 2016ޖުލައ އން  2016ޑސެންބަރުއަށް ހއުމަން ރައޓްސް ކޮމޝަނަށް ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލގެން
ހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަތަކުގެ ރވއު:
ތަޢާރަފް:
ތކުގެ ތެރެއން ކުޑަކުދންނާއ
މ ކަރުދާހަކީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސް ދުވަހު ކޮމޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަ
ހށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކަށް އަލއަޅުވާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައވާ ކަރުދާހެކެވެ.
ގއްލފައވާކަމަށް ބުނެު ،
ޅަފުރައގެ ކުދންގެ ޙައްޤުތައް ެ
މ ކަރުދާހުގައ ކުރުގޮތަކަށް އަލއަޅުވާލާފައވާނީ ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލގެން އެންމެ ގނައން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތައް
މައގަނޑު  3ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައގެންނެވެ .މީގެތެރޭގައ ،ކުޑަކުދންނަށް އަނޔާ ލބގެން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކާއ،
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލގެން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކާއ ،ޢާއލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ،އެކުދންގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ
ހށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތައް ހމެނެއެވެ.
ފަރާތުން އަނޔާލބޭކަމަށް ބުނެ ު
މ
ހށަހެޅުނު ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއރު އެން ެ
މގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރގައ ކޮމޝަނަށް ު
ގނައން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކަކީކުޑަކުދންނަށް އަނޔާ ލބގެން ހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަތަކެވެ .ދެވަނައަށް އެންމެގނައން
ހުށަހެޅފައވަނީ އެކ ގޮތްގޮތުން ކުޑަކުދންނާމެދު އޙްމާލުވެފައވާ މައްސަލަތަކެވެ .މގޮތުން ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ ޖުމްލަ 18
މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރގައ ކޮމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވެއެވެ.
ހދާއާއ
ހ ބައނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ ަ
ސލަތައް ބެލުމުގައ ރޢާޔަތްކޮށްފައވަނީކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތަކާއ ބެ ޭ
ކޮމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވާ މައް ަ
ގ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދ (ށ) އާއ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ނނު
ގވެށ އަނޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާ ޫ
ކޑަކުދންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  9/91އާއެ ،
 36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއު ،
 3/2012އާއ ،ކުޑަކުދންނަށް ޖންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު 12/2009އާއ،
ނ  29/2015އަށެވެ.
ސއްޙީ ޚދުމަތް ދނުމުގެ ޤާނޫ ު

 2016އަހަރު ދެވަނަ ކުއާޓާރގައ ކޮމޝަނަށް ހުށަހެޅފައވާ ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރމައްސަލަތަކާއ،
ކުޑަކުދންނަށް ގެއްލފައވާ ޙައްޤުތަކުގެ ޚުލާސާ:
ބާވަތް
އަނޔާގެ މައްސަލަތައް

ޖުމްލަ
ޖންސީ އަނޔާ

6

ޖސްމާނީ އަނޔާ

2

ނަފްސާނީ އަނޔާ

0

މަރު

1

އޙުމާލު

އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު

ޢާއލާގެ ފަރާތުން

3

ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން

2

ކުދން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުން

0

ސްކޫލުތަކުގައ ކުދންނާމެދު ތަފާތުކުރުން

0

ސްކޫލުތަކުގައކުދންނަށް
އަނޔާކުރުން

ހަޟާނާތާ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތައް

ޖުމްލަ

14

2

ނަފްސާނީ 2

މަންމަ /ބައްޕަ އާއ ބައްދަލުނުވުން

0

ޚަރަދު ނުދނުން

0

ކުދން ފޮރުވައގެން ގެންގުޅުން

1

ޝަރީޢަތް ލަސްވުން

1

2
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 2016ވަނަ އަހަރު ފަހު  6މަސް ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި
ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތަކުގެ ޙުލާސާ

2%
2%

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
އުނގެނުމުގެ ހައްޤު
ހަޟާނާތުގެ މައްސަލަތައް
13%

މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް:
 -1އަނޔާގެ މައްސަލަތައް:
ހޅާފައވާމައްސަލަތަކަށް ބަލާއރު،
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ ،ކުޑަކުދންގެ ހައްޤުތައް ގެއްލގެން ހުށަ ަ
ވ
ވއެވެ .މގޮތުން ،ހުށަހަޅާފައ ާ
މލަ  14މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައވާކަމަށް ފާހަގަކުރެ ެ
ކުޑަކުދންނަށް އަނޔާކޮށްފައވާ ކަމަށްބުނެ ،ޖު ް
އަނޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއރު ކުޑަކުދންނަށް ޖސްމާނީ އަނޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކާއ ،ޖންސީ އަނޔާކޮށްގެން
ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކާއ ،އަދ އެކގޮތްގޮތުން އޙުމާލު ވެފައވާ މައްސަލަތައް ހމެނެއެވެ.
-1.1

ޖސްމާނީ އަނޔާ:

ޖސްމާނީ އަނޔާކަމުގައ ބަލާފައވާނީ ޢާއލާގެ ތެރެއން ،މަންމަ ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ ގޭގައ ދރއުޅޭ ،ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ގެއަށް
ތން ކުދންނަށް ދޭ ޖސްމާނީ އަނޔާއަށެވެ .މގޮތުން ޖސްމާނީ އަނޔާގެ  02މައްސަލައެއް 2016
ވަދެ ނކުމެ އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާ ު
ހށަހަޅާފައވެއެވެ .މ 02
ދވަހުގެ ތެރޭގައ ކޮމޝަނަށް ު
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސް ު

އސަލައަކީވެސް ކުދންގެ މަންމަ
މަ ް

ހށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކެވެ.
ނ ޢާއލާގެ ފަރާތްތަކުންނާއ އަދ އަވަށްޓެރންގެ ފަރާތުން ު
ކުދންނަށް އަނޔާކުރާކަމަށް ބު ެ
-1.2

ޖންސީ އަނޔާ:

ކުޑަކުދންނަށް ޖންސީ އަނޔާކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ ތަފާތު  06މައްސަލަވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ
ގ
ގތްތމާގެ މީހެއް ެ
ފހަގަކުރެވފައވަނީ ،ކުއްޖާގެ ޢާއލާގެ ތެރެއން ،ނުވަތަ ާ
ގތެރެއން ބޮޑަށް ާ
ށހަޅާފައެވެ .މީ ެ
ކޮމޝަނަށް ހު ަ
ފަރާތުން ކުދންނަށް ޖންސީ އަނޔާ ލބފައވާ މައްސަލަތަކެވެ.
-1.3

އޙުމާލު:

ނ
އޙުމާލުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ބަލާފައވާނީ ޢާއލާގެ ފަރާތުން ކުދންނާ މެދު ވާއޙުމާލުގެ ސަބަބުން ކުދންގެ ހައްޤުތަކެއް ގެއްލގެ ް
ހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަތަކާއ ،ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ ކަންކަމުގައ ކަމާބެހޭ އދާރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައ ވީނަމަވެސް،
އޤުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މގޮތުން،
އެއދާރާތަކުން މ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައ އެއްބާރުލުން ނުލބުމުގެ ސަބަބުން ކުދންނަށް ގެއްލޭ ހަ ް
ޢާއލާގެ ފަރާތުން އޙުމާލުވެގެން ހުށަހަޅާފައވާ 03މައްސަލައަކާއ ،ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކުގައ ،އެ މައްސަލަތައް
ނހުށަހަޅާފައވާ  02މައްސަލަ ހމެނެއެވެ.
ރލުންނުލބުމުގެ ސަބަބު ް
މގައ ލބެންވާ މންވަރަށް އެއްބާ ު
ބެލުމުގައ ނުވަތަ ޙައްލުކޮށްދނު ު
 -2އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތައް:
ގ ޙައްޤު ގެއްލގެން2016 ،
މށް ބަޔާންކޮށްފައވާ ،އުނގެނުމު ެ
ދގައ ކުޑަކުދންނަށް ލބެންޖެހޭކަ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  36ވަނަ މާއް ާ
ހށަހަޅާފައވެއެވެ .މގޮތުން ،ސްކޫލުގެ ތެރެއން
ލ ކޮމޝަނަށް ު
ދވަހުގެ ތެރޭގައ  02މައްސަ ަ
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސް ު
ކުދންނަށް ލބޭ ނަފްސާނީ އަނޔާގެ  02މައްސަލައެއް ކޮމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވެއެވެ.
 -3ކުދންގެ ހަޟާނާތާ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތައް:
ނ
ބ ެ
ނދޭކަމަށް ު
ރމުގެ ފުރުޞަތު ު
ނ ބައްދަލުކު ު
ތ ބައްޕައަށް ދަރން ާ
މންމަ ނުވަ ަ
ޓ ފަރާތުން ،ކުއްޖާގެ ަ
ޢާއލާ ރޫޅުމުން ،ދަރން ބަލަހައް ާ
ގ
ށހަޅާފައވެވެ .މގޮތުން ،ދަރން ެ
ށ ހު ަ
ސދުވަހުގެތެރޭގައ ކޮމޝަނަ ް
ހ  6މަ ް
ހުށަހަޅާފައވާ  01މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަ ު
ނ
ށބު ެ
ދލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭކަމަ ް
ނށް އޙުމާލުވާކަމަށާއ ދަރންނާ ބައް ަ
ށފައވާ ފަރާތުން ދަރން ަ
ޓން ހަވާލުކޮ ް
ހަޟާނާތު ކޯ ު
ގކުރެވެއެވެ.
ހުށަހެޅފައވާ މައްސަލަތައް ފާހަ ަ

މ މައްސަލަތައް ދމާވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތަކާއމމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވދާނެ ކަންތައްތައް:

 -1އަނޔާގެ މައްސަލަތައް:
ތކުގެ ތެރެއން ،އެންމެ ގނައން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ ކޮމޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަ
ވ
ވތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައހުށަހަޅާފައ ާ
ވތްކަމަށްވާ އަނޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއރު ،މ ބާ ަ
ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލައގެ ބާ ަ
އެންމެ ގނަ މައްސަލަތަކަކީ ކުޑަކުދންނަށް ޖންސީ އަނޔާ ކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތައްކަމުގައ ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދ،
ނސީ އަނޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައވާ
ގ ތެރެއން އެ ކުދންނަށް ޖ ް
މ މައްސަލަތަކަކީއެ ކުދންގެ ޢާއލާގެ ތެރެއންނާއ މުޖުތަމަޢު ެ
މައްސަލަތައްކަމުގައފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މފަދަ މައްސަލަތައް ދމާވާން މެދުވެރވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައ:


އ
ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތައް ދަޢުލަތަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެމައްސަލަތަކުގައ ޢަމަލުކުރާނެ އެދެވގެންވާ އުޞޫލުތަކެ ް
ތން އެކުލަވާލާފައނުވުން،
ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ު



ތއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައ ތަންފީޛްނުވުމާއ،
ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ ޤާނޫނު ަ



މހާރު އެކުލަވާލެވފައވާ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުމާއ،



ސުޕަވައޒަރުންގެ ލެވެލްގައ މައްސަލަތައް ހނގަމުންދާގޮތުގެ ފުރހަމަ މަޢުލޫމާތު ހއްސާނުކުރުމާއ،



ކުޑަކުދންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރކުރުމުގެ ނޒާމުގެ ތެރޭގައ ހމެނޭ މުއައްސަސާތައް ގުޅގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ނޒާމެއް
ޤާއމްކުރެވފައނެތުމާއ



ޢާއލާ ރޫޅފައވާ ޙާލަތުގައ ކުދންގެ މަންމައާއ ބައްޕަ ،ކުދންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަކު އަނެކަކަށް ދަތކުރުމާއ،



ކއްޖާގެ ކބައން ހފުމާއ
ދ އޮންނަ ރުޅވެރކަމުގެ ބަދަލު ު
ކއްޖާގެ މަންމައާއ ބައްޕައާ ދެމެ ު
ތ ު
ދެމަފރންގެ ދެމެދުގައ ނުވަ ަ
އެރުޅވެރކަން ކުއްޖާއަށް ނސްބަތްކުރުމާއ،



ތމަޢުގެ ތެރޭގައ ނެތުމާއ،
ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތަކާއބެހޭ އެންމެ ފުރހަމަ ހޭލުންތެރކަން މުޖު ަ



ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
މނެއެވެ.
ތން ހ ެ
އެކަށީގެންވާ ތައުލީމާ ،ތަޖުރބާއާއ ތަމްރީނު ލބފައ ނެ ު

މފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައ:



މފަދަ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައ،

ކުޑަކުދންނަށް

އެކުދންގެ

އަމއްލަ

ނަފްސަށް

ލބދާނެ

ގެއްލުމަކުން

ތން ކުދންނަށް މަޢުލޫމާތު ދނުމާއ،
ރައްކާތެރވާނެގޮތާ ބެހޭގޮ ު


ގ
ހ އެހީތެރކަން ދައުލަތު ެ
ނށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލބެންޖެ ޭ
ނ ބަލަމުންދާ އެކަނވެރ މައން ަ
ޢާއލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ދަރ ް
ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީ ،އެކަނވެރމައންގެ ތެރެއން

އންސެލންގޕްރޮގްރާމްތައް
ތތަކަށް ކަ ު
ކައުންސެލންގ ބޭނުންވާ ފަރާ ް

ހންގުން.


އސަސާތަކުން އސްނަގައގެން
ޢާއލާ ރޫޅފައތބ އެކަނވެރ މައން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެނވެރންނަށް ،ކަމާ ގުޅުންހުރ މުއަ ް
ސަޕޯޓް ގްރޫޕް ތައާރަފްކޮށް ،ގޭތެރޭގައ ދމާވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމުގައ،މފަދަ ކަންތައް ދމާވެފައ ތބޭ މީހުންގެ މެދުގައ
މ ގްރޫޕްތަކުގައ މަޝްވަރާކޮށް ދަރންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގައ މަސައްކަތްކުރުމާއ،



ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރ ކުރުކަމަށްޓަކައ މަސައްކަތްކުރާ ދަޢުލަތުގެހުރހާ އދާރާތަކެއް ގުޅގެން މަސައްކަތްކުރާނެ
ނ
އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނޒާމެއް ޤާއމްކުރުމާއ އަދ މހާރު ހަމަޖެހފައވާ ނޒާމުގެތެރެއން ކުރަން ހަމަޖެހފައވާ ކަންކަ ް
އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައ ކުރުމާއ،



ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޓެކްނކަލް ލެވެލްގައ ނުވަތަ ފީލްޑްގައ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ
ދން ގެންގޮސްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނޒާމެއް އެކުލަވާލުމާއ
އސްވެރންނާ ހސާބަށް ޤަވާޢ ު



އަވަހަށް ފޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައ ލަސްނުކޮށް ފޔަވަޅު އެޅޭނެ ނޒާމެއް ޤާއމްކުރުމާއ ،އެނޒާމް ހންގާނެ
ހމައަށް ޢަމަލުކުރުމާއ،
ށ އެ އުޞޫލުތަކަށް އެންމެ ފުރ ަ
ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ޤާއމްކޮ ް



ގ މުއައްސަސާތަކުގައ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ކުޑަކުދންނާއ ގުޅުންހުރ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ދަޢުލަތު ެ
އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއ ތަމްރީނުދނުން މުހންމެވެ.

 -2އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު:
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލގެން ކޮމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތައް ،ދމާވަން މެދުވެރވަ ސަބަބުތަކަށް ބަލާއރު،
ހގަކުރެވެއެވެ.
ސްކޫލުތަކުގެތެރެއން ކުދންނަށް އެކކަހަލަ އަނޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައވާކަން ފާ ަ
މފަދަ މައްސަލަތައް މެދުވެރވާން ދމާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައ :


ގ
ވތަ ބެލެނވެރންނާއ ،މުޖުތަމަޢުއާއ އަދ ތަޢުލީމު އުނގަންނައދނުމު ެ
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާގުޅޭގޮތުން މައންބަފައންނާއ ނު ަ
ނތުމާއ،
ކން ކުޑަވުން ނުވަތަ ހޭލުންތެރކަން ެ
ދާއރާގައ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ހޭލުންތެރ ަ



ތކަށް ތަޢުލީމީ ދާއރާގައ
ދތަކާއ އުޞޫލު ަ
ނނުތަކާ ޤަވާޢ ު
ގނުމުގެ ޙައްގާ ގުޅުންހުރ ޤާ ޫ
މހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުނ ެ
ނވުމާއ،
ށގެންވާވަރަށް ހޭލުންތެރވެފައ ު
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއ އަދ ޢާންމު ފަރުދުން ،އެންމެ އެކަ ީ



ތން
ތކެއް ގާއމުކޮށްފައ ނެ ު
ލތަކުގައ ވަކ ޚާއްސަ އުޞޫލު ަ
ތއް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައ ،ސްކޫ ު
ސްކޫލުތަކުގައ ދމާވާ ކަންތައް ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައ ކުރެވދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައ:


ގ ޙައްގާ ގުޅުންހުރ
މފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައ ،ކަމާގުޅުންހުރ ދައުލަތުގެ އަދރާތަކުން ،އުނގެނުމު ެ
މސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރކުރުވުން.
ދތަކާއ އުޞޫލުތަކަށް ތަޢުލީމީ ދާއރާގައ ަ
ޤާނޫނުތަކާއ ޤަވާޢ ު



ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅގެން ތަޢުލީމުދނުމުގެ އަސާސްތަކާއ މންގަނޑުތައް އަދ ހފަހައްޓަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް
ޢމަލުކުރަން ފެށުން.
ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާ ަ



އޤާ
ނވާ އުނގެނުމުގެ ހަ ް
ގ ް
ނ ލބ ެ
ހއްޤުތަކުގެ މުއާހަދާތަކު ް
ޤާނޫނުއަސާސީއާއ ދވެހރާއްޖެއން ބައވެރވެފައވާ އންސާނީ ަ
ނނާއ މުޖުތަމަޢުއާއ ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އދާރާތައް ހޭލުންތެރކުރުވުން ،އަދ
ގުޅޭގޮތުން ބެލެނވެރ ް



ދ
ދަރވަރުންނަށް ބރުދައްކާ އަނޔާވެރ ޢަމަލުތައް ހންގާ ނުވަތަ ދަރވަރުންނާމެދު އޙުމާލުވާ ނުވަތަ ދަރވަރުންނާމެ ު
ށ
ކމެދު ފޔަވަޅު އެޅޭނެ އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލާ އެއަ ް
ގންގުޅޭ ނުވަތަ ދަރވަރުނަނަށް ގަނާކުރާފަރާތްތަ ާ
ތަފާތުކުރުންތައް ެ
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ،މުހއްމު ަ

 -3ހަޟާނާތުގެ މައްސަލަތައް:
ގ
ނ ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލަތަކު ެ
ދލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބު ެ
ވތަ ބައްޕައަށް ކުދންނާ ބައް ަ
ނގެ މަންމަ ނު ަ
ޢާއލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ކުދ ް
ތެރޭގައ،ޢާއލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ވަކވާ ދެމަފރން އެކަކު އަނެކަކަށް ދަތކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދން މެދުވެރކޮށް،އެ ކުދންގެ
މ
ގ މަން ަ
ލނުކުރެވޭގޮތަށް އެ ޙައްޤުން އެކުދން މަޙުރޫމުކުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން ،ކުދން ެ
ވތަ ބައްޕައާ ބައްދަ ު
މަންމަ ،ނު ަ
ނުވަތަ ބައްޕައަށް ކުދންނާ ބައްދަލުނުވާގޮތަށް ކުދން ފޮރުވައގެން ގެންގުޅުމާއ އަދ ،ކުދން ގޮވައގެން މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ
ނ
ތކަކީ ޢާއލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބު ް
މނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މފަދަ ކަންތައް ަ
ދރއުޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ދއުން ފަދަކަންތައް ހ ެ
އ
ނތައްތަ ް
އދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ކަ ް
ވ އުޅުމުގެ ތެރޭގައ ދަރންނާ ބަ ް
ހއާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައްދަލުނު ެ
ކުރީގެ ފރމީހާ ނުވަތަ އަނބމީ ާ
އ ކަމުގައ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބެހެއްޓުމުން ދމާވާ މައްސަލަތަ ް
މފަދަ މައްސަލަތައް ދމާވާން މެދުވެރވާ ސަބަބުތައްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތައް:


މފަދަ މައްސަލަތައް ދމާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައ ޢާއލާ ރޫޅފައވާ ޙާލަތުގައ ކުދންގެ މަންމައާއ ބައްޕަ އެކަކު
ހން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރުމާއ،
އަނެކަކަށް ހންހަމަނުޖެ ު



ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ،އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ލބފައނެތުމާއ ،އެކަމަށް އެންމެ ފުރހަމައަށް ހޭލުންތެރކަން
ތމާއ،
ނ ު
ނށް ލބފައ ެ
މައންބަފައން ަ



ޢާއލާ

ރޫޅއްޖެ

ޙާލަތެއްގައ،ދެމަފރންގެ

ށބަލައ ،ކުދންގެ
މަސްލަހަތަ ް

މައްސަލަ

ޙައްލުކުރެވޭނެ

ހަރުދަނާ

ގކުރެވެއެވެ.
ފހަ ަ
އުސޫލެއްނެތުންހމެނޭކަމަށް ާ
މފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައ:


ށ
ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއންނާ ކަމާގުޅުންހުރ މުއައްސަސާތަކުން ކައވެނ ރޫޅުމަށްފަހު ،ކުދންގެ ހައްޤުތަކަ ް
ނށް
އޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައ އެކަންކަން ބެލެނވެރން ަ
ރައްކާތެރވެ ކުދން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ު
އަންގައދނުން.



ކށް ބެލެނވެރންނާއ
ކަމާ ގުޅުންހުރ މުއައްސަސާތައް ގުޅގެން ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ ޤާނޫނުތަކަށާއ ޤަވާޢދުތަ ަ
ނތެރކުރުވުމަށް ފްރޮގްރާމްތައް ހންގުން.
ޢާއލާތައް އަދ މުޖުތަމަޢު ހޭލު ް



ކައވެނ ރޫޅާލުމަށް ނުވަތަ ވަރ ސާބތުކުރުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ،ވަރ ސާބތުކުރުމަށް ނންމާ ނންމުމުގައ
ގ
މއްސަލަތަކުގައ ދެމަފރންނަށް ލބފައވާ ދަރން ެ
ވސް ޢަމަލުކުރާ ޙަޟާނާތުގެ ަ
ދުނޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައ ެ
ތކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް ހމެނުން.
ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް ަ
-

އމުރުން 18
މއެއްބަސްވުމުގައ ޚަރަދުދޭނެ ގޮތްތަކާއ ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައ ދޭނެ ފައސާ އާއ ދަރންގެ ު
މ
ތފްޞީލް ހމެނުމާއ ،ކޮން ެ
އަހަރުވަންދެން ކުއްޖާގެ ކޔެވުމަށާއ ސއްހީ ފަރުވާއަށް ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ަ
ސތައް ކަނޑައެޅުމާއ ،ދަރން މަންމަ ނުވަތަ
މަހެއްގައވެސް ދަރފުޅު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ފައސާދޭނެ ދުވަ ް
ހމަޖެހފައ އޮތުން.
ބައްޕައާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ަ



ކައވެނ ރޫޅާލުމާއެކު މަންމަ އަދ ބައްޕަ އަދ އެދެފަރާތުގެ ޢާއލާތަކުގެ ދެމެދުގައ އުފެދޭ ރުޅވެރކަމުގެ އަސަރު
ށޓަކައ މެންޑޭޓަރީ ކައުންސެލންގެ ހދުމަތް ނެގުމަށް ލާޒމްކުރުން.
ދަރންނަށް ކުރއަ ނުދނުމަ ް

ނންމުން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ ކޮމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައވާ ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތަކާއ ގުޅުންހުރ މައްސަލަތަކަށް
ކޑަކުދންނާމެދު އޙުމާލުވެފައވާ
ތން ު
ތންނާއ ،ޢާއލާގެ ފަރާ ު
ލތުގެ ފަރާ ު
ހށަހަޅާފައވަނީ ދަޢު ަ
ބަލާއރު ،އެންމެ ގނައން ު
ނށް އޙްމާލުވާ މައްސަލަތައްވެސް ގނަ
ނސީ އަނޔާގެ މައްސަލަތަކާއ ޢާއލާގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދން ަ
މައްސަލަތަކެވެ .މީގެއތުރުން،ޖ ް
ހގަކުރެވެއެވެ.
ޢަދަދަކަށް ހުށަހެޅފައވާކަން ފާ ަ
ކއްޖަކު ނޔާވ ހތާމަވެރ ހާދސާގައ ޢާއލާއާއ މުޖުތަމަޢުއާއ
 2016ވަނަ އަހަރު ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައ ހުރ ތުއްތު ު
ކމެކެވެ .އަދމުސްތަޤުބަލުގައ މފަދަ ހާދސާއެއް ތަކުރާރުވޔަ
ވނުކަމީ ވަރަށް ދެރަ ަ
ކމަށް ބެލެ ު
އަދ ދަޢުލަތުގެ އޙުމާލު އޮތް ަ
ނވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނުދނުމަށްޓަކައ ކުޑަކުދންގެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރކުރުމުގެ ނޒާމް އތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭކަ ް
އސާސީގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައވާ
މށްޓަކައ ،ދވެހ ޖުމްޙޫރއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއ ޤާނޫނު ަ
މފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރު ަ
ށން އެކުލަވާލާފައވާ ޤަވާޢދުތަކާއ އަދ ދވެހރާއްޖެ ބައވެރވެ
ނތަކާއ ،އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަ ު
ކުޑަކުދންނާ ގުޅުންހުރ ޤާނޫ ު
ށ ކަށަވަރުކޮށްދީފައވާ ރައްކާތެރކަމާއ ޙމާޔަތް އެކުދންނަށް
ނ ް
ވމީ މުޢާހަދާތަކުން ކުޑަކުދން ަ
ސޮއކޮށްފައވާ ބައނަލް އަޤް ާ
ނވެސް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް
ތ ް
ނ އަދ މުޅ ދވެހ ދަޢުލަ ު
ޖތަމަޢުން ާ
ށޓަކައ ،އެކުދންގެ ޢާއލާތަކުންނާއ މު ު
ލބދނުމަ ް

ކުރަންޖެހެއެވެ.އަދ ކުޑަކުދންނަށް ލބދޭ ރައްކާތެރކަމާއ ޙމާޔަތް ލބދނުމުގައ އޙުމާލުވާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައ މުޅ
މކޮށް މފަދަ މައްސަލަތަކުގައ
ނމަށް ރަނގަޅު ނޒާމެއް ޤާއ ް
ކށްދ ު
މުޖުތަމަޢުއަށް ކުޑަކުދންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ޮ
ނ
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ ނޒާމެއް ޤާއމްކޮށް ،އެ ނޒާމު ތަންފީޒުކުރު ް
ށޓަކައ،
ގންނަ މީހުން މަދުކުރުމަ ް
ނގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރކުރުމަށާއ ކުޑަކުދންގެ ހައްޤުތައް ނގުޅާ ަ
މުހންމެވެ.މީގެއތުރުން،ކުޑަކުދ ް
މއް ގާއމްކުރުން މުހއްމެވެ.
ދ އެކަށީގެންވާ އަދަބުދެވޭނެ ނޒާ ެ
މފަދައން ޢަމަލުކުރާމީހުންނާމެ ު

