
 

 

 

 PR - 14/2014ނަމްބަރ: 

 ނޫސްބަޔާން 

 މަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް އަނިޔާ ހުއްޓުވު  ރާ ކުޑަކުދިންނަށް ކު 

ދުވަހެވެ.  ރާދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަނިޔާ ހުއްޓުވުކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ނޮވެމްބަރ އަކީ 91
ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި  ޙައްޤުތައް އިޙްތިރާމްކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަަކށް ބޭނުމަކީމިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ 

ދައުލަތްތަކަށާއި ވުރެ ބޮޑަްށ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ށްއަނިޔާތައް ހުއްުޓވުމަށް މިހާރަ ރާ ދައުރެއް އަދާކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކު
  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބާރު  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރާކުދިންނަށް ކުޑަ
ޢާއިލާެގ ފަރާތުންނާއި ޖަމާަޢތުގެ ފަރާުތންނާއި ދައުލަތުގެ ފަާރތުން ޙާްއޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ އަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 
ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ެގންވާ ޙައްގެއްކަމާއި ކުދީންނަށް ލިބި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ

އިޤްިތާޞދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގަިއ ގެންނުވާ ށީހާނީއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮތުން ައނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަ
ންފާތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަްށ ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފުށުްނ ނާޖާއިޒް މަ

ންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާަޔތާއި އޯގާތެރިކަން ދިނުަމށް ދިހަމަ މިޔާެއކު އިސްލާމްދީނުގައިވެސް ކުޑަކު. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ކުޑަކުދިނަށް  މާއްދާގައި ވަނަ 91ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  އ.ދ. ގެ ކުޑަކުދިންގެއަދި މީގެ އިތުރުން  ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ޤައުމީ ބާއިނަްލއަޤުވާމީ ފެންވަރުގަޔާއި ކުޑަކުދިނަށް ދޭންވާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގައި ކަހަލަ އަނީޔާއެއް ނުދިނުމަށާއި އެއްވެސް 
 އި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.ރުގަވަފެން

 ބޭނުންކޮށްެގން  ކުދިންމިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފެނިގެންދެެއވެ. ކުޑަ ލާއިރުނަޒަރު ހިންގާޙާލަތަށް ގެ ރާއްޖޭ
މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރެވޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޢަމަލުތަކުގެ އަޚްލާޤީ ހިންގާ ބަދު
މައްސަލައެއް  161ވަަނ އަހަރު  1191މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  161ފަދަ މިވަަނ އަހަރު  1199އެގޮތުން 

މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގަިއވެސް އެންމެ ގިނައިން ުހށަހެޅެނީ ދަރިންނަްށ އަނިޔާކުރުމުގެ  ގުޅޭނާދަރިންރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
 31.5ވަނީ  ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު 1191ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  މައްސަލަ 21ވަނަ އަހަރު މިފަދަ  1199މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން 
މައްސަލައެއް  61ވަނަ އަހަރު ދަރިންނާމެދު އިހުމާލުވުމުގެ  1191އަކަށް އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  991އިންސައްތަ އިތުރުވެ 

 މިއީ ހިތާމަހުިރ ކަމެކެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާކަން 



 

  

ނަފްާސނީ އަނިޔާއަކީވެސް އެއާމެދު  ރާކުޑަކުދިންނަށް ކުއަނިޔާގެ އިތުުރން ސްމާނީ ޖިންސީ ުނވަތަ ޖި ރާކުޑަކުދިންނަށް ކު
ކަންފަސޭހަ ކޮށްލެވެން ނެތްަފދަ ޚުޠޫރަތްތެރި ކަމެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާނުލައި އެކުދިންނާމެދު 

 އިހުމާލުވުމަކީވެސް އެކުދިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ.

ނަފްސާނީ އަނިޔާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ބާވަތުގެ 
އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް މަޖަލަކަށް ހަދައި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި އެކުއްޖާ ނުރުހޭ ނަމަކުން އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާއެވެ. 

އަބަދު އެކުއްޖާގެ ކުށް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމާއި  ރާ ރަނގަޅުކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިއެކުއްޖާ ކު  މުޚާޠަބުކުރުމާއި
އެކުއްޖާގެ އުޅުން އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުއްޖާގެ އުމުރާ ނުގުޅޭފަދަ ހަރުކަށި ބަހުރުވައިން އެކުއްޖާއަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި 

  ރަމަތަކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކުރެވޭ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ. ބިރު ދައްކައިގެން ކުއްޖާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާަވތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަުދ މަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ަބލައިގަނެޭވ 
ނުކުރާ ޖީލުތަކެއް އުފެދިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަނިޔާ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ޘަޤާފަތެއް އުފެދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް

 ކުރުން ގާތެވެ.  ާއދަކަމުގައި ހީވެ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުކަކީ ކުޑަކުދިން ބޮޑެތިވެ ބެލެނިވެރިްނނަށްވުމުން އެފަދަ އަނިޔާތަ

ންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ސަމާލުކަންދީ، އެކުއްޖާ ޖި
އަދި ކުދިންނަށް ަނފްސާނީ އަނިާޔ  ސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާފަދައިން ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްވެސް މަ

ްތބާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިވާ އެކުދިންނަށް ލޯ. އިސްކަންދޭންެޖހެއެވެ ކުރެވޭ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެކަްނކަން ހުއްޓުވުމަށް
އުޅޭ  މިކަމަށް އޮތް އެންމެ އެކަށޭނަ ހައްލަކީ، ހޭލުންތެރި އަިދ ޤާބިލް ބެލެނިވެރިްނތަކެއްމާޙައުލެއް ބިނާކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. 

ކަން ކަށަވަރެވެ. ޚާއްޞަކޮްށ މިަކން އެންމެ ފަސޭހައިްނ ކުރެވެްނ އޮތީ ތަުޢލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބިނާކުރުމެވެ. މުޖުތަމާޢުއެއް
މަޢުލޫމާތު ދިުންނ  ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ދަރިވަރުންނާއި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

ގުޅޭގޮތުން ހެޔޮކަމާޅަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުނުމިކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިމީގެ އިތުރުން މެވެ. އްމުހި
 ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެއެވެ.މީޑިޔާއަށްވެސް ހޭުލންތެރިކުރުމަށް  ބެލެނިވެރިން

ދިނުމާއި ކުޑަކުދިންނާއިމެދު ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް  އިސްކަންކުޑަކުދިނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަމާއި، ލޯތްބާއި ރައްކާތެރިކަމަށް 

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކަށް މިހިނުދ ގޮވާލަމެވެ.  ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަޢުލަތަށާއި
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