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  2019ސް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަ ޤައުމީ 
 

ިމ  ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ަތހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ލޮުބވެތި ކުޑަކުދިންނަށް ފޮނުވަމެވެ.

ޙައްޤުތަކަށް އެންމެހާ ފަރާްތތަްއ އަހުލުވެރިކުރުވައި، އެކުދިންނަށް ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ާފހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންެގ 

އެކުދިންނަށް ޭބނުންވާ އެންމެހާ ޙައްުޤތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ރަނަގޅު ، އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި

އި އެކުދިން ހެދިބޮޑުވުމަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާެއކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގަ

 މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.

 ޖަމާޢަުތގެ ،ފަރާތުންނާއި ޢާއިލާގެކުރުމަށްޓަކައި ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުޑަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ންނަށް ކުދި ޅަފުރައިގެ ނާއިުކޑަކުދިން ލިބުމަކީ ރައްކާތެރިކަން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ފަރާުތން ދައުލަތުގެފަރާތުން އަދި 

ސީ ޖިން ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކުޑަކުދިންަނށް  ޙައްޤެއްކަމަށް ލިބިގެންވާ

މަލުކުރަމުންދާ ޢަމިހާރު ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  ޞޫލުތަކަކަށްއު  ހުންނާމެދު ޚާއްޞަގޯނާކުރާ މީ

ޙައްޤުތަކާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި، އެކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް  ގައި ކުޑަކުދިްނގެޤާނޫނުބެހޭ ޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާކުޑަކުދިންގެ ޙައް

މަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނެތު ދޭނެ ކާއި،ރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަފަ  ޢަމަލުކުރާއުނިކަން ލިބޭގޮަތށް 

  .ރެވެއެވެާފހަގަކު އްކަންއެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެ

ޖިސްމާނީ،  ކުރާކުޑަކުދިންނަށް، އަހަރު ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ވަނަ 2018

ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ،  ހަޟާނާތުގެ މަްއސަލަތައްނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި 

ުކރާ ބޭުނންގޮތުގައި ނާތުގެ މަްއސަލަތަކުގައި އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ދަރިން ނަހަމަހަޟާ ، މެދުގައިޖެހޭ ަމއްސަލަތަކާއިމައިންބަފައިންގެ

 ތައްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މައްސަލަ

ކުޑަކުދިންގެ  ހަޅާފައިވާލީހަށް ހުށަމަޖިރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް ހިމާޔަާތއި، ރައްކާތެރިކަން ބެންެޖހޭކުޑަކުދިންނަށް ލި

ވީއެންމެ އަވަހަށް ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން  ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ބިލު، ލާއިބިރައްކާތެރިކުރުމުގެ އްޤުތައް ޙަ

ކުރުވުަމކީ ޤާނޫުނތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރި އެ ،ފުރިަހމައަށް ތަންފީޒުކޮށްހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަމިއާއެކު މިހާރު 

ކުޑަކުދިންނަށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ައނިޔާކުރާ ފަރާތްަތއް  ،މީގެއިުތރުން، ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކެވެ.
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އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ އަދަބު ދިނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް  ،ޗަށް ޙާޟިރުކޮށްއަވަހަށް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައް

 ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަން ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

ިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެގޮތުން މައއެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ކުދިންނަށްއެ ،ންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްކުޑަކުދި

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީ، އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާކަން އެނގޭނަމަ އެކަންމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި 

ކުޑަކުދިންނަްށ ނުން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ަށް ރިޕޯރޓުކުރުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަފަރާތްތަކ ކަމާބެހޭ ލަސްނުކޮށް

ތަށް ކުރުމުގައި އެކުދިންގެ ކަރާމާމީސް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ރިޕޯރޓު ،ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކާއިދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް 

   ަނސޭހަތްތެރިވަމެވެ. މިފުރުސަތުގައި ށްކުރުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަރިޕޯޓުޒިންމާާދރުކަމާއެކު  އުނިކަން ނާންާނނެގޮތަށް
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