން އަ"  �

ގެއްލުންވޭ. ރާއްޖެތެރެއަށް ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ޑޮކްޓަރުން. ސަބަބަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ 

ބަލަންޖެހޭނެތީ. މިދޭތެރެއިން އައި ވަރަށް ރަގަޅު ޑޮކްޓަރެއްވެސް މިހާރުވަނީ އެހެން ރަށަކަށް ކޭސަސް 

 .ބަދަލުކޮށްފަ. ރަގަޅުނޫން ޑޮކްޓަރުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ އެދުން ސަރުކާރުން ބަލައެއް ނުގަނޭ

ށް ދައްކަން ޖެހިގެން ހުރި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ޑޮކްޓަރަ

 ރަށަށް ދާން ފެރީ ނުލިބުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވޭ". 

 -ބައިވެރިވި ފަރާތެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

  .ބޮޑު ވައިރަލެއް އުޅެންޔާ ހުރިހާ ޑަކުޓަރުން ލީވްގަ  ހުރޭ އެކަމަކު ދައްކަން ވަރަށް އުނދަގޫ.  " �

IGMH .ޫޑަކުޓަރުގެ  ،ރެއް ނުލިބޭ، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނުލިބެނީނަމްބަ ގަ ވަރަށް އުނދަގ

 ."   ރައްޓެއްސަކަށް ގުޅަން ޖެހެނީ

 -ބެލެނިވެރިއެއް ބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

. ރަށުގައިވެސް އަތޮޅުގައިވެސް ނެތް. އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ މާލެ ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކަސް ނޫން" �

ބޭހެއްވެސް ރަށަކުން ނުލިބޭ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ފެރީއެއްވެސް ނޯވޭ. ވުމާއެކު ސިއްހީ  .ގޮސްގެން 

 ފަރުވާ ހޯދުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ." 

 -ސުކޫލު ދަރިވަރެއްވިބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -

މެޑިކަލް އޮފިސަރ އެޚިދުމަތް ނެއްތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ.  "ނެތް. ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް �

ބޮޑު ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ގެންދަނީ ނުވަތަ އެތަނުގެ  މިހާރު ފޯރުކޮށްދެނީ. މާ 

 ޑަކްޓަރުންނަށް ރެފަރ ކުރަނީ."  

 -ބައިވެރިވި ފަރާތެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ގްރޫޕް ފޯކަސް -
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ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ވިޓަމިން އޭ އަދި ފަނީ ބޭސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އޭ ދިނުމުގެ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވިޓަމިން  ،ޕްރޮގްރާމުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ހެލްތުއެޑިއުކޭޝަންގެ ސްކޫލް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަޔަޑައިސްޑް ލޮނުގައި އެކުލެވޭ  އެޗް.ޕީ.އޭއިންޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިވާކަމަށް 

މިންވަރު ޓެސްޓްކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް ނެތުމާއި، ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެފް.ޑީ.އޭ)އިން އެފަދަ ަކންކަމަށް 

އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން އެޗް.ޕީ.އޭއިްނ  އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ 

 63.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއާއި ބޭސް ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު 

ދަ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ލިބެންހުރޭތޯއާއި، މި ވަސީލަތްތަށް ތަނުގައި ނެތްނަމަ އެފަ

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ރަށުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ފަރުވާއާއި ބޭސް 

 މަދު ފަރާތްތަކަކުންނެވެ.  ނުލިބޭކަމަށެވެ. ފަރުވާއާއި ބޭސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަޢުލަތުން ލިބެންވާ އެހީތެރިކަން 

ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަށުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުގައި ޑޮކްޓަރުން 

ބުން މާލެއަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަމުގައި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނެތުމުގެ ސަބަ

އަދި އެކަމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ދިމާވާ ކަމަށާއި އަދި ފައިސާގެ ދަތިކަން ދިމާވާ ކަމަށްވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

                                                           
  63  2014ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 

 ::ހިޔާލު    ގެ  ބައިވެރިން  

އަގުބޮޑު ބޭހެއް  ދިއްދޫއަށް ފުރައިގެން ދާންޖެހެނީ. ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްތައް ނުލިބޭ." �

 އާސަންދައިން ވެސް ނުލިބޭ". 

 -ތްތެރިއެއް މަސައްކަ ބައިވެރިވި ފޯކަސްގުރޫޕްގައި-

ގަންނަނީ. ނޫނީ  ތައް އެކަނި. ބޭސް ސިޓީ މާލެއަށް ފޮނުވައިގެންނުލިބޭ. ލިބެނީ އާދައިގެ ބޭސް "  �

ލީ ދަތިވަނީ. ގެންނަން ންޝަ◌ިމިރަށުގައި ބޭސްހުރި މީހެއްގެ އަތުން ހޯދަނީ. ސަރުކާރުން ފައިނޭ 

 އުދަގޫވީމަ ނުގެންނަނީ. އަގުބޮޑު ވީމަ ގެންނަން ބޭނުން ނުވަނީ".  

 -ދަރިވަރެއް ބައިވެރިވި ފޯކަސްގުރޫޕްގައި-

 ނުލިބޭ. ސަރުކާރުން މިރަށަކީވެސް އޮންނަ ރަށެއްކަމާއި މިރަށުގެ މީހުންގެވެސް ޙައްޤުތަކެއްވާކަން "  �

 ދެނެގަނެ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޑޮކްޓަރުން މިރަށަށް ފޮނުވުމާއި ބޭސް ފޮނުވުން މުހިއްމު". 

 -ފޯކަސްގުރޫޕްގައި ބައިވެރިވި ބެލެނިވެރިއެއް-
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 އަހުލުލުވެރިކުރުވުން  ކުދިންނާއި ޅަފަތުގައި މަރުވާކުދިން މަދުކުރުމަށް  ވާ ގައި މަރު ވިހެއުމުގެ ތެރޭ  33.6

ނޑު ދުވަސްވަރުގައި ޑޮކްޓަރަށް  ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މާބަ

ހުންނާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިްނ ދައްކައި ޗެކަޕް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް 

ރޑްތައް އެއް އުޞޫލެއްގެމަތިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރުގެ ރިކޯ

ރޑް ތައްޔާރުކޮށް، ޕްރިންްޓކޮށް، ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް  ރޑް ކާ ނޑު މީހުންގެ ރިކޯ އެޗް.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން މާބަ

ނޑު ދުވަސްވަރުގައި  ލިނިކްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާހޮސްޕިޓަލާއި ކް ކަމުގައި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މާބަ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މުޅިން 

ނަގާ ގޮތަށްކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ހިލޭ ކަމަށާއި އަދި އާސަންދައިންވެސް ލާރި ނު

ނޑުމީހުންނަށް ޖަހައިދެނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި މަސައްކަތް  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓެޓްނަސް ވެކްސިން މާބަ

ނޑުމީހުންގެ ކާޑްގައި ލިޔުމުންކަމަށެވެ. މި ޓެޓް   3ނަސް ވެކްސިނަކީ އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން ކޮންމެ ކުރާ ޑޮކްޓަރުން މާބަ

މަހަކުން އިންޑެންޓްކޮށްގެން ގެނެވޭ ވެކްސިންއެއްކަމާއި، މިއީ ހިލޭދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިވަނީ ޓެޓްނަސް އަދި އައި.ޖީއެމް.އެޗްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ ޓެޓްނަސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފަ

ޝަންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް (އޯ.ޕީ.ޑީ)ގެ ނަރުހުންގެ ސްޓޭޝަނުންކަމަށް ވެކްސިން ގަނެގެން އައުމުން އައުޓް ޕޭ

ނޑު ދުވަސްވަރުގައި ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދެވެންނެތް ޚާއްސަ  64.އައި.ޖީއެމް.އެޗްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ މާބަ

ނަމަ ފަރުވާދެނީ މާލެއަށް ރިފަރ ކޮށްގެންކަމާއި، އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ރިފަރކުރަނީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތެއްވާ

ނޑު  އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުން މާބަ

ނުވަތަ ދެ މައިންނަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާމެދު ، މީހަކު ނުވަތަ ކުޑަދަރިފުޅުގެ ޙާލަތާއިމެދު ކަންބޮޑުވާނަމަ

މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ގުޅުންހުރި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެކަން 

 65.އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ނޑުމީހާއަށާ ޢާއިލާއަ ނޑު ދުވަސްވަރުގައި މާބަ ށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު މާބަ

ހެލްތު ސެންޓަރ ތަކެއްގައި،  އަދި ލީފްލެޓް ހިމެނޭ ޕެކޭޖެއް، ހުރިހާ ޕަބްލިކް ހޮސްޕިޓަލް 23މަޢުލޫމާތު އެކުލޭގޮތަށް 

ނޑު މީހަކަށް، ލިބޭގޮތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެކަން އެޗް.ޕީ.އޭއިން  ވަނީ ފާހަގަކޮ ށްފައެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖް ކޮންމެ މާބަ

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޕްރިންޓްކޮށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވާ ކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

ގުން ނރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ޑޮކްޓަރަކު އަދި މިޑްވައިފްރީ ރޮ

ބި ނަރުހުން ތިބޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އިތުރު އެހީ ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްސޭނެހެން ތަމްރީނުވެފައިތި

އިންތިޒާމުތަށް ހަމަޖެހިފައިހުންނަކަމަށާއި، ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްގެން ވިއްސުމާއި 

ސިޒޭރިއަން ހެދުމާއި އިތުރުފަރުވާ ދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި  (ވެކިއުއަމް، ފޯރސެޕްސް ޑެލިވެރީސް) އަދި

ހުންނާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ވިހެއުމަށްފަހުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ 

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކުރިއަށް ގައިޑްލައިންތައް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމު
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ފަހަރުމަތިން  3މީގެއިތުރުން ވިހެއުމަށްފަހުގައި މައިމީހާއާއި ކުޑަދަރިފުޅު  66.ގެންދާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ނޑު ދުވަސްވަރުއްޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެ މައިމީހާއަްށ  ކަން މާބަ

ރޑް (އެންޓިނޭޓަން ކްލައެ ނޑު ދުވަސްވަރު މައިންނަށް ދެވޭ ކާ ންޓް ރިކޯރޑް ކާރޑް)ގައި މިކަން މަޢުލޫމާތުދީ، މާބަ

ނޑު ދުވަސްވަރު ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސެލިންގ ހިމަނާ ފައިވާނޭކަމަށާއި، މާބަ

ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ވަޞީލަތްތައް  67.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއެޗް.ޕީ.އޭއިން ހިންގާފައިވާނޭކަމަށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ވުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ރޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އާއިލާ

ޤްސަދަކީ ޢާއިލާ ރޭވުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ގެނެސް، ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަ

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން މައިމީހާގެ ފުރާނައަށް ގެ ނޑުވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. އަދި މާބަ ލުން ލިބޭފަދަ އްޕްލޭން ކުރެވިގެން މާބަ

ނޑުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމެވެ   68.ޙާލަތްތަކުގައި މާބަ

އި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާކުދިންނާއި، ޅަފަތުގައި މަރުވާކުދިންގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންސް ތަކުގަ

ޢަދަދު މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ފާަރތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާތޯ 

ރާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭކަމުގައެވެ. ސުވާލުކުރުމުން ގިނަފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ދަޢުލަތުގެ ފަ

އެކަމުގައި އެއްވެސް ރިސްކެއް އެކުލެވޭނަމަ އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭކަމަށް  ،އެގޮތުން މާބަޑު އަންހެނުން ޤަވައިދުން ެބލުމާއި

އި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކަ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާކަމަށާއި އަދި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ބަހާކަމުގައި ގިނަފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

 ދާކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ކުރީގައި ހިންގިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފައިދާ އަދި ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަމުްނ
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  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު::

" މިހާރު އެފަދަ ކަމެއް ނުހިންގުނު ނަމަވެސް ކުރިން އެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވާތީ އެކަމުގެ ފައިދާ  �

 އަދި ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަމުންއެބަދޭ. މިހާރު މިރަށުގައި ޅައުމުރުގައި ކުދިން މަރެއް ނުވޭ." 

 -ށު ކައުންސިލަރެއް ބައިވެރިވި ރަ ފޯކަސްގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި-

ނޑު އަންހެނުން ޤަވާއިދުން ބެ"  � ލުމާއި އެއްވެސް ރިސްކެއް ވާނަމަ އެކަން އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް މާބަ

 ރިޕޯޓުކުރެވޭ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫމާތު ލިބޭ ލީފްލެޓް ފަދަ ލިޔުންތައް ދީހެދޭ."  

 -ރއެއް ވޯކަ  ހެލްތުބައިވެރިވި  މަޝްވަރާތަކުގައި ފޯކަސްގުރޫޕް-
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 ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާބެހޭގޮތުން މާއުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  33.7

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަލާލެވިފައިވާ ތަފާސް ކުޑަކުދިނެްގ ނިއުޓްރިޝަން ޙާލަތު މަޑުމަޑުން އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 

) ހިމެނެއެވެ. މި ސާރވޭއިން MICS Iވަނަ އަހަރުގެ 'މަލްޓިޕްލް ކްލަސްޓަރ ސާރވޭ' ( 1996ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކުދިންނަކީ އުމުރާ އެއްވަރަށް އިސްކޮޅު ނުހުންނަ  30ދެއްކިގޮތުގައި ފަސް އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން %

ކުދިންނަކީ އިސްކޮޅާ އެއްވަރަށް ބަރުދަން  17ންނަކީ އުމުރަށްވުރެ ބަރުދަން ލުއި އަދި %ކުދި  43ކުދިންނެވެ. އަދި  %

ވަނަ އަހަރުގެ 'މޯލްޑިވްސް ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ހެލްތު ސާރވޭ' އަށް ބަލާއިރު މި  2009ނުހުންނަ ކުދިންނެވެ. 

އެއްވަރަށް އިސްކޮޅު ނުހުންނަ ކުދިން ވަނީ  ސާރވޭއިން ދައްކާގޮތުގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އުމުރާ

އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު،  17އުމުރަށްވުރެ ބަރުދަން ލުއި ކުދިންގެ ނިސްބަތް % ،އަށް ދަށްވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ 18.9%

އްޖޭގެ އަށް ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާ 10.6އިސްކޮޅާ އެއްވަރަށް ބަރުދަން ނުހުންނަ ކުދިންގެ ނިސްބަތް ވަނީ %

ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ޙާލަތު އަދިވެސް ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން 

 69.އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިންގާ 

ނޑުމީހުންނަށް ތިން މަސްވަންދެން އަޔަން ފޮލިކް އެސިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކުޑަކުދިން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ތެރޭގައި މާބަ

ހެދިބޮޑުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ވިޓަމިން އޭ އަދި ފަނީ ބޭސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އަޔަން ފޮލިކް އެސިޑް ސަރުކާރުގެ  މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގޭކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން

ދަށުން ހިންގާ ކޮންމެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުންވެސް މާބަނޑު މީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި 

ނޑޭ ގޮތަށް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ ސަޕްލިމަންޓެ އްކަން އެފަރާތުން އޮންނަކަމަށާއި، މިއީ އާސަންދައިން ނުކެ

ނޑު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އެޗް ޕީ.އޭ އިން ފޯކާސްޓްކޮށް .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ މާބަ

މިތަކެތި ގެނެވި، ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މައިމީހާ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކުޑަދަރިފުޅުގެ އައިބު އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުންކަމުގައި ެއޗް.ޕީ.އޭއިން ލޭމަދުވުމުން 

ނޑު ) އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް (އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  70.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ  އިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާބަ

ން ލިބޭގޮތްައ ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި ފޯލިކް އެސިޑް މީހުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފޯލިކް އެސިޑް އެ ސެންޓަރ އި

ނޑު މީހުންގެ ކްލިނިކަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީއަށް އާސަންދަ  ނޑު މީހުންނަށް ދޫކުރެވެނީ މާބަ މާބަ

  71.މެދުވެރިކޮށްކަމަށެވެ

މުންދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އެޗް.ޕީ.އޭއިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ކުޑަކުދިން ހެދިބޮޑުވަ

ޗައިލްޑް ހެލްތު ރެކޯޑް ކާޑާއި ސްކޭލް އަދި ހައިޓް ބޯޑް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާކަމަށާއި، ރަގަޅުގޮތުގައި ބަރުދަން ބެލުމާއި 

                                                           
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު 69
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު 70
 2015ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ން އިނދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު 71
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ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް  މައިންނާއި ޢާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަޔަކަށްވެސް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޗައިލްޑް ރެކޯޑް ފޮތުގައި 

ވެކްސިން ދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާގޮތް ބެލުމާއި، ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ކާނާ ދިނުން އަދި މިނޫންވެސް 

މު މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، ވިޓަމިން އޭ އަދި ފަނީ ބޭސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މުހިއް

މަރުކަޒުތަކުންނާއި ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ އާަސންދައާ ނުލާ 

މަހުން ފެށިގެން  9ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވިޓަމިން އޭ ދެވެނީ ކުއްޖާގެ އުމުރުން  އްމުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ ސަޕްލިމަންޓެ

އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ  13އަހަރުން ފެށިގެން  2އަހަުރ ވަންދެންކަމަށާއި އަދި ފަނީ ބޭސް ދެވެނީ  13

 72ކުދިންނަށްކަން އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ން ހަމައެކަނި ގާތުން ކިރުދިނުމަކީ ކުޑަދަރިފުޅު ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ވަންދެ ހަ މަސް        

ހެދިބޮޑުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. މިކަމަކީ ޅަފަތުގައި ކުޑަދަރިފުޅަށް ޖެހޭ އެކިއެކި ބަލިތަކުން ކުއްޖާ 

ވަނަ އަހަރު  2009ބިދޭ ކަމެކެވެ. ސަލާމަތްކޮށްދީ، މައިމީހާއާއި ކުޑަދަރިފުޅުގެ ސިއްޙަތަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލި

ރާއްޖޭގައި ހެދުނު 'ޑިމޮގްރަފިކް ހެލްތު ސާރވޭ' އިން ދެއްކިގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ހަ މަސްވަންދެން ހަމައެކަނި ގާތުން 

އިންސައްތަކުދިންނަށް އެކަނިއެވެ. މި ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށާއި، ހަ މަސްވުމުން އިތުރުކާނާ ދިނުމާ  48ކިރުދެވެނީ %

ންތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މުހިއްމު މެސެޖްތައް ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހޭލުބެހޭ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވައި، ، ފޯރުކޮށްދީ، ލީފްލެޓްތަކާއި، ޕޯސްޓަރތަކާއި، ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްސް ތައްޔާރުކޮށް

ހަފްތާ ފާހަގަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ގާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ 

 73.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ކިރުދިނުމާބެހޭ ކައުންސެލިން ޕްރޮގަރާމްތައް ހިންގާކަމަށް އެޗް.ޕީ.

ޓަކާ މިހާރު އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް        

ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގައި ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު އެކި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ  އެކި މުއައްސަސާތަކާއެކީ ހިންގާ

  74ގައި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އެދެވޭގޮތު 

އަށް އެޗް.ޕީއޭއިން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތުގައި ހުރުމަށް  2013އިން  2010

މޮނިޓަރިންގ ޓްރެއިނިންގެ ދަށުން މ،ފ،ދ،ގއ އަދި ގދ. މި  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ގްރޯތު

ފަސް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވަނީ 

ދ) ހިންގާފައިވެއެވެ. އަތޮޅެއްގައި (ބ، ޅ އަދި  3ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ނިއުޓިރިޝަނަލް ކައުންސެލިންގ ރާއްޖޭގެ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޢުމުރާއި އެއްވަރަށް އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން  5އަދި މި އަތޮޅުތަކުގެ އުމުރުން 

ނުހުންނަ، ހެދިބޮޑުވުމުގައި މައްސަލަ ހުންނަ ކުދިން ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުދިންގެ 

                                                           
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު 72
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު 73
 2015އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު 74



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
 

 
57 

ލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ގާތުން ކިރުދިނުމަށް ކައުންސިލިންގ ޓްރެއިނިންގ މައިން/ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަ

ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތެރެއާއި މާލޭގިައ ހިންގެއެވެ. އަދި ހަ މަސް ފުރުމުން ފައިދާހުރި ކާނާކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ 

ބާރުއެޅުމަށާއި، ތައްޔާރީ ކާނާގެ ބަދަލުގައި ގޮތުންނާއި، އަދި ރަށުން ލިބެންހުންނަ ފައިދާހުރި ކާނާ ކާންދިނުމަށް 

އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކާންދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޞިއްޙީ އެހީެތރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 75.ހިމެނެއެވެ

ދިނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ މުހިންމުކަމާބެހޭ ގޮތުން ސްކޫލްކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ 

ވަންދެން  އޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުގެމަތިން ހަ މަސް.ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ

ރު ދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކާންދިނުމާއި، ެއކި އެކި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުުމގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ގާތުން ކި

 76ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ލުކުރުމުން ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާ 

އެފަދަ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ފޯކަސްގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި 

ވަރަށިްގނަ ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސިއްޙީ މަރުކަޒު މެދުވެރިވެގެން ވަރަށް ރަގަޅަށް މަޢުލޫމާތު 

ން ގެންދާކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ޕޯސްޓަރތަކާއި ލީފްލެޓްތައް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމު

 ކަމުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. ހުންނަ ސެޝަންތައް ބާއްވާ

 

 ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން  33.8

 ހެލްތު ވަރކަރުންނާއި، ފެމިލީ  ހެލްތުޔުނިޓްގެ ކޮމިއުނިޓީ  ހެލްތުއަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޕަބްލިކް 

ވަރކަރުން އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްއާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންޑޭޓްގައި ނުރައްކާތެރި 

                                                           
 2014ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 75
 2014ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 76

 ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

ބަލިތަކާ ބެހޭ  ހޮސްޕިޓަލުންނާއި، ސްކޫލްގެ ފަރާތުން މާލެއިން މީހުން ގެނެސްގެން، "ރެޑް ކްރޮސް �

ސްކޫލްގައި ، މަޢުލޫމާތު ދޭ. ޑެންގޫ މެލޭރިއާ، ޕިއުބަޓީ އަދި މަޢުލޫމާތު ގާލް ގައިޑް، ލިޓްލް މެއިޑް

 ސް ކްލަބް އިން ދޭ." ރިލިޖަ، އިސްލާމް ޓީޗަރުން

 -ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއް  ފޯކަސްގުރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި-

 " ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެކަމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ".   �

 -ބައިވެރިވި ޒުވާނެއް   މަޝްވަރާތަކުގައި ފޯކަސްގުރޫޕް-
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ށް ގެންދަންވާނެކަން ޔެއް ފެތުރިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިއުނިޓީ ލެވަލްގައި ކުރިޔައްބަ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެޗް.ޕީއޭއިން މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީއޭއިން

ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކަކާ 

އޭއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި، ބަޖެޓްގެ .ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް އެޗް.ޕީ

ސެކްޓަރ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ނުލިބުން އަދި މިޑިއާގެ އިތުރު ސަޕޯޓް  ދަތިކަން، ހެލްތު

  77.ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެލިބުމުގެ މުހިންމުކަން އެބޭފުޅު

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ރަށުގައި ފެތުރިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގެ 

ސެންޓަރ އާއި ރަށު ކައުންސިލްތަށް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރަށުގައި  ހެލްތު

ނައްތާލުން ކަމުގައި ފޯކަސް ގްރޫޕް  ންކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފޮގްކުރުމާއި އަދި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަމަދިރި 

ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ލިބުމުގައި  ،އެވެ. ނަމަވެސްވެމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި

ކެމިކަލް ފަދަތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ދަތިތައް ދިމާވާކަމަށާއި ފޮގް މެޝިންއަށް އަޅާނެ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 2014ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތު 77

 ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު::

މަރުކަޒުން އަދި ކައުންސިލުންވެސް އެކަމުގެ  ޙީއްޞީ"އެފަދަ ބައްޔެއް ރަށުން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ  �

ގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ހޭލުންތެރިކަން ޙަބަރު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ. އަދި އެފަދަ ބަލިތަކާ ބެހޭ 

 ލަތްތަކެއް ނުހުރޭ."  ޞީއިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ. ނަމަވެސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ވަ 

 -އް ބައިވެރިވި ފަރާތެ މަޝްވަރާތަކުގައި ފޯކަސްގުރޫޕް-

މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން އެކުއެކީގައި  ޙީއްޞީ" ރަށުގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންނާއި ބޭހޭ ޖަމްޢިއްޔާއާއި  �

ބަލިތައް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރޭ. ރަށުގައި މިހާރު ކުނިވެސް އަޅަނީ ވަކިން އެކަމަށް 

ނޑައެޅިގެންވާ ތަނަކަށް."   ކަ

 -އް ބައިވެރިވި ފަރާތެ މަޝްވަރާތަކުގައި ފޯކަސްގުރޫޕް-
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 ކުޅުމުގެ ޙައްޤު  ނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު މު  .44

މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ  4.1

 ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް 

އުޅުމުގެ ޙައްޤު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ވެކުޅިވަރުކުޅުމާއި، އަރާމުކުރުމާއި، ސަޤާފީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރި 

ށް، ޤާނޫނުތަކާއި ކޮއެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއް ތަސްދީގު 

 ޤާވާއިދުތައް ހަދާފައެވެ.

ރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޘަޤާފީކަންކަމުގައި ބައިވެ  39ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މި މާއްދާގައި ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ފަންނީ އަދި އަދަބީ 

އަދަބިއްޔާތާއި، ، ކަންކަމުން މަންފާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމާއި ދަޢުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި

ނުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދަޢުލަތުން މަސައްކަތް ކުރާންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ފަން

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ  37އަސާސީގެ 

  78.ޙައްޤުލިބިގެންވާކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ

ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ބަލާލާއިރު، ކުޅިވަރުކުޅުމާއި، އަރާމުކުރުމާއި، ސަޤާފީ ދިވެހި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި  މުޢާހަދާއެއް ފާހަގަކުރެވެެއވެ. އެއީ 2ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

ންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެވެ.  ހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާހަދާ އާއި ނުކުޅެދު ބެ

ވަނަ މާއްދާގައި ކުޅިވަރާ ނަފްސާނީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން  31ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވަމީ މުޢާހަދާގެ 

ށީގެންވާ ގޮތުގެމަތީން މިނިވަންކަމާއެކު ޘަޤާފީ ޙަޔާތާ އަދި ކުއްޖާގެ ޢުމުރާ އެކަ، ލިބޭފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި

އަދަބީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އަރާމުކުރުމަށް ހުސް ވަގުތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޖާއަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމާއި، ޘަޤާފީ 

ޤަށް މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ އަދި ފަންނީ ނުވަތަ އަދަބީ ކަންތަކުގައި ކުއްޖާ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމުގެ ޙައް

ޤައުމުތަކުން ބާރު އަޅައި އެކަށޭނަ ޘަޤާފީ، ފަންނީ އަދަބީ އަދި މުނިފޫހި ފިލިވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ 

  79.ރަގަޅު ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  30ގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް، އެހެން ކުޑަކުދިންނާ އެއްހަމައެއްގައި ކުޅުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމާ އަދި 

ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް، އޭގެތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ މި، ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

މި މާއްދާގައި  ،ބައިވެރިވެއުޅުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މީގެ ިއތުރުން

ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަކީ ނުކެުޅދޭ މީހުންނަށް ވަދެނިކުމެއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

                                                           
 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  78
 1989ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިންލް އަޤްވަމީ މުޢާހަދާ  79
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އި، ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން ކުރިއަރުވާ، އެކަށީގެންވާ ތަރުބިއްޔަތާއި، ތަމްރީނު އަދި ތަންތަނަށްވުމާ

  80.ވަޞީލަތްތައް ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ނަންބަރު ޤާނޫނެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނު  3ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވެނީ 

(ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  2010/8(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި)، ޤާނޫނު ނަންބަރު  91/9

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި)

(ކުޑަކުދިންގެ  91/9ވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު އެދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނެ)(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރުކުޅެ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ނުކުމެ އުޅޭނޭ  5ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 

 81.ވަރަކަށް ދަޢުލަތުން ތައްޔާރުކޮށްދޭންވާނެކަންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެތަންތަން އެވަގުތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވެންހުރި މިން

(ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ  2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި މީހެއްގެ ިކބަ 25މި ޤާނޫނުގެ  ،އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް) ބަލާލާއިރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން، އެމީހަކު ކުޅިވަރު ކުޅުމުންނާއި، އިސްލާމީ، ސިޔާސީ، އަދި ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކާއި 

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު  ލިބުމުގައި 

  82.ފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެއެހެން މީހުންނާ ތަ

ވަނަ އަހަރުވަނީ  2015ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު)  2015/30

ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ. މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފާރާތްތަކާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދި ކުޅިވަރު ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަރުވައި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޓް

ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ޤައުމީ  ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްްސ ޤާއިމުކޮށް ،ޤައުމީ ކުޅިވަރު މަޖިލީހާއި

އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ބަޔާންކުރާ  ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ފެޑެރޭޝަންތައް

ޤައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަރާއި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ، ޤާނޫނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ންމެންގެ ބައިވެރިވުމުން މުޅި ޤައުމު ކުރިއަރުވައި، އެކަންކަމަްށ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ

ަތރައްޤީކުރުމަށާއި އަދި ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުން މުއްސަނދި ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުވުމަށް 

ނޑައަޅައ ނަންބަރު ޤާނޫނު  2010/7 83ތަރުތީބުކުރާ ޤާނޫނެވެ. ،ތަންފީޛުކޮށް ،ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ވ)ގައި އިޖްތިމާޢީ  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ (

ނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި، ޢާންމު  މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަ

 84ތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޕާކުތަކާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަ

                                                           
 2006ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  80
1991ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު 81
 2010ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު  82
 2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު  83
 2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  84
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އިސްވެދެންނެވުނު މުޢާހަދާތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް 

މުން މިޙައްޤަކީ ކުޅިވަރުކުޅުމާއި ޘަޤާފީކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބެންޖެހޭނެ ޙައްޤެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު  44.2

ވަނަ 24ޤާނޫނު)ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ( 2010/7ޤާނޫނު 

ނޑުތަކާއި ބިންތައް  މާއްދާ ގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންސިލުން 

ނަމަވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ  85.ވެފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަމެ

ބާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.  އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ފައިނުވާކަމާއި މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެފަދަ ކަމަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަނެއް ހެދުމުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވި 

މާލެއިން ބިން ލިބުން ދަތިވުންކަން އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

ކުޅޭތަކެތި ހޯދުމުގިައ ބަޖެޓްގެ  ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޕާކެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ތަނަށް ބޭނުންވާ

  86.ދަތިކަން ހުރިކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ޙިދްމަތްތަކެއް  ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

އިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ ގެ މެންޑޭޓް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ފާހަގަކޮށްފަ ޔޫތުރޭވިފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން  35އަހަރާ  18ޙާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ 

 17އަހަރާއި  15ސެންޓަރުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތުން ބައެއް ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް އުމުރުން  ޔޫތުހިންގަމުންދާ 

ސެންޓަރުތަކުގެ ކުޅިވަރުގެ ިޚދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި އަދި  ޔޫތުހަރުގެ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަމާއި، އަ

އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ޔޫތުސްކޫލްތަކަށް (ކުދިންނަށް) ދޫކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ން މާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ މުނިފޫހިފިލުވައި ކުޅިވަރުކުޅެން ޙާއްޞަ ތަން ތަން އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށު 

 ޔޫތު ނުހުންނަކަމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާއްމު ބިންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން މެންޑޭޓްގައި ހިމެނިފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް 

  87.ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެތަނެއް ހެދުމުގެ ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ލުވުމާއި މީހުން މުނިފޫހިފި  43.3ގުނު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާރވޭގެ %މި ދިރާސާގައި މީހުންގެ މެދުގައި ހިން

މީހުން މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ  32.1ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމާއި %

 ).20ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ (ޗާޓް 

                                                           
 2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  85
 2014މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  86
 2014އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  87



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް

 : މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް 20ޗާޓް 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2013ޑެމޮގްރަފިކް ސުވާލު ކަރުދާހުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ކ، ގއ، ހއ އަތޮުޅ، މަސްދަރު: 

 ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށްދާ ތަންތަން  4.3

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ދަނީ  މަޝްވަރާތަކުންފޯކަސް ގްރޫޕް 

ދިރާސާއަށް  މެ ގިނައިން ލިބުނު ޖަވާބަކީ ޕާކަށް މުނިފޫހިފިލުވަން ދާކަމަށެވެ. މި ކޮންތަންތަނަކަށްތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެން

. ނަމަވެސް ބައެއް ހުރެއެވެމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅުމަށްޓަކައި ޕާކެއް ހެދިފައި 

އަދި . ވެފައިވެއެވެތަންތަނެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ޕާކްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ 

ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަސީލަތްތައް ުހރިއިރު އަނެއްބައި ތަންތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވެރަށް 

ވަތަ ރަށުގެ ކޮންމެވެސް ވަސީލަތްތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގިނަފަހަރަށް މިފަދަ ޕާކްތަކަކީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން ނު 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ވި ފަރާތްތަކުންބައިވެރި މަޝްވަރާތަކުގައި ޖަމްއިއްޔާއަކުން ހަދާދީފައިވާ ތަންތަކަން ފޯކަސް ގްރޫޕް

ނަމަވެސް ގިނަފަހަރަށް މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއް ހެދިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ބެއެއް 

 އެގޮތުން ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފަދަ ތަނަކަށް އެތަންވެއެވެ. ތައް ވަރަށްބޮޑަށް ވީރާނަވެ ކުދިން ކުޅުމަށް އެކަށީގެން ނުވާޕާކް

ޕާކުތަށް  ރަށްތަކުގެ ރިސަރޗް ޓީމަށް ބައެއްމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރަށްރަށައް ޒިޔާރަތްކުރި ކޮމިޝަނުގެ 

 ގަސް ބޯވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ކުޅެން  ވެ،ނަރާސާފުނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވީ 

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް އާނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެ ނުވަތަ މަރާމާތުނުކުރެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ސަމާނުތަކަކީ 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރަށުގެ  ވެފައިވާމުކުދިން ކުޅެން ރައްކާތެރި ތަކެތި ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރަށުގައި ޤާއި

އެތަންތަން  ،އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއިން މިފަދަ ތަންތައް ސާފުކުރާކަމަށް ބައެއް ަފރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދިންއިރު

ތްތަކުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަމަށާއި އެއީ ނަމެއްގައި ހެދިފައިވާ ޕާރކްތަކެއް ކަމުގައި އަނެއްބައި ފަރާ

ފާހަގަކުރިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރިސަރޗް ޓީމް ޒިޔާރަތް ކުރި އެއް ރަށުގައި ވަރަށް ފަހުން ހެދިފައިވާ ފެންވަރު ރަގަޅު 
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ޕާކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މިތަނުގައި އެރަށުގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ވަސީލަތްތައް 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހުރިކަމާއި އަދި ރަގަޅަށް 

ނޑަށާއި އަތިރިމައްޗަށްދާ އުމުރުން ދޮށީ ޕާކްތަކަށް ދިޔުމަށްވުރެ  ކުދިން ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ރަށުގެ ބޯޅަދަ

ނޑުތަކަކީ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ވަރަށް ގިނަފަރާތްަތކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ރަށް ރަށުގައި މިފަދަ ފުޓްބޯޅަ  ދަ

ނޑުކަމުން ގިނަފަހަރަށް ކުޑަކުދިންނަށް އެތަންތަނުން ޖާގަ ނުލިބޭކަމަށް  ،ބޮޑެތިމީހުންވެސް ކުޅެން އޮންނަ ހަމައެކަނި ދަ

ނޑެއް ނޯވެއެވެ. ބައެއް ކުޑަކުދިން ފާހަގަކުރިއެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރައްރަށުގައި ކުޑަކުދްިނނަށް ވަކި  ން ޚާއްސަ ބޯޅަ ދަ

ނޑު ނުވަތަ ހުސްބިން ސުކޫލްގައި  ކުޅުމަށް ން ފުޓްބޯޅައެއް ރަށްރަށުގައި ސުކޫލްކުދިއެހެންކަމުން ބަ އޮންނަ ދަ

ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި އަދި ރަށުގައި އޮންނަ ހުސްބިންތަކަށް ކުޅިވަރުކުޅެން ދާކަމަށްވެސް ބައެއް ކުދިން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ފަދަ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް  ވޮލީދި ރަށުގައި ޗެސް، ބިލިއާޑް، އަކުރެވިފައި ހުންނަ ރައްމުޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަށް ޤާއި

 ދީފައިވެއެވެ.ދަރިވަރުން މަޢުލޫމާތު ފޯކަސް ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވި ދާކަމަށްވެސް  އެފަދަތަންތަނަށް

 އަންހެންކުދިން އަދި ފިރިހެންކުދިން ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ވަކިތަނެއް އޮތުން  44.4

ޒިޔާރަތްކުރި އެއްވެސް ރަށެއްގައި އަންހެން ކުދިން އަދި ފިރިހެންކުދިން ކޮމިޝަނުގެ ރިސާރޗް ޓީމް 

ނޑެއް ނުވަތަ ވަކި ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަ ޑައެޅިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގިނަ ނކުޅިވަރުކުޅުމަށް ވަކި ދަ

ވެ. ފިރިހެން ކުދިން ރަށުގެ ރަށްރަށުގައި އަންހެން ކުދިންވެސް ކުޅިވަރުކުޅެނީ ފިރިހެންކުދިންނާ އެއް ތަނެއްގައެ 

ނޑު ބޭނުންކުރާއިރު އެކުދިންނަށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައެއްކަހަލަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާކަމަށް  ،ބޯޅަދަ

މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ފިރިހެން ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން 

 މަށް ކުދިން ފާހަގަކުރިއެވެ. ބާއްވާކަ

އަންހެން ކުދިންނަށް ނެޓްބޯލް ކުޅެން ފުރުޞަތުލިބޭކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާނުވާކަމަށް 

ޢާންމުގޮތެއްގައި އަންހެންކުދިން ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދުކަމަށާއި،  ،ބައްެއ ރައްރަށުން ފާހަގަ ކުރިއިރު

ލުން ބާއްވާ ނެޓުބޯޅަ މަބާރާތުގައި ވަރަށް މަދުން އަންހެންކުދިން ބައިވެރިވާކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ސްކޫ

ބައިވެރިވި ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް އަންހެން ކުދިން އެކުދިންގެ މައިންނާ ނުލާ 

އި، ފިރިހެން ކުދިން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނަށް ކުޅެން ދާން ޖެހިލުންވެ ލަދުގަތުމާއި، ތަންތަނަށް ދިއުމަށް ޖެހިލުން ވުމާ

އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން އެއް ތަނަކަށް ކުޅުމަށް އެއްވާން ބެލެނިވެރިން ގިނަފަހަރަށް ބޭނުން ނުވުމާއި، 

ޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ހިތްވިޔަސް ބޯޅަކުޅެން ނުކެރޭކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަ

ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަންހެން ކުދިންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެން ވަކިން ތަނެއް ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ތަން ހުންނަ ސެންޓަރ ފަދަ ތަން ޔޫތުކަމެއްކަމަށް މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތުދިން ގިނަ ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ.  

ރަށްރަށުގައި އެތަންތަނަށް އަންހެން ކުދިން ނުދަނީ އެތަންތަން އެހާ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށް 

 ބެލެނިވެރިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. 
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ސުކޫލްގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދޭކަމަށާއި އެގޮތުން ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން (ޕީ.އީ) 

ޑީގައި ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ސުކޫލްގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތައް ގަ

 ބާއްވަނީ ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ ކޮށް ކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ށް ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންގައި އަންހެންކުދިން މުނިފޫހިފިލުވުމަ 

 ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން އެކުދިން ގޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ޓީވީ ބަލާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

 ކުޑަކުދިންނަށް މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް  44.5

ނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކުޑަކުދިންނަށް މު

ކަންކަމަށް  ވެސް މާލީ ދަތިކަން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. މިފަދަ ބައިވެރިން ހުރިހާފޯކަސް ގްރޫޕްގެ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން 

ކަމަށް ބައެއް ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ

ހަމައެއާއެކު ސިޔަސީގޮތުން ރާއްޖެއަށް މިއައި ހަލަބޮލިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން 

ކަންކަން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުމުމަށް  ރަށުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިޖްތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު ގެއްލިފައިވުމަކީ މިފަދަ

 ގިނަފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ.ފޯކަސް ގްރޫޕްގެ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް 

 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޖަމްޢިއްޔާތައް  4.6

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް  މާލެ ފިޔަވާ މި 

ގުނު ފޯކަސް ގްރޫޕް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނޯންނަކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މާލޭގައި ހިން 

މަޝްވަރާތަތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަވެގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތައް އޮންނަކަމަށް 

 )އާރކް(އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރްަނ  ،ގަކުރިއިރުފާހަ

ގެނަމެވެ. މީގެ އިުތރުން ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޔުނިސެފް ގެ ނަން އިންޓަރވިއުކުރެވުނު ގިނަކުދިން 

މްގެ ނަންވެސް ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާ ޔޫތުފާހަގަކުރިއިރު 

ގިނައިން ހިންގަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނަުމށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައްކަމަށް 

 ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ޞަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނެތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ަރށްރަށުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއް

ޙަރަކާތްތެރިވާ ރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގާކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް 

މަދަހަ މުބާރާތް ފަދަ  މަޝްވަރާތަކުގައި  ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި

ވޮލީ އަދި ނެޓްބޯޅަ ުމބާރާތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ،ފުޓްބޯޅަ، މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި، ކުއިޒް ުމބާރާތް

ބާއްވާކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފަދަ ރަސްމީ ދުވަސްތައް ބައެއް 

މްޢިއްޔާތަކުންނާއި ރަށުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާކަމަށް ރަށްރަށުގެ ޖަ

 ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.  ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގެ 
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ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން ރައްރަށުގެ ސުކޫލްތަކުންވެސް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފަދަ ރަސްމީ ދުވަސްތައް 

ފާހަގަކުރާކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަދި އެފަދަ ދުވަސްދުވަހާ ދިމާކޮށް 

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ސުކޫލްގެ ފަރާތުން ސްޕޯޓްސް މީޓް ފަދަ ޙަރަކާތްތަކާއި ފުޓްބޯޅަ އަދި 

ކަމަށް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އި ބާއްވާނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރަށްރަށުގަ

ބައެއް ރަށްރަށުން މިފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ކުރީގައި ބޭއްވި ކަމަށާއި މިހާރު ބަޖެޓް މައްސަލަ ދިމާވާތީ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ނުބާއްވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

 ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  44.7

ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރަށުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެކުދިންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭތޯ 

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނާ ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށްގިނަ ކުދިން ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ދު ފަދަ ޡަޤާފީ ބޮޑެތި ދުވަސްދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ސުކޫލް ކުދިން ބައިވެރިވެވޭކަމަށް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެގޮތުން ޢީ

ބައިވެރިކުރާކަމަށް ބައެއް ރަށްރަށުން މި ދިރާސާގެ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވީ ފަާރތްތަކުން 

ޅޭކަމަށްވެސް މި ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޢުލޫމާތުދިނެވެ. މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު ބައެއް ރައްރަށުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގު

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި މަދު ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް އަންހެން ދަރިވަރުން ބާސްކެޓް 

ބައެއް އެކަމަކު ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށް އެކުދިން މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި  ،ބޯލް ކުޅެން ބޭނުންވާކަމަށާއި

 .ދަރިވަރުން މަސައްކަތް ނުނިއްމާތީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތުދިނެވެ

 ނަމާއި ޤައުމީ ނިސްބަތް  .5

އުފަންވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔަށް އައުމުން އެކުއްޖެއްގެ މައިންބަފަިއން 

ނޑައަޅާ ވަކި މަރުކަޒެއްގައި އެކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމެވެ. މިއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ، ދައުލަތުން ކަ 

ކިޔުމާއި، ޤައުމަކަށް  ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އުފަންވުމުން އެކުއްޖަކަށް ނަމެއް

ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިސްބަތްކުރުވުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާޙަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

ބަލަދުވެރިޔާގެ  ފައިން ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެޙައްޤުތަށް އެކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުން އެއީ އެކުއްޖެއްގެ މައިންބަ ޙައްޤުތަކެކެވެ. މި

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ނަމާއި ޤައުމީ ނިސްބަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މުޢާޙަދާތައް  5.1

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިއެއް،  9ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހިރައްޔިތަކަށްވެއްޖެ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް، އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެ

ޔިތެއް ކަމުގައިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ފަށާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ދިވެހިރައް

ޔިތެއްގެ ކިބައިން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ދިވެހިރައް
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ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ، ނިގުޅައެއްނުގަނެވޭނެކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގައި  33ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  88.އެވެހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެމީ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިހުރި މުޢާހަދާތަކަށް ބަލާއިރު މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 18ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި  24މުޢާހަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އުފަންވުމާއިއެކު ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެކުއްޖަކަށް ނަމެއް ކިޔަންވާނެކަމަށާއި ކޮންމެ 

ހަމައެހެންމެ  89.ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވުމުގެ ޙައްޤު

ވަނަ މާއްދާގައި އުފަންވުމާއެކު ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ޙައްޤާއި  7ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

 .90ވެއެވެ އަދި ވަޒަންވެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް އޮންނަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގައި  9އަންހެނުންނާ މެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މުޢާޙަދާގެ 

މުގެ ހައްގު ޓު ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ގައުމިއްޔަތު ލިބިގަނެ، ބަދަލުކޮށް، ދެމެހެއް

މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމާއި އެހެން ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ

ފިރިމީހާ އޭނާގެ ގައުމިއްޔަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، އަންހެންމީހާގެ ގައުމިއްަޔތު ބަދަލު ނުވާނޭކަން ޔަގީންކޮށް، 

ުނަވަތ ޭއާނެގ ިފިރމާީހެގ ، އެފަދަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނިސްބަތްވާ ގައުމެއް ނެތިފައިވާ މީހަކަށް އަންހެނާ ވުން

މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން ، ހާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާނޭކަންަގުއިމްއަޔަތްށ ަބަދުލާވްނ ަމުޖޫބުރާވ 

ޔަގީންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އަދި އަންހެނުންނަށް، އެމީހުންގެ ދަރީންގެ ގައުމިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން 

 91ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ންފިރިހެނުންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްގުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލައިފައިވާ އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ނަމާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތާއި ގުޅުންހުރި 

ނަންބަރު ޤާނޫނު (އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި  92/7ވެ. އެއީ ކެޤާނޫނެ  3ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާލާއިރު، ފާހަގަވަނީ 

ނަންބަރު ޤާނޫނު  69/4 އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި)،

އްޖޭގެ ރަށެއްގެ ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހި ރާ 78/46(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނާއި) އަދި 

ނަންބަރު ޤާނޫނު  92/7ރަށްވެއްސަކަށްވުމާބެހޭ ޤާނޫނެ)އެވެ. މަތީގައިވާ މުޢާޙަދާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން 

(އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި،  7ޖޭގައ އުފަންވާކޮންމެ ކުއްޖަކު އުފަންވުމާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ޤާނޫނު)ގައި ދިވެހިރާއް

އެކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަން ވާނެކަންވަނީ 

                                                           
2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ 88
 2006ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  ،1966މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  89
 1991ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  90
 1979އަންހެނުންނާ މެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މުޢާހާދާ  91



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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އްޖަކަށްވެސް އުފަންވުމާއެކު ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ އެހެންކަމުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންމެ ކ92ު.ބަޔާންކޮށްފައެވެ

 ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާ އާއި  18ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

އްޖަކުވެސް ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ ކު 24މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

ނަންބަރު ޤާނޫނު  92/7 93.އުފަންވުމާއިއެކު ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެކުއްޖަކަށް ނަމެއްކިޔަންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ

(އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ 

އި ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދޭނަމަ އެސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވޭނީ ވަނަ މާއްދާގަ 10ޤާނޫނު)ގެ 

ޞަރީހަބަހުން  ،ނަމަވެސް 94.މުސްލިމަކަށް ކިޔުމަށް އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރާ ނަމެއްގަކަންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ

 ހައްޤެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކުއްޖާއަށް ނަމެއް ކިޔަންޖެހޭނެކަމާއި އެއީ ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ 

ނަންބަރު ޤާނޫނު (އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ  92/7

ވުން ތެރޭގައި އުފަން ގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  7މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 

ރުފިޔާ އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި އިތުރުވާ ކޮންމެ  5/-ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް (

މިހާރު  ،ވަނަ އަހަރު  ފާސްކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނަކަށްވެފައި 1992މި ޤާނޫނަކީ  95.ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެއެވެ 1/-ދުވަހަކަށް 

މު ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު މި ޖޫރިމަނާއަކީ ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ޢާއް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތު ނުއުފުލާ ފަރާތްތަށް ނުވަތަ އެކަމުގައި 

މުގެ ޙާލަތާ އެކަށޭނެ އަދަދެއް ޖޫރިމައިނާގެގޮތުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް މިހާރުގެ ޢާއްމު ދިރުއުޅު

ނޑައެޅެން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   ކަ

ނަންބަރު ޤާނޫނު (އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ  92/7

ވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މާލޭގައިނަމަ ހުށަހަޅާނީ ވަނަ މާއްދާގައި އުފަން  3މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 

 ،ނަމަވެސްން އެހެ 96.ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ ކަންށް ކަމާއި އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ ރުަށ އޮފީހަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއަށް 

މާލޭ ސިޓީ  އް މިހާރު މި ތަންތަނުގެ ނަމަށް ބަދަލު އައިސް، ކުރިން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ ދަށަށް ބަދަލުވެ، އަތޮޅުތެރޭގައިނަމަ ރަށު އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 

 މުގެ ސަބަބުން މިމާއްދާއަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އި ހިމަނާފައިވުމަޞްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގަ

ބަލާލާއިރު މި ޤާނޫނުގައި ވާ  އަށް)ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤާނޫނު 69/4

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ވުން އެދި އެކަން ލިޔުމަކު  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާނަމަ ބޭރުމީހާ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް 

                                                           
 1992އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  92
2006ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ،1966މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 93
 1992އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  94
 1992އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  95
 1992އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  96
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މި ގޮތަށް  ،ނަމަވެސް އެހެން 97.އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޝަރުތުހަމަވެގެން އެމީހަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބުނަސް އެމީހާގެ ދަރިން ތިބިނަމަ އެދަރިންވާނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި  9ނޫންތޯ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްތޯ ނުވަތަ 

މި ފަދަ  ،އެހެންކަމުން 98.ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިއެވެ 

ންމު ހިއި ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން އެއީ މުޙާލަތްތަކުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލް ސާފުކޮށް ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގަ

ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީއަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދިވެއްސަކަށް ލިބޭ ދަރިން ދިވެހި 

އިނުވާކަން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވުތަ ޤަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފަ ށްރައްޔިތުންކަމުގައި ބެލެވުނަސް، މިގޮތަ

 ފާހަގަކޮށް، މިކަން ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައި އޮތުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގުަކރަމެވެ. 

ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  78/46

އި މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކޮންމެ ދިވެހި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދި  ،މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން

ވަނަ މާއްދާގައި  3އެފަދައިން މި ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމުގެ ޙައްޤުލިބިދެއެވެ. ހަމަ

 90ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެކުއްޖަކު އުފަންވާތާ 

ރަޖިސްޓަރީ  ޖެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި އްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކު

އެކުއްޖަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ އެދޭ ރަށެއްގެ  ،ކުރަންވާނޭކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން

ވަނަ މާއްދާގައި  6ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ވަނަ  3ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ ކުއްޖަކު ކަ

އިން ޖޫރިމަނާ )ރުފިޔާ  (އެއްސަތޭކަ 100/-ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާ 

  99.ކުރެވޭނެކަމަށެވެ

ސަކަށްވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގައި މިފަދައިން ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއް 78/46

ނަންބަރު ޤާނޫނު (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގައި  91/9އިވީނަމަވެސް ފަބަޔާންކޮށް 

އުފަންވުމާއެކު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ނަމާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތް ލިބުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މާއްދާއެއް 

މި ޙައްޤަކީ ކޮންމެ  ،ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިހުރި މުޢާޙަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްނެތް

ޙައްޤެއްކަން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން  ކުޖަކަށްވެސް ލިބިދޭންވާނޭ 

 މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ނަމާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާއިދުތަކަށް ބަލާލާއިރު އު

ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާބެހޭ ޤަވާއިދެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

                                                           
   1969ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤާނޫނު  97
 2008ޤާނޫނު އަސާސީ  98
 1978ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު  99



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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އަހަރު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ 10އްޔިތުންކުރެ އުމުރުން މީލާދީ ގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރ2ަހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 

މީހަކަށް މިޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމަށް އެދުމުން ކާޑު ހަދައި 

 100.ދެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 އްޖޭގައި ދެމުންދާގޮތް އުފަންވުން ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާ  55.2

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

(އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި، މަރުވާ  7/92ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސާބިތުކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި މީހުންގެ މަރު 

ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެރަށެއްގައި އުފަންވާ ކުއްޖެއްގެ ފޫޅުމާފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކުއްޖަކު އުފަންވި ރަށެއްގެ ރަށު 

ޖަކު އުފަންވުމުން ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުއްޖާގެ އިދާރާއަކަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ކުއް

ފޫޅުމާފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި މާލެ ސިޓީގައި އުފަންވާ 

އްދުމަށް ކުއްޖާ އުފަންވި ޤައުމަކުން ކުދިންގެ ފޫޅުމާފޯމާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ ސެޓްފިކެޓް ހެ

ދޫކޮށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އުފަންވި ޤައުމަކުން ދޫކުރި ލިޔެކިޔުންތަކެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަކީ 

  101.ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުންވެސް މިފަދައިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ

ގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް މާލޭގައި މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމު 

ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މާލޭގައި ވިހެއުމާއި، އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ރަށްރަށުން 

އްކަތްކުރަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މާލެއަށް ވިހަން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގިނަވެފައިވާއިރު މަސަ

ކަމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ތަނުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގިައ ބޭނުންކުރާނެ  މަދުކަން 

ހުރި މަދު ވަޞީލަތްތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ދަށްކަމާއި، ނުހަނު ބާރުބޮޑުކޮށް ންވަޞީލަތްތައް ތަނުގައި ނެތުމާއި، ލިބެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނެއްގައި ރަނގަޅު ވަޞީލަތްތަކާއި ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ގާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި 

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ،ދަތިތަކާއި ދިމާވާކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ހަމައެއާއެކު

 102.ދުމަތް ދިނުމުގައި ލަސްވާގޮތް ދިމާވާކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެލިޔެކިޔުންތަށް ހަމަނުވާނަމަ ޚި

 ރަށުގައި ވިހާކުދިން ނުވަތަ ރަށަށް ނިސްބަތްވާކުދިން  5.3

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އުފަންވި މީހެއް ކަމުގައި 

ނުވަތަ ރަށުކައުންސިލުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުންތަކުގެ  ވިޔަސް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މާލެ ސިޓީކައުންސިލްއިން ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެއެވެ. ފޫޅުމާ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޤާނޫނުގައި 

ފިނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރިން ނުވަތަ ބަޔާންވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ފޯމް ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ހުށަނާޅައި
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ބެލެނިވެރިން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވެއެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެންތޯ 

ޖެއްނަމަ ފޫޅުމާ ނުވަތަ ކައިވެންޏަށް ދުވަސް ހަމަކޮށް ިލބިފައިވާ ކުއްޖެއްތޯއާއި، ކައިވެނި ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ކުއް

ފޯމުގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި މަންމަ ސޮއިކޮށްފައި އޮތްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރެވޭކަމަށް އެފަރާތުން 

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް، އެއާއެކު ހުށާހަޅަންޖެހޭ ލުޔެކިޔުންތަށް (ކުއްޖާގެ  މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި

އިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް، މަންމައާއި ބައްޕަގެ އައި.ޑީ ކާޑު، ފަމަންމައާއި ބައްޕަގެ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް، ވަރިކޮށް

ސްޓްރީ) ހުށަހެޅުމުން އެކުއްޖަކަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި، ރަށްވެހިންގެ ރަޖި ރީކުރާނަމަރަޖިސްޓަ މާލެ ގެއެއްގައި

 ދެވެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީކޮށް  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ދިނުމަށްފަހު ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  އެކުއްޖަކު

ޓް ހެއްދުމަށްފަހު ރަށު ކުއްޖެއްނަމަ އެކުއްޖެއްގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ސެޓްފިކެޖައްސާ ރީގައި ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓަ 

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުން އަވަސްކުރުމަށް އަންގާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި  ދުވަސްވުމުގެ ކުރިން ތަނެއްގައި ކުއްޖާ 90އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުއްޖާއަށް 

   103ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާވާނެކަންވެސް ހަނދާންކޮށްދެއެވެ.އެގޮތުން 

ރަށުގައި ވިހާކުދިން ނުވަތަ ރަށަށް ނިސްބަތްވާކުދިން ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ސް ބުނެފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންސްތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ސުވާލުކުރުމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެ

އެކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށުގެ ކައުންސިލުންކަމަށާއި އަދި އެކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އެފަރާތުން 

މަށްފަހު ރުކޮށްދޭކަމުގައެވެ. ކުއްޖާގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމްތަކާއި ިއތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކު

ހަވާލުކުރުމުން އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާކަން ގިނަ ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ފޯމުލުން ފަދަކަންކަމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށްގިނަމީހުން 

މަދު ޢަދަދެއްގެ  ޑިސްކަޝަންތަކުގެ ވަރަށް ،ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ބޭފުޅުން ބުނެފައިވަނީ އެޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ބައެއް ދަތިތަކަކާ ދިމާވެފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ 

އް ން އެބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް ގޮސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާލަތްތަ އިދަތިކަން ބޮޑުކަމަށާއި ބައެއްފަހަރު މާލެ

މެދުވެރިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު މައިންބަފައިން ބޭނުންވާ ނަމެއް ކުއްޖާއަށް ކިޔުމުގައިވެސް 

 އެކިކަހަލަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލަސްވެގެންދާކަން މިބޭފުޅުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދިވެއްސަކަށް ލިބޭ ދަރިން ބިދޭސީއަކާ ތަ ކައިވެންޏަކާނުލާ ނުވަ  55.4

ކައިވެންޏަކާ ނުލައި އަދި ކައިވެންޏަށް ދުވަސް ހަމަނުކޮށް ވިހާފައިތިބޭ ކުދިންނަށްވެސް ވަގުތީގޮތުން 

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނަސަބު ސާބިތުވުމުގެ ކުރިން 

ލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދައިދޭ ސެޓްފިކެޓްގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން ހިމަނާފައި ނުވާނޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިހަ

ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީއާއި ސެޓްފިކެޓް ހަދާދޭ ކުދިންގެ ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ވީހާއަވަހަށް 

ޟީއްޔާއާއެކު ހުށަހަޅައިގެން ނިމުމުން ޤަ އްން ނިންމުމަށާއި މިފަދަ މައްސަލަތަޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަ
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ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ދާއިމީކުރުމަށް ކުއްޖާގެ މަންމައަށް އަންގާކަމަށް އެބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

ސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއެކު، ކުރިން ކުއްޖާގެ ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ނިމުމުން މައް

ހަދައިދީފައިވާ ވަގުތީ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީ ހުށަހެޅުމުން ދާއިމީ އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި 

  104.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެއެވެ

ރައްޔިތަކާއި ބޭރު ޤައުމެއްގެ މީހަކާއި  ލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި ދިވެހިމާލޭ ސިޓީ ކައުންސި

މެދުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދަނީ ހަމަ މިއުޞޫލުންނެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް  ކައިވެނިކޮށްގެން ވިހާފައިތިބޭ ކުދިންނާ

ސެޓްފިކެޓްގައި ންދުވަހުގެ ފަކައިވެނިކޮށްގެން ތިބިނަމަ އު ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެނީ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު

   105.ބައްޕަގެ ނަން ހިމަނައިގެން އަދި ކައިވެނި ނުކުރާނަމަ ބައްޕަގެ ނަން ނުހިމަނައެވެ

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ކައިވެންޏަކާނުލާ ނުވަތަ ބޭރުގެ މީހަކަށް 

ންދާގޮތާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމު

ލިބެމުންދާކަމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް މަދު ބަޔަކަށް އެޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ނޭންގޭކަން 

އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށާއި، 

 އެކުިދންނަށްވެސް އެޚިދުމަތް ލިބެންވާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު އިޖް  .66

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މާލީ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި 

ނޑުގޮތެއްގައި ފާހަގަވަނީ ސިއްޙީ އިންޝު ގުޅުންހުރި އިނާޔަތްތަކުގެ އަރެންސް، އެކަނިވެރި މައިން/ބަފައިން ތެރޭގައި މައިގަ

ަބލަހައްޓާ ކުދީންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދީންނަށްދެވޭ އިނާޔަތް އަދި 

ލީ އެހީތެރިކަމެވެ. މިހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއަކީ ނެޝަނަލް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް ދެވޭ މާ

 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އެވެ.

ތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާޙަދާ 6.1

 އް ޤަވާއިދުތަ 

ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. މި ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އިޖްތިމާޢީ 

ދައުލަތުން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުވެފައި ހުންނަންޖެއެވެ. މި ގޮތުން 

އްބައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭއިން ވަނީ ގިނަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލި

 ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކެއް ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ. މުޢާޙަދާތަކެއްގައި ބައިވެރިވެ، ޤާނޫނު 

                                                           
2014މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު   104  
2014 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު   105  



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   

 
72 

ވަނަ މާއްދާގައި، ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ކުޅަދާނަކަން ހުރި  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފު ބޯފެނާއި، ފޭރާމާއި، ހިޔާވަހިކަމާއި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކުން ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ސާ

ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޙާއްޞަ ، ންނާއިވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންނާއި، ޅަފުރައިގެ ކުދީ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން އެއީ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއް ކަމަށާއި 

ވަނީ އަދި މިއީ އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއާއި، މުޖްތަމުޢުއާއި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއްކަން

 106.ބަޔާންކޮށްފައެވެ

 26ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  9ވަނަ މާއްދާއާއި  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ސޯޝަލް އިންޝޫރަންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަންވަނީ ދައުލަތުން އިޖް

 10ހަމައެހެންމެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  107.ބަޔާންކޮށްފައެވެ

ށީގެންވާ މުއްދަތެއް ފާއިތުވަންދެން މައިންނަށް ޚާއްޞަ ވަނަ މާއްދާގައި ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުން އެކަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެކަމަށާއި މިފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ މައިންނަށް މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ 

ން ނުކުޅެދުންތެރިކަން މީގެ އިތުރު 108.އެކަށީގެންވާ ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ޗުއްޓީ ލިބިދޭންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ

ވަނަ މާއްދާ ގައި ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސް އަދި  25ހުންނަމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާޙަދާގެ 

ލައިފް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އްެއވެސް ތަފާތުކުރުމަކާނުލާ 

  109.ނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން ވަ 

ޤާނޫނެއްވަނީ  3ދިވެހިރާއްޖެގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި 

ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު، އިޖްތިމާޢީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ 

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި ނު

 ޤާނޫނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް  3އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 110:ންޖެހޭ އެހީތަކަކީއެހީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. މި ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ

 ، އެހީ ފައިސާގެ ދޭ ބަފައިންނަށް ނުވަތަ މައިން ބަލަހައްޓާ ދަރިން އެކަނި .1

 ، އެހީ ދޭ މީހުންނަށް ނެތް ފަރާތެއް އަޅާލާނެ .2

 ، އެހީ  ދޭ މީހުންނަށް ބަލީގެ ނަފްސާނީ .3

                                                           
 2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  106
1966އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ، 1989ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 107
 1966އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  108
 2006ނުކުޅެދޭމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވަމީ މުޢާހަދާ  109
 2014އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު  110



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއިބަލަހައްޓާ މީހަކު، އެހެންނެތިއެހީތެރިކަމެއްމައިންބަފައިންގެ.4

 ފަރާތަށް ދޭ އެހީ، 

 ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުމަށް ދޭ އެހީ، .5

 ކާބޯތަކެއްޗަށް ދޭ އެހީ،   .6

 ފެން ބިލު ދެއްކުމަށްދޭ އެހީ،  .7

 ގޯތި ގެދޮރުގެ އެހީ، .8

 ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެހީ،  .9

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތި  އެކި ސިނާއީ ދާއިރާތަކުގައި ކުދި ނުވަތަ  .10

  ހާލެއްގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ދޭއެހީ އަދި 

  އެހީ ދޭ ދަރިވަރުންނަށް .11

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި "ހުރިހާ" ކުޑަކުދިންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

ވަނަ  6ހޭނެކަން ސީދާބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބެންޖެ

ލިބިފައިވާ އުނިކަން  މާއްދާގައި ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ ކުދިންނަށާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް، އެކުދިންނަށް 

 ތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތްގޮތެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސައި ދޭންލުއިކޮށިްދނުމަށް ދޭންޖެހޭފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް އެވަގު

ވާނެކަމަށާއި އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޙާއްޞަ އެހީ ލިބިދީގެން، މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެކުދިން ބައިވެރިކުރެވޭތޯ 

އްޤު ބަލަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙަ

 ކުއްޖަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެކަން ޤާނޫނުގައި އޮތުން އެއީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކޮންމެ

ީމގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން 

އްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙަ

 ލާދީ ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން ސަރުކާރުން މާލީ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މީ މީހުންނަށް   ޤަވާއިދުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށް، އެމީހުން އިންޝުއަރެން ދޭންވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތްތަށް ހެލްތު )(ދެހާސް ރުފިޔާ  2000/-

އަމިއްލައަށް އުޅުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތައް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 

 މި ޤާނޫނުގައި ވާ އިނާޔަތް  111.ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުމުންނެވެ. އަދި މި 

ނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އިނާޔަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކަ

  112.ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ 2011ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދުވަނީ  ހުންނަ މީހުންގެ

                                                           
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ،2010ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު  111

 2011ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު 
 2011ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު  112



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ 

އްބައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ލި

ގެ ފެބްރުއަރީގައި ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ  2015މީގެ އިތުރުން  113.މާއްދާތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ

ރަދުތައް ގަވާއިދެއް ވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އަދި މި ސްކީމްއަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޙަ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި 

ހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ހޯދޭނެ މަގު 

ން ދާނެކަމާއި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޢާންމުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަންޖެހޭ ތަނަވަސްވެގެ 

ޙަރަދުތައް ކުޑަވެ، ޢާއިލާތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ކުރިމަތިވާ ލޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވެތިބުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް މި 

 ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 އިނާޔަތްތައް  މާލީ  66.2

އެންސްޕާގެ މެންޑޭޓްގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޑުއިވުމުން 

އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށް އަޑުއިވުމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮކްލިޔަރ  2މަޙްރޫމްވެފައިވާ، އުމުރުން 

ގެ ޚަރަދުތަކާއި، އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި، އެކަނިވެރި އިމްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަން

މައިން/ބަފައިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް މަހުންމަހަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން 

އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނޭކަމަށް އެންސްޕާއިން  ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް މަހުންމަހަށް މާލީ

މިގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުން މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދެވިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދަށް  114ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަރެންސްގެ ޚިދުމަތް)، އިންޝު ހެލްތުމީހުންނަށް އާސަންދަ ( 275,175ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2012ބަލާލާއިރު 

ކުދިންނަށް މި އިނާޔަތްވަނީ  5520މައިންނަށް އަދި  3025އެކަނިވެރިމައިންނާއި ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީގެ ތެރެއިން 

 44ދެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅާލާނެ މީހަކުނެތިފައިވާ ކުދިން ބަލަމުންދާ މީހުންނަށް ދެވޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 

 4408މީހުންނަށް ވެލްފެއާގެ އެހީއާއި  831ދިންނަށް އިނާޔަތްވަނީ ދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކު  52ބެލެނިވެރިއަކަށާއި 

 115މީހުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެހީ ދީފައިވެއެވެ.

 އިނާޔަތްތައް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތްތައް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި އެންސްޕާއިން ވަނީ  އިނާޔަތް 

ނޑައަޅާފައިއެވެ. އަދި މި  އުޞޫލުތަކާ އެގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ  ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ އުޞޫލުތަކެއް ކަ

އިނާޔަތްތައް އޭގެ ޙައްޤުފަރާތަކަށް ރައްދުކޮށްދެވެއެވެ. އެގޮތުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ދަށުން 

ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން އިނާޔަތް ފޯރުކޮށްދީ، ކޮންމެ ފޮސްޓަރ  1000/- ބަލަމުންދާ  ކުދިންނަށް ކުއްޖަކަށް މަހަކު

އެހެންނަމަވެސް މި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ރުފިޔާ އިނާޔަތް ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  500/-ބެލެނިވެރިޔަކަށް މަހަކު 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެ ،ޕްރޮސެސް ފެށޭނީ އެކުއްޖަކު ބެލުމުގެ ޙުކުމް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަ

                                                           
 2011އިޖްތިމާޢީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު،  113
 2014ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު،  114
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ. 2013ސްޓެޓުސްޓިކަލް އިޔަރ ބުކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  115



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ނޑުތަކަށް ފެތޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ ނޑުތަކަށް ފެތޭކަމުގައި ވާނަމަ އެފަރާތުގެ މިންގަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ . މިގޮތުން ކަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން  10އުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަްނ ފެށޭނެއެވެ. މީލާދީ މަހެއްގެ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު އެކަ 

ހުށަހެޅޭ ފޯމަތަކަށް އެހީ ހަމަޖައްސާދެނީ ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގައެވެ. މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު 

ދަތިކަމަކީ މި އެލަވަންސް ދެވޭފަރާތްތަކަކީ މި އެލަވަންސް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތޯ ބެލޭނެ ރަނގަޅު މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް 

  116.އި ނެތުމުންކަން އެންސްޕާއިންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެމިވަގުތު އަދި ޤާއިމް ކުރެވިފަ

ރުފިޔާ މާލީ އިނާޔަތުގެ  2000/-ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

ދި ފޯމް ގޮތުގައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ވަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މިގޮތުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެ

ނޑަށް ފެތޭކަމުގައި  ހުށްހެޅުމުން، ފޯމް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިންގަ

ވާނަމަ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކައުންޓު 

ގެ ކުރިން 15މުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ ފަހު ފައިސާ ޖަމާކުރުވެރިފައި ކުރުމަށް

ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް އެމަހެއްގެތެރޭގައި އެހީ ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަން އެންސްޕާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މި އެހީ 

ކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަ 

ރިޕޯޓްތައް އެ ރަށްރަށުން ލިބެން ނެތުމާއި، ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުން ހޯދަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ލިޔުންތައް 

ދެން މާލޭގައި ތިބެންޖެހުމާއި، މި ކަމަށް ހޯދުމަށްޓަކައި އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން މާލެ އައިސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަން 

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް އެހީއަށް އެދޭމީހާގެ ފާރާތުން ކުރަންޖެހުން ކަމުގައި އެންސްޕާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ 

 އިތުރުން މި އެލަވަންސް ލިބެނީ މި އެލަވަންސް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށްކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މޮނިޓަރިންގ

   117ނިޒާމެއް މިހާތަނަށް ޤާއިމް ނުކުރެވި ހުރިކަން އެންސްޕާއިްނ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން ބަލަހައްޓާ ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ރުފިޔާގެ  3000/-ގިނަވެގެން މަހަކު ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން އަދި ޢާއިލާއަކަށް  1000/-ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކަށް 

ނިސްބަތުންނެވެ. މި އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ޕްރޮސެސް ފެށެނީ މި އެހީ އަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެންސްޕާއަްށ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެއަށްފަހު އެންސްޕާއިން ފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

ބަލައި، އެހީ ދިނުމަށް  އިވާނަމަ، އެމީހުންނަށް ގުޅައި އެމަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެމަޢުލޫމާތުތަކަކަށްހޯދަންޖެހޭކަމުގަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭކަމުގައި ވާނަމަ، އެކައުންޓް ވެރިފައިކުރުމަށް ފަހު އެފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ  ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ޖަމާކުރުން ފެށޭނެކަމަށް އެންސްޕާއިން ވަނީ ފާހަގަ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކަށް އެހީ  10ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކަށް އެމަހެއްގެތެރޭގައި އެހީ ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށާއި 

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ  ހަމަޖައްސާދެނީ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގައިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި

ތެރޭގައި، ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި، އެހީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އަލުން ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު އެކަން 

އި، އެލަވަންސް މި އެޖެންސީއަށް ނާންގާ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެގޮތެއް ނެތުމާ

ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެނގެން ނެތުން އަދި ރަނގަޅު މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުން  
                                                           

 2014ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  116
 2014ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  117



ދިރާސާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ   
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މީގެ އިތުރުން ވަރި/ ކައިވެނީގެ މަޢްލޫމާތު ކަމާބެހޭ ކޯޓްތަކުން އެންސްޕާއަށް  ކަމުގައި އެންސްޕާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 118.މަގުފަހިވެފައި ނުވާކަންވެސް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ލިބޭނެ 

 ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން އަދި މާލީ އިނާޔަތްތައް  66.3

ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންގެ ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުމުގެ އިންތިޒާމް ރަށްތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ 

އި އަދި މިކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ މާލީ އިނާޔަތް ލިބޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން، ރަށު ކައުންސިލްގެ އާ ކޮބާތޯ 

ފަރާތުން އެކަން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށާއި އަދި ކުދިކުދި ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް ހުރިހާކުދިންވެސް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ 

ހުރިހާ ބައިވެރިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ކުރެވިފައިކަމަށް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 

ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ދާކަމަށާއި އަދި ރަށުގައި އެކަމުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ނުހުންނާތީ 

ދު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާ ކަމަށް ވަރަށް މަ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ އިނާޔަތްތައް ބަރާބަރަށް ލިބޭ ކަމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން 

 ފާހަގަކުރިއިރު އެ އިނާޔަތް ނުލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ދެފަރާތަކުންނެވެ.

ނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަކީވެސް ގިނަފަރާތްކަކަކުން ދަފުތަރުގައި ޖެއްސުމުގައި ބެލެ 

ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކެމެކެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވަނީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން އެމީހުންގެ ދަރިން އެއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.ން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަރަހުންނަ ކުދިން ކަމަށް ޤަބޫލު ކު 

 

                                                           
 2014ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން 118

  ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު:

"އެއްކުއްޖަކަށް ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ވަރަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއަށް  �

 ގޮސްގެން ވަރަށް މަސައްކަތުން މިހާރު އެކުއްޖާ ވަނީ ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައި".  

   - ބައިވެރިއެއް ފޯކަސްގްރޫޕްގެ-

ސަރުކާރުން  .އަމިއްލަޔަށް ހަރަދުކުރަނީ  ޖެއްސި އެކަމަކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭ. "ދަފްތަރުގަ �

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެއްޗެއް ދޭ ކަން އެނގޭ". 

 -ލެނިވެރިއެއްބެ  ބައިވެރިވި ފޯކަސްގުރޫޕްގައި-

 . ނުކުރޭ ލެނިވެރިން ޤަބޫލެއްއެކުއްޖަާއކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުއްޖެއްކަމަކަށް އެކުއްޖާގެ ބެ " �

ފެންނަން ހުންނަ ކަހަލަ  ބުންޏަސް ބޭނުން ނުވޭ.  އެހެންވެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. 

 ފަރުވާ ކުރަން ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ".   .ޤަބޫލު ނުކުރެވެނީ  ނަށްނުކުޅެދުންތެރިކަން ނެތީމަ ބެލެނިވެރިން

 -މެނޭޖްމެންޓްގެ ބޭފުޅެއްފޯކަސްގުރޫޕްގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލް -

 



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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 އް ތްތަ ންވާ އާލާ ނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭ 66.4

ތްތައް މިރަށުގެ ކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އާލާ

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ނުހަނު މަދު ފަރާތްތަކަކުންެނވެ. ގިނަ ފޯރުކޮށްދޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެފަދަ އާލާތްތައް ލިބޭކަމަށް 

ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ އާލާތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެފަދަ  ގިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް މަދު ފަރާތްތަކަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބައެއްފަރާތްތަކުންނއެ

އާލާތްތައް ހޯދާފައިވާއިރު މާލީ ތަނަވަސްކަން ެނތް ފަރާތްތަކުން އެތަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންވެސް މިފަދަ ވަޞީލަތްތަށް 

 ނުލިބިފައިވާކަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކުއްޖަކަށް ދިމާވެދާނެ ޙާއްޞަ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ދައުލަތުގެ 

މިގޮތުން ޤާނޫނާ ގަވައިދާ ޙިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތާއި، އަނިޔާލިބިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި (އިޤްތިޞާދީގޮތުން، މަސްތުވާތަކެތި، ޖިންސީގޯނާ، އަޅާލާނެ ބަޔަކު 

ނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނެތިފައި) ތިބި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބި 

 .މުޢާހަދާއިން އަދި އިންސާނީ ޙާއްޤުތަކާބެހޭ އެހެން މުޢާހަދާތަކުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ 

 

 ::ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު 

މީހުން އެހާބޮޑަކަށް  ން.ޔަށް ގަންނަނީ. ތަންތަނަށް އެކްސެސިބަލް އެއް ނޫލަ"ނުލިބޭ. ވީލްޗެއާރ އަމިއް �

 ކުގެ ގާތުން ޔަށް ނުގަނެވޭމީހުން ގިނަބަޔަ ލަސަރުކާރަށް ޑިމާންޑް އެއް ނުކުރޭ. ގިނަފަހަރަށް އަމިއް

 އެހީއަށް އެދުމުންވެސް ނުލިބޭ". 

   -ފޯކަސްގުރޫޕްގެ ބައިވެރިއެއް-

ނިވެރިން މަސައްކައި ކޮށްގެން ވެސް ގިނަފަހަރު ބޭނުން ވާ އާލާތްތަކެއް ބެލެ އަދި ލިބިފައެއް ނެތް. " �

  .ނުލިބޭ"

 -ފޯކަސްގުރޫޕްގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނެއް-

އެމީޙުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން  އިލާތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ،ޢާ"މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކާ  �

 އްމު." ޙިފޯރުކޮށްދިނުން ވަރަށް މު

 -ފޯކަސްގުރޫޕްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއް-
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 ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މުޢާހަދާތައް  77.1

ގައި ތިބި ކުޑަކުދިން (އިޤްތިސޯދީގޮތުން، މަސްތުވާތަކެތި، ޖިންސީގޯނާ، އަނިޔާލިބިފައިވާ ޙާލަތްތަކު  7.1.1

 އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް)

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި، ޖަމާޢަތުގެ  35ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަ

ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މި މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންނާއި 

ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނީއްކައެށް ދިނުމާއި، ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކުރުމާއި، އެއްވެސްގޮތަކުން 

އެކަށީގެންނުވާފަދަ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެކުދީންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް ތާފާތުކޮށް 

  119މަންފާއެއް ޙާޞީލްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާ އަދި  39ވަނަ މާއްދާއާއި  36 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާޙަދާގެ

ގައި މި  3ވަނަ މާއްދާގެ  10އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާގެ 

މުޢާޙަދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުއަކުން ކުޑަކުއްޖާއަށް އަޅާނުލުމާއި، ނަހަމަގޮތުގައި 

އެއްވެސް ކަހަލަ އަދަބެއްދީ ލާއިންސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުމާއި، އަނިޔާ ދިނުން މަނާކޮށް މިފަދަ ، ކުރުމާއިބޭނުން

ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކުއްޖާއަށް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ގެއްލުމަށް 

މުޢާހަދާގައި  ޖަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މިއެކުއްޖަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންތެރި ކުއް، ފަރުވާދީ
މަ މުޢާޙަދާގެ ހަބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ފަރާތެއްގެ ޝަރުޢީ ބެލެނިވެރިން އަދި މިނޫނަސް ކުއްޖާ ބަލަންޖެހޭ ، ވަނަ މާއްދާގައި މައިންބަފައިން 19

ޙަވާލުގައި ކުއްޖާ ވަނިކޮށް އޭނާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބި، އޭނާއާ މެދު 

އިޙުމާލުވެ، އިހާނަތްތެރިކޮށްހިތާ، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހުރިހާކަމަކުން 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީގޮތުންނާއި، އިދާރީ ގޮތުންނާއި، ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަށް އެޅެންހުރި 

  120ގުން އަޅަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ނގެނުމުގެ ރޮނއިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަދި އު

މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދައިން މަސްތުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި 

ޚިލާފު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އުފައްދައި އޭގެ ބޭނުން ކުރުމުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އަދި  ޤާނޫނާ

ޖިންސީ ހާނިކައިން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ، އިދާރީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތަޢުލީމީ ފިޔަވަޅުތައްފަދަ އެކަށޭނަ 

ވަނަ  33ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާގެ  ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ

މިގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނަށް  121ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 34މާއްދާއާއި 

ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ފަދަ މީހުންގެ ކިބައިން އެކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް، އެގޮތުގައި އެ ރައްކާތެރިކަން 

                                                           
 )2008(ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  119
 )1989( )ސީއާރސީ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  120
 )1989( )ސީއާރސީ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  121
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މެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނަށް ދެ

އަދި  122ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚްާއޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް އުފެއްދުމުގައި  47ހަމައެހެންމެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރަގް  47ގެ (ނ)ގައި މި ޤާނޫނުގެ 48ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާއްދާ 

އަހަރުން ދަށުގެ  18ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ 

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، އެކުދިން ބޮޑެތި މީހުންނާ ވަކިން ބައިތިއްބައިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން 

ޚާއްޞަކުރެވޭ ސެންޓަރެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަރުވާދިނުމަށް

  123ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާ ގައި ވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް  20 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ފައެވެ. މިގޮތުން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ އަނިޔާލިބިފައިވާ ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދީ

ދާއިމީ ގޮތުން ޢާއިލާގެ މާޙައުލުން ނެރެވޭ ކުއްޖާ، ނުވަތަ އެމާޙައުލެއްގައި އެކުއްޖާ ބެހެއްޓުމުގައި ފައިދާއެއް 

ނެތް މާޙައުލަކުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާ، ދައުލަތުން ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތާއި އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެހެން 

ނިވެރިޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން، ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ފަދަ ކަފާލާ، މުތަބަންނީ ދަރިއަކަށް ހެދުން، ބެލެ

ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްލުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އަދި 

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭކަން  ޤާނޫނުގައި، މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުން 

ގެ (ނ) ޝަރުޢީ  48މިގޮތުން ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު މާއްދާ  124..މި މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ކޯޓުން ބަލަދުވެރިއަކު ކުއްޖާގެ ނެތްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން، ވަކި ޝަރްތުތަކަކާއެކު ނުވަތަ ، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

އެފަދަ އެއްވެސް ޝަރުތުތަކާނުލައި، ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔަކު ޢައްޔަންކުރުމާއި، ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

  125.ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާޙަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް 

އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ)ގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކުދިންނަށް އަޅާލުމަށްޓަކައި މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮށް، އެ 

މަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް މަރްކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ޚިދު

މިގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭކުދިންނަށް  126ހަމަޖައިސައިދިނުން ހިމަނައިފައިވެއެވެ.

                                                           
 )2009(ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫން  122
)2011(މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު 123
 )1989( )ސީއާރސީ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  124
 )2000(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު  125
 )2014(ހެލްތު  މިނިސްޓްރީ އޮފް 126
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"ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ"އެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ތަންތަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއް ފާ  ސްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް އަދި ޤަވާއިދެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަ

ނޑުތަކުގެ  އަދި މިގޮތުން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަ

ގެ ޑްރާފްޓަކީ މިފަދަ ތަންތަން ޤަވާއިދު"ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދު

އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން  127ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޤަވާއިދަކީ އަދިވެސް ފާސްކޮށްފައިނުވާ ވަރަށް މުޙިއްމު ޤަވާއިދެއްކަމުން މި ޤަވާއިދު ފާސްވެ 

ޢަމަލު ކުރާން ފެށުމަކީ މިފަދަ ތަންތަން ހިންގުމުގައި އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެ، ކުރުން ނުހަނު މިއަށް ވީހާ އަވަހަށް 

 މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވެސް ކުޑަކުދިން ނަށް ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދީފަވެއެވެ. ރައްކާތެރިކުރުމާ

ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެއްކަމުން މި ޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  1991ނަމަވެސް މި ޤާނޫނަކީ 

ވިގެން ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ މުޢާޙަދާ (ސީ.އާރް.ސީ) ގައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް އެކުލެ 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާޙަދާ (ސީ.އާރް.ސީ) ގައިވާ ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 

)ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ  (ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން  37ވަނަ މާއްދާ (އެޑޮޕްޝަން)، އަދި  21މާއްދާތައް ކަމުގައިވާ 

 ކަންތައްތައް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ޤާނޫނާ ގަވައިދާ ޙިލާފުވާ ކުޑަކުދިން  77.1.2

މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި   ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ މީހެއްގެ  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، ޤާނޫނަކުން ވާޖިބުތައް ކަނ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

އިންސާފުން ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ  ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއްގައި

ގައި ވާގޮތުން ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާންޖެހެނީ  2މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު 

ރުން ހިމެނޭނަމަ، ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތީން،ޝަރީޢަތް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ޙިމާޔަތްކު

 128.ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ޝަރީޢަތްކުރާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވަނަ މާއްދާގައި  40ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި (ނުވަތަ ޕީނަލްކޯޑާއި) ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ޤާނޫނީ 

އެހީތެރިކަން ހަމަހަމަކަމާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ލިބުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ވަކި ޢުމުރަކަށްވުރެ ދަށުގެ 

ނޑައެޅުމާ، އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާއި ޤާނޫނީ  ކުދިން ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށްވެރި ނުވާގޮތަށް މިނިމަމް އޭޖް ކަ
                                                           

ނޑުތަކުގެ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް 127  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަ
 )2008( ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  128



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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ރައްކާތެރިކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް މިދެންނެވި ކުދިން ޝަރުޢީ މަރުހަލާ ކަޑަތުކުރާއިރު މައްސަލަ އެންމެ އަވަސް 

މުޢާޙަދާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްގައި ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ މި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ކުއްޖަކާމެދު އަނިޔާވެރި  37މީގެ އިތުރުން މި މުޢާޙަދާގެ  129 ވެ.ކަންތައްތަކެ

 ބޮޑެތި މީހުންނާއެކު ޖަލުގައި ޙައްޔަރުކޮށް  ،ނެކަމަށާއިއަދި ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިންގައި، އަދަބު ދީގެން ނުވާ

އަހަރުން ދަށުގެ  18. ހަމައެހެންމެ، ޢާއިލާއާ ބައްދަލުނުވެވޭގޮތަށް ބަންދު ނުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

މުޅި ޢުމުރަށް  ކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުން، މަރުގެ ޢުޤޫބާތްދީ ޢަފޫއެއް ނެތް ގޮތެއްގައި

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ،ހަމަމިއާއެކު .ޖަލަށްލައިގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށަކަށް  18ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާ (އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރ) ގައި އުމުރުން 

ބޮޑެތި  ގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދީން ބައިތިއްބަންވާނ10ީމަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވަނެކަމަށާއި، މާއްދާ 

މީހުންނާއި ވަކީންކަން  ބަޔާންކޮށް، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެކުދީންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ 

އަދި މީގެ އިތުރުން، ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް  130މަޖިލީހުގައި ބެލެންވާނެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

) ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އިން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 2007( 10 އޮފް ޗިލްޑްރަން (ސީ.އާރ.ސީ) ޖެނަރަލް ކޮމެންޓް

    131.މާއްދާތަކެއް އެކުލަވާލައިފައިވެއެވެ ދާއިރާގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި މަގުމަތީގަޔާއި ޢާންމު  8ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ފު ޢަމަލުތަށް ހިންގައި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭކުދިން އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ތަންތާންގައި އަދަބާޚިލާ

ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އިސްލާހުނުވާ ދުރުހެލިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ރުން ހަމަޖެއްސެން އޮތްގޮތެއްގެ މަތިން ކުދިން އިސްލާހުކޮށް، ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ކަންތައް އެވަގުތަކަށް ސަރުކާ

ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ  9ހަމަޖައްސަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އަދަބުދޭނޭ ވަކިނިޒާމެއް 

އްސަން ވާނެކަމަށާއި، މުކައްލަފުން ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކުދިންކުރާ ކުށްކުށުގައި އިސްކަން ދޭންވާނީ ހަމަޖަ

މަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ލު އަދަބެއްނުދީ އިސްލާޙު ވޭތޯ ބެ 

ދައުލަތުގެ ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި  ނީއިސްނަގަނެްޖހޭނީ ނުނީ މިކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ

  132ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 

 133ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ބިލް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ބިލް ފާސްކޮށް އެބިލަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބިލް ފާސްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ބިލުގައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކަށް 

                                                           
 )1989( )ސީއާރސީ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  129
1966)އާރ.ޕީ .ސީ .ސީ .އައި(މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 130
 )2007( 10ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (ސީ.އާރ.ސީ) ޖެނަރަލް ކޮމެންޓް  131
  )1991(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު  132
 )2014(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  133
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ބައެއް ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ،  ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން

ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް، އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ހިމެނެއެވެ. މި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން 

ސްކަން ދީފައިވަނީ ކުށްކުރާކުދިންނާއި އަނިޔާ ލިބޭ ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ މައްސަލަތަކުގައި އި

ފަރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންދީ، މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތުއަލުން ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ 

ނޑާއި، ކުއްޖާއަށް ޝަރުޢީ އިތުރުން މި ޤަވާއިދުގައި ކުޑަކުދިން ޖިނާޢީ މަ   ޞްއޫލިއްަޔތު އުފުލަންޖެހޭ މިންގަ

 134ނިޒާމުގެ ބޭރުންނާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ލިބިދޭ ފުރުޞަތު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

އަކީ  R-17/2014 –އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުއިން އެކަހެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދު 

ވަނަ މާއްދާ  8(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ މަގުޞަދަކީ ޤާނޫނުން ބޭރުވާ ކުޑަކުދިންގެ 

ނައުމުގެ ގޮތުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށް ތެރެއިން އެކަހެރި ކުރެވޭ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެ 

ދިނުމެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ މަގުސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި "ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ 

ޗިލްޑްރަން"ގެ ނަމުގައި ސެންޓަރެއް އުފައްދަން ވާނެކަމާއި، މި ސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުން މިސެންޓަރު ހިންގާނެ 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރަންވާނެކަމާއި، މި ސެންޓަރުގެ ގޮތުގެ އިޖްރާ ރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރްސީޖަރ) ކަ ޢަތެއް (ސްޓޭންޑަ

ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި "ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ"ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް 

 އޮންނަން ވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރު  77.2

ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތްދެވޭ މުވައްސަސާތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ 

. މި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއްތަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްއެވެ

ވަނަ އަހަރު އުފެދުނީއްސުރެ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެއުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ  2010ޔުނިޓަކީ 

ބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޑައިވަރޝަން އަދި ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ބޭނުންކުރަމުްނ އަންނަ ޔުނިޓެކެވެ. 

ކުދިްނ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން ބޭރުން އަށް ކުށްކުރާ ކުޑަ 2013ން  2010

ފުރުޞަތުތައް ހޯދާއިދިނުމުގެ ގޮތުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިޔުނިޓުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކުށްކުރާ 

ރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރާ ކުދިންނަށް ކުދިންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކުދިކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ކުދީންނާއި ފު

ޝަރުއީ މަރުޙަލާއިން ބޭރުން ފުރުޞަތުތަށް ހޯދާދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ކުއްޖާގެ ހާލަތު 

ބަޔާންކޮށް އެސެސްމަންޓް ފޮނުވައި، ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވުމާއި، މިކުދިންގެ ރިޕޯޓާއިއެކު ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

 ން ފީހަށް ފޮނުވާ އެކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއިގޮތެއް ހޯދައިދެވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި މައްސަލަ ފައިލްކުރު ޖެނަރަލްގެ އޮ

އަހަރާއި ދެމެދުގެ  18އަހަރާއި  16ވަނަ އަހަރު އުމުރުން  2009ފަދަ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި މަރުކަޒުތަކުގައި 

ފިރިހެން  19އަހަރާއި ދެމެދުގެ  18އަހަރާއި  16ގައި  އުމުރުން  2011ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ.  18

ފިރިހެން ކުދިން  15އަހަރާއި ދެމެދުގެ  18އަހަރާއި  15ގައި  އުމުރުން  2012ކުދިން ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. އަދި 

                                                           
 )2006(ކުޑިކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު  134
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ރ ފޮރ ޗިލްޑްރަން ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. މި ކުދިން ބެލެހެއްޓެމުން ދަނީ 

(ސީ.ޓީ.ސީ.ސީ) އަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއެއްގެ ދަށުން އަދި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއިމެދު ޢަމަލު 

ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވައިދުގެ ދަށުންނެވެ. މި ސެންޓަރަށް ގެންދެވޭ ކުދިން އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވަނީ 

ވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޤުރްއާން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ބޭސިކް އިލެކްޓްރީޝަން ކޯސް، ހިންގާފައެ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް، ލައިފް ސްކިލް ކްލާސްތައް، ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ކުރަހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

ކުގެ އިތުރުން ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކްލާސްތައް، އިނގިރޭސި، ހިސާބު، ދިވެހި، އިސްލާމް މާއްދާތަ

   135.ކްލާސްތައް، ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ކްލާސްތައް، ތަފާތު އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ

 18އަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޙިލާފުވާ ޢުމުރުން  2012އިން  2010ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން 

ކުދިން (މުޖުތަމަޢުއިން އެކަހެރިކުރެވޭ ކުދިންނާއި މުޖުތަމަޢުގައި ބަހައްޓައިގެން ފަރުވާދޭ ކުދިން) އަހަރުން ދަށުގެ 

އިޞްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ރިހެބިލިޓޭޝަން/ ކައުންސިލިންގ ދީ، އެކުދީން އިޞްލާހު ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެކިއެކި މަސައްކަތް 

އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް މޮނިޓަރ ކޮށް، ހޯމް ވިޒިޓް ހަދައި، ކަރެކްޝަނަލް  ތަކުގައި އެކުދިންގެ ޢާއިލާ ބައިވެރިކޮށް، އެކުދިން 

ކުދިންނަށް  109ވަނަ އަހަރު  2013ފެސިލިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

  136.ކުދިން ކައިރިޔަށްވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައެވެ 60ކައުންސިލިންގ ސެޝަން ބާއްވައި  299

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުދިން ކޯޓަށް 

ހާޒިރުކޮށް މުއްދަތު ޖެހުމަށް ދޫނިދޫ ބަންދުގައި ނުވަތަ ގޭބަންދުގައި ބަހައްޓައެވެ. އަދި އެކުދީންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް 

ކުރުމަށް ކުދިން ތިބެނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޙުކުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒު

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010މާފުށީ ނުވަތަ ިހންމަފުށީ ޖަލުގައެވެ. 

ރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް (ޖޭ.ޖޭ.ޔޫ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކަރެކްޝަނަލް ޓް

ޗިލްޑްރަންގައި (ކ.ފޭދޫފިނޮޅު) ކުދިން ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.  އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަރެކްޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ 

ޗިލްޑްރަންގައި ބޭތިއްބިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ކުދިންކަމުގައި އާއި އަންހެން ކުދިން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައި 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބެލެހެޓޭނެ 

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ  137.ކުދިން އިޞްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ޖޭ.ޖޭ.ޔޫގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް މަރުކަޒެއް ނުހުރެއެވެ

 29ޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުވަނީ މަރުކަޒެއްކަމަށްވާ ކ.މާފުށީގައި ހުންނަ ތަ

ރޒް އާއި  2015މާރޗް  ދުވަހަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަރުކަޒަކީ ކުށްކުރާ  ރު އަހަ 2ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާ

ކޮށް، އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ ކުދިން އެކަހެރިކޮށް، އެކުދިން އިސްލާޙް 

ގެނައުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ގޮތުން ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒެކެވެ. މި މަރުކަޒަށް ކުދިން ގެންދެވޭނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން 

އިޞްލާހު ކުރުމަށް އަމުރުކުރާ ކުދިންނާއި އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ުކޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުއިން އެކަހެރި ކުރުމާބެހޭ 

 ޤަވައިދުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

                                                           
 2014ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  135
 2014ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން  136
 2014ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  137
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އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ގޮޅިއެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް  18ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ކުށްކުރާ 

އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ގޮޅިއެއް ހުރިނަމަވެސް ކުދި ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ކުދިންނާއި  18ކުށްކުރާ 

އިވާ ކުދިން ވަކިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއި ގޮޅި ފުރިގެން ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާކަމަށް ބޮޑެތި ކުށްކޮށްފަ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުށްކުރާ ކުދިން ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭނެ  18ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަތޮޅުތަކުގައި 

ންދު ނުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައިހުރެއެވެ. އަދި ޙާއްޞަ ގޮޅިއެއް ނުހުރެއެވެ. މިފަދަ ކުދިން ބަ 

ގިނަފަހަރު ފުލުހުން ކުދިން ގޭބަންދުގައި ބަންދުކުރުމަށް ބާރުއަޅާކަމަށް ޖޭ.ޖޭ.ޔޫއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ 

އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން  18ދަށުން  ޖަލަށް ބަލާއިރު ކ.މާފުށީގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ

 18ކުދިންނަށް ވަގުތީ ޖަލެއްހުރެއެވެ. އަދި ކ. ހިންމަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

  138.އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވަގުތީ ޖަލެއް ހުރެއެވެ

ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ހުރި ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި

ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަންއިން ކުދިންނަށް އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބެން ހުރެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ތައުލީމީ 

ނަމަވެސް ފުރުސަތާއި މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ތަމްރީން ހިންގާނެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބަރޯސާވެ 

ނުދެވުމާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެފަރާތުން ގަވައިދުން ކްލާސްތައް ނަގާ

 139.ޖެހުނެވެނެތުމުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން

ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަންއިން ގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

މިވަގުތު ކުށްކުރާ ކުދިންނަށް އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ އެއްވެސް މަރުކަޒެއް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި 

ޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިމަތިވާކަމަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނި

ހައްޔަރުކުރާ އަދި ޖޭ.ޖޭ.ޔޫ އަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކުދިންނާއި މުޖުތަމައުއަށް ނުރްައކާތެރިވެދާނެ ފަދަ ކުދިން 

މީގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  140.ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ އެކަހެރިކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެ

ޔުނިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ކުދިން ނިސްބަތުން މަދުކަމުގައިވިޔަސް އެކުދިންނަށް ޙާއްޞަ މަރުކަޒެއް 

ނެތްކަމާއި މިޔުނިޓަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށްވިާއރު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 

ގެން)  ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު  ނުލިބޭކަމެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އިގް ޓްރީޓްމަންޓް (މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓަޑްރަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ މަރުކަޒެއް ވުޖޫދުގައި ނެތުމެވެ.

 އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތިފައިހުރި ކުދިން  77.2.1

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ ކިއެކި ގޮތްގޮތުން އަނިޔާލިބޭ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ

އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ، ކުދިން ދުައލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، އެކުދިން ބަލަހައްޓާނެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮށް

                                                           
 2014ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  138
 2014ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  139
 2014ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  140
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މް ބައިތިއްބައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން އެމީހުންނަށް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާ

ހަމަޖެއްސުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ ެއންޑް ޖެންޑަރ (ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ) ގެ 

ތަންތަނުގެ  ގަމުންދާ މިފަދަމެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ޖެންޑަރ ބައިގެ ދަށުން ހިން 

ލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރްކަޒު، ފެމިލީ ތެރޭގައި؛ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، އަމާން ހިޔާ، ތަޢު 

  141.ސަރވިސަސް ސެންޓަރުތައް، އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިމެނެއެވެ ސް އެންޑް ޗިލްޑަރަން

ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޙާއްޞަ މަރުކަޒުތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ބައިތިއްބާފައިތިބެނީ މަންމައާއި ބައްޕަ 

ޔޭގައި ނެތް އަދި ބަލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކުދިންނާއި، މަގުމަތިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢާންމު ތަނަކުން ދުނި

ހޮވޭ ކުދިން، ބެލެނިވެރިން އިހުމާލުވާ ކުދިން، އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި މައިންބަފައިން ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ވުމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރެވޭ ކުދިންނެވެ. މި އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް ކުދިންނާއި އަދި އިހުމާލު 

މަހުން ފެށިގެން  01ޢުމުރުން  142.އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ 18އަހަރާ  9މަރުކަޒުތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ތިބެނީ 

 143.އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންވެސް މަރުކަޒުކުރެވިގެން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ 18

އި ތިބޭ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުދިން އިސްލާމްދީނާއި މި މަރުކަޒުތަކުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ޘަޤާފަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ގުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ޚިދްމަތްތަކާ ޙައްޤުތަކާއި، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ދިނުމާއި އެކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް 

މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް  144.ހިމެނެއެވެ

މެނެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަރުކަޒުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަމުން ކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުންވެސް ހިބޭނުންވާ ފަރާތްތަ 

ގެންދާ ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެސެސްމެންޓްތައް 

ލެނިވެރިކަން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ހަދައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ބެ 

 145.މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތްލިބި އަދި މުޖުތަމައުތެރޭގައި 

 މުގެ އެހީތެރިކަ ކަށް ލިބޭޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަ

ދޫކުރަމުންނެވެ. މި ކާޑުގެ އް ކާޑެ ދަނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ،މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް

އެހީގައި ހޮސްޕިޓަލް ތަކާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އިސްކަން ދިނުމާއި އަދި 

 3ކޮންމެ ( ތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުން ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބުން ހިމެނިގެންދާނެއެވެވިޔަފާރިތަކުންނާއި ދަ

. ކާޑާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް މަހަކުން ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)

                                                           
 2014އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  141
2014އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 142
 2015އެންޑް ގެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  143
 2014ރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެންޑް ޖެންޑަ ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  144
 2015އެންޑް ގެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  145
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ރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ޖެންޑަރގެ ކައުންޓަރުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކާޑަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓް

ކައުންޓަރުންނާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ދަށުން ހިންގާ ފެމެލީ އެންޑް 

 146.ސަރވިސް ސެންޓަރު ތަކުންނާއި، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބް ސައިޓް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ ސްޗިލްޑްރަން

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ރަށުގައި އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތިފައިހުރި  ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން

ކުދިން ދިރިއުޅޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފޯކަސްގްރޫޕްގެ ގިަނ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެފަދަ ކުދިންނެއް 

ނަށް ކަމެއްވެއްޖެނަމަ ގިނަ އާއިލާތަކުން ރަށުގައި ނުތިބެއެވެ. ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މައިންބަފައިން 

ކުދިން ބަލައިދެއެވެ. މަދު ބައިވެރިއަކު އެގޮތަށް އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުދިން ރަށުގައި ތިބޭކަމަށް ފާހަގަކުރާއިރު 

 އެފަދަ ކުއްޖަކު ރަށުގައި އުޅޭކަން ނޭންގޭ ވަރަށް މަދު ބައިވެރިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ގޯނާކޮށްފިނަމަ، އެކަން ރިޕޯޓްކުރުމާއި އެކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ  77.2.2

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްފިނަމަ އެކަން 

އި ކަންތައްތައް މުގަރުރިޕޯޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތާމެދު ސުވާލުކުރުމުން، އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކު 

ކުރަންޖެހޭގޮތް އެނގުނުކަމުގައި ވިޔަސް ބައެއްމީހުން އެކަމާ ފަސްޖެހި އެކަންކަން ސިއްރުކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް 

ގިނަ މީހުން މިހާރު އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާކަމަށް ފޯކަސްގްރޫޕްގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އިވެރިންނަށް މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހެނީ ޖެންޑަރ އަދި މަޢުލޫމާތުދިން ގިނަ ބަ

ޕޮލިހަށްކަން އެނގެއެވެ. ވަރަށް މަދު ބައިވެރިއަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ރިޕޯޓްކުރުމާއި ފަރުވާދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ހަގަކުރެވުނެވެ. ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ކަންތްައތައް އަދި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ނޭނގޭކަމުގައި ފާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެރަށެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެންވެސް 

 އެމައްސަލަބަލައި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސަސްއަށް އަންގައެވެ. 

 ސާރވިސް ސެންޓަރތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތް  ސް ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  7.2.3

ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ ކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ 

 ސް އަނިޔާލިބޭ ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފެމީލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން

މަށް މެންޑޭޓްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ. މިގޮތުން އަނިޔާ ލިބޭ ކުޑަކުދިންނަށް ސް ސެންޓަރތަކުން ދިނުސާރވި

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުްނ އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުދިންނާއި، 

ދިންނަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއިއެކު ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަނިޔާލިބޭ ކު

ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންގޮސް ހެދުން 

ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނާމެދު އިޙުމާލުވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އެ އިޙުމާލުގެ ސަބަބުން 

އްޤު ހޯދައިދިނުމަށް އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި އުނިވެފައިވާ ޙަކުއްޖާއަށް

އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ އިޙުމާލުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއި އެކަމުގެ ގެއްލުން 

                                                           
 2015އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  146



  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ
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އްސަލަބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ފުލުހުންނާ ވިސްނައިދީ، އެދެވޭ ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަ

  147.ހަވާލުކުރުމަކީވެސް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ންދާކަން އެފަރާތްތަކުން އަށްގެހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކަކުންވެސް ކުރި

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ނަގަންޖެހޭ ޚާލަތުގައިތިބި ކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ 

އެފަދަ ކުދިން މާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ނުވަތަ އަމާން ހިޔާއަށް ނުވަތަ މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި 

އްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމެންޓް ހެދުމާއި އެފަދަ މަސަ

ކުދިން މާލެއާހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންވެސް މީގެތެރޭގައި 

   148.ހިމެނެއެވެ

ށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުކޮ

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

އްޓުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަންހެނުންނާއި ކުދިން މަރުކަޒުކޮށްގެން ބެލެހެ

 ބޭނުންވާ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.   

ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 

ތަކުން ންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރފެމީލީ އެކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވަ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި 

މަދު  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުނުކޮށްދޭކަމާ 

ބައިވެރިންތަކެއް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވަރަށް މަދު ބައިވެރިންތަކަކަށް އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނޭނގޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ފެމީލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ހިންގި ރަށްތަކުގައި ހުރި 

ވާ ކުޑަކުދިންނާ ތަކުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މައްސަލަ ދިމާސެންޓަރ

އެކުދިންގެ އާއިލާތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކުގައި ބައެއްދަތިތަކާ ދިމާވާކަން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

 ށްފައިވެއެވެ.މާހައުލުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކޮ

 ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން  77.2.4

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ 

އިވާގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ 
                                                           

 2014އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  147
 2014އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  148
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ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ބިލް އަދިވެސް ފާސްކޮށް އެބިލަށް ޢަމަލުކުރަން  149ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކުރެވެއެވެ. ބިލް ފާސްކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ބިލުގައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފެށިފައިނުވާކަން ފާހަގަ 

ގޮތުން ބައެއް ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، 

ޢިދު ހިމެނެއެވެ. މި ގަވައިދުތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސްކަން ދީފައިވަނީ ކުށްކުރާކުދިންނާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

ޖޭގައި މި ޚިދުމަތް ރާއް 150ރިހެބިލިޓޭޝަންދީ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

 2010ދެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުގައިވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުންނެވެ. މި ޔުނިޓަކީ 

ވަނަ އަހަރު އުފެދުނީއްސުރެ ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެއުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ 

ރޝަން އަދި ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ފަލްސަފާ ބޭނުންކުރަމުން ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ޑައިވަ

  151.އަންނަ ޔުނިޓެކެވެ 

މިގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދިކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރާ 

ސް ސަރވިސަސްއަށް ކުއްޖާގެ ކުދިންނަށް ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން ބޭރުން ފުރުޞަތު  ހޯދާދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ހާލަތު ބަޔާންކޮށް އެސެސްމަންޓް ފޮނުވައި، ކޭސް ކޮންފަރަންސިންގް ބާއްވާ، ފުލުހުން މިކުދިންގެ ރިޕޯޓާއެކު ޕީޖީ 

 152.އޮފީހަށް ފޮނުވައި އެކުދިންގެ މައްސަލައަށް ލުއިގޮތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ

ންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ 

  153.އެވެއުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު މުހިންމު މަޞްދަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެ

 ބަލާއިރު، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ  ފޯކަސްގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް

އްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭތޯ ) ދައުލަތުން އެރޭޕް ކަހަލަ މައްސަލަތައް، ތަކުގައި (އަނިޔާކުރުންމައްސަލަ

ސުވާލުކުރުމުން ފޯކަސް ގްރޫޕްގެ ގިނަ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލް އަދި ރަށުގެ 

ނަކަމުގައި ކޯޓުތަކުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމުގައި ބުނާ ބައިވެރިންވެސް ގި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ދެބައިގައި މާބޮޑުތަފާތެއް ނެތްނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަދު ބަޔަކަށް 

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރާތުންނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމުގައި ބުނާބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ހާލާތްތަކުގައި ޕޮލިހުގެ ފަ
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ށްވެސް އަޅާނުލާ ތިބޭ ޙާލާތްތައްވެސް ދެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެހީތެރިކަން އަނެއްބައި ފަހަރު އެއްގޮތަކަ

ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުން ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަކަމަށާއި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފަހުން މައްސަލައަށް ވާގޮތެއް 

 ށްވެސް އެކަން ނާންގާތިބޭކަމަށެވެ.ކޫލުކުދިން ބަންދުކުރާއިރި ސްކޫލަނޭނގޭކަމަށާއި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ސް

 ކޮންކްލޫޝަން  .88

މި ދިރާސާގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ 

 ކަންތައްތަކެއްވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. މިގޮތުން ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަށް އިތުރަށްފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަވެގެންދިޔައެވެ. ހަމައެހެންމެ 

މިޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހުރިގޮތްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލެވިފައިވެއެވެ. މި 

ބަލްގައި ގިނަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ސަބަބުން މުސްތަޤް ދިރާސާގައި

ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ދިރާސާއެއްކޮށްފައި އޮތުމުން ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންތައް 

ންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވައި މިކަންތައްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަސޭހަތަކެއްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ތަރައްޤީކުރުމުގައި މިފަދަ ކަ

ރަނގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.  ތައްއަދި މި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައް

ޅުވާލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި މީގެ އިތުރުން މި ދިރާސާގައި އަލިއަ 

 ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް އިތުރަށް ދިރާސާތައް ކުރުން މުހިންމުކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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