
 5ވޮލިއުމް  0202 |ޑިސެްނބަރު 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާ 

 މަޤްސަދު 

 ފިހުރިސްތު 

 ު1   ތައާރަފ 
 ިކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގެވެށ 

 0 ؟             އަނިޔާ އަކީ ކޮބާ  
   ު3              ތަފާސްހިސާބ 
  ް4  ގާނޫނުންދޭ ރައްކާތެރިކަނ 
  ް6-5              ކޮމިކ 
  ާކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔ 
 ލިބެމުންދާކަން ދެނެގަންނާނެ   
 7ގޮތްތައް                      
         ް8ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުނ  

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ    
 12-9އަސަރުތައް                  

  ްކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށ 
 11އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް             

                    ު10ޚަބަރ   
           ް13އެހީ ހޯދާނެ ގޮތްތައ    

ބިނާކޮށް   ތަޖުރިބާއަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  ސިއްހަތާއި  އަންހެނުންގެ  0ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2 2 7 
ދިރާސާ   ކޮށްފައިވާ  އަހަރު  ލައިފް ” ވަނަ  އެންޑް  ހެލްތް  ވިމެންސް 

އެކްސްޕީރިއަންސަސް" އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެއް 
އަހަރާއި ދެމެދު ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ   49އަހަރާއި    15އަންހެނަކީ އުމުރުން  

އަހަރު ނުވަނީސް ކޮންމެ   15އަނިޔާގެ ޝިކާރައްކަށްވެފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި އުމުރުން  
މި   8 ކޮށްފައިވާކަމަށް  ތަޖުރިބާ  އަނިޔާ  ޖިންސީ  އަންހެނަކު  އެއް  އަންހެނަކުން 

 ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. 

އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ކުޑަކުދިން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ނިސްބަތުން  އާބާދީގެ  ރާއްޖޭގެ 
ހުއްޓުވުމަށާއި، ޝިކާރައަކަށްވާއިރު ކުދިންނަށް ، އެފަދަ އަމަލުތައް  އަނިޔާ ލިބޭ 

އެފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހިންގާ ، އެހީތެރިކަން އަދި އިންސާފު ހޯދައިދީ، ރައްކާތެރިކަމާއި
 އިސްލާހުވުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހެއެވެ.، މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިން ހެދިބޮޑުވުމަށާއި މުޅި 
އުމުރަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމާ މެދު އާންމުންގެ 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަދި އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ފެމިލީ ، މި މަޖައްލާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ އޮތް ހާލަތާއި، ރިވިލި
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު 

މި އޮތޯރިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ މަޖައްލާއެކެވެ. ، އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި
މި މަޖައްލާގެ މި އަދަދުގައި އަލިއަޅުވައިލާނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ، މި ގޮތުން

 ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްޗަށެވެ.  

 ތަޢާރަފު 
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؟ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ކޮބާ  

ހެދިބޮޑުވުމުގައި އަށަގަންނަން ޖެހޭ ހުނަރުތައް އަށަގަންނަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ، ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އުފެދުމުގައި ތަފާތު ކުއްޖެއް ކަމުން

ސަބަބުން  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ސަބަބުންނެވެ.  އެހީތެރިކަމެއްގެ  ލިބޭ  މާހައުލަކުން  އުޅޭ  ކުއްޖެއް  އެ  އަންނަނީ  ބިނާވެގެން  މިކަންކަން 

 މިކަންކަމަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  

ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ، )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުގައި 3/0210ގާނޫނު ނަންބަރު 
މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، އެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ ނުވަތަ އަނެކުންގެ މައްޗަށް، ގުޅިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު

 އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިންގުމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ   3މި ގާނޫނުގެ    ،މި ގޮތުން
ބަލަދުވެރިއެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ބެލެނިވެރިއެއްގެ  ކުއްޖެއްގެ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިން  ތެރޭގައި 
މި  އަދި  ހިމަނާފައިވެއެވެ.  މީހުން  ހަވާލުވެފައިވާ  ޒިންމާއާ  ބަލާބޮޑުކުރުމުގެ  ކުއްޖަކު  ގޮތުން 
ގާނޫނަކީ ވަކި އުމުރެއްގެ ވަކި ޖިންސަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ގާނޫނަކަށް ނުވުމުން ގެވެށި 

 ގުޅުމުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށަށް ވަދެގެން ދާނެއެވެ. 

ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަކީ ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަމަކާއި 
 35 ވަނަ ބާބުގެ  ދެހިމާޔަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި 
 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގެކެވެ. 

ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަދި އިހުމާލުވުން ހިމެނެއެވެ. ، ޖިންސީ އަނިޔާ، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތެރޭގައި

ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ، "މީގެ އިތުރުން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި

ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ހާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖާ ގެންދިޔުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން" މިއީ ވެސް ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.  
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 ތަފާސްހިސާބު 

ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ  0219ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   0217

 ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތައް:

 

147 

2
0
1
7
 

117 

109 155 

149 

235 

59.1% 
 އަންހެން ކުދިން 

2
0
1
8
 
2
0
1
9
 

40.8% 
 ފިރިހެން ކުދިން 

، ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު

ފިރިހެން  40.8އަންހެން ކުދިންަނށް އަދި % %59.1

 ކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  0219ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  0217 

 ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު:

 

ކުޑަކުދިންނަށް  506ވޭތުެވދިޔަ ތިން ައހަރު ުޖމްލަ 

އެްނމެ ގިަނއިން ، އަނިޔާކުުރމުގެ މަްއސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާިއރު

 ރިޕޯޓުކޮށްފައި ަވނީ ޖިްސމާނީ ައނިޔާ ކުރުުމގެ މަްއސަލަ ތަކެވެ. 
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 ގާނޫނުންދޭ ރައްކާތެރިކަން:

 0219ނޮވެންބަރު    02)ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު( ތަސްދީގުކޮށްފައިވަނީ    19/0219ގާނޫނު ނަންބަރު  

އެ ކުދިންނާ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިނަނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކާއި، ގައެވެ. މިއީ

ދައުލަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ، ޖަމާއަތާއި، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އާއިލާއާއި، މަތިކުރެވިގެންވާ ޒިންމާތަކާއި

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ، ޒިންމާއާއި

 ގާނޫނެކެވެ.

އެ ކުދިންނަށް ، ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާނުލާ ފަރާތްތަކާއި އެ ކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާއްތަކާއި، މި ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި
އެ ކުދިންނަށް ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެ ކުދިންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދު ، އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ފަރާތްތަކާއި

ކުށް  ފަރާތްތަކާމެދު  ކުރާ  އަމަލުތައް  ލިބޭފަދަ  އުނިކަން  ހައްގުތަކަށް  ކުޑަކުދިންގެ  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ދައުވާކުރުން ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވެސް 

 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

 )ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު(  19/0219ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ލިބެމުންދާކަން އަނިޔާ  ކުޑަކުއްޖަކަށް  ފަހަރު  ފާހަގަކުރަން ، ގިނަ  ވެސް  މީހުންނަށް  ބޮޑެތި  އަދި  ކުއްޖާއަށް  އެ 
އުނދަގޫވެދާނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ކުއްޖާ ޖެހިލުން ވެދާނެއެވެ. ވީމާ އަނިޔާ 

 ލިބެމުންދާކަން ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ގޮތްތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. 

އަބަދުވެސް ކޮންެމވެސް ކަމެއް ނުބައިކޮށް  •

 އެކަހެިރެވ ހުރުން ، ހާސްވެ، ކުރެވިދާނެކަމަށްހީވެ ިބރުގަނެ

ކުއްޖާގެ އަމަލުތަްއ ހުންަނގޮތް އެ ކުއްާޖގެ އުުމރާ  •

އަިދ ކުރިއާ ބަލާިއރު ކުއްޖާެގ އުޅުމަްށ އާދަޔާ ، ނުގުޅުން

 ހިލާފު ބަދަލުތަކެްއ އައިސްފައިުވން 

ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ 

 ނިޝާންތައް:

 ގިނަގިނަިއން ޖިސްމާީނ އަނިާޔ ިލބިފައި ހުުރން  •

މިސާލަކަށް: ތަނެއް މަށައިެގން ގޮސް ނުވަތަ  •

 ނޫފައިގަނެފައި ހުުރން 

އެހެން މީހުްނ އަތްލުމުްނ ، ކުއްލި އަޑުތަކަށާއި •

 ސިއްސައިގެން ިދޔުން 

ގެޔަށް ނުދާްނ އުުޅން ުނވަތަ ެގޔަށް ދާން ބިރުްނ  •

 އުޅުން 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ 

 ނިޝާންތައް:

 އިށީނދެ އިންނަން ނުވަތަ ހިނގާ އުޅެން އުނދަގޫވުން •

ވާހަކަ  • އެ  ގި  އެނ މައުލޫމާތު  ޖިންސީ  ނުގުޅޭ  އުމުރާ 

 ދެއްކުން

ބައްދަލުވުމުން  • ނުވަތަ  ފެނުމުން  ވަކިމީހެއް 

 އުނދަގޫވުން، ނުތަނަވަސްވެ

 ގެއިން ފިލައިގެން ދިޔުން •

ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ 

 ނިޝާންތައް:

 ސާފުތާހިރުކަމަށް އިހުމާލުވެފައިވުން •

 ބަލިވުމުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބިފައި ނުވުން •

 ގޭގައި އެކަނި ގިނަ ވަގުތު އުޅުން •

ފަހަރު  • ގިނަ  ނުވަތަ  ދިއުން  ސްކޫލަށް  ޖެހިގެން  ގަޑި 

 ސްކޫލަށް ނުދިޔުން

ނިދިއައިސްފައި  • ހުންނައިރު  ގޮސް  ސްކޫލަށް 

 ހުރުން

ކުއްޖާއާ ދޭތެރޭ އިހުމާލުވެފައިވާ 

 ކަމުގެ ނިޝާންތައް:

އަނިޔާ ، ކުއްޖާއަށް ވާހަކަ ދައްކާ، ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، މިކަންކަން ފާހަގަކުރެވި
 ލިބެމުންދާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ.  

 ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް 
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ނުވަތަ  ދެއްކުމުން  ކުއްޖާއަށް  މަންޒަރު  ލިބޭ  އަނިޔާ  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 
ޅަ އިރުން ފެށިގެން ފުރާވަރާ ހަމަޔަށް ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރެއެވެ. މީގެ ، އަޑުއިއްވުމުން ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން

 އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް އެތަށް އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. ، ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް، ތެރޭގައި

 ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު އަދި ޅަ ކުދިން:

 ބަރުދަން ލުއިވުން •

 ބައިގެންދިޔުން •

 މަރުވުން •

 ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން •

 ކުއްޖާ ސިކުނޑި ހެދިބޮޑުވުމަށް އަސަރުކުރުން •

ބަނޑުގައި އޮންނައިރު މަންމައަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ  •

ކުއްޖާގެ ، އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން

ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ނަފްސާނީގޮތުން 

 އަސަރުކުރުން 

 ކުޑަކަންކަމުގައި ބޮޑާ ހޭކުން •

 ކަންކަމާ އަޅާލުން ކުޑަވުން •

 ކެއުމަށް އަދި ނިދުމަށް ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް އައުން •

މަންމަ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މީހާއާ އޮންނަން ޖެހޭ  •

ގުޅުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

 ބިނާވެފައި ނެތުން

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް

 ޕްރީސްކޫލް އުމުރު ފުރާ ކުދިން:

 ރުޅިގަދަވެ އަދި އެކަން އަމަލުން ފެނުން •

 އަޚްލާގީ މައްސަލަތައް ފެނުން •

އުމުރުފުރާއަށް ވުރެ ކުޑަކުދިންގެ އުޅުން ހުރުން  •

 )ރިގްރެސިވް ބިހޭވިއަރ(

ހަޅޭއްލެވުމާއި އަވަހަށް ކަންކަމާ އުނދަގޫވެ  •

 ރުޅިގަދަވުން

 ނިދުމަށް ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް އައުން •

އެއް އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނާ ގުޅުން ބިނާކުރުމަށް  •

 އުނދަގޫވުން

 ނުދަންނަ މީހުން ދެކެ ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވުން •

ދެރަވުމާއި ، ހާސްވުން، ކަންކަމާ ބިރުގަތުން •

 ކަންބޮޑުވުން

ޕޯސްޓް ޓްރޮމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑާ  •

 )ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ( ހުރުން

 ރައްކާތެރިކަން އިހްސާސްނުވުން •

 ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރުން •

އިތުބާރުކުރާ މީހެއް ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު  •

 އިހްސާސްވެ ހާސްވުން

 އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރުން •
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 ސްކޫލު އުމުރުފުރާ ކުދިން 

 ރުޅި ގަދަވެ އެކަން އަމަލުން ފެނުން •

 އަޚްލާގީ މައްސަލަތައް ފެނުން •

 އެހެންމީހުން ބުނާ ބަސް އަޑު ނޭހުން •

 އުމުރުފުރާއަށް ވުރެ ކުޑަކުދިންގެ އުޅުން ހުރުން •

އެއް އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނާ އޮންނަ ގުޅުންތައް  •

 މަދުވެފައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބިނާވެފައިނެތުން

 ހަނގާކުރުން •

މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުން މައްސަލައެއް ނުފެންނަ  •

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ، ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ގުނަވަންތަކަށް ތަދުވާކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވުން 

 )ސޯމެޓިކް ކޮންޕްލެއިންޓްސް(

 ކަންކަމާ ބިރުގަނެ ހާސްވުން •

 ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން  •

 އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވުން •

 ލަދުވެތިވުން •

ޕޯސްޓް ޓްރޮމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑާ  •

 )ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ( ހުރުން

 ފުރާވަރު ކުދިން:

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ދެމީހުންގެ  •

 ދެމެދުގައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން 

 ފުރާވަރުގައި ކުށަށް އަރައިގަތުން •

 ގެއިން ފިލައިގެން ދިޔުން  •

 ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވުން •

 ފުރާވަރުގައި ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން •

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވުން ނުވަަތ އަނިޔާ ކުރާ  •

 ފަރާތައްވުން 

 ފުރާވަރުގައި މާބަނޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުން •

 ހަނގާކުރުން  •

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން  •

 ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން   •

 އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ހިޔާލުގެންގުޅުން •

ޕޯސްޓް ޓްރޮމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑާ  •

 )ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ( ހުރުން

 ލަދުވެތިވުން، ރުޅިގަދަވެ •
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ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. ރައްކާތެރި އަދި ބާރުވެރި މުޖުތަމައުއެއް 

ބިނާކުރުމުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަދާކުރެވޭނެ މުހިންމު ރޯލެއް އޮވެއެވެ. މި ގޮތުން ކުރެވިދާނެ މައިގަނޑު ފަސް  

 ކަމެއްގެ މައްޗައް ބަލައިލާނަމެވެ:

އެ މީހެއްގެ ދާއިރާގެ މަޖްލީސް މެންބަރާ ހިއްސާކުރެވޭނެ ، މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތައް އަދި 
 5 ގޮތްތައް ފާހަގަ ކުރުން. 

ފޯރުކޮށްދިނުމަ ރައްކާތެރިކަން  މީހުންނަށް  ލިބެމުންދާ  އަނިޔާ  ކަންތައްތަކާއި  ކުރެވިދާނެ  ހުއްޓުވުމަށް  މައްސަލަތައް  މިފަދަ   ށްއެގޮތުން 

އިގެން ނުވަތަ ލަމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ އަދި އެ މީހެއްގެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކާ ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައި

 ލިޔުމަކުން ވެސް ހިއްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެހީ ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ، ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެކަކު އެނެކަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 
 1 ފޯރުކޮށްދިނުން.  

ހަކީ ވެސް އެކި  މީއެގޮތުން އަވައްޓެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށް އެމީހުންނާ ގާތް އެކުވެރިކަމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ

 ކަންކަމުގައި އެނެކާގެ އެހީ ބޭނުންވެދާނެ މީހެކެވެ. ވީމާ އެފަދަ ހާލަތްތައް ދެނެގަނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 2 ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ހާލަތުތައް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުން. 
މެ ގިނައިން އެންމުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ގިންތިއަކުންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް އިހުމާލުވާ ފަހަރު އާދެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އިހުމާލުތައް 

ތެރި އްކާދިމާވަނީ އެ ކުދިންގެ އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކީ އެ ކުދިންނަށް ރަ

 މާހައުލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަނެ އެ ކުދިންނަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭފަދަ ހާލަތްތައް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓިދާނެވެއެވެ.

 3 ނުރައްކަލުގެ އިޝާރާތްތަކަކީ ކޮބާކަން ދެނެގަތުން.
އެހެން މީހުންނަށް އިހުތިރާމް ، އެ ގޮތުން ތިމާއާ އެއް އުމުރުފުރައަށްވުރެ ޮދށީ މީހުންނާ އެކު ކުއްޖާ ހޭދަކުރާވަގުތުގައި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުމާއި

ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ކުއްލި ބަދަލުތަކެއް އައުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުުރން ކުޑަވުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ  ، ނުކުރުމާއި

 . ވެއިޝާރާްތތަކާމެދު ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވުމަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް އިތުރަށް މައުލޫމާތު ހޯދިދާނެއެ 

ން.ރު އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ރިޕޯޓުކު  4 
ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރަކީ ކޮބާކަން ކުރިޔާލައި ހޯދާަފއި ، އެގޮތުން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހެނީ ކޮން މުއައްސަސާއަކަށްކަން ދެނެގަނެ

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

 ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް:
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 ޚަބަރު 

ދަ ’ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ )އެފް.ޕީ.އޭ(ގެ ބައިވެރިވުމާއެކު  
ލައިފް އޮފް  ސައިޑް  ރިޕޯޓު    3ގެ  ‘ ރައިޓްސް  ވޭގެ  ސާރ ވަނަ 
 ނިންމާލައި އާންމުކޮށްފިއެވެ. 

ހިއުމަން  ބެލުމަށް  ދެކޭގޮތް  އާންމުން  ހައްގުތަކާމެދު  އިންސާނީ 
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ) އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް( 

ކުރިއަށްގެންދާ   ސިލްސިލާކޮށް  އިން  ޕީ  ޑީ. އެން. ޔޫ. ދަ ’ އަދި 
ވަނަ ސާރވޭ ކޮށްފައިވަނީ   3ގެ  ‘ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް

 އެފް.ޕީ.އޭއާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިތުރަށް ، މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް މިންވަރާއި
 ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރި ސާރވޭއެކެވެ. 

ބައިވެރިވުމާއެކު އޮތޯރިޓީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ  ވަނީ  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  ވޭ  ސާރ ބާބެއް ، މި  ގުޅޭ  އަނިޔާއާ  ގެވެށި 
 ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާ މެދު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައިވާކަން މި ސާރވޭއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. 

ހައްގެއް ހިމަނާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އިންސާނީ ހައްގުކަމަށް ސާރވޭގެ ގިނަ ބައިވެރިން   01ސާރވޭގެ ރިޕޯޓްގައި  
 ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކެވެ.  

ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި   91.7ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އަދި %   93.6މި ސާރވޭގެ % 
 ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.    

ރަށެއްގައެވެ. މި   02ވަނަ ސާރވޭ ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ހޮވާލެވުނު    3ގެ  ‘ ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް’ 
 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  1162ދިރާސާގައި 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި މި ދިރާސާ ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ވަނަ ސާރވޭގެ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި  3ގެ ‘ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް’  
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 އެހީ ހޯދާނެ ގޮތްތައް:

 މޯލްޑިވަސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

  3300111/  119އެމަޖެންސީ ނަންބަރުތައް: 

 9792163/  3222622ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން: 
 

 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 3308393ހޮޓްލައިން:  

 1410ކުޑަކުދިންގެ ހެލްޕްލައިން:  
 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

3212551 

ގެވެށި އަނިޔާ 
 ރިޕޯޓުކުރުމަކީ 

 ފަރުދީ ޒިންމާއެއް!

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށް 
އެހީ ހޯދާ ފަދައިން 

ނަފްސާނީ އަނިޔާއަށް 
 އެހީ ހޯދުން މުހިންމު!

/ ވައިބާ އިން  3335335ސެންޓަރ ފޯ މެންޓަލް ހެލްތް: ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް •

 7940423އެޕޮއިންޓްމެންޓަން ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް: 

ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްޓް އެޑިއުކޭޝަން )ޝީ(: ފޯން ކައުންސެލިން ހޯދުމަށް:  •

3318824 

 ބްލޫ ހަރޓްސް:  އޮންލައިން ޗެޓްގެ ޒަރީއްޔާއިން ނަފްސާނީ އެހީ ހޯއްދުމަށް:   •

(www.bluehearts.mv)   

، 3337890އިންސްޓިއުޓް ފޯ މެންޓަލް ވެލް ބީއިންގް: އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް  •

7897890 ،7006667  

 7567232ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ: އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް:  •

އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް: އިންސްޓިއުޓް ފޯ ކައުންސެލިން އެންޑް ސައިކޯ ތެރަޕީ:  •

7978820 

  1404ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް  ހޮޓްލައިން  •
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 ޤާނޫނީ ލަފާ 
 ހޯދުން މުހިންމު!

 9977771 -ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް: ހޮޓްލައިން  •

 7310428ހޯޕް ފޯ ވިމެން:  •

http://www.bluehearts.mv)


 ރެފަރަންސް ލިސްޓް 
ދަ މޯލްޑިވްސް ސްޓަޑީ އޮން ވިމެންސް ހެލްތް އެންޑް ލައިފް ’ ، 0226މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ   .1

އެންޑް ވިމެންސް ، ހެލްތް އައުޓްކަމްސް، އެކްސްޕީރިއެންސެސް: އިނީޝިއަލް ރިޒަލްޓްސް އޮން ޕްރިވަލެންސް
 ‘ރެސްޕޮންސަސް ޓު ވަޔަލެންސް

 (3/0210ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު:  .2
 ހ()53، ވަނަ ބާބު 0( 0228ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ) .3
 (19/0219ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރު:  .4
ފްރޮމް:   .5 ރިޓްރީވްޑް  އެބިއުޒް.  ޗައިލްޑް  ޕްރިވެންޓް  ޓު  ޑޫ  ކޭން  ވަން  އެވަރީ  hވަޓް  t t p s : / /

www.childwelfare.gov/pubPDFs/0224guide.pdf 
/https://www.helpguide.org/articles/abuseޗައިލްޑް އެބިއުޒް އެންޑް ނެގްލެކްޓް. ރިޓްރީވްޑް ފްރޮމް:   .6

child-abuse-and-neglect.htm 

ްބެލްކެމިއްލ ުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ިތާމ  

ެހްނ  ެެ ާޤޫނީނ ޮގުތްނ ުކްށެވިރެވ ައިދ ެއ

ީމަހަކްށަންފާސީނ ައިދ ިއުޖިތާމީޢ ޮގުތްނ 

ޭއާނެގ ިދިރުއުޅަމްށ ޭނެދވޭ  ،ައިނާޔވެ 

 ައަސުރަތެކްއުކޭރ!
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 މަރްޔަމް ޝިބާ ކޮންޓެންޓް: 
   އެޑިޓިން: މައިނާ ލަތީފް 
 މަރްޔަމް ޝިބާ ލޭއައުޓް އަދި ޑިޒައިން: 

 އާމިނަތު އިޒާނާ ޝަމީމް ކޮމިކް: 
 

SUBSCRIBE TO THIS NEWSLETTER 

Type ‘SUBSCRIBE’  

and send us an email to info@fpa.gov.mv 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ   50( ގެ  3/0210ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ) 

މަޤްޞަދަކީ އޮތޯރިޓީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހުއްޓުވުމަށާއި  ،ފެމިލީ  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ  އެކަމަށް   ،ގެވެށި 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ދޭންޖެހޭ   ،ރައްޔިތުން  މީހުންނަށް  ޝިކާރައަކަށްވާ  ޢަމަލުތަކުގެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި 

ދިނުމަށާއި ގޮތްތަށް ، ޚިދުމަތްތައް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ގުޅިގެން  މުޢައްސަސާތައް  ކަމާގުޅުންހުރި 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ، ހަމަޖެއްސުމަށާއި

 ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ޯސސަން ަމގު  ،ހ. މައިޒާންޮދށުގެ ،ވަނަ ފަންގިިފލާ 2  

ދިެވހިރާްއޖެ ، މާލެ، 20067  

301 0551ފޯނު ނަންބަރު:   

www.fpa.gov.mv @fpamaldives @fpamaldives @fpamaldives 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
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http://www.fpa.gov.mv/
https://twitter.com/fpa_maldives
https://www.facebook.com/fpa.maldives/
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