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ަތކ  ގުިޅގެްނ ރ  ުކޑުަކިދްނަންށ ކު  ަތކު ުމައްއސަ  ުހަށެހޅޭ ަމްއަސަލަތކ މެދު  ޯގނ   ޮގތް  ދ  ން ުކަރމު ްނ ަޢަމލު ސ 
 ިރޯޕޓް  ގެ ޮއިޑޓް  ަޕރޯފަމްނސް  ެދެނަގުތަމްށ ުކެރުވނު 

 އާއި ނިންމުން    ޞާ ލާ ޚު 

އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ޖިންސީ    ނޭދެވޭ ޢަމަލެކެވެ.  ހިނގަމުންދާކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ މުޖުތަމަޢުގައި   .1
 ތަކާއި ޚަރަަބރުތައް ގުޅޭ ރިޕޯޓު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއަނިޔާ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުމާއި އިޙުމާލު ހިމެނެއެވެ. 

އަދި ދަުއލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ނަގަުމންދާ ކުިދންގެ އަދަދުވެސް ދަީނ ދަނީ ިއތުރުވަމުންނެވެ.  ކަށްވުރެ އަހަރެއްއަހަރަ
 އިތުރުވަމުންނެވެ.އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް 

ގައި   1991ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވައި އެ .2
ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަބއިވެރިވެފައެވެ. އަދި އްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ކޮންވެންަޝންގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައދ. 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ )  9/91ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަނަ އަހަރުވަނީ    1991ޑިސެމްަބރު    2ރައްކާތެރިކުރުމަށް  
 . ތަޞްދީޤުކޮްށފައެވެ ުނ(ެބހޭ ޤާނޫ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ މުައއްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން   .3
ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ހިމެނެއެވެ   ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމާއި ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ
ކުގެ އަނިޔާަތކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ  ހުަށހެޅޭ އެކި ާބވަތްތަމެދު ސާރވިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައްސަލަތައް ަބލައި ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުްނ ހިމެނެއެވެ. އަދި 
ގެވެށި އަނިޔާެގ ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވުމާއި، އެކަަމށް ރައްޔިތުން ހޭުލންތެރިކުރުވުާމއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ  ކީލިއްޔަތަޢޫމަސް

 މަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.މީުހންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ިދނު ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިފަރަލްތަކާ، ކޭސްތަކުގެ އެސެސްމަންޓްތައް    މިއޮޑިޓްގައި .4
ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި އަދި އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުގައި  އިހަދާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށްތޯއާ

ކުދިން ދަރުމަޔަށް  އާއިމަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ  ޙާޞިލްކުރުމަށް ޖާތީނަ އަދި ސަމަކާރަކޮށްތޯއާއިސާތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ މުއައްސަ
މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އިކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަމާ އިބެލެހެއްޓުމަށް ަހވާލުކުރުމުގެ ކަންކަމާ

 އިކަންކަންކަން ހިނގަމުންދާޮގތާއި މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންެޖހުންތަކަކީ ކޮަބ
 ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. 
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އަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކާ ގުޅިގެން   2016އިން  2014 މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވާނީ  .5
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  ނީ، އަމާޒްކޮށްފައިވަ އޮޑިޓް މިގޮތުން މި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައި ވާގޮތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފެމިލީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީްނ  
 މަސައްކަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

   ޞާ ލާ ޚު ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ  

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިފަރަލްތަކާއި، ކޭސްތަކުގެ އެސެސްމަންޓްތައް  
 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުން   ހަދާފައިވަނީ 

ފޯމު ފުރުމަށް   F1ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ޚިދުމަތް ދިނުަމށް އެުކލަވާލާފައިވާ   .6
ދުވަސް ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ނިންމަށް  7ނަމަވެސް ކޮންމެ ރިފަރަލްއަކަށް  ވިވަކި މުއްދަތެއް ަބޔާންކޮށްފައިނު 

ފުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެްއ  ،ފޯމު F1ކޭސްތަކުގެ ަބއެްއ ަބާލފައިވާ  ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައިއޮޑިޓު ނަމަވެސް، ޖެހުނު
)ސައްީބސް(  26ކޭސްގެ ތެރެއިން  )ފަންސާސް ހަތަރެއް( 54އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއަށް ނަގާފައިވާ މިގޮތުން  ވުން.ހޭދަވެފައި
 ވުން. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަެވފައި )ސާޅިސް ފަހެއް(  45ފޯމު ފުރުމަށް އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި  F1ކޭސްއަށް 

މެދު އަމަލުުކރާނެ ގޮތެއް ިނންމައި،  ހާރިފަރަލް ފޯމު ފުރުމަށްފަުހ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ މެނޭޖަރާ މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ކޭ .7
މަސައްކަތް ކުރުމަށް   ހުގެނިންމިގޮތް ރިކޯޑު ކުރުމާއި، ކޮންމެ ރިފަރަލްއަކަށް އިނީޝިއަްލ އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި ކޭ

ފައިލުގަިއ ކަމާއި، ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް މެނޭޖަރު  އްކޮން މުވައްޒަފެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
ކުރެވިފައިވާކަން ޔަގީން ކުރުމަކީ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް  ހަވާލުމާއި ޑޭޓާޭބސްގައި މަސައްކަތް  ރުރިކޯޑުކު

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 
 މާއިއޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ޗެކުކުރި ކޭސްތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ ނިންމުން ރިކޯޑުކޮށްފައި ނުވު މަވެސްވެއެވެ. ނަ

  ފުރާަފއިވަނީ އެއްފަރާތަކުންކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  ރިފަރަލް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 'މެނޭޖަރުގެ ނިންމުން' މިަބއި
އެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ޑޭޓާޭބސްގައި ރިކޯޑުކޮށްފައިނުވެ ތާރީޙާއެކު ކަނޑައަޅާފައިވާކަންލް އެސެސްމަންޓް ހެުދމަށް އައިނީޝި

ތަކުގައި  ކޭސް ަބއެއްތުން، އެގޮ ކަން.ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް އެސެސްމެންޓް ހަދަންޖެހޭކަން 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވުން. 60 ކަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން

ވަނަ މާއްދާގައި   6.1.8ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  .8
ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް    24ވެރިޔާ  ޔުނިޓުން ކޭސް ކުރާ މައްސަލަތައް ޔުނިޓްގެ  

އިލްްޑ ނަމަވެސް ފެިމލީ އެންޑް ޗަ ވީަބޔާންކޮށްފައި ކަމަށް'އެސައިން' ކުރަންވާނެޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަކަްށ 
އި ހަވާލުކޮށްފަ  އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރާ  އިން ަބއެއް ކޭސްތައް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލާޓްޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަން

  ވުން.ދުވަސް ނަގާފައި 3ކުރުމަށް އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި  "އެސައިން"މިގޮތުން ަބއެއް ކޭސް ނުވުން. 

ކޭސްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް )ކުޑަކޮށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ، ޮބޑަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ  .9
މަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ޚިދުމަތް ދިނުއަދި އެންމެ ޮބޑަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ( 
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3            ގެ 46 ޙާފުޞަ

ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  54ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާ  11ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ 
މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ކޮން މިންގަނޑަކަށް ފެތޭ   މައްސަލައަކީހިމެނޭ ލިޔުމެއްގައި އެ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް 
ންނާ އެކު މަސައްކަތް ުކރާ ތަނެއްގައި ކޮންެމ ވޯކަރުޔާންކޮށްފައި ނުވުން. މިކަމުގެ ސަަބުބްނ މަދު ކޭސް ަބ ކޭހެއްކަން
ބަލަން ޖެހުުމން އެްނމެ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ކޮންޮކން   ަމއްސަލައެއްކު އެތައް ަބއިވަރު  ވޯކަރަކޭސް  

 ނގެން ނެތުްނ. ކޭސްތަކަކަށްކަން އެ

އަްށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅޭ ގޮތުން އާކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ .10
އެކަށީގެންވާ މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާފައިޭވޯތ   ށްއެންޑް ފެމިލީއަ  ޖެންޑަރ  މިިނސްޓްރީ އޮފްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  

ކާެބހޭ އޮޑިޓަރުން ޗެކްކުރިއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް މި ދެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަ
އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް    ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނުާވތީ  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި   ލޫމާތުމަޢު

    އްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމެއް ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުން.އެ މުއަ

ޕްލޭނެއް  ހައި ރިސްކް ކޭސްތަކަށް ކޯއެސެސްމަންޓަކާއި އެކްޝަން ޓަކާއިކޮންމެ ރިފަރަލްއަކަށް އިނީޝިައލް އެސެސްމަން .11
  24 ހެއްނަމަހައި ރިސްކް ކޭދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިނީިޝއަލް އެސެސްމަންޓް ހަދައި  7ރިފަރަލް ލިޭބތާ މަސައްަކތު  ހަދައި

ަކމަށް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓުގަިއ ަބލާފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ވާނެނިންމަން  ގައިގަޑިއިރު ތެރޭ
ހައި ރިސްކް ސާމްޕަލްގެ ކޯއެސެސްމަންޓާއި  ކަމާއިތެރެއިން ަބއެއް ކޭސްތަކުގެ އިީނޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައި ނުވާ

އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވަނީ އެސެސްމަންޓް ނިންމަންޖެޭހ  ަބއެއް ކޭސްތަކުގެ ކަމާއިއެކްޝަން ޕްލޭން ހަދާފައި ނުވާ
)ނުވަދިަހ  97އެގޮތުން މި އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމަށް އެވަރެޖް ގޮެތއްގައި  ވުން.ާފހަގަކުރެވިފައި ދުވަހަށްވުރެ ލަހުންކަން

 އެވެ.ދުވަސް ނަގާފައިވެހަތެއް( 

ކުރުމުގައި އަދި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުގައި  ޤުޤީ ޙު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަ 
 ބެލުން   މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ   ޙާޞިލްކުރުމަށް   ނަތިޖާ   އަދި  ސަމަކާރަކޮށްތޯއާއި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ  

ވަނަ މާއްދާގައި    6.1.10ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ   .12
 ށްލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެކަމަމައްސަ  ތުންދުަވސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ހަވާލުވި ފަރާ  10މައްސަލަ ހަވާލުކުރާތާ  

ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ މައްސަލަތައް   ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ތަޙުޤީޤުނަމަވެސް މޯލްޑިވްސްވީ ަބޔާންކޮށްފައި
 އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ  3މިގޮުތން ަބއެއް މައްސަލަތަްއ ނުނިިމ  ވުން.ނިންމުމުގައި ވަރަށް ިގނަ ދުަވސްތަކެއް ހޭދަވެފައި

 ވުން. ދުވަސް ހޭދަވެފައި

މަށް ފެމިލީ )ވިހި( މައްސަލަައށްވުރެ އިތުރަށް މައްސަލަ ހުރެެގން ނުވާނެކަ 20ޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އަތުގައި ެއއްފަހަރާ ޙުތަ .13
ވަނަ މާއްދާގަިއ  6.1.11އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ 

)ވިހި( މައްސަލައަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އެއްފަހަރާ ަބއެއް މުވައްޒަފުންނާއި  20 ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،
 ހަވާލުކޮށްފައިވުން.  

ވަނަ  5ގެ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަުކގެ  .14
ޒަށް ގެނެވޭ ކޮްނމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖެއްގެ ޭބނުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްަފހު، ކުްއޖާއަށް ޙާއްސަ ކެއަރ  މާއްދާގައި މަރުކަ
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4            ގެ 46 ޙާފުޞަ

ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިްނެގ 
ސާމްޕަލްގައި ކުއްޖާއަށް ޙާއްސަ ކެއަރ ޕްލޭނެއް  49ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  50ތެރެއިން އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިާވ 

ވީނަަމވެސް އެ ޕްލޭނަކީ މީގެ  ސާމްޕަލްގައި ކުއްޖާއަށް ޙާއްސަ ކެއަރ ޕްލޭނެއް ލިޔެފައި 1ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން. އަދި 
ކަމާއި ކުއްޖާގެ އުމުރާއި ގުޅޭގޮތަށް ފައިވާ ޕްލޭނެއްވުނުއިރު ލިޔެވިއަހަރު ކުރިން ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެ 8

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ޕްލޭނަށް ަބދަލެއް ގެނެސްފައިނުވުން. 

ވަނަ  10ގެ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ  .15

ަބިއތަކުގެ ތެޭރގައި ކުއްޖާއަށް އަންނަ ްނަންޖެހޭފަިއލުަގއި ހިމަ، ިއމާއްދާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފައިލެއް އޮންނަންވާނެކަމާ
ަބދަލުތައް، ކުއްޖާގެ ތަޢުލީީމ ޭބނުްނތަކާއި، ކުރިއެރުމާއި، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާީބތައް އަިދ މިނޫންވެސް ކަންތަްއ 

އާއެކު، ހިމަނަންޖެހޭނޭކަަމށް ަބޔާންކޮްށަފއި ވީނަމަވެސް، ަބއެއް ކުިދންެގ ފައިލްތައް އަދާހަމަކޮްށފައި ނުުވން. އަދި ހަމައެ
ކުއްޖެއްގެ މައިންަބފައިންނަކީ އޭަނ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުއްޖާ މަރުކަޒުން އަނުބރާ އަންނައިރު އެ 6ގެ ގަވާއިދުމި 

ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުުމގެ ޤާބިލުކަން ލިިބފައިވާ ަބއެއްތޯ ެބލުމަްށ ފުރިހަމަ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންާވނެކަމަްށ 
  ކުރެވުން. ސެސްމަންޓެއް ނުހަދާކަން ފާހަގަމަވެސް، ަބއެްއ ކުދިން އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިަވނީ މިފަދަ އެވީނަ ަބޔާންކޮށްފައި

ވަނަ  26ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  .16
ކުއްޖަކަށް ޭބސް ދެވުނު ސަަބަބާކއި ދެވުނު ޭބހުެގ ނަން  ކުއްޖަކަށް ޭބސް ދެވުނުނަަމ އެ ،މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ޅ( ގައި

ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ެބލި މެޑިކަލް  ޓްރެކޯޑްކޮށް ކުއްޖާގެ ފައިލްގައި ަބހައްޓަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް، އޮޑި
 ކުއްޖާ   ޭބސް ޭބނުންކުރަން ޮޑކްޓަރު ޭބސް ސިޓީގައި ލަފާދީފަިއވާ ދުވަހާ ހަމައަށްގެއްލުމުގެ ސަަބުބން  ޭބސް  އްގައި،  ފައިލެ

  ނުވާކަން ަބޔާންކޮށްފައިވުން. ޭބސް ބޭނުންކޮށްފައި

އުލު ކުއްޖަކަށް ައނިޔާ ލިުބނު މާޙަ ކުދިން އާއިލާއާ އަނުބރާ ހަާވުލކުރާއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ .17
މުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ެބލުމާއި،  އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެކަަބދަލުވެފައި ވޭތޯ ެބލުމާިއ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި
 ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ކުދިން އާއިލާއާ ޅާލުްނ ލިޭބނެކަްނ ޔަގީންކުރުމަށް ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެޭހ ރައްކާތެރިކަމާއި ލޯތްާބއި އަ

 50 އޮޑިޓުން ބަލާފައިވާ ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް،  ކުދިންގެ ކަންތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މޮނީޓަރކޮށް ބަލަން
ކުއްޖެއްގެ ފައިލްގައި   3މީގެތެރެއިން  ،ފައިވާއިރުކުދިން އަނުބރާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް 5ކުދިންގެ ތެރެއިން ފަންސާސް( )

 ސްޓްރީން ވަކި މުއްދަތެއް އާއިލާއާ އަނުބރާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ިމނި    ،ރާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިނުވުމާމޮނީޓަރ ކު
ހާލަުތ ަބާލ މި ދެކުދިންގެ މި މުއްދަތުގައި ލިޔެދީފައިވާއިރު ކުއްޖަކަށް  2 މޮީނޓަރކުރާނެ ގޮތުެގ ޕްލޭނެއްވަންދެން 

 ނެތުން.ލިޔެކިޔުމެއްމޮނީޓަރކުރިކަމުގެ އެއްވެސް 

ވަނަ  7.1.3.2.2ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  .18
މާއްދާގައި އަނިޔާ ލިޭބ ކުއްޖާއަްށ ލިިބފައިވާ ިޖންސީ ނުވަތަ ިޖސްމާނީ އަނިޔާ ދެނެގަތުމަްށޓަކަިއ ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްޞަ 

ންވާނޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކުޑަ ކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަ
ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި   ވުމާއި އަދިކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިނު

 ކަން. ފަހުންދުވަސް  )ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް( 132
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މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   ތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ކުޑަކުދިން ބައި  މާއިދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓު 
 ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން 

ގައިވާގޮތުން ވަގުތީގޮތުން ބެލުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 6ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  .19
  ދައި ގަތުމަށްޓަކައި ެއސެސްމެންޓެއް ހަނެއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހާލަތު ދެހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކުދިން ެބެލހެއްޓުމަށް 

މަޔަށް  ހޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ދަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެ 7މިނިސްޓްރީއިން މި އެސެސްމެންޓް 
ްއިތުރު،  އިފަާރތެއްގެ އެސެސްމަންޓް މިހާތަަނށް ހަދާފައިނުވުމާ  5ކުދިން ބެލެހެްއޓުމަށް ުހށަހަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  

އަނުބރާ  ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުން 4ވުމުން ތެރެއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައި ފަރާތެއްގެ 9
 ގެންގޮސްފައިވުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ެބލުަމށް  5ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  .20
ތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި އުސޫލުގައި  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާ

ޝަރުތު  ފޮސްޓަރކޮށްފައިވާ ަބއެއް ފަރާތްތަކުގެ، ޝަރުތެއް ހަމަވުމުންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވީަނމަވެސް 14ހިމަނާފައިވާ 
ން. އެގޮތުްނ، ިދވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއި، ކައިވެނިކޮށްގެން ހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލުގައިނެތު

އުޅޭ ދެމަފިރިއެއްކަން އެނގޭލިޔުމާއި އަދި ކުއްޖާގެ ޭބުނންތަކަްށ ޚަރަދު ކުރެވޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިޭބ ފަާރތެއްކަްނ 
 ނެތުން.  ޔުމެއްއެނގޭލި

ސޫލުގައިވާގޮތުން، ވަގުތީގޮތުން ކުިދން ބެލެހެްއުޓމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާިއ ގެ އުހަވާލުކުރުމުދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް  .21
ރީާއއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތާިއ ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމާއި އަދި ކުއްޖާ ޓްކުދިން ހަވާލުކުރާނީ މިނިސް

ރ ކުރަމުންދާެނގޮތުގެ ޕްލޭން ކުއްޖާގެ ން ފޯރުކޮށްދޭނެގޮުތގެ ޕްލޭނާއި މޮނިޓައިރު ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުުމގައި އެހީތެރިކަހަވާލުކުރާ
ފޮސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުދިން މޮނިޓަރ ކުރާނޭ ގޮތުގެ   ކޮށްފައިވުން. އަދި ކަރ ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާ ޢާއިލާއާ ހިއްސާވޯކޭސް

އަދި ަބއެްއ  ނަްނނެތުން.ނިޓަރކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ފެންޕްލޭނެއް ހަދާފައި ވީނަމަވެސް ަފއިލުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މޮ
ނަމަވެސް ޕްލޭނާ  ން އޮތްކުދިންގެ ފައިލުތަކުގައި އެއްފަހަރު ނުވަތަ މަދު މަދުން ކުއްޖާގެ ހާލަތު ަބލާފައިވާކަން އެނގެ

 ވުން. އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ފައިލްކޮށްފައިނު

ވަނަ  33ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  .22
ވުމާއި އަދި މި މާއްދާގައި ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ވަކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން މަރުކަޒުގައި ތިބެންޖެހޭކަމަށް ަބޔާންޮކށްފައި

ން ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތް ދެ މަހެއްގައި ވޯކަރުނަމަވެސް، އޮޑިޓަރުްނ ކެއަރ މުވައްޒަފުން ތިިބ އަދަދަށް މަރުކަޒުގައި 
ންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވުން. މީގެ  ވޯކަރުޗެކްކުރިއިރު ކުދިންގެ އަދަދާ އަޅަާބލާއިރު ހާޒިރުވެފައިވާ ކެއަރ 

ޔުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އެތަުނން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުން. އިތުރުން ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ސުކޫލަށް ދި
 ކެއަރ މިގޮތުން ފިޔަވައްޗާއި ސްކޫލު ދުރުކަމާއި، އެކި ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލަށް ދާންޖެހޭ ކުދިްނ ލާން ޮގސް ަބލާ ދާނެ

ދަތިތަްއ  މާއި އައުން ފަދަހިނގާފައި ސްކޫލަށް ދިއުން މަދުވުމާއި ހޫނު އަވީގައި ަބރު ދަަބސް އަޅުވައިގެން ވޯކަރު
 ފާހަގަކޮށްފައިވުން.  

ވަނަ  29ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  .23
މާއްދާގެ )ބ( ގައި މަރުކަޒުގައި ތިޭބ ކުދިން ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައި ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ހުނަރު އަށަގެންނެވުމަްށ 
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ރުން މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް މެނޭޖްމަންުޓން ހޯދައިދޭންވާނެކަމަްށ ތަނުގެ ތެރޭގައާއި ޭބ
ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ކެއަރ   2016އިން  2014ނަމަވެސް ވީަބޔާންކޮށްފައި 

 ކަން. ރުންނަށް ތަމްރީން ދީފައިވަީނ އެންމެ ދެފަހަރުވޯކަ

ކުދިން ނިދާ    ،އްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންަގނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގައިދިވެހިރާ .24
ފޮްތތަކާއި ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރާ ، އިފެންވަރުގެ އެނދެއް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހުންނަންވާނެކަމާ ކޮޓަރިތަކުގައި ރަނގަޅު

، އިކުއްޖާގެ އަންނައުނު ަބހައްާޓނެ އަލަމާރިއެއް ހުންނަންވާނެކަމާ އިއާލާތްތައް ަބހައްޓާެނ ފޮތް ހަރުގަނޑަކާއެހެނިހެން 

އޮޑިޓަރުން  ނަމަވެސް، ކޮޓަރީގެ ތަޅުންގަނޑު ހުންަނންވާނީ އަަބދުވެސް ސާފުކޮށްަފއި ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީ
ކޮޓަރިތަކުގަިއ ، ތުމާއި ހިޔާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެނދެއް ނެއިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ކުޑަކުދިންގެ

ތަޅުންގަނޑު ސާފުކޮށްފައި ނުވުން. ހަމަމިއާއެކު، ކުދިން  ނިކަހައިކޮޓަރިތެރެ ކު، ވުމާއިތަންމަތިތައް ރީތިޮކށް އަޅާފައިނު 
އަލަމާރިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުން. ތަކާއި މިނޫންވެސް ތަކެތި ައޅާނެ ކަަބޑުކިޔެވުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ހެދުމާއި 

ފާޚާނާ ެތރޭގައި އެއްވައްތަރެއްގެ  މާއިފިޔަވަތީގައިވެސް ަބއެއް އެނދުަތއް ރީތިކޮށް ތަންަމތި އަޅާފައި ުނވާކަން ފާހަގަކުރެވު
 ވުން. ވަކި ނުކުރެކުދިންގެ ުބރުސްތަކެއް ކަމެއް    ދަތްއުނގުޅާ ުބރުސްތައް ސިންކު މަތީގައި ަބހައްޓާފައިވުމުން އެއީ ކޮން ކޮން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން،  .25
ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާތަކުން ރައްކައުތެރިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް މަރުކަޒު ހެދުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް  

ކުޑަކުދިްނ ބަލަހައްޓަުމން ގެންދާ މަރުކަޒުެގ އެންމެހާ ކަންތަްއތައް ފައިހުންނަންވާނެކަމަްށ ަބޔާްނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެޅި
މިގޮތުން އަްނހެން ކުދިންގެ އިމާރާތުގެ ޓެރަސް އިން ފިރިހެން ކުދިންގެ   ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުން.ހުރީ އެންމެ ރައްކާތެރިކޮށް  

ޓެރަހަށް ނޭރޭގޮތަށް ސިޑީގައި ގޭޓެއް ލާފައިހުރި ނަމަވެސް ގޭޓު ތަޅު   ރުމާ،އިމާރާތައް ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ދެވޭގޮތައް ހު
 ށްކަމާ،ންނަށް ޭބުނން އިރަކު ނިކުމެގެންދެވޭ ގޮތަގޭޓު ހުންނަނީ ތަޅު ނުަލއި ކުދިޭބރު  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ    އި ހުރުމާ،ނުލަ

ހިޔާގެ ވަށައިގެން ހުްނނަ ފާރަީކ ވަރަށް ތިރި ފާރެއްކަމުްނ ގޭޓު ތަޅުލާފައި ހުރިނަމަވެސް ފާރުމަިތންވެސް ފުންމާލައިގެްނ 
ެފންނަ ގޮަތށް ސީސީޓީވީ  ގޯތި ތެރެއާއި ގޭޓު ރާއިމީގެ އިތުރުން ހިޔާގެ އިމާރާުތގެ ޭބ ެވން ހުރުާމއިދެކުދިންނަށް ޭބރަށް 

 ވުން. ކެމެރާ ަބހައްޓާފައިނު

ގައި  ސާވޭކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެިރވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުން ކުރި  .26
ކަމުގައި  ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޮބޑު މައްސަލައެއްކުަޑކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި    ަބއިވެރިން  97%ަބއިވެރިވި  

ނަންަބރު ނޭގޭކަމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ރިޕޯޓުކުރުމަށް ގުޅާނެ    ަބއިވެރިން  %43ގައި ަބއިވެރިވި  ސާވޭއަދި    ދުށުން.
ޖަވުާބދާރީވަނީ ސަމަކާރަކޮށް   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުން  .  މީގެ އިތުރުންވުންބުނެފައި

ކުރާ ގެ ަބއެއް ަބއިވެރިން ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާސާވޭއަދި    ވުން.މީހުން ަބޔާންކޮށްފައި  %83ގައި ަބއިވެރިވި  ސާވޭނޫންކަމަށް  
ސަމަކާރަ ނުވުމުން ކަމުގައި  މުގައިނގިހުރެ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވަނީ މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަ ެބލުއެމައްސަލައެއް 
ފަރާތްތަުކން  %85ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޯގނާއާއިއަިދ  ވުން.ަބޔާންކޮށްފައި

 އެފަރާތްތަކަށްއެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ޭބއްވިކަން  ވަނީނުަބއިވެރިވެފައި އަދި  އިވުމާވާކަމަށް ަބޔާންޮކށްފައިަބއިވެރިވެފައިނު
  ޮކށްފައިވުން. ަބޔާންމުންކަމަށް އެނގިފައިނުވު
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ގޮތުން މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ 
 ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން 

މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ  .27
މުއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުން. މިގޮތުްނ އެންމެ ޮބޑަށް ދިމާވާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އެ

ވުމުގެ ސަަބުބން ދިމާވާ ަދތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކީ މުއައްސަސާތައް ހިންގުމަށް ަބޖެޓުގެ ދަތިަކން ހުުރމާއި މުވައްޒަފުން މަދު
 މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވުން.  ކަަމށްކަމަށް ޤާިބލް މުވައްޒަފުން ދާއިާރއަށް ހޯދުމަށް ދިމާވާދަތިތައް 

 ރަދާ އަޅާބަލާއިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް  ޚަ ކުރެވުނު  

ގައި ހަރުދަނާ ގޮތެއްއެންެމ މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ކު .28
މައްސަލަ   ހެދުމާއި،  ކޭސްތަކުގެ އެސެސްމަންޓްތައް  މިގޮތުން، ހުށަހެޅިފައިވާ ރިފަރަްލތަކާއި  އޮފީހުން ދެކެމެވެ.  ނޫންކަން މި
 ބެލެހެއްޓުމަްށ ދަރުމަޔަށް ކުދިންމީގެ އިތުރުން އޮފީހުން ެދކެމެވެ.  ފައިވާކަމަށް މިވެމުއްދަތެއް ހޭދަ މަށް ދިގުތަޙްޤީޤުކުރު

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ، އެެހނީ. ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ަހރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނޫނެވެހަވާލުކުރުމުގެ 
ނުވުމާއި ހައްޓާފައި  ހަވާލުކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުން ފޮްސޓަރިން ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ަބލަދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުަމށް  

  ފޮސްޓަރކޮށްފައިވާ ކުދިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މޮނިޓަރކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރިަހަމ ގޮތެއްގައި  ަދނާހަރުގިނަ ކަންތައްތައް ކުޑަކުދިން ބަލަހައްާޓ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޭބނުންވާ ޒަރޫރީ  .29
ކުޑަކުދިންަނށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިޭބ ކުއްޖާއަށް މީގެއިތުރުން  އޮފީހުްނ ެދކެމެވެ.   ވާކަމަށް މިފައިދީކޮށް

ޙާޞިލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާ  ޙިމާޔަތްދިނުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން ގިނަފަހަރު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސަމަކާރަ ގޮތެއްގައި ނަތީޖާ
އާއިލާއާއި  ނަމަވެސް ކުދިން އަނުބރާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަދި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. އެހެން ގޮތަށްކަމަށް މި

މޮނިޓަރކުރުުމގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާއަށް އަދި އާއިލާއަށް އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެންމެ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު 
މިގޮތުން އާއިލާއާ ހަާވލުކުރުމުގެ ކުރިން އެސެސްމަންޓެއް   އޮފީހުްނ ދެކެމެވެ. ޮގތަްށ ނޫންކަން މި ތަށް ޙާޞިލްވާއެކަށީގެންވާގޮ

    ން ހިމެނެއެވެ.ވުކުދިން މޮނިޓަރކޮށްފަިއނު ހަދާފައިނުވުމާއި އާއިލާއާ ހަވާލުުކރުމަށްފަހު

 ކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުކޮށް އަވަސް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި އެ .30
ކުދިން ރިފަރަލް ފުރުމާއި އެސެސްމަންޓް ެހދުމުގައި އަދި ތަޙްޤީޤާގުޅޭ ކަންަކން ހަރުދަނާކޮްށ،  ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން
ރާ ކުދިންނާއި ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އާއިލާއާ ހަވާލުކުއެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި 

ކުދިންނާއި މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިން މޮނިޓަރކޮްށ، މަރުކަޒުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި މުވައްޒަފުންގެ 
 ތެއްގައި ބަލަހަްއަޓންޖެހެއެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާގޮ ޑުއަދަދު މުރާޖަޢާކޮށް، ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯ

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގޮތް  

އަވަހަށް ޖަާވުބދާރީުވމަށާއި މައްސަލައާގުޅޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކުރާ މަްއސަލަތަކަށް  .31
ލޫމާތެއް ހިމެޭނގޮތަށް ރިފަރަލް ފޯމު ވަުގތު ލިެބންހުރި ހުރިހާ މަޢު ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެްއޓުމަށް، ރިފަރަލް ލިޭބ

އަދި ރިފަރަލް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު   ފުރާ ކަމާގުޅޭ އިސްވެރިޔާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ،ގޮތެއް ނެނުލިބޭނަމަ އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގަިއ ޢަމަލުކުރާ
އެސެސްމަންްޓ  ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައި ކަނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުންއެކުލަވާލާފައިވާ 

ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެލޮކޭޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ކޭސްތައް    ،ހެދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
  ރިކޯޑުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާޭބސްގައި އެލޮކޭޓްކުރުމަށާއި ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއި ތާރީޚް  ދަތުގައިމުއް

މޯލްޑިވްސް އަނިޔާއިން ސަލާަމތްކުރުމަށް،  ން ިލޭބއެކުދިްނނަށް އެފަާރތްތަކުކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާ ފަާރތްތައް ހޯދާ  .32
ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ޤީޤުކުރުމަށް ޙުހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަ ސާރވިސްއަށްޕޮލިސް 

އެ  ތަްޙޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް މުއްދަތުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައިވަނަ މާއްދާ 6.1.8ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕޮރޮސީޖަރގެ 
  .އެސައިންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ މައްސަލަތައް

ވަނަ މާއްދާގައި    11ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ  ން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ .33
އަދި ގިނަ ކޭސްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކޭސްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ސްކަން  ދޭންޖެހޭ ކޭސްތަކަށް އިޮބޑަށް އިސްކަންރ އެންޑް ފެމިލީގެ ކޭސް ވޯކަރުން ބަލަހައްޓަމުންދާނަމަ، އެންމެ ޑަޖެން
ން ޚިދުމަތް އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީ  މީގެ ިއތުރުންެއްނގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ދިނުމަށް ކޭސް ވޯކަރުންނަށް  
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ިމނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރާ ޕްޮރސީޖަރ މެނުއަލްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

 މައްސަލަތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގުޅުން ވަރުގަދަކުކުޑަކުދިންނަށް ލިޭބ އަނިޔާއާ ގުޭޅ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި   .34
ކުގެ ރިކޯޑު އެކަށީގެންވާ  ކި އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައެކިއެމިގޮތުން 

މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ގޮތުން    ޅޭގު  ތަކާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުަމށް ދަްނނަަމވެ. އަދި މިގޮތުން ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަ
 ކުޑަ ކުދިންނަށް ލިޭބ އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުންއަދި  އިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެ  ން  އިފެމިލީ

ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިހާރު   މުއައްސަސާތަކުންހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް 
ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ދުވަސްވެަފއިވާ މައްސަލަތައް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނީ ކޮން ސަަބަބކާ 

   ންމުމަށް ދަންަނވަމެވެ. މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ހައްލުކޮށް ހެދިތޯ ަބލައި 

ވަނަ މާއްދާގައި    6.1.11ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ    .35
)ވިހި(( މައްސަލައަށްވުރެ  20)މަސައްކަތްތައް ސަމަާކރަ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ގެ ޑިޕާޓްމަންޓު ،ފަދައިންކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ހަވާލު ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ތަޚްޤީޤުކުރުމަށް މުވައްޒަފަކާ  ގިނަ މައްސަލަ އެއް

ޑިތަްއ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ނޑުދަ ނފެންވަރު ަބލައި ލަ ގެކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓަމުންދާ މަރުަކޒުތަކުގައި ތިޭބ ހުރިހާ ކުދިން .36
 ނާއަދި ކެއަރ ޕްލޭ  އިދުން އަދާހަމަ ކުރުމަށް ދަްނނަވަެމވެ.ގަވާއެކުލަވާލައި  ޙާއްސަ ކެއަރ ޕްލޭނެއް ލިޔެ  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް  

ގައި ރައްކާކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް އެ ކުއްޖެއްގެ ފައިލުެއންމެހައި  ކުިދންނާ ގުޅޭ    ބެލުމަށާއިއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ދޭތޯ  
ކުދިންނާ ހަވާލުވާން އާއިލާެގ ފަރާތުން އެދުމުން ެއ   މީގެ ިއތުރުންދަންނަވަމެވެ.    ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުމަށް

 ަފހު ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަރާތްތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި ކުދިން ހަވާލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ބެލުމަށް
   މެވެ.ދަންނަވަ
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ކުދިންގެ ޕާރސަނަލް  އެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންަތއްތައްމަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންާދ ކުދިން .37
ގުޅޭ ކަންތައްތައް މެޑިކަލް ފައިލްގައި އަދާހަމަކޮށް ރިކޯޑު   ެހއްޓުމާއި ކުދިންގެ މެޑިކަލްއާފައިލްތަކުގައި އަދާހަމަކޮށް ެބލެ

ކުދިންގެ މަށާއި  ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ކުދިންގެ މެޑިކަލް ކަންތައްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއު  މަށާއިކުރު
މީގެ އިތުރުން ކުދިންގެ ކަންތައްތަކުގައި  މެޑިކަލް ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތް ރިކޯޑު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަންތައްތައް ަބލައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާ  ން އެއިފަރުވާކުޑަކުރާނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމުވައްޒަފުން 
 މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާލުކުރުމުގެ    ަދށަން ެގނެޭވ ކުދިން އަނުބރާ އާއިލާއާއި ހަާވލުކުރާއިރުއަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ .38
ކުރިން އާއިލާގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމާއި އާއިލީ މާޙައުލަކީ ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްކަން ޔަޤީންކޮށްފައި މެނުވީ 

ޙާލަތު ބެލުމަށް މޮިނޓަރކުރާނެ އާ ހަވާލުކުރާ ކުދިންގެ  ކުދިން އަނުބރާ އާއިލާއާ ހަވާލު ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ާއއިލާ
 އަށް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ   ރކުރަމުން ގެންދިއުމަށްކުދިންގެ ހާލަތު މޮނިޓަ   އެއާ އެއްގޮތަށް  އެކުލަވާލާ  ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް
 ދަންނަވަމެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް، އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި  .39
ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތަށް އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  

އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއް   ށް ޑޮކްަޓރަށް ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުއްޖާ ވީ އެންމެ އަވަހަ
އިންޓްމަންްޓ ޕޮނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ އެ ޑޮކްޓަރެއް  އަންހެނުންގެ ޙާއްޞަ)

ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ  ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން( ދިމާވެގެްނ 
ވާނަމަ ސަަބާބއެކު އެކަްނ ލިޔުމުން އެނގޭގޮަތށް ރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްާކފައިނުޕްރޮސީޖަ

އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ އިން ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުއްާޖ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް 
  ދަންނަވަމެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  ގައި ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަްށ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ހޮވުމު .40
އަދި ޝަރުތުހަމަާވ   ކުރުމަްށ ދަންނަވަމެެވ.ފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުދަރުމަޔަށް މީހުްނ ހޮުވމަށް ކަނޑައަޅާފެމެލީއިން  

ފަރާތްތަކާިއ  އަވަސްވާނޭ ގޮތެއް ަބލައި، އެސެސްމަންޓުން ހޮވޭހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ ކަންކަން 
ރިންއާ ެބހޭ އަދި ފޮސްޓަދަންނަވަމެވެ.  ރުމުގެ ކަންކަން އަވަސް ވާނޭ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްކުދިން ހަވާލުކު

ޝަރުތުހަމަވާކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެސެސްމަންޓްތަކާއި އެއްަބސްވުްނތައް ފައިލުކުރުމުގެ ކަންކަްނ  ކާއިލިޔެކިޔުންތަ
ފޮސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ކުދިން މޮނިޓަރކުރަމުންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި މީގެ އިތުރުން  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 މޮނިޓަރކުރުަމށް ދަންނަވަމެވެ.ކުދިން އެއްގޮތަށް 

ޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ކުދިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކެއަރ  ކު .41
ންގެ ަބހެއް ހޯދުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަުފން ތިިބތޯ ަބލާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ވޯކަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ޭބނުންވާނަމަ ، އިލަކުރެވިދާނެ ކަންތައް ަބ
ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާ ުކރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުން   ،އިސްލާޙުކޮށް  މަދުވެގެން ހުންަނންވާނެ މިންަގނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު

ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުދިން ސްކޫލަށާއި އިތުރު ގަޑީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ދަތިނުވާޭނ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތަްއ 
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އްޔަށް ވޭން ހިފުމަށް ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒަށް ފައިދާ ޮބޑު ގޮތެއް ަބލައި ކު
 އަމިއްލަ ވެހިކަލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަމާެބހޭ      ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް .42
ތަމްރީންތައް  ،މަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުންހިންގުއަހަރަކު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން މާހިރުންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން 

ރޭވުމުގައި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަޒީފާގައި ދެމިތިިބ މުވައްޒަފުންނަްށ 
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.  އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީންތައް ރޭވު

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިންގެ މުސްތަޤުަބލު ހެޔޮގޮތުގައި ިބނާކުރުމަށް އެކުދިންަނށް ޭބނުންވާ ތައުލީމާިއ  .43
ޤާޢިމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދިން   އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް  ޚަރަކާތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

ފޮތް ކިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ލަިއްބރަރީއެއް ޤާއިުމކުރުމަށާއި ކުދިންގެ ކިޔެވުން ިއތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް 
ޤުރުވާން ކުލާސްތައް ހިންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މާއި ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯިބ ޖެއްސުުމގެ ގޮތުން  ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިންގު

އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ކުދިންނަީކ ޭބނުންތެރި ަބޔަކަްށ ހެދުމަށް ިއތުރު މަސައްކަތްތަކާއި ކުޅިވަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް 
 ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްިދނުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

ސާފުކުރާކަމުެގ  ަބދިގެ އަދި ހިޔާގެ އެހެނިެހން ަތންތަން ،ތަކާއިކޮޓަރި، ކާއިނަތަކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަުކގެ ފާޚާ .44
ފިޔަވަތީގެ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް ަދންަނވަމެވެ. އަދި    ރިކޯޑު

ރި ގޮތެއްގައި ހުރި ތަށިމުށިތަކަކަށް ނުާވތީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުިށތަކަކީ ކުދިންނަށް ރައްކާތެޚާނާފާ
ތިިބ ކުދިންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެނދު ނެތްކުދިންަނށް އެނދު އަދި މަރުކަޒުގެ  ތަށިމުށިތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

މިހާރު  ރ އެންޑް ފެމިލީން ޑަެބހެްއޓުަމށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންކުދިންގެ ހެދުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ތަރުތީުބން  ،ހޯދާ
އަިދ ުކދިން ޭބނުންކުރާ ތަކެިތ  ކުރުމަށް ނުވަތަ އާަކަބޑު ހޯދުމަށް ަދންނަވަމެވެ. ރަނގަޅުަބޑުތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި ކަ

ށާއި ކުދިންނަށް އެންގުމަށް ވޯކަރުންނަ)މިސާލު: ދަތް އުގުޅާ ުބރުސް، ހެދުން، ތުވާލި( ވަކިވަކިން ެބެލހެއްޓުމަށް ކެއަރ 
ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް   ކުދިންގެ އަމިއްލަ  މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޮބޑެތި ކުދިންނަށް އެ  ދަންނަވަމެވެ.

  .ދަސްކޮށްދިނުމާއި ފާޚާނާއާއި ކޮޓާރިތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ެބހެއްޓުަމށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

 ތަޅުލާފައި ެބހެއްޓުމާއި ގޭޓު މަރުކަޒުގެ ، ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި .45
އެކަނި  ނަށްކުދިންށް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓެރަސްއަ، އިކެމެރާ ެބހެއްޓުމަށާސީސީޓީވީ މަރުކަޒުގެ ޭބރު ފެންނާނެގޮތަްށ 

މަރުކަޒުގެ  ރަގަޅަށް މޮނީޓަރކުރުމަށް  ގެ ހަރަކާތްތައްކުދިންއަދި  ެބހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ.ނޭރޭގޮތަށް ތަޅުލާފައި 
 ހަދައި އެ ތަނުގައި ގާޑުން ތިުބމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަެޖއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގާޑު ޕޯސްޓެއް  ގާޑުން ތިޭބ ޮގތަށް  ގޭޓުކައިރީގައި  
ނުވަތަ ކުއްޖާ  މުވައްޒަފުންނާއެކުމަރުކަޒުގެ ކަމާެބހޭ ކުދިން ޭބރަށް ފޮުނވުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި  މީގެ އިތުރުން

 ކޮށްފައި ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަެމވެ. ލައަށް ޭބރަށް ފޮނުވާނަމަ ިރކޯޑުއަމިއް

ގެ ޕްރޮޤްރާމްތައް މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާފައި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންެތރިކުރުމުއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށާ .46
ވީނަމަވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުާވކަމަށް އޮޑިޓަރުން ކުރި  

ނަށް ަބއިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ޭބއްވުމަށާއި، މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  ހަރަކާތްތައް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުން، މިފަދަ  ސާރވޭއިން ދައްކާތީ
އަދި އާންުމންެގ އިތުާބރު ހޯދުަމށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އާންމުންނަށް މި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު
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 ނާ އްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުޑަކުދިންއަމުއައްސަސާތަކުން ސަމަކާރަ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މު
  ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   

އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން  ެބހޭމުއައްސަސާތައް ހިންގުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ކަމާ .47
ަމޝްވަރާކުރުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި ަބޖެޓުގެ ގޮތުން ަބޖެޓުގެ ދަތިތަކާ ގުޅޭ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ  ،ނުކުރެވޭ ުމހިންމު ކަންތަްއތައް ފާހަގަކުރުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. މީގެ ިއތުރުން ގެ ސަަބުބން ދަތިކަމު
ަބުބން މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވިހުރި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމުގެ ސަވަސީލަތްތަކާއި 

 ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް 

  

http://www.audit.gov.mv/
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 ފުރަތަމަ ބައި: ތަޢާރަފު  

. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ  މުޖުތަމަޢުގައި ދިމާވަމުންދާ ނޭދެވޭ މައްސަލައެކެވެކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އަދުގެ  1.1
  ތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ އަނިޔާ މާލު ހިމެނެއެވެ.އިޙު ގެއްލުމާއިނުވަތަ ނަފްސާނީ  އަނިޔާ ޖިންސީ ، އަނިޔާ ތެރޭގައި ޖިސްމާނީ 

ށް މިގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ އެންޑް ފެމިލީ އަރިޕޯޓުތައް ދަނީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުރާ 
މައްސަަލ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، )ދެހާސް ހަތަރު ަސތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް(  2,491އަށް ޖުުމލަ  2016އިން  2014

މައްސަލަ  )އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( 1,975 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް މި މުއްދަތު
ށަށް ކުދިން ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަ )ސަތޭަކ ސާޅީސް ދެއެއް(  142ގެ ނިޔަލަށް  2016ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 ގެނެސްފައިވެއެވެ. 

 1991ދ. ގެ ކޮންެވންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެރިވެފައިވަނީ އެބހޭ  އް ރައްކާތެރިކުރުމާޙައްޤުތަކުޑަކުދިންގެ  1.2
 91/9:  ާޤނޫނު ަނންަބރުވާގޮތުގެ މަތިން މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ،  މި ކޮންވެްނޝަންގެ ރޫޙާ އެއްގޮތްގައެވެ. އަދި  

މި  ފައެވެ.ތަޞްދީޤުކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އަހަރު އެހަމަ ( ޤާނޫނުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ 
ވާޖިެބއްކަމުގައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި، މައިންަބފައިންނާއި ައދި ރައްޔިތުންގެ 

ިބއްޔަތުކުރެވޭ ޞިއްޙަތު  ކުޑަކުދިންނަކީ، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، ދިވެހި ޤައުމުދެކެ ލޯިބވާ، ހެޔޮގޮތުގައި ތަރު
މި ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،ރަނގަޅު ަބޔަކު ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މި ވާޖުިބ އަދާކުރުމުގެގޮތުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ުކދިން  އެ  ކުޑަުކއްޖެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުމެއްލިޭބނެ އެންމެހާ ަކންތައްތަކުްނ  އް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި  ކަންތަ
 މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިްނނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން  35އަސާސީގެ ޤާޫނނުމީގެ އިތުރުން  1.3
 ކަންތައްތަކުގަިއ ހާނިއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮުތން އަިނޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮްށ އެކަށީގެންނުވާ އިޤްިތޞާދީ، އިްޖތިމާޢީ
ނުވާނެކަމަްށ  ންަބއިވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ފުށުްނ ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެ

  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

  އްސަސާއަކީ ފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއަކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސް ސަ 1.4
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 
އޮތޯރިޓީއާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި، މަދަރުސާ އަދި މިނޫންވެސް ތަންތަން 

ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާިއ ވާަބާލފައިމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި އޮޑިޓުގައި  ،ހެންކަމުންހިމެނެއެވެ. އެ
ން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.މަސައްކަތުގައި 

ޤައުމީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި އެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާެބހޭ   1.5
ގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ރުމަކީމަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކު އެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން އަދި މިކަންކަން ާހސިލުކުރުމަށްޓަކައި . ކަންތަްއތަކެވެމޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ 
 އަލާމާތްތައް ދެނެަގންނާނެޮގތާއި ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި އަދި އަނިޔާ ލިިބފައިވާ އަނިޔާގެ ކުރާނެގޮތާއިރައްކާތެރި
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ކީ މަހިންގު ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަާމ ގުޅޭ، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެކަން އެހީތެރިމާޔަތާއި ޙިކުދިންނަށް 
  މުހިންމުކަމެކެވެ. 

އިވާ ފެމިލީ އެންްޑ ޮކށްފަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ދަށުން ޤާއިމު 1.6
)އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ(ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް   ޓުޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަން

ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޮބޑެތި މީހުން ހިންގާ އެކި ާބވަތްތަކުގެ އަނިޔާތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ  
 ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ގެތުން މުޖުތަމަޢުމައްސަލަތައް ަބލައި ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ެބހޭގޮ

ގެެވށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަްއ ހުއްޓުވުާމއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުން   ކުގެ ތެރޭގައިލިއްޔަތުތަޢޫއޮތޯރިޓީެގ މަސް  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 1.7
 ން ހިމެނެއެވެ. ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ގެވެށި އަިނޔާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް

 އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް  

( INTOSAIމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ) 1.8
( ISSAIސްޓިޓިއުޝަންސް )ޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ިއންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންއިން ނެރެ 

އަށް   2016އިން  2014 ބަލާފައިވާނީ،މި އޮޑިޓުގައި ގައިވާ އަސާސްތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ.  ފޯރ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް"
 4މައިގަނޑު  އެގޮތުން ިމއޮޑިޓްގައި ތެވެ.ގޮން ޢަމަލުކޮށްފައި ވާކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކާއި ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކު

 ތަކަކީ:ަބއި އެ .ށް ަބލައިލާފައިވާެނއެވެމައްޗަ ަބއެއްގެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިާޔގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަެހޅިފައިވާ ރިފަރަލްތަކާއި، ކޭސްތަކުގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހ. 
 .އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ެބުލންހަދާފައިވަނީ އެންމެ 

މާޔަތްދިނުމުގައި އި އަދި އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތަށް ޙިރުމުގަތަޙްޤީޤްކުކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ށ. 
 .ބެލުން މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ  ޙާޞިލްކުރުމަށް ޖާތީނަ އަދި ކޮށްތޯއާއިސަމަކާރަމުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ 

ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަމާއި މުޖުތަމަޢު  ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްުޓމަށްނ. 
 .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ެބުލން

މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ގުޅޭގޮތުން  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާރ. 
 .ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުން
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ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިފަރަލްތަކާއި ކޭސްތަކުގެ  ނަ ބައި: ވަ ދެ 
   ގޮތަށްތޯ ބެލުން އެސެސްމަންޓްތައް ހަދާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ  

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ަމއްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގައި ކުޑަކުދިންގެ  2.1
ނަންަބރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި  ފޯނު    ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ    1412ހެލްޕްލައިން  

ގެ އިތުރަށް ފޯނު  ަބރަށް ގުޅައިގެންވެސް ރިޕޯޓުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.ނަންފޯނު    ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެފެމިލީ  
މިގޮތަށް   އެވެ.ވެރިޕޯޓުކުރެ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް  މެއިލް ނުވަތަ ސިޓީ މެދުވެރިކޮށްވެސް-ވެްބސައިޓް، އީ

ަބލައި ކޭސް   މިންވަރަށްއެޅުމަށްފަހު ކޭސްތަކުގެ ހާލަތާއި އިސްކަންދޭންވީ  ޑޭޓާޭބސްއަށް ރިފަރަލް  ރިޕޯޓުކުރާ މައްސަލަތައް
ދުވަސް ތެރޭގައި   )ހަތެއް(  7އަދި ކޮންމެ ރިފަރަލް އަކަށް އެންމެ ލަސްވެގެން    ންނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެއެވެ.ވޯކަރު

 އޯޕީގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ސްހޭ ގޮަތށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އެއެސެސްމަންޓެއް ހަދަންޖެ

އްސަސާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   އަ މު މަސްއޫލު ތްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްޑަކު 2.2
  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ތަކުޕީ.އޯ.އެސް

ކޮށްފައިޭވތޯއާއި އެސެސްމަންޓް ރިފަރަލް ރިކޯޑު ޮގތަށް އެކަށީގެންވާ މުައއްސަސާތަކުން މިަބއިގައި ަބލައިފައިާވނީ 2.3
 އޮޑިުޓގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ަބލާލެވިފައިވާނެއެވެ. ންހަދާފައިވޭތޯއެވެ. މިގޮތު

 .ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ވާގޮތަށް ރިފަރަލް ރިކޯޑުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުންހ. 

 ރާ ދެމެދު ރިފަރަލްއާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާްތ ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ ކަވޯނުވަތަ މެނޭޖަރާއި ޑިއުޓީ  ރުސުޕަވައިޒަށ. 
މެނޭޖަރާއި އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރާ ދެމެދު ރިފަރަލްއާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ  އިމިންވަރަކަށްތޯއާ

 .މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުން ކިހާ

 .ހުިރތޯ ެބުލން ތަރުތީުބކޮށްފައިރިފަރަލްތަކަށް އިސްކަންދޭްނވީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ރިފަރަލްތައް ނ. 

މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް   ރުމުގެކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކު ،ފައިވާހަޅާއަށް ހުށަޝަން އޮތޯރިޓީފެމިލީ ޕްރޮޓެކްރ. 
 .ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ފޮނުވާފައިހުރީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައިތޯ ބެލުން

 .ރިފަރަލްތަކަށް އިސްކަންދޭންީވ މިންގަނޑަށް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެްއގައިތޯ ބެލުންބ. 

 އްދަތެއް ހޭދަވެފައިވުން ރިކޯޑުކުރުމުގައި ދިގު މު ފޯމު  ރިފަރަލް  

ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 2.4
ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ. އަިދ  F2ނުވަތަ  F1ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ިލިބފައިވާ މިންވަަރކަށް  ކޭހާ ރިފަރަލް އެއް ލިުބމާއެކު

 ތްމަސައްކަ ހާ ގުޅޭ ވަގުުތން ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭތޯ ަބލައި ނުވަތަ ކޭއެ ކޭހަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު 
ގުޅިގެން  ހަކާން، މި ފޯމަކީ ކޮންމެ ކޭއެލޮކޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ނިންމުން މެނޭޖަރު ނިންމަންޖެެހއެވެ. އެހެންކަމު

ފޯމު ފުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ަބޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.   F1ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި  ފުރަތަމަ ރިކޯޑުކުރާ ލިޔުމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  :ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

15             ގެ 46  ޙާފުޞަ

ދުވަސް ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ނިންމުމަށް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި  )ހަތެއް(  7ކޮންމެ ރިފަރަލް އަކަށް  ،ނަމަވެސް
ފޯމު   F1ގިނަ ރިފަރަލްތަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.  7 ފޯމު F1ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން 
ފުރުމަށް ދިގު  ،ފޯމު F1ރިފަރަލް ފޯމު،  ަބެއއް ކޭސްތަކުގެބަލާފައިވާ  ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައިއޮޑިޓު ފުރާފައި ވީނަމަވެސް 

)ސައްީބސް(   26ގެ ތެރެއިން  ހު)ފަންސާސް ހަތަރެއް( ކޭ  54ނެގި    ލަށްއޮޑިޓް ސާމްޕަމިގޮުތން  މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެ.  
  ަބއެއް   ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެ.  )ސާޅީސް ފަހެއް(  45ރިފަރަލް ފޯމު ފުރުމަށް އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި    ކޭސްއަކަށް
ގުޅޭގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ަބއެއް މަޢުލޫމާތުތައް ލިުބަމްށ  ހާފުރުމަށް ގިނަ މުއްދަތެއް ނަގާފައިވަނީ ކޭ ފޯމު އިކޭސްތަކުގަ

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އިންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ތީަބއެއްފަހަރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާްނ ޖެހޭ
ލަސްވެގެންދާނެއެވެ.   އްގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސައްކަތްތަ   ކޭހާމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާނަމަ  

 ،އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ނުވަތަ ލިެބުމންދާ ކުއްޖާއަށް ަރއްކާތެރިކަން ޭބނުންވާ ވަުގތުގަިއ ރައްކާތެރިކަން ނުދެވި، އެހެންކަމުން
 މާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.ތައް ދިހިތާމަވެރި ހާދިސާ

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން   ލާ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ ރިފަރަލްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި  

ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ވާގޮތުން ރިފަރަްލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންްޑ ފެމިލީން ޚިދުމަތް ިދނުމަށް އެުކލަވާލާފައިވާ   2.5
މެދު އަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް ނިންމައި، ިނންމިގޮްތ   ހާފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރު ުނވަތަ މެނޭޖަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު ކޭ

 ހުގައި. އަދި ކޮންމެ ރިފަރަލްއަކަށް އިނީޝިއަްލ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޭރިކޯޑު ކުރަންޖެހެއެވެ
 ށް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަ  ފެއްކަމާއިކޮން މުވައްޒަ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީމަސައްކަތް ކުރުމަށް  

އަދި ޑޭޓާޭބސްގައި މަސައްކަތް އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާކަން ޔަގީން ކުރުމަކީ   ޖެހެއެވެ.ފައިލުގައި ރިކޯޑުކުރަންމެނޭޖަރު 
އެއްގޮތަްށ  ލާރިފަރަލްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ ،ނަމަވެސްޒިންމާއެކެވެ.  ގެމުވައްޒަފު ރާއިސުޕަވައިޒަ

ރިފަރަލްއާ ގުޅޭ ގެ ތެރެއިން ކޭސް 54ބަލާފައިވާ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި އެގޮުތން އޮޑިޓު ޢަމަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 
 ގައިވަނީއެވެ.  1ޗާޓު  ތައްކަންތައްއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުާވ  ލާކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ

 ރިފަރަލްއާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްއއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުާވ ކަންތައްތައް -1ޗާޓު 
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ސުޕަވައިޒަރުގެ ނިންމުން ރިކޯޑުކޮށްފައި ނުވުން
ފަރާތަކުންކަންމިބައި ފުރާފައިވަނީ އެއް" މެނޭޖަރުގެ ނިންމުން"ރިފަރަލް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 

ނުވުންއިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާކަން ރިކޯޑުކޮށްފައި
އެލޮކޭޓްކުރި ތާރީޚް ޑޭޓާބޭސްގައި ރިކޯޑުކޮށްފައި ނުވުން
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ކޭސް  ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 2.6
ދުވަސް   60ޓްނުކޮށް  ކޭކޭސްތައް ެއލޮ ަބއެއް ފަހަރު    ،އެލޮކޭޓްކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ަބޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ. އެެހންކަުމން

ދުވަސް ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ނިންމުމަށް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި    7  ކޮންމެ ރިފަރަލް އަކަށް  ،ވޭތުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ޖެންޑަރ   ިމނިސްޓްރީ އޮފް  ލަސްވެގެން ދާނެއެވެ.  ންރެވިދާނަމަ އެސެސްމަންޓް ހެދުނުކުކޭސް އެލޮޭކޓްަބޔާންކޮށްފައިވުމުން  
ްއެލޮ، ކުގެހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ އެންޑް ފެމިލީއަށް މުއްދަތެއް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ޓްކުރަން ވަކި ކޭކޭސ 

ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެްނ  މައްސަލައާން ލަސްވެ، މަސައްކަތް އެލޮކޭޓްކުރުފައިނެތުމުގެ ސަަބުބްނ ކަނޑައަޅާ
ކުރިއަށް ނުޮގސް ދިގުދެމިގެންދާނެއެވެ. އަިދ ކުއްޖާގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ލަސްވެ ކުއްޖާއަށް  މަސައްކަތްތައް

މީގެ އިތުރުްނ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް   ދެވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.ތެރިކަން ޭބނުންވާ ވަުގތުަގއި ރައްކާތެރިކަން ނުރައްކާ
ާބރު ގެއްލިގެން އިތު  އާންމު ރައްޔިތުްނގެމެދު    މުއައްސަސާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާ  މަކީވުހޭދަގެންދިއުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  

 ދާނޭ ކަމެކެވެ.

 ލަސްވެފައިވުން   ރުން އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ )އައި.އޯ( އާ ކޭސް ހަވާލުކު 

ވަނަ މާއްދާގައި   6.1.8ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  2.7
ގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން ގަޑި އިރު 24ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ ޔުނިުޓން ޭކސްކުރާ މައްސަލަތައް ޔުނިޓްގެ ހެޑް 

އަދި އޮޑިޓަރުން ސާމްޕަލްގެ   ކަމަށެވެ.ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަކަށް 'އެސައިން' ކުރަންވާނެ
ނަމަވެސް   ވީކޮށްފައި  ން' އެސައި'  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަކަށް  އެއްގޮތަށް    ލާގޮތުގައި ޗެކްކުރި ގިނަ ކޭސްތައް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ

 ،މިގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.   ރާއޮފިސައެއްގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލާޕްރޮސީޖަރ މެނުއަަބއެއް ކޭސްތައް 
ނަމަ  ރާކޭސް ލަހުން އެސައިން ކު ނަގާފައިވެއެވެ.ދުވަސް  3ރެޖު ގޮތެއްގައި ވެއެ އެސައިން ކުރުމަށް ތައްަބއެއް ކޭސް

ލަސްވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ތަޙްޤީޤު ނުފެށި  ންމާޔަތްދިނުނުވަތަ ލިިބަފއިވާ ކުއްޖާއަށް ޙި އަނިޔާ ލިެބމުންދާ
   ދާނެއެވެ. އިތުރުވެގެން ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސަަބުބން ހެކި ނެތިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ފައިލުތަކުގައި ރިސްކް ކެޓަގަރީ ހިމަނާފައިނުވުން   އިގެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ވަނަ މާއްދާގައި   11ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެުކލަވާލާފައިވާ   2.8
 ަބލާއިރުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނުޑތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މި މިންގަނޑުތަކަށް  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

" ޮބޑަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ"، މައްސަލަތަކާއި" ކުޑަކޮށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ" އެއީ،ތައް ތިން ަބޔަކަށް ެބެހއެވެ. މައްސަލަ
 ކުގައިތަމައްސަލައެންމެ ޮބޑަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ     މައްސަލަަތކެވެ."  ކަންދޭންޖެހޭއެންމެ ޮބޑަށް އިސް"އަދި    މައްސަލަތަކާއި

ނިންމަންޖެހެއެވެ. އަދި ޮބޑަށް އިސްކަން  ގޮތެއްވަގުތުން މެނޭޖަރާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަާކމެދު 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް   ަބހައިގެން ންނަށް ވޯކަރު ކޭސް ތައްމައްސަލަކުޑަކޮށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ  ،މައްސަލަތަކާއިދޭންޖެހޭ 

ނަމަ ވަނީތައް އިތުރުވާކަމުގައި މައްސަލަ ަބލާއިރުރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިވަރާ އަޅާޓްގެންދަންޖެހެއެވެ. މިގޮުތން މިިނސް
އެންމެ ޮބޑަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ އެންމެ  ތަކުގެ ތެރެއިންމައްސަލަ ކެޓަގަރީގެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ތިން

 ތަކަށެވެ. މައްސަލަ  އޭގައި ހިމެނޭ ރިސްކްޮބޑު 
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ކަން އްމައްސަލައެކީ ކޮން މިންގަނޑަކަްށ ފެތޭ އެމައްސަލައަޮކންމެ ފައިލެއްގައިވެސް މައްސަލަތަކުގެ  އެހެންކަމުން 2.9
ގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއްސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  54ަބޔާންކުރަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާ 

ަބޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން މަދު   އްކަންމައްސަލައެ އަކީ ކޮން މިންގަނޑަކަށް ފެތޭ  އެ މައްސަލަލިޔުމެއްގައި  
ބަލަން ޖެހުމުން  މައްސަލަތަކެއްކު އެތައް ަބއިވަރު ވޯކަރަންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި ކޮންމެ ކޭސް ވޯކަރުކޭސް 
 ސަަބުބތަކާހުރެން އެކި  ވޯކަރު އެނގޭކަށްނެތެވެ. އަދި ކޭސް  ސީރިއަސް ކޭސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ދެވޭކަން  އެންމެ  
ކަރަކަށް އޭނާއާ އެ  ވޯއެ ކޭސް  ރާއިރުކާ ހަވާލުކުވޯކަރަތައް އެހެން ކޭސް މައްސަލަ  ށް ދާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޗުއްޓީއަ

ނޭނގޭނެއެވެ.  މައްސަލަެއއްކަމެއްކިހާވަރެއްގެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވީ  މައްސަލައަކީހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ 
ތައް މައްސަލަމެއްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޑު އިސްކަކޭސްތަކުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ އެންމެ ޮބ

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުެބލިހުރުމުގެ ސަަބުބްނ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާން މެދުވުރެވުމަކީ  
 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް    މައްސަލަތައް ން ފޮނުވާފައިވާ  އި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އަދި  
 ން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން.  އި ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

  ވަނަ މާއްދާގައި  6.1.3ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  2.10
މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ނުވަަތ އެވަގުތު ކުޑަކުދިންގެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ މަސްޫޢލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެކަމަްށ ަބޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  

މައްސަލަތައް ޗެކްކުރިއިރު މޯލްޑިވްސް  އެންޑް ފެމިލީއަށް ފޮނުވާފައިވޭޯތ ބެލުމަށް އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ 
(( ގައި ޖެންޑަރ ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ )ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްަމްނޓް ސިސްޓަމް )ޕީ.އައި.އެމް.އެސް

މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ތާރީޚެއް ރިކޯޑުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން  
އޮޑިޓަރުން ބެލުމަށް  ޚުއަށް ލިިބފައިވާ ާތރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އެއްމައްސަލަ 50 ހުށަހަޅާފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ   ލޫމާތު ހޯދިއިރުމަޢުން އިއެްނޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
ަމއްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް   39ނަގާފައިވާ    ޕަލަށްއޮިޑޓް ސާމް  އްޓާފައި ނުވުމުންމައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއގައި ބަލަހަ

 ނެތެވެ.  ށްއެނގޭކަ ޚުތައްލިިބފައިވާ ތާރީ

އެ އޮތޯރިޓީއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ )އެފް.ޕީ.އޭ( އަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  2.11
ތައް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖަްއސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށެވެ. އަދި މިގޮތުން އެފް.ޕީ.އޭއަްށ މައްސަލަ
ތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް އެފް.ޕީ.އޭއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް މައްސަލަހުށަހަޅާ 

ތައް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ މައްސަލަހެއެވެ. މިގޮތުން އެފް.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައް ހުށަހަޅަންޖެމައްސަލަފެމިލީއަށް 
 13އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ  ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް  

ޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްގައި ބަލަހަްއޓާފަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖން ލޫާމތުެބހޭ މަޢު މައްސަލައާ )ތޭރަ(
މިނިސްޓްރީއިން   ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބފައިވާ ާތރީޚާއި އެފް.ޕީ.އޭއިން މިނިސްޓރީއަށް  ނުވުމުން
 ބަލަން ފަށާފައިވާ ތާީރޚް އެނގޭކަން ނެތެވެ.  މައްސަލަ

http://www.audit.gov.mv/
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އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަުމން ނުގެންދާނަމަ އެއްވެްސ   ކާެބހޭ ލިޔެކިޔުންތައްތަމަްއސަލައިދާރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ    ެބހޭކަމާ 2.12
ނުަބލައި ގިަނ ދުވަސްތަކެއް ުވމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަިދ މައްސަލައިގެ އަނިޔާ  އްތަމައްސަލައިދާރާއަކުން އެފަދަ 

   އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  ވެސްވުމާއި ހިާތމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވުމަކީޔަތް ުނލިިބ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްލިެބމުންދާ ކުއްޖާއަށް ހިމާ

   ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެސެސްމަންޓް ހަދާފައި ނުވުން.   އެސެސްމަންޓް  

ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި ކޮންމެ އެކުލަވާލާފައިވާ    ތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންޚިދުމަދޭ  ން  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 2.13
ތަކަށް މައްސަލަ "ހައި ިރސްކް"އަދި  ހަދަންޖެހޭކަމަްށ ަބާޔންކޮށްފައިވެއެވެ.ރިފަރަލްއަކަށް އިނީޝިއަލް އެެސސްމަންޓެއް 

ގައި އިނީޝިއަލް  ދުވަހުގެ ތެރޭ 7ކޯއެސެސްމަންޓަކާއި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދަންޖެހެއެވެ. ރިފަރަލް ލިޭބތާ މަސައްކަތު 
ގަޑިއިރު ތެރޭ ނިންމަންޖެހެއެވެ.  24ނަމަ އްމައްސަލައެ "ހައި ރިސްކް"އެސެސްމަންޓް ހަދައި ނިންމަންޖެހެއެވެ. އަދި 

އެއްގޮތަށް  ލާއިއެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  54އެގޮތުން އޮޑިޓުގައި ަބާލފައިވާ 
 ގައިވަނީއެވެ.  2ޗާޓު  ކަންތަްއތައްޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތައް  ލާއެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަ-2ޗާޓު 

 

އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައި ގެ ހުވީސް( ކޭއު)ސަ  24ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  ލަށްއޮޑިޓް ސާމްޕަ  2.14
ވެއެވެ. ކޯއެސެސްމަންޓާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ހަދާފައި ނުގެ ހެއްކޭ )ހަތަރެއް( 4 އެންމެ އިސްކަންދޭްނ ޖެހޭ ، ވާއިރުނު

 ނެވެ. މިގޮުތްނ، ންޓް ނިންމަންެޖހޭ ދުވަހަށްުވރެ ލަހުންއެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވަނީ އެސެސްމަ ގެ ހުކޭ )ސަތާރަ( 17 އަދި،
  ވެއެވެ. ސް ނަގާފައިދުވަ)ނުވަދިހަ ހަތެއް(  97އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމަށް އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި އެ 

ލިިބަފއިވާ ކުދިންގެ ހާލަތާއި، އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިނުވުމުން އަނިޔާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި    ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގައި 2.15
ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މާހައުލު ަބލަިއ އެކުދިންނަްށ ޭދންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން އެންެމ ެއކަށީގެންވާ ގޮަތށް ފޯރުކޮށްނުދެ 

އިތުަރްށ  ނަަމ މައްސަލައާ ގުޅޭ މުހިންމު ހެކިތައް ނެތިގެން ދިޔުމުގެނަގާއެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ިގނަ ދުވަސްތަކެއް  އަދި
 އޮންނަ އިތުާބރު ގެއްލިެގންދާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއާމެދު  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި

24

4

17

ކޭސްގެ އަދަދު 

އްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްއާއި އެ

އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައި ނުވުން
ކްޝަން ޕްލޭން ހަދާފައި ނުވުންއެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކޭސްގެ ކޯ އެސެސްމަންޓާއި އެ

ދާފައިވުންދުވަސް ލަހުން އެސެސްމަންޓް ހ97ައެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް 
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އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް   ކުރުމާއި ޤު ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީ ކުޑަކުދިންނަށް ތިންވަނަ ބައި: 
  ޙާޞިލްކުރުމަށް  ނަތިޖާ  ދި އަ  ކޮށްތޯއާއި  ސަމަކާރަ މާޔަތްދިނުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ޙި 

 ބެލުން   މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަގުުތން ފުލުހުްނ ހާޞިރުވާންޖެޭހފަދަ މައްސަލައެއްނަމަ އެތަނަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތެއް ވަގުތުްނ  3.1
ފަދަ މައްސަލައެއް ނޫންަނމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް    މައްސަލައަކީ ވަގުތުން ހާޞިރުވާންޖެހޭ  ހުށާހަޅާފައިވާ ހާޞިރުވާންޖެހެއެވެ.  

ޔުނިޓުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ އެސާރވިސްގެ ޗައިލްޑް އެިބއުސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުން މައްސަލަ ކޭސް ކުރުމަށްފަހު، 
ފަާރތެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅޭ ހިސާުބން އަނިޔާ ލިޭބ ައދި  ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެއެވެ.މައްސަލައިގެފަރާތަކާއި 

 ކުދިންނަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ކުދިްނ ނަގައެވެ.

މިަބއިގައި ބަލައިފައިވާނީ ތަޙްޤީޤީ މަރުހާލާތައް ގޮސްފައިވަނީ ސަމަކާރަކޮށްތޯއާއި ކުދިންނަށް ޙިމާޔަތް ދެވިފައިވަނީ މަޤްޞަދު  3.2
   ބަލާލައިފައިވާނެއެވެ. ކަށް ތަލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްމިކަންތަްއތައް ޙާޞީ. ޙާޞިލްވާގޮތަށްތޯއެވެ

 .އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގަިއތޯ ބެލުން ފަށާފައިވަނީޤީޤުތައް ޙުތަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ހ. 

 ތައް މައްސަލަޤީޤު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި ޙުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަ ރެކޯޑްއޮޑިޓުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ށ. 
 .ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޭގެ ސަަބަބކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުން ނުނިމި

 .ދީފައިވޭތޯ ބެލުންޙިމާޔަތް ދޭންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ކުދިންނަށް ޙިމާޔަތް ނ. 

ވަކި އުޫސލެއްގެ މަތިން ޮމނިޓަރ  ާނއި، ޢާއިލާތަކާ ައނުބރާ ހަާވުލކުރެވިފައިވާ ކުދިންއަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުިދންރ. 
 .ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން

   އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ފަށާފައިވުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި   6.1.5 އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑްފެމިލީ އެންޑް  3.3
ފަދަ ކަމެއްަނމަ އެތަނަށް ޔުނިޓުެގ  ހާޒިރުވާންޖެހޭފުލުހުން ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަގުތުން  ،ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ

ނުވަތަ ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ގުޅުމަށްފަހު   ކަމަށެވެ.ހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންވާނެތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތެއް ވަގުތުން ހާޒިރުވުމަށްފަ
މިގޮތުްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   ކަމަށެވެ.ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަށް ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށްދިނުަމށް އެދެންވާނެ

ޕޮލިސް   ސްތެރެއިން ވަގުތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް މޯލްޑިވް ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެސަރވިސަސްއަ
  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އްތަކޭސްގިނަ  ސަރވިސްއިން ހާޒިރުވެފައިވޭތޯ އޮޑިޓަރުން ޗެކްކުރިއިރު

ފަށާފައިވުމަީކ މައްސަލައިގައި އަނިޔާ  އަވަަހްށ ތަޙުޤީޤުކުރަން އްމައްސަލަތަ ފަށާފައެވެ.ވަގުތުން  އިންވަނީސަރވިސަސް
  ކަމާއެކު ލިެބމުންދާ ކުއްޖާއަށް ހިމާޔަތް ިދނުން އަވަސް ވެގެންދާނޭކަމެކެވެ. އަދި މައްސަލައާ ގުޅޭ މުހިންމު ހެކިތައް ފަސޭހަ

 ލިބިގެންދާނޭކަމެކެވެ.  
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   ތަޙުޤީގު ކުރުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފައިވުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް  

ވަނަ މާއްދާގައި    6.1.10ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ   3.4
މައްސަލަ ހަވާލުވި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ  ދުވަސް ތެރޭގައި  10ވާލުކުރާތާ މައްސަލަ ހަ ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ

ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ މައްސަލަތައް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ތަޙުޤީޤު ،ކުރަންވާނެކަމަށެވެ.  ނަމަވެސް
އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ   3 ނުނިމިން ަބއެއް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެ. މިގޮތު 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާްތ  ،މައްސަލަތައް ނުނިމި ގިނަ ދުވަްސ ތަކެއް ނަގާފައިވަނީދުވަސް ހޭދަވެފައިވެއެވެ. 
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ަބއެްއ މަޢުލޫމާތުތަްއ ލިިބފަިއނުވާތީކަަމށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އުޅޭވަކިތަނެއް ނޭގުމުގެ ސަަބުބްނ  

 ގައި 3ޗާޓު މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ުމއްދަތު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިއޮފީހަށް ސަރވިސަސްއިން 
  ހިމަނާފައިވަނީއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އޭޖް އެނާލިސިސް-3ޗާޓު 

 

މަސްވެފައިވާ   3-2މައްސަލައަކާއި )ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިނެއް(  143މަސް ވެފައިވާ  1ޗާޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަތީގައިވާ  3.5
)ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިނެއް(  273މަސް ވެފައިވާ  6-4މައްސަލައަކާއި  )ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަތެއް(  297

މަސްވެފައިވާ  24-13މައްސަލައަކާއި )ދުއި ސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  265މަސްވެފައިވާ  12-7މައްސަލައަކާއި 
)ސާޅީސް އެކެއް(   41އަހަރުވެފައިވާ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  3މައްސަލައަކާއި )ސަތޭކަ ާބވީސް(  122

 ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ކުރަމުންތަޙުޤީޤުގެ ނިޔަލަށް  2016 ސަރވިސްއިން ޑިސެމްަބރު މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ގިނަ މުއްދަތެއް ނަގާނަމަ މައްސަލައިގައި އަދަުބލިބެންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަުބ ނުިލިބ  3.6
ރާތަކާއި މެދު ޢާންމުންގެ އިތުާބުރ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން ކަމާގުޅޭ އިދާ

 .އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ ލިގެން ދިއުމަކީގެއް

 

މަސ1ް މަސ2-3ް މަސ4-6ް މަސ7-12ް
13-24

މަސް
އަހަރު+ 3

މައްސަލައިގެ އަދަދު  143 297 273 265 122 41
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 ޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވުން  ޙު މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ބެލުމަށް ތަ   20އެއްފަހަރާ  

ވަނަ މާއްދާގައި    6.1.11އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް   3.7
)ވިހި( މައްސަލައަށްވުރެ އިތުރަށް މައްސަލަ ހުރެގެން  20ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އަތުގައި އެއްފަހަރާ 

 ނުވާނެކަމަށެވެ.

ށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ހަވާލުކޮ  ދުވަހެއްގައި ތަޙުޤީޤުުކރާ ފަރާތަށް 3އަހަރެއްގެ  3އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއަށް  3.8
)ވިހި( މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ   20ފަރާތަށް  3ގައި  2014ފެުބރުވަރީ  16ަބލާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، 
)ވިހި( މައްސަލަ އަްށވުރެ ގިނަ މައްސަލަ  20ފަރާތަށް  5ގައި  2015ޖުލައި  1ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

)ިވހި( މައްސަލަ ައށްވުރެ ގިނަ މައްސަަލ  20ފަާރތަކަށް  1ގައި  2016އޮކްޓޫަބރު  21އަދި  ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
 ،)ވިހި( މައްސަލަ އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެއްމުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 20ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޒަފުންނާ އެހެނިހެން ަކންތައްަތއް )މިސާލަކަށް: އަތޮޅު ަވއްޙުޤީޤުކުރާ މުތަމްރީނު ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން މަދުކަމުންންނާއި ތަ
މޯލްޑިވްސް  ކަމަށް ން ހުރުމުންތެރެއަށް ފޮނުވުން، ޑިއުޓީއަށް ދޫކުރަންޖެހުން( ހަވާލުކުރަން ޖެހުުމން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަ

އެއްފަރާތަކާއި ގިނަ މައްސަަލތަކެއް ހަވާލުކުރުމުން  ދީފައިވެއެވެ.ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އިން މިއޮފީހަށް މަޢުލޫާމތު 
އެމުވައްޒަފަށް މަސައްކަތް ުބރަވެ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ އަަވސް މިނުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ 

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

 އް ހަދައި އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިނުވުން މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ކެއަރ ޕްލޭނެ 

ވަނަ  5ގެ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަުކގެ  3.9
އްސަ ކެއަރ  މާއްދާގައި މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ކޮްނމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖެއްގެ ޭބނުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްަފހު، ކުްއޖާއަށް ޙާ

ވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކުއްޖާ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ، ކުއްޖާގެ ޭބނުްނތަްއ ތައްޔާރުކުރަންޕްލޭނެއް  
ވަނަ މާއްދާގަިއ   9ގެ  ގަވާއިދު ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ. އަދި މި ދެންނެވުނު    ލައި،ފުރިހަމަކޮށްދެވޭނެގޮތް މި ޕްލޭނުަގއި އެކުލަވާ

 ޖެހެއެވެ.ވާގޮތުން ކެއަރ ޕްލޭން މަރުކަޒުން މަދުވެގެން ކޮންމެ ތިންމަހުން ެއއްފަހަރު ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރަން

 50ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްަޓމުންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް، 3.10
ސާމްޕަލްގައި ކުއްޖާއަށް   1ސާމްޕަލްގައި ކުއްޖާއަށް ޙާއްސަ ކެއަރ ޕްލޭނެއް ލިޔެފައިނުވެއެވެ. އަދި    49ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން  

އަހަރު ކުރިން ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ަދށަށް  8އެ ޕްލޭނަކީ މީގެ ޙާއްސަ ކެއަރ ޕްލޭނެއް ލިޔެފައިވީނަމަވެސް 
 ގެނެސްފައިނުވެއެވެ.  ލުދަ ޕްލޭނަށް ަބ ގެނެވުނުއިރު ލިޔެވިފައިވާ ޕްލޭނެއް ކަމާއި ކުއްޖާގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް

ޤްޞަދު ޙާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރާއި އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށުގައި ތިޭބ ކުދިން މަރުކަޒުގައި ެބހެއްޓުމުގެ މަ 3.11
ފައިނުވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ތަފާތު ކުއްޖަކަށް ވާިއރު މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް އަޅާތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި މިންވަރު ަކނޑަ

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޭނުންާވ ޖިސްމާނީ އަދި  ،  އެކި ކުދިންނަށް ޭބނުްނވާނެ ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާއި  ދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ،
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަންކަމާއި، ދީނީ، އަޚްލާޤީ އަދި ކިޔެވުމާެބހޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި
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އާ  ޢާއިލާ  ބައެއް ކުދިން ނުވުމާއި، އަދާހަމަކޮށްފައި ކުދިންގެ ފައިލުތައް ބައެއް  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުގައި 
  އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިނުވުން   ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން 

ވަނަ  10ގެ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ  3.12
ންޖެހޭ ަބިއތަކުގެ ނަމަކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފައިލުގައި ހި މާއްދާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފައިލެއް އޮންނަންވާނެ

ތެރޭގައި ކުއްޖާއަށް އަންނަ ަބަދލުތައް، ކުއްޖާގެ ތަުޢލީމީ ޭބުނންތަކާއި، ކުރިއެރުމާއި، ހޯދާފަިއވާ ކާމިޔާީބތައް އަިދ 
މިނޫންވެސް ކަންތައް ހިމަނަންެޖހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ކުދިންނަްނ ލިެބމުންދާ ތަރައްޤީއާއި، ކުިރއެރުމާއި، އެކުދިންގެ 

މަރުކަޒުގައި   ،ަނމަވެސް ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އަަބދުވެސް ފައިްލަތކުގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައި ހުންނަންވާ ޭބނުންތަްއ،
ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާ  ަބއެއް ުކދިންގެ ފައިލްތަކުގައި އެކުދިންނާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްާޓފައި 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި  މެާހ ލިޔެކިޔުން އަދާހަމަކޮށް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ނުގެްނދާނަމަ، ކުދިންނާ ގުޅޭ އެން .ނުވެއެވެ
 ނެއެވެ.އޮންނާފިޔަވަތީގައި ތިޭބ ކުދިންަނށް އަންނަ ަބދަުލތަކާއި، ލިޭބ ކުރިއެުރންތައް ފާހަގަނުކުރެވި ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކުދިން   އެ ކަންކަމުން ވަރު ދޭންވީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި، ތްހި އެކުދިން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ވަކިވަކި ކުދިންނަށް
ން ނުދާނަމަ ދާހަމަ ކުރަމުފައިލް އައަދި ކުދިންގެ  ދުރުކުރަންވީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްަތކެއްކަން ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫާވެނއެވެ.  

ތަކަށް ކުއްޖާގެ ޭބނުންތައް ވަޒަންނުކުރެވި އެ ޭބނުންތައް ޢާއިލާއެ ، ތަކާ ގުޅޭއިރުޢާއިލާކުން ނިކުމެ އެކި ކުދިން މަރުކަޒުތަ
ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ުއނދަޫގވެ އަނުބރާ ދައުަލތުެގ  ގެޢާއިލާ ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަްށ އުނދަގޫަތކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އަދި 

 ގެންވާ ކަމެކެވެ.ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެންަދން ޖެހުމަީކ އެކަށީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގެ   މީގެ އިތުރުން، 3.13
ދުޅަހެޔޮ ކުއްޖާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުކއްޖާ މަރުކަޒުން އަނުބރާ އަްނނައިރު އެކުއްޖެއްގެ މައިންަބފަިއންނަކީ  6

ގޮތެއްގައި ބެލެހެްއޓުމުގެ ާޤިބލުކަން ލިިބފައިވާ ަބއެއްޯތ ބެލުމަށް ފުިރހަމަ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާނެކަަމށް 
ރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ކުދިންެގ އާއިލާތަކުން އެކުއްޖާ މަ  އެހެްނނަމަެވސްަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހަދާފައެއް  އެސެސްމަންޓް ޖާގެކުއް  ޓާއިއެފަރާތްތަކުގެ އެސެސްމަން ވާއިރުއަނުބރާ އާއިލާއަށް ެގންދިއުމަްށ އެދިފައި
 ބޭނުންވިކަމުގައި ވިޔަސް އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން ަބއެއްފަހަރު ކުއްޖާ އާއިލާއިންނުވެއެވެ.  

އާއެކު ދިރިއުޅެން ޢާއިލާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ    އިލާއާ ހަވާލުކޮްށފައިވެއެވެ.އާކުއްޖާ  ނަހަދާ  އެސެސްމަންްޓ    އަދި ަބއެއްފަހަރު  
ގެ ފަރާތުން އެިދގެން ެބލެނިވެރިކަމާއި ހަވާލުާވްނ ޭބނުންވާ ފަރާްތތަކުގެ ޢާއިލާރަނގަޅުގޮތެއް މަގުފަހިކޮށްދިނުަމށްޓަކައި 

ގެ ލޯތްާބއި ރައްކާތެރިކަްނ ޢާއިލާކުދިންނަށް އެ ގެއްލިގެންދަީނ އާއިލީ ވެއްޓެއްގައި ، އެސެސްމަންޓެއް ހެދިފައިނުވާނަމަ 
އަނިޔާވެިރ  ށް އޮްތ ނުހަުނ އަގުހުރި ުފރުޞަތެކެވެ. އަދި އެސެސްމަންޓެއް ނުހަދައި ކުދިން ހަާވލުކުރެވެމުންދާނަމަ ލިުބމަ

 ދާންެޖހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ކުއްޖާ އަނުބރާ ވެއްޓަކަށް 

 ދެމުން ގޮސްފައިނުވުން ބޭސް ބޭނުންކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދީފައިވާ މުއްދަތު ނިމެންދެން ބޭސް  ބައެއް ކުދިންނަށް  

ވަނަ  26ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  3.14
ކުއްޖަކަށް ޭބސް ދެވުނުނަމަ އެކުއްޖަކަށް ޭބސް ދެވުނު ސަަބަބކާިއ ދެވުނު ޭބހުގެ ނަްނ  ،މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ޅ( ގައި

އެގޮތުން، ކުއްޖާއަށް ދެވުނު ޭބސް، ދެވުނު ޑޯޒް    ށްފަިއވެއެވެ.ކަމަށް ަބޔާންކޮ  ރެކޯޑްކޮށް ކުއްޖާގެ ފައިލްގައި ަބހައްޓަންވާނެ
ންތައްަތއް ސުޕަވައިޒްކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ސޮއި ރެކޯޑް  އެނގޭގޮތަށާއި، ޭބސް ދިން ފަާރތާއި، ޭބސް ދިނުމާެބހޭ ކަ
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ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް ޭބސް ކެއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނަމަ، އެކުއްޖާ އަމިއްލައަށް ޭބސް  
 ަބރާަބރަްށ ޭބނުންކުރޭތޯ ެބލުމަީކ ކުދިންނަށް ޑޮކްޓަރުްނ ލިޔެދީފައިވާ ޭބސްއަދި ކައިތޯ މުވައްޒަފުން ަބަލންވާނެެއވެ. 

ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި  ޓް އޮޑިނަމަވެސް، އެހެން  ކުއްޖާއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ނުވަތަ ކެއަރ ވޯކަރުގެ ޒިންާމއެކެވެ.
ކުއްޖާ ން ޭބސް ގެއްލުމުގެ ސަަބުބޑޮކްޓަރލަފާދީފައިވާ ދުވަހާ ހަމައަށް  ކުގެ ތެރެއިން ފައިލެއްގައިެބލި މެޑިކަލް ފައިލްތަ
ގައި   1ކޭސް ސްޓަޑީ މި ހާދިސާގެ ތަފްޞީލް  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޭބސް ސިޓީގައި  ނުވާކަަމށް ޭބސް ބޭނުންކޮށްފައި

 ވަނީއެވެ.

 

ގެއްލިފައިނުާވނެ ކަމަށާއި، ޭބސް ދިނުން ުކރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ޭބސް ސިޓީގެ ތިރީގައި ވަކިން ގަލަމުން ޭބސް  3.15
ކަމެއް އެނގެން  މެއްލިޔު އޮތްރީން މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ލިޔެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ކޮންފަރާތަކުން ލިޔެފައި ޓްމިނިސް

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓަމުންާދ  ނުވެއެވެ.ނެތުމާއި ސޮއިކޮށްފައި ނެތުމުން މިލިޔުންކޮޅުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރެވިފައި
މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ފަރުވާތެިރކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ނުދާނަަމ ކުދިންގެ ފުރާނައަްށ 

 ގެއްލުން ލިުބމަކީ އެކަށީގެންވާކެެމކެވެ.

 މޮނިޓަރކޮށްފައިނުވުން އަނބުރާ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިންނަކީ ތަފާތު ސަަބބުތަކާހުރެ އާއިލާއާ ވަކިން ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ  3.16
ލިިބފައިވުން ނުވަތަ އަނިޔާ ކުދިންނެވެ. މިގޮތުން މައިންަބަފއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ކިަބއިން އެކި ކަހަލަ 

މާލުވެފައިވުން ހިމެނެއެވެ. ިމފަދަ ކުދިން އާއިލާއާ އަނުބރާ ހަވާލުކުރާއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުއި
 ުކރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެކުމުގެ ، އެކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިުބނު މާޙައުލު ަބދަލުވެފައި ވޭތޯ ެބލުމާއި

ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ެބލުާމއި، ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްާކތެރިކަމާއި ލޯތްާބއި އަޅާލުން ިލބޭނެކަން ޔަގީންކުރުން 
. ހަމައެއާއެކު، ކުދިްނ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކުދިންގެ ކަންތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މޮނީޓަރކޮށް ހިމެނެއެވެ

 ޖެހެއެވެ.ބަލަން

 1ކޭސް ސްޓަޑީ 

ެގ  2016ނޮވެންަބރު  5އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ  14ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އުޅޭ ، ޑިޕްރެސިވް އެޕިސޯޑެއްގައި 
ފައެވެ. ޮޑކްޓަރު ޭބސް ސިޓީގައި އްކާއިންދިރާ ާގންދީ މެމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސައިކޭޓްރިސްޓް ޑޮކްޓަރަކަށް ދަހެނދުނު 

ދުވަހަށް ޭބްސ  14ޖިސްމާނީ ގޮތުން ފާހަގަވާ ަކްނތައް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ރިކޯޑާއި
 .ބޭނުންކުރުމަށްަފހު ދެއްކުމަށް ލަާފ ދީފައިވެއެވެ

ގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މިކުއްޖާވަނީ އަނެއްކާވެސް ޑިޕްރެސިވް  ، 2016ޑިސެންަބރު  20ޖެހިގެން އައި މަހު، 
އެޕިސޯޑެއްގައި ކުރިންވެސް ދެއްކުނު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ ޭބސް ސިޓީގައި ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން 

ގޮތުން ފާހަގަވާ ކަންތައް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ކުރިން ލަފާ ދެވުނު  ޖިސްމާނީ ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ރިކޯޑާއި
ޑޮްކޓަރު ޭބސް ސިޓީގަިއ ޭބސް ދެ ދުވަހު ބޭނުންކުރުަމށްފަހު ކެއަރ ވޯކަރު އަތުްނ ޭބސް ގެއްލިފައިވާކަން 

 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކުދިންވަނީ އަނުބރާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް  5ގެ ތެރެއިން ކުދިން 50އޮޑިޓުން ބަލާފައިވާ އެގޮތުން  3.17
ކުދިންގެ ފައިލުގަިއ   2ކުދިންެގ ތެރެއިްނ    5ފައިވަނީ ެބލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރާ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަުށންނެވެ. މި  ކޮށްހަވާލު

ހު މިނިސްޓްރީން ވަިކ މުއްދަތެއް ވަންދެްނ މޮނީޓަރކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެްއ ކުއްޖާ އާއިލާއާ އަނުބރާ ހަވާުލކުރުމަށްފަ
އަދި  މި މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ހާލަތު ަބާލ މޮނީޓަރކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތެވެ.، ހިމަނާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

މަދު މަދުން ،  ޕްލޭނެއް ހިމަާނފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސްކުިދންގެ ފައިލުގައި މޮީނޓަރކުރާނެ ޮގތުގެ    3ކުދިންގެ ތެރެިއން    5  މި
ހާލަތު ަބލާފައިވާކަން ކޮްނޓެކްްޓ ޝީޓުން އެނެގން އޮތް ނަމަެވސް ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ަތފްޞީލު ހިމެނޭ ކޭސް 

ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ . އެހެންކަމުްނ، މިނިސްޓްރީން އާއިލާއާ އަނުބރާ ހަވާލުކުރާ ކުދިން މޮނިޓަރ ނޯޓުތަކެއް ނެތެވެ
 ގައި ވަނީއެވެ. 2ކޭސް ސްޓަޑީ   މިފަދަ ޙާލަތެއް އެނގޭކަށްނެތެވެ. ކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުންވާށްފައިކޮތަކެއް މަސައްކަތް

 

އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުދިންގެ ކަްނކަން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން ނުދާނަމަ ކުދިންަނށް ިލބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން  3.18
ންގެ މަޢުޞޫމުކަން ގެއްިލ، އުޅުން ގޯސްވެ ކުށްތަކަްށ ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އަދި ަނފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރުމާއި، ކުދި 

 ދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ.އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން ކުއްޖާގެ ޅައުމުރުގެ ދުވަސްތައް ޭބކާރުވެގެން

  

 2ކޭސް ސްޓަޑީ 

މަންމަގެ ލޯތްާބއި އަޅާލުން ނުލިިބ އަނިޔާ އާއި އިޙުމާލުވުމުގެ ސަަބުބން އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ 
މިނިސްޓްރީއާއި ކުއްޖާގެ މަންމައާ ދެމެދު ވެވުނު   ،ގައި މިކުއްޖާވަނީ  2013އޮކްޓޫަބރު    8ކުޑަކުދިން ހިޔާއަށް ނަގާފައެވެ.  

ފައެވެ. ކުއްޖާ މަންމައާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އޮކްޓޫަބރު މަހުގެ ދެ ދުވަހެއްގަިއ ކޮށްއެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން މަންމައާ ހަވާލު
  ހާލަތުަބަލއި ކޭސް ނޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ރީން ކުއްޖާގެޓްމިނިސް

ގައި އަނެއްކާވެސް މަންމަގެ ިކަބއިން އަނިޔާ ިލބެމުން ދިޔުމުެގ ސަަބުބން މިކުއްޖާވަީނ  2014މާރިޗު  31ފަހުން  އޭގެ
އްޞަ އެހީއަށް އަށް ކ. ުގރައިދޫ ޙާ  2015މެއި    18އިން    2014މެއި    14  އަދިދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ަދށަށް ގެނެިވފައެވެ.  

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި އެއް އަހަރު  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ބަލަހައްޓަމުން މިކުއްޖާ ޭބނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި 
މަންމައާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގައި ކުއްޖާ އަނެއްކާވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަންމައާއި އެވެ.    2015މެއި    19ވޭތުކުރުމަށްފަހު  
ކަެމްއ ބަލާފައިވާރީން ކުއްޖާގެ ހާލަތު ޓްމި މުއްދަތުގައި މިނިސް ނެތިއެވެ.އަދި ހާލަތުަބލާެނ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއްއެއްަބސްވުމެއް 

 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަން ނެެތވެ.

އާއި   2016މެއި    27ފަުހން    އޭގެ  ގެނެުވނެވެ.ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށަށް    އަލުން  ގައި މި ކުއްޖާ  2016ފެުބރުވަރީ    23
އްދަތަްށ ދުވަހުގެ މު 10ގައި މި ކުްއޖާއަށްވަނީ ޖުވެނައިލް ޯކޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެފަހަރު  2016ޖޫން  5

ގައި ިމ ކުއްޖާވަނީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކާ ނުލާ މަންމައާިއ  2016ޖުލައި  25، ަބންދުކޮށްފައެވެ. ައނެއްކާވެސް
ގައެވެ.    2017ފެުބރުވަރީ    26ފަހުން މިިނސްޓްރީން ކުއްޖާގެ ހާލަތު ަބލާަފއިވާކަން އެނގެން އޮތީ    އޭގެއެވެ.  ކޮށްފަހަވާލު

 އަހަރު ވެފައެވެ. 18ކުއްޖާއަށްވަނީ   އޭރު އެގައެވެ.  2017މެއި  24ލަތު ބަލާފައިވަނީ މި ތާރީޚްގެ ފަހުން ކުއްޖާގެ ހާ
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 ލަސްވެފައިވުން   ނުދެއްކި   ޑޮކްޓަރަށް ޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތެރޭ  ނ ކަ ދިން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކު 

ވަނަ  7.1.3.2.2ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  3.19
އަނިޔާ ލިޭބ ކުއްޖާއަްށ ލިިބފައިވާ ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިްސމާނީ އަނިޔާ ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ދައްކަންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ     މާއްދާގައި

ގަޑިއިރު )ަހތްދިހަ ދެއެއް(    72އެގޮތުން އެންެމ ފަހުން އަނިޔާ ލިުބުނތާ    ށް ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަ
ގަޑިއިރު ހަމަވެފައިވާނަމަ ވީއެންމެ )ހަތްދިހަ ދެއެއް(  72އެވެ. އަދި ޖެހެޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހަމަނުވާނަމަ ކުއްޖާ ވަގުތުން

ގިަނ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  އެވެ.ޖެހެއެއަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން
ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވަނީ އެވްރެޖް ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި  ސް  މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވީނަމަވެ

ަބއެއް ކޭސްތަކުގައި އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.  )އެއްސަތޭކަ ަބއްތިރީސް( 132ގޮތެއްގައި 
ޑޮކްޓަރުން ނުތިުބމުްނ ންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ނުވަތަ އަލަސްވެފައިވަނީ ަބއެއް ރަށްރަށުގައި  ންދެއްކު

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިއޮފީހަށް ކައިރީގެ ރަށްރަށަށް ދާންޖެހުމުްނކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން 

ގެއްލުން  ޖިސްމާނީ ވާަފދަ ގައިކުއްޖާގެ ާބޔާނު ނުަދއްކާނަމަށް ޑޮކްޓަރަށް ކައަވަހަ ެއންމެ  އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުދިން ވީ 3.20
ނެތިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތުއޮންނާނެއެވެ.    ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ނިޝާންތައް ނުވަތަ އަލާމާތްތައްޑޮކްޓަރީގޮތުން    ލިބިފައިވާކަން

ޤަޫބލުކުރާ   ންހެކިތަކަކީ ކުށް ސާިބތުކުރުމަށް ޝަރީއަތު  ފަދަ ނިޝާންތަކުގެ އަލީަގއި ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަދި މި
ކުރި  ށްކުމު ހެއްކެތް ނެތިގެން ގޮސްފިނަމަ  ސްވުމުގެ ސަަބުބން މިފަދަ މުހިންހެކީގެ ާބވަތަކަށް ވާއިރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ލަ

 އަދަުބ ނުލިުބމަީކ އެކަށިގެންވާކަމެކެވެ. ފަރާތަށް ޙައްޤު
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26             ގެ 46  ޙާފުޞަ

  ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުންދޭ ކުޑަ  ހަވާލުކުރުމާއި ޓުމަށް ކުދިން ބެލެހެއް ދަރުމަޔަށް ހަތަރުވަނަ ބައި: 
 މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން   ތްތަކާއި ޚިދުމަ 

 ގޮތް ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ަދށުގައި ިތޭބ ގިނަ ކުދިންނަކީ އެކި ސަަބުބތަކާހުރެ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާަތކާ ހަވާލުނުކުރެވޭނެ 4.1
މިެހން ދިމާވުމުން، ޢާއިލީ ލޯތްާބއި ާޢއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުން ކުދިންނަށް ދަސްވާންޖެޭހ   އިވާ ކުދިންނެވެ.މެދުވެރިވެފަ

ގިނަ ސިފަތަކާއި ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ކުދިންނަށް އެންެމ ރަނގަޅު އެއްގޮތަކީ،  
ެހން ފަރާތަކާ ހަވާލުޮކށްގެން، ާޢއިލާއެއްގެ ލޯތްާބއި އަޅާލުމާއެުކ ޮބޑުވުމުގެ ފުރުޞަުތ މި ކުދިންގެ ެބލެނިވެރިކަން އެ
ގައި ވަނީ ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ަހވާލުކުރުމުގެ އުސޫލެއް    2015އޮގަސްޓު    23ހޯދައިދިނުމެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން  

 ފައެވެ.ކޮށްގެޒެޓު

ކުދިްނ ނެގުމަށްފަހު ކުޑަކުދިން ަބިއތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި އެކުދިންގެ ދިރިއުޅުން ޤާއިމުކުރެއެވެ.  ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ަދށަށް   4.2
އެހެންކަމުން، މި މަރުކަޒުތައް ވާންޖެހޭނީ ކުދިންގެ ހެދި ޮބޑުވުމަާށއި، އުނގެނުމާއި ޞިއްޙަތަށް ރައްކާތެރި ތަންތަނަށެވެ. 

ގައި ކުޑަކުދިން ަބއިިތއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަްނވާނެ މިންގަނޑުތަކުެގ މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭ
 ފައެވެ.ކޮށްގަވައިދެއްވަނީ އާންމު

ކުޑަކުދިްނނަްށ ެއގޮތުން، ހިތާމަހުރި މައްސަލައެކެވެ.  ިހނގަމުން އަްނނަކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަީކ މުޖުތަމަޢުގައި  4.3
ކުޑަކުދިންނަށް   ށާ،ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތައް ކަމާެބހޭ ފަރާތަށް ރިޕޯުޓކުރުމަކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާ، އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތައް  

އަނިޔާ ލިބިދާނެ އެންމެހާ ކަންަތއްތަކުން އެކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަބއިނަލް އަޤްވާމީ 
 ރުގައި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދަނީ އެކި މުއައްސަސާތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.ފެންވަ

އް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ކަންަތއްތައުސޫލާ އެއްގޮތަށް  ދަރުަމޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާުލކުރުމުގެ    ،މިަބއިގައި ަބލައިފައިވާނީ 4.4
މުއައްސަސާތަކުން ކުރިއަށް    ތޯއާ،ށްޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްވާ ގޮތަކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުން  އާ،  

މިކަންތަްއތައް ޙާޞީލުވެފައިވޭޯތ ގެންގޮސްފައިވާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ. 
 އެވެ.  ފައިވާނެ ެބލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ަބލާ

ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްުޓމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ކުދިން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އުސޫލުގައި ހ. 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްޮގތަށްތޯ ެބުލން.

އަދަދަށް މުވައްޒަފުން   ގެންވާ އެކަށީ  ނިސްަބުތންގެ  ގައިވާ ގޮތަށް ކުޑަކުިދން ަބއިތިްއާބ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ކުދިންގަވާއިދުށ.  
 ނަށް އެަކށިގެންވާ ތަމްރީންތައް ދީފައިޭވތޯ ބެލުން. ތިިބތޯ އާއި މުވައްޒަފުން

ރޫރީ ، ދިރިއުޅޭ ތަުނގެ ޙާލަތު ފަދަ ޒަކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަުޒތަކުގައި ތިޭބ ކުދިންގެ ކެއިްނުބިއމާއި، ޞިއްޙަތާއިނ.  
 ފޯރުކޮށްެދވިފައިވޭތޯ ބެލުން. ންދު ގަވާއިޭބނުންތައް 

 ްއޓަމުންދާގޮްތ މޮނިަޓރކޮށްފައިވޭތޯ ެބުލން.ށްފައިާވ ފަރާތްތަުކން ކުދިން ބަލަހަދަރުމަޔަށް ކުދިން ެބލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކޮރ.  
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މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެފައިވަނީ   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުޖުތަމައުން ދެކޭ ގޮތާއި މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންބ.  
 .ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާފައިވުން ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް  

ވަގުތީގޮތުން ެބލުމަްށ  ،ގައިވާގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 6ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  4.5
 ހަދަންޖެހެއެވެ.ނެގަތުމަްށޓަކައި އެސެސްމެންޓެއް  ދެދިން ެބެލެހއްޓުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ާހލަތު  ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކު

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހެއެވެ.  7އަދި މިނިސްޓްރީއިން މި އެސެސްމެންޓް 

އޮޑިޓް    ފަރާތެްއގެ އެސެސްމަންޓް  5ދަރުމަޔަށް ކުިދން ބެލެހެއްޓުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން    އެހެންނަމަވެސް، 4.6
ފަރާތެއްގެ އެސެސްމަންޓް ނުހެދި ގިނަދުވަސްތަކެއް   9ހަދާފައިނުވެއެވެ. އަދި އިތުރު    (2017ކުރި މުއްދަތުގައި )ޑިސެމްަބރު  

ފަރާތާ   5ފަރާތެއް ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި  4ފަރާތުގެ ތެރެއިން  9ހޭދަވެފައިވެއެވެ. މި 
ަފއިނުވެއެވެ. އެގޮތުން، ހަދާވާތީ އެސެސްމަންޓް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ުކރެވިފައިވީނަމަވެސް ޖަވާެބއް ލިިބފައިނު

ފަރާްތތަކުން ހުަށެހޅުން އަނުބރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ   4ދެންނެވުނު  
 4ފަރާތުގެ ތެރެއިްނ  5ފަހުން އެވަރެޖު ގޮތެއްގަިއ އަަހރަކަށްވުރެވެސް ގިނަ ދުވަސް ާފއިތުވެފައިވީ ފަހުްނނެވެ. އަދި 

ދުވަސް ަފުހންނެވެ. މި ފަާރތްތަކުން   274ފަރާތަކާ އެންމެ ފަުހ ތާރީޚެއްގައި މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވަީނ އެވަެރޖު ގޮތެއްގައި  
މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ވަރަށް ދިުގ  ށާއިހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެްނދިޔުމަ

 މުއްދަތެއް ހޭދަވަމުން ދާތީކަމަށް ަލފާކުރެވެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެްއޓުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި މިނިސްޓަރީއަށް އޮންނަ އިތުާބރު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އަދި ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ 

ެއތަށް ފަރާތަކުްނ ކުރިމަތި ނުލުމަީކ އެކަށީގެންވާކެމެކެވެ.   ވާދެމިގެންާދނަމަ ަކމަށް ޤާިބުލ އަދި ޝައުޤުވެރިމަރުހަލާތައް ދިގު
އެހެންކަމުން އެ ގެއްލިގެންދަނީ މަޢުޞޫމު ކުދިންތަކަކަށް ޢާއިލީ ގުޅުމާއި ލޯތްާބއި އަދި ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ  

 ފުރުޞަތެކެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިލްތަކުގައި ބައެއް ލިޔުންތައް މަދުވުމާއި ބައެއް  ދަރުމަޔަށް ކުދިން 
 ފައިލްތައް ގެއްލިފައިވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ެބލުަމށް  5ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  4.7
ރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި އުސޫލުގައި  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކު

އި މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާގަ 7ޝަރުތެއް ހަަމވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި  14ހިމަނާފައިވާ 
ްށ ހަވާލުކުރާނީ ކުއްާޖ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ހާަލތު ދެެނގަތުމަށް ހަދާ އެސެސްމަންޓްގަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ބެލެހެއްޓުމަ

 މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައިނެތެވެ. އެގޮތުްނ، ޝަރުތު ހަމަވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލު   ފަރާތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ ަބެއއްއެގޮތުން ފޮސްޓަރ   4.8
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ިލޔުމާއި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިއެއްކަން އެނގޭލިޔުމާއި އަދި ކުއްޖާގެ ޭބނުންތަކަްށ 
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ރާތެއްގެ ފަ  2ޔުމެއްެނތެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ފޮސްޓަރ ކުެރވިފައިވާ  ޚަރަދު ކުރެވޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިޭބ ފަރާތެއްކަްނ އެނގޭލި
 ވެ. އެސެސްމަންޓް ފައިލުގައި ނެތެވެ. ނަމަވެސް، އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވާކަން ފައިލުގައިވާ މެމޯގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެ

ހަމަމިއާއެކު، އޮޑިޓުގެ ބޭނުމަށް ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިލްތަކަްށ  4.9
 ތެރޭގައި  (2017 އޯގަސްޓްއޮޑިޓް ކުރި މުއްދަތު ) ފަރާތެއްގެ ފައިލްވަނީ 9ފައިވާ ފައިލްތަކުެގ ތެރެއިން ދިއެދުމުން، އެ

ރީއިން މަުޢލޫމާތު ދީފައިވާ ޮގތުގައި މި ފަިއލްތައް ވަނީ އެއްއޮފީުހން އަނެްއ އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުެގ ނުލިިބއެވެ. ިމނިސްޓް
 ތެރޭގައި ގެއްލިފައެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންދާނަމަ މުިހންމު ލިޔުންތައް ގެއްލުމާއި، މަސައްކަތުގެ ދުވެލި ލަސްވެ  4.10
 އޮންނަ އިތުާބރު ކުޑަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިނިސްޓަރީއާމެދު 

ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތަކާ  ކުއްޖާ ބެލުމަށް  ލަސްވުމާއި    ންލުގައި ހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އެސެސްމަންޓް ހެދުފައި  ލިޔެކިޔުންތައް
 ހަވާލުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

 މޮނިޓަރކޮށްފައިނުވުން ގެ ހާލަތު  ރާކުދިން ހަވާލުކު   ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް 

ސޫލުގައިވާގޮތުން، ވަގުތީޮގތުން ކުދިން ބެލެހެްއޓުމަށް ހޮވޭ ފަރާްތތަާކ ބެލެހެްއޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމުގެ އުދަރުމަޔަށް ކުދިން  4.11
ކުދިން ހަވާލުކުރާނީ މިނިސްޓަރީާއއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ކުއްޖާ 

 ބެލެހެއްޓުުމގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެގޮުތގެ ޕްލޭނާއި މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާެނގޮތުގެ ޕްލޭން ކުއްޖާގެ އިރު ކުއްޖާހަވާލުކުރާ
ކަރ ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާ ޢާއިލާއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެހީތެރިކަްނ ވޯކޭސް

 ނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދީ، މޮނިޓަރ ކުރަމުން ެގންދަންވާ

ދަރުމަޔަށް ކުދިން ބަލަހައްޓާފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިަވނީ އެއްަބސްވުމެއްގައި  ކޮށްފައިވާ ކުދިންފޮސްޓަރ  4.12
މި   ،ނަމަވެސްވެއެވެ. މޮނިޓަރ ކުރާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހަދާފައިސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ފޮސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުދިން 

ކުދިންގެ   އަދި ަބއެއްފެންނާކަށްނެތެވެ. ން ލުފައި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުމެއް
ފައިލުތަކުގައި އެއްފަހަރު ނުަވަތ މަދު މަދުން ކުއްޖާގެ ާހލަތު ަބލާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނަމަެވސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 

 މެއް ފައިލްކޮށްފައިނުވެއެވެ. މޮނިޓަރކުރިކަމުގެ ލިޔު

އި ހިތްދަތިކަން ތަޙައްމަލުކޮށްފައިވާ ކުދިންނެވެ. މި ކުދިންނަށް އާ ފޮސްޓަރކުރެވޭ ކުދިންނަކީ އެކި ކަހަލަ އަނިޔާތަކާ 4.13
ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެެއވެ. އަދި ހަމައެފަދައިްނ   ގައިހަވާލުވާ ފަރާްތތަކަށް އިުތާބރުކުރުމު  އެ މީހުްނނާމާޙައުލަކަށް ހޭނުމަށާއި  

ށްދީ އަޅާލުމާއި ލޯިބ ދިނުމަށް އެހީެތރިކަން ޭބނުންވާނެއެވެ. ކުދިންނާ ހަވާލުވާ ފަރާތްތަަކްށވެސް މިކުދިންގެ ކަންތައްތައް ކޮ  މި
މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު ުފރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރެވެމުން ނުާދނަމަ މި ކުދިންަނށް ިލުބނު އަގުުހރި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުްނ 

ދި އާ ޢާއިލާއިން ވަކިވެ އަނެއްކާވެސް  ދާނެއެވެ. އަރަނގަޅަށް ނުހިފި އަނެއްކާވެސް ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި
  ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ގެންަނންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
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،  އަޅާފައިވާ ނިސްބަތަށް މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ނެތުމުން ވާއިދުގައި ކަނޑަގަ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުންދިންގެ އަދަދު ގިނަވުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު  

ވަނަ  33ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  4.14
 މިގޮތުން:  މާއްދާގައިވާގޮތުން، ކުދިންގެ ިނސްބަތުން ވަކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން މަރުކަޒުގައި ތިބެންޖެހެއެވެ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދެ ކުއްޖަކަށް  2އާއި ދެމެދު،  11އިން ފެށިގެން ރޭަގނޑު  7ހެނދުނު  .1
ކުއްޖަކަށް  4އާ ދެމެދު ޑިއުޓީގައި ކޮންމެ  7އިން ފެށިގެން ހެނދުނު  11މުވައްޒަފަކު އަދި ރޭގަނޑު  1މަދުވެގެން 
 މުވައްޒަފަކު އަދި، 1މަދުވެގެން 

ކުއްޖަކަށް   4އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  15އާ ދެމެދު،  11އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  7ހެނދުނު  .2
 2އާ ދެމެދު ޑިއުޓީގައި މަދުވެގެން  7އިން ފެށިގެން ހެނދުނު  11މުވައްޒަފަކު އަދި ރޭގަނޑު  1މަދުވެގެން 

 މުވައްޒަފުން، އަދި
ކުއްޖަކަށް   6އަހަރުން މަތީ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  15އާ ދެމެދު  11ފެށިގެން ރޭަގނޑު އިން  7ހެނދުނު  .3

 2އާ ދެމެދު ޑިއުޓީގައި މަދުވެގެން  7އިން ފެށިގެން ހެނދުނު  11މުވައްޒަފަކު އަދި ރޭގަނޑު  1މަދުވެގެން 
 މުވައްޒަފުން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ މިންވަރަށް މަރުކަޒުތަކުގައި ކެއަރ ވޯކަރުން މަސައްކަތް  ގަވާއިދުދު ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ކެއަރ ޯވކަރުންގެ އަދަ 4.15
ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޮޑިޓަރުން ކެއަރ ވޯކަރުން ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތް ދެ މަހެއްގައި ޗެކްކުރިއިރު ކުދިންގެ އަދަދާ އަޅާަބލާއިރު 

ޗުއްޓީ ނެގި  އެންމެ ކެއަރ ވޯކަރެއް  ވަނީ،ވެފައިމާމިހެން ދިހާޒިރުވެފައިވާ ކެއަރ ވޯކަރުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދެވެ. 
  އިރު މަސައްކަތް މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހޭގޮތުންނާއި ަބލަްނޖެހޭ ކުދިންގެ އަދަދާއި މިޒާޖަށް ަބލާ، ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް

ޑިއުޓީ ިނންމާލުމަށްފަުހ ގައިގާ ރިއްސުން ފަދަ ސަަބުބ ތަކާހުރެ ކެއަރ ވޯކަރުން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ސަާލްނ   ުބރަވާތީ،
ކެއަރ ވޯކަރުން ހާޒިރުވާ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަަބުބން ކޭސް  މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފިޔަވަތިން  ކަމަށްނާތީުބ

ސަަބުބން ޭކސް ވޯކަރުންގެ އަސްލު  ހޭކަމާ މިހެންވުމުގެ  އްޓުމުގައި ަބއިވެރިާވން ޖެވޯކަރުންވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ކުދިން ބެލެހެ
 ދާ ކަމަށްވެސް ފިޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުދެމިގެން

ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ސުކޫލަށް ދިޔުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އެތަނުން މަުޢލޫމާތު 4.16
ވޯކަރުން  ކެއަރ ދާނެފިޔަވައްޗާއި ސްކޫލު ދުރުކަމާއި، އެކި ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލަށް ދާންޖެހޭ ކުދިން ލާން ގޮސް ަބލާ 

ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ. ކުދިން ސްކޫލަށް ފަދަ ދަތިތައް  ދެކޮޅަށް ހިނގުން    ވީގައި ަބރު ދަަބސް އަޅުވައިގެންމަދުވުމާއި، ހޫނު އަ
ދިޔުމުގެ ދަތުރުތަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެހިކަލެއް ކުރީގައި ޭބނުްނކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވެހިކަލް ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަްށ 

ގެ ވެހިކަލެއް ކުއްޔަށް  ފިޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެހިކަލް ހަލާކުވުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
މި ވެހިކަލް އިތުރު ގަޑިތަކުގެ ދަތުރުތައް ނުކުރާތީ ކުދިން އިތުރު ގަޑީގެ   ،ދަތުރު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް 9ހިފައިގެން 

ހަރަކާތްތަކަށް ގެންާދނަމަ ގެންަދން ޖެހެނީ ިހނގާފައެވެ. އަދި މަުދ ކެއަރ ވޯކަރުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކުދިން އެާހ 
 ށް އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ގެްނދިއުމަށް ދަތިވާކަމަށް ވެސް ފިޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.ދުރަ

އޮޑިޓަރުން ކުރިޔަށް ގެްނދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިސްޕެކްޝަންގައި ކުޑަކުދިންެގ   ގައި  2017އޯގަސްޓް    7  މީގެ އިތުރުން 4.17
އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަވިއެވެ. ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ހިޔާގައި ވެސް އެދުވަހު ހާޒިރުވެފައިވާ ކެއަރ ވޯކަރުންގެ 
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މަރުކަޒުތަކުގައި ޑިއުޓީ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްިޓފައިނުވާނަމަ މަރުކަޒުގައި ކުދިްނގެ ކަންކަން އެންެމ 
ބަލާފައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ރަނގަޅަކަށް ނުބެލެހެއްޭޓނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ މިންވަރާއި، ޗުއްޓީ ނެގުމާއި އަޅާ

އަޅާލުމާއި ރަނގަޅު ތަރުިބއްޔަތުން ކުދިން  ،މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް ލިިބދޭންޖެހޭ ޚިުދމަތްތަކާއި
  މަޙުރޫމްވެގެންދާނެއެވެ.

 ދީފައި ނުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން    ނު ބަލަހައްޓާމީހުންނަށް އެކަށިގެންވާ ތަމްރީ   ކުޑަކުދިން 

ވަނަ  29ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގެ  4.18
މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ހުނަރު އަށަގެންނެވުމަްށ ކައި ތަނުގެ  ޓަމާއްދާގެ )ބ( ގައި މަރުކަޒުގައި ތިޭބ ކުދިން ބެލެހެްއޓުމަށް

ކަމަްށ ގެ ފުރުޞަތުތައް މެނޭޖްމަންުޓން ހޯދައިދޭންވާނެނުތަނުގެ ތެރޭގައާއި ޭބރުން މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ތަމްރީ
ލީއިން ކެއަރ  ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމި 2016އިން  2014 ،ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ރުންނަށް ވޯކަމި ތިން އަހަރު ތެޭރގައި ކެއަރ    ،ކަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންަވރަކަށް ތަމްރީން ދީފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުންވޯ
ީދ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުަމށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން  ތަމްރީން ދީފައިވަނީ އެންމެ ދެފަހަރުއެވެ.  

ޮގތުގައި ނުެބލެހެއްޓުމަީކ  ރަނގަޅުކުޑަކުދިން އެންމެ  ށް ނުދޭނަަމ އެފަދަ ފަރާްތތަކަ ނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުސަތުހު
ކަްނ ރަގަޅަށް ނޭގޭނަމަ، އިތަކަކީ ކޮަބމުހިންމު ކަންތައް ދިންނަށްކުޑަކުދިން ެބލެހެއްޓުމުގައި ކުއެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި 
 ނުިލޭބނެއެވެ. ކެއަރ ވޯކަރުންނަކަށް ކުރުމުގެ ހުނަރު ކުދިން ޮބޑު  މަތީގައިލާގެއްގެޚުއަ ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި 

 މުން ގެންދިއުން ޓަ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައް މަރުކަޒުތަކުގައި    ކެއުމުގެ ކަންތައް   ގެ ކުދިން 

ވަނަ  24މަދުވެގެްނ ހުންނަންވާނެ ިމންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި   4.19
މާއްދާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކާންދިނުމާއި ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ކުދިން ހެދި ޮބޑުވުމަށް ޭބނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ 

ކިުރ  2ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުދިްނނަށް ޭބނުންވާ ވަަރށް ފެޓްސްއާއި ޕްރޮޓިންސްއާއި،  އިނެަކމާކުދިންނަށް މަރުކަޒުން ޭދންވާ
ކާނާ  ކައި ކުްއޖަކަށް ޚާއްޞަޓަޞިއްޙީ ސަަބބުތަކަށް އިތައްޓާއި، މިނަރަލްސްއިން މުްއސަނދި ކާނާ ދޭންވާނެކަމާ

 ޕްލޭނާ  ނޫޕްލޭން ތައްާޔރުކުރުމާއި މެ ކެއުމުގެ މެނޫއަދި ކުިދން  އިޭބނުންވާނަމަ ެއފަދަ ކާނާ އެކުްއޖަކަށް ދޭންވާނޭކަމާ
 ތައްޔާރުކުަރންވާނޭކަމަށް ަބޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.  ބޯތަކެތިއެއްގޮތަށް ކާ

 އެ ަތންތަނުގައި،  ންކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަންތަކުއޮޑިޓަރުން  ގައި    2018އޯގަސްޓް    މަރުކަޒުތަކުގައިކުޑަކުދިންގެ    4.20
 ކުރެވުނެވެ.ރުދަނާގޮތެއްަގއި ބަލަހައްޓަމުން ެގންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަހަކެއުމުގެ ކަންތައްތައް    ބަލަހައްޓަމުްނދާ ކުޑަކުދިންގެ

ނަށް ކާންދޭޭނ ގޮތުގެ މެނޫ ޝީޓެއް ހަފްތާގެ އެކި ދުވަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންަވނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންމިގޮތުން  
. މިގޮތުން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަވާއިދުން  ނާއެވެކާ  ހުރިނަށް ފައިދާކުޑަކުދިންސިއްޙީގޮތުން  ގައި ހިމަނާފައިަވނީ  އަދި މެނޫ ޝީޓު

ކެވޭނޭ ގޮތަށް ެމނޫ ޝީޓު ތަްއޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު )ެހނދުުނ، ނުވަގަޑި، މެްނދުރު، 
  ދޭޮގތަށް ހަމަޖައްާސފައިވެއެވެ.ށް ކާންނަކުޑަކުދިންނަށްހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު( 

ކާންދިނުމަށް ހޯދާ ކާބޯތަކެތި ަބލަަހއްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީވެސް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައެވެ.   ކުޑަކުދިންނަށް މީގެ އިތުރުން 4.21
މަސް އަދި ކުކުޅު ފަދަ   ޚާއްސަކޮށްފައިހުރުމުގެ އިތުރުންމިގޮތުން ކާބޯތަކެތި ެބލެހެއްޓުމަްށ ފިނިކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއް 
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ވާކަންވެސް ަބަލހައްޓާފައި  ކޮށްއަދި ަބދިގެވެސް ސާފުތާހިރު  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކަންއިތަކެތި ަބހަްއޓާފައިވަނީ ވަކި ޑީފްީރޒަރެއްގަ
   ރުވާނެއެވެ.ކާނާ ކާންދިނުމުން އެކުިދން ދުޅަހެޔޮކޮށް ހެދި ޮބޑުވުމުގެ ުފރުސަތު އިތު  ރަނގަޅުކުޑަކުދިންނަށް    ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ވަރަކަށް މަރުކަޒުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވުން   މެވެސް ދިނުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކޮން ވައި ކިޔަ 

ވަނަ  44ނެ ިމންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެްނ ހުންނަންވާ  4.22
ކިޔެވުމުގެ ިއތުރުން ފޮތް ކިޔުންފަދަ ކުިދން ުކރާހިތްވާކަހަލަ ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް    ގެ )ކ( ގައި  މާއްދާ

ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނޭކަމަްށ ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )މ( ގައި މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމީ، 
މިގޮތުްނ ދެވޭނެ އިންތިާޒމް ހުންނަންާވނެ ކަމަށް ަބޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. ޭބސްފަރުާވގެ ޚިދުމަތްތައް  އުންސެލިންގ އަދިކަ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައިވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މުނިފޫހި ފިލުވުގެ އިންތިޒާްމތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 
ހަދާފަިއވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ގައިލައިްބރަރީއެއް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީފިޔަވަތީގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ތަނެއްގެ އިތުރުން  

  ކުޑަކުދިންގެ  ،ނަމަވެސް  ރ ބޭނުންކުރެވޭނޭގޮަތށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލެެބއް ހަދާފައިވެއެވެ.ޓަހިޔާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޮމްޕިއު 
 ލައިްބރަރީއެއް ހަދާފައެއްނުވެއެވެ.  ހިތްޖެއްސުމަށްމަށް ާބރުއަޅައި އެކަމަށް ފޮތްކިޔުހިޔާގައި ކުދިން 

ގަުޅ ކުރުމަށްޓަކައި އެކި މާއްދާތަކަްށ ޓީޗަރުން ގެނެސްގެްނ ނމީގެ އިތުރުން ފިޔަވަތީގައި ކުޑަުކދިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަ 4.23
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި    ހެއް ކުލާ  އެއްވެސް  މިފަދަ  ،ނަމަވެސް  ހިންގާފައިވެއެވެ.ޤުރުއާްނ ކުލާސްތައް    ދީ  ކުދިންނަށް ޓިއުޝަން

ގަޅު ކުރުމަށާއި  ނކުދިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަ އޮޑިޓަރުންނަށް ލިިބފައެއް ނުވެއެވެ. ތުކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާ 
ގެ ިހތްހަމަޖެހުން އިތުރުެވ ކުދިން ރިއަށް ގެންދިއުމަކީމުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޮގތުން އެކިެއކި ހަރަކާތްތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ކު

  ަކމެކެވެ.ގޮތުގައި ިބނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަނގަޅުވެ ކުދިންގެ ކުރިމަގު ރަނގަޅުއަޚަލާޤީ ގޮތުން ކުދިން 

ން  ކަ ސާފުތާހިރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާޚާނާތައް ސާފުކުރަމުންދާ 
 ރެކޯޑްކޮށްފައިނުވުން. 

ވާގޮތުން،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންަގނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގައި 4.24
ފެންވަރާތަންަތނާއި ފާޚާނާތައް ދުވާލަކު ދެ ފަހަރު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަންތައްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމަޢުލޫމާުތ 

ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި ފާޚާނާތައް ސާފުކުރާކަމުގެ ރިކޯޑު  ފައިލްކޮށްފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. 
ވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ގޮތުގައި ފާޚާނާތައް ސާފުކުރަނީ ހިޔާގައިތިޭބ ކުދިންނާއި ބަލަހައްޓާފަިއނު

ކެއަރ ވޯކަރުންނެވެ. ފިޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ގޮތުގައި ާފޚާނާތައް ސާފުކުރަނީ ކެއަރ ވޯކަރުންނެވެ. އަދި ކޮންމެ 
 ވީނަމަވެސް،  ރުމަށް ހަމަޖެހިފައިއްގެ ކެއަރ ވޯކަރުން ދިޔުމުގެ ކުރިން ފާޚާނާތައް ސާފުކުޝިފްޓެއް ނިމޭ ގަޑީގައި އެ ޝިފްޓެ

މުގައިވެސް ފިޔަވަތީގެ ކެއަރ ވޯކަރުން މަޢުލޫމާތުދިނެވެ. ަބއެއް ދުވަސް ދުވަހު ވަގުތު ނެތިގެން ސާފުނުކޮށް ދާންޖެހޭކަ
އެހެްނ ކަންތަކަށް ވަގުުތ ނޯްނނާތީއާއި ަބލަހައްޓަންޖެހޭ ކުިދންގެ   ކުދިންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަުމންމިހެން ދިނާވެފައިަވނީ  

މިޮގަތށް ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަމުްނ   ކަމަށް ިފޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.އަދަދާއި އަޅާކިޔާއިރު ކެއަރ ވޯކަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން
 ކުރީގެ ޝިފްޓުގެ މުވައްޒަފުން ފާޚާނާ ނުދާނަމަ މި ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ

ސާފޮކޮށްފައިވާކަމަށް ަބލައިގެން ަފހުގެ ޝިފްޓުގެ މުވައްޒަފުން މިކަންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ތިުބމަކީ ެއކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި 
 މަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ޖެހު    ކުދިންނަށް ަބލިސާފުނުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަމަ  ރަގަޅަށް  ފާޚާނާއެއްގިނަ ކުދިންތަކެއް ބޭނުންކުރާ  
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ފިޔަވަތީގެ ފާޚާނާތަކުގެ ތަޅުން ވަރަށް  ގައި،އިންސްޕެކްޝަންކުރި އޮޑިޓަރުން ގައި  2018އޯގަސްޓް  28ހަމަމިއާއެކު  4.25
ންކުރާ ފާޚާނާތަކެއްގައި މިފަދަ އޮމާން  ޮބޑަށް އޮމާންކަން ފާހަގަވިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކި މިޒާޖުގެ ކުޑަކުދިން ޭބނު

 ތަށިމުށި ޖަހާފައި ހުރުމުން ކުއްަޖކު ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި އަނިޔާއެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެނދެއް ނެތުމާއި، ފޮތް ކަބަޑުތަކާއި  ދައިން ފަ  ދުގައިވާ ގަވާއި 
 ން ހެދުން އަޅާ އަލަމާރިތައް ހަލާކުވެފައިވު 

ކުދިން ނިދާ    ،ދުގައިދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންަގނޑުތަކުގެ ގަވާއި 4.26
ފޮްތތަކާއި ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރާ  އިކަމާދެއް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހުންނަންވާނެނކޮޓަރިތަކުގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ އެ

 އި ކަމާކުއްޖާގެ އަންނައުނު ަބހައްޓާެނ އަލަމާރިއެއް ހުންނަންާވނެ އިހެނިހެން އާާލތްތައް ަބހައްޓާެނ ފޮތް ހަރުގަނޑަކާއެ
 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ސާފުކޮށްފައި ކަމަށް ކޮޓަރީގެ ތަޅުންގަނޑު ހުންނަންާވނީ އަަބދުވެސް 

ކުއްޖަކަށް އޮޑިޓަރުން އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ގައި  2017އޯގަސްޓް  7 4.27
އެނދެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެކުދިން ނިދަނީ ބިންމަތީ ގޮދަޑި އަޅައިގެންނެވެ. ހިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަީނ 

ެއނދުތަކަކީ ަބންކް ެބޑް ، ގެންދެވިފައިނުވަނީ އަދި ުދތައްނސްޓޮކުގައި އެނދު ހުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮޓަރިތަކަށް އެ
ދިންގެ ރައްކާތެރިަކން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިާހ ކޮޓަރިއެއްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމަށްފަހު އެނދުތައް ކުތަކަކަށްވާތީ 

، ކޮޓަރިތަކުގައި ތަންަމތިތައް ރީތިކޮށް އަޅާފައިނުވުމާ  ަބހައްޓާފައި ހުރީކަމަށެވެ. މީގެ އިުތރުންއެނދުތައް  ސްޓޮކުގައި    ރޭވުމަށް

ނުޑ ސާފުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ކުދިން ކިޔެވުމަށް ގެންުގޅޭ ތަކެއްޗާއި ހެދުމާއި  ކޮޓަރިތެރެ ކުނިކަހާ ތަޅުންގަ
  ކޮށްމީގެ އިތުރުން ަބއެއް ކޮޓަރިތައް އޭސީ ނުކަަބޑު ތަކާއި އަލަމާރިތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައެވެ.    ަބހައްޓާމިނޫންވެސް ތަކެތި  

 ހުރުމުގެ ސަަބުބން ކޮޓަރިތައް ޫހނުވުމުގެ ޝަކުވާ ކުދިން ކޮށްފަިއވެއެވެ.

ފިޔަވަތީގައި އޮޑިޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނުން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ޮބޑެތި ފިރިހެން ކުދިންގެ  4.28
ގޮދަޑި އަޅައިގެންނެވެ. ފިޔަވަތިން މަޢުލޫމާތު ގިފިލާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެދެއްނެތެވެ. މި ކުދިންވެސް ނިދަނީ ބިންމަތީ  ފަން

ކުދިން އެނދުގެ މަުޅތަކާއި ަބއިތައް ވަކިކޮށްގެން މުަވއްޒަފުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުން، ިފޔަވަތީގެ އިސްވެރިންނާ  ދީފައިވަނީ
ވަތީގައިވެސް ަބއެއް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެނދުތަްއ ނަގާފައިވަނީ ކުދިންނާއި މުަވއްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށެވެ. ފިޔަ

އެނދުތައް ރީތިކޮށް ތަންމަތި ައޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ފާޚާނާ ތެރޭގައި އެއްވައްތަރެއްގެ ދަތްއުނގުޅާ 
 ކުދިންގެ ުބރުސްތަކެއް ކަމެއް ވަކި ނުކުރެވެއެވެ. އެއީ ކޮންކޮން ހުރުމުންުބރުސްތައް ސިންކު މަތީގައި ަބހައްޓާފައި

ކުރާ ތަެކިތ ސާފުތާހިރުކަން ނެުތމުން ަބލިތައް ެފތުރުމާއި، އެކި ކުދިންގެ އަންނައުނާއި ސާފުތާހިރުުވމަށް ބޭނުން  ކޮޓަރިތެރޭގެ 4.29
ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގެއްލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި އުޅޭތަްނ  ޅޭގޮތްވުމާއިއޮ

ސަމާލުކަްނ ކުދިންގެ ކިަބއިގަިއ  ވާ ހިތްވަރު ނުދެވޭނަަމ ސާފުތާހިރުކަމަށް ދޭން، ޝާދުދީސާފުތާހިރުކޮށް ަބަލހައްޓަން އިރު 
 އަށަގަނެވިފައި ނުވުމަކީ އެކަށީގެްނވާކަމެކެވެ.
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ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުމާއި މަރުކަޒުތަކުން ކުދިން ފިލައިގެން  
 ދިޔުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން،  4.30
ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާތަކުން ރައްކައުތެރިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް މަރުކަޒު ހެދުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް  

މަލުކުރަމުްނ ޢަހަދައި އެ އަށް  އުސޫލުތަކެއް އިސްކަންދޭވާނެއެވެ. އަދި ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިފައިހުންނަން
ދިުއން ހުއްޓުވުމަްށޓަކައި މަރުކަޒުތަުކން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް   އެގޮތުްނ، ުކދިން މަރުކަޒުން ފިލައިގެން    ގެންދަންވާނެއެވެ.
ކަންތަްއތައްކުރުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް   ގެ ޝަުޢޤު ހުންނަކުދިން، އަދި ކުދިން މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އަޅަންވާނެއެވެ.

، ލައިބޭނުމަުކތޯ ަބ  ކޮން  ޭބރަްށ ދަނީ،  މަކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މަރުކަޒުން ޭބރަށް ކުއްޖަކު ދާން ޭބުނންވާނަ

ކުދިންނާ  ކަންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންއުސޫލު އެ ޅައިނޑައަ މުވައްޒަފަކާއެކު  ފޮނުވާ ގޮތަށް ވަކި އުސޫލެއް ކަތަނުގެ 
 ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާކަން ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މަރުކަޒު ،ނަމަވެސް 4.31
މިގޮތުްނ އޮޑިޓަރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުގައި އަްނހެން ކުދިންގެ އިމާރާތުެގ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

ރެވުނެވެ. ޓެރަހަށް ނޭރޭޮގތަށް ސިޑީގައި ގޭޓެއް ދެވޭގޮތައް ހުރިކަން ފާހަގަކު  ށްޓެރަސް އިން ފިރިހެން ކުދިންގެ އިމާރާތަ
ކުދިން  އެތަނުގައި ބަލަހައްޓާ ަބއެއްލާފައިހުރި ނަމަވެސް ގޭޓު ހުރީ ތަޅު ނުލައެވެ. ހިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ގޮތުން 

ހަކު ނެިތ ކުދިން އަމިއްލައަށް ބަލަހައްާޓނޭ މީ  ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ކުދިން  ށް އެއް އިމާރާތުން އަނެއް އިމާރާތަ
ނުރައްކާތެރި ވާނޭ ކަމެެކވެ. އަދި  ހިނގުމަށް މެދުވެރިނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާއެއް    އަރައި ޭބުނންކުރެވޭ ގޮަތށް ހުރުމަކީ  ހަށްޓެރަ

 އެކަށީގެންވާކެމެކެވެ. ން ލިޭބފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމަކީކުދިންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުހާދިޘާއެއްގެ ސަަބުބން 

އާއެކު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ގޭޓު ހުންަނނީ ތަޅު ނުލައި ުކދިންނަށް ބޭނުން އިރަކު ނިކުމެެގންދެވޭ ގޮތަށެވެ. އަިދ ހަމައެ 4.32
ހިޔާގެ ވަށައިގެން ހުްނނަ ފާރަީކ ވަރަށް ތިރި ފާރެއްކަމުްނ ގޭޓު ތަޅުލާފައި ހުރިނަމަވެސް ފާރުމަިތންވެސް ފުންމާލައިގެްނ 

ގޯތި ތެރެއާއި ގޭޓު ފެންނަ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ    ރާއިއިމާރާތުގެ ޭބހިޔާގެ    ީމގެ އިތުރުންކުދިންނަށް ޭބރަށް ދެވޭނެއެވެ.  
ކުމެ އުޅުމުގެ ގާރޑް ޕޯސްޓެއް ނުހުންާނތީ ކުދިންަނށް އެކަނި ޭބރަށް ނިދެ ަމރުކަޒުގައިވެސް ަބހައްޓާފައިނުވެއެވެ. އަދި 

މުްނނުދާނަމަ ކުިދން އެކަނި މަގުމަތީގައި ޓައްލަހަކުދިން މަުރކަޒުން ޭބރަށް ދިޔުމުގެ ކަންަތއް ަބ ފުރުޞަތުއޮވެއެވެ.
ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެދާނެއެވެ. މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަްނ   އަދި   އުޅޭއުޅުމުގައި ނުރައްކާތެރި

 ގައި ވަނީއެވެ. 4ކޭސް ސްޓަޑީ އަދި  3ކޭސް ސްޓަޑީ  ޘާތަކެއް ދީފައިނުވުމުގެ ސަަބުބން ިހނގާަފއިވާ ޙާދި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ޙަދިޘާތަްއ   ކުދިން ިފލައިގެން ދިއުްނ ފަދަ ނުރައްކާތެރި  އަޅާފައިނުވާނަމަ،  މުގެ ފިޔަވަޅުއެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަ  މަރުކަޒުގައި 4.33
މެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް  ނުކުތަކުރާރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި ކޭސް ސްޓަޑީތަކުގައިވާގޮތަށް ޭބރަށް  

 ލިިބ ނުވަތަ ިހތާމަވެރި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

އްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  މުއަ   ހޭލުންތެރިކުރުމަށް   މުޖުތަމަޢު   ނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޑަކުދިން 
 ހޭލުން ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވުން 

ށްވާތީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަްށ ކަނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް ދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައަކުޑަކުދިން 4.34
 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަާކ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު  އަދިގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމާ ުގޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހެއެވެ.  

ހެއެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންޖެކުރުމުލުްނތެރިހޭއާންމުން  ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން  ހޭލުންތެރި
 ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން 

މު ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލްކުދިންނަށް ޢާންހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް  އަށްވުރެ ގިނަ 50 އަށް 2016އިން  2014
މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މުއައްސަސާތަކުން ހިންގުމަީކ ރައްޔިތުންގެ ޭހލުންތެރިކަން އިތުުރެވ ހިންގާފައިވެއެވެ. ން އަމާޒުކޮށްގެ

   މުޖުތަމަޢުން މިފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަުލތައް ނެތިގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިެވގެން ދާނޭކަމެކެވެ. 

 3ކޭސް ސްޓަޑީ 

މުވައްޒަފެއްގެ  ހިޔާގެ  ،  ވީ ައންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު، ކުޑަކުދިންގެ ހިާޔގައި ބަލަހައްޓަމުްނދާ ތިން ކުއްޖަކު   2016ނޮވެންަބރު    8
ހާއިރު ސޭފްހޯމަށް ނުވަދެ މީެގ ތެރެއިން ދެ ކުިދްނ   18:00،  ހަވާލުގައި ހިނގާލަްނ ފޮނުވުނެވެ. ހިނގާލަން ގޮސް އައިސް

ސޭފްހޯމް ގޭޓުން ނުކުމެގެން ޭބރަށް ދިޔައެވެ. މިއާއެކު ހިޔާގެ ތިން މުވައްޒަފަކު ކުދިން ހޯދުމަށް ވިލިގިލީ ފެރީ ޓަރމިނަލް 
އި ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. ހޯދަމުން ދިޔައިރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ިބއްޮދށުގައި އޮްނަނ ހުސްިބމުގައި ހުިރ ސަރަހައްދުގަ

ގަސްތަކުތެރެއިންނާއި ރަށުތެރޭގެ އެކި ދިމަދިމާއިން ކުދިން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ފެންނައިރަށް ދުއްވައިގަެނ 
ނުފެނި ގިނައިރުވުމުން މިނިސްޓަރީގެ އޮންކޯލަށާއި ފުލުހުންަންށ  ހާއިރުވެސް ކުދިން 20:00ފިލައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

ހާއިރު ކުދިން ހިޔާއަށް އެނުބރި އައުމުން ކުދިން ޗެކުކުރަން އުޅުމުން އަނެއްކާވެސް ހިޔާއިން   21:30އެންގުނެވެ. 
ވާއިރަށް ކުދިން  22:00 މުވައްޒަފުންގޮސް 3ކުދިން ޭބރަށްދިޔައެވެ. މިފަހަރު ކުދިންގެ ފަހަތުްނ އިތުރު  2ނިކުމެގެން 
   ނައެވެ.ހިޔާއަށް ގެ

 4ކޭސް ސްޓަޑީ 

ކުދިން ގޭޓު މަތިން ފުންމާލައިގެން ފިލާފައިވެއެވެ.   5ހާއިރު، ފިޔަވަތީގައި އުޅޭ    11:30ގެ ހެނދުނު    2016ނޮވެންަބރު    6
މިކަން ފުލުހުންަނށް އެންގުނެވެ. ކުދިން ދިޔައީ މޫދާ ދިމާލަށްކަން އެނގުމުން ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަުފން އެތަނަށް ދިޔައެވެ. 

ކަން ހާއިރު އަނުބރާ ފިޔަވައްޗަށް ގެނައީ   13:15ކުދިްނ ކުދިން މޫދަށް ފޭިބއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ފެނުމާއިއެކު 
 ފުލުހުންގެ ހަވާލުގައެވެ. 
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 ގެ ނަތީޖާ ސާވޭ ބެލުމަށް ކުރެވުނު  މިންވަރު    ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 

 އެއް ސާވޭހޭލުްނތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުންވަނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ތަާކއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު  4.35
ކުޑަކުދިންނަްށ ފަރާތްތަކުން،    97%ގައި ަބއިވެރިވި  ސާވޭ  މި  ފަރާތަކުންވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.  92ގައި  ސާވޭ  ކޮށްފައެވެ. މި

ދެކޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކަމަށް ކުރާ ގޯނާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޮބޑު މައްސަލައެއް
ގޭކަަމށް ނނޭ ރެއްަނންަބކުޑަކުދިންަނށް ކުރާ އަނިޔާ ރިޕޯޓުކުރުމަށް ގުޅާނެ  ނަށްަބިއވެރިން %42ގައި ަބއިވެރިވި ސާވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުން ޖަވާުބދާރީވަީނ  މީގެ އިތުުރން ވެއެވެ.ަބޔާންކޮށްފައި
 ގެ ަބއެއް ަބއިވެރިްނ ސާވޭ ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ީމހުން 83ަގއި ަބއިވެރިވި %ސާވޭސަމަކާރަކޮށް ނޫންކަމަށް 

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލައެއް އިނގިހުރެ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވަނީ މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ސަމަކާަރ 
  85%ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާއާއިއަދި  ަބޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.ނުވުމުން ކަމުގައި 

ގިނަ ފަރާތްތަކުްނ ނުވާ ސަަބެބއްކަމުގައި ަބއިވެރިވެފައި އަދި  ވާކަަމށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އިނުަބއިވެރިވެފަ ަބއިވެރިން
 ގައި  2ޖަދުވަލު    ގެ ނަތީޖާސާވޭމި  މުންނެވެ.ެއނގިފައިނުވުއެފަރާްތތަކަށް  އެަފދަ ޕްރޮގްރާމެއް ޭބއްވިކަން    ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ

 ގައި ވަނީއެވެ.  11  ޗާޓު އިން   4  ޗާޓު ހިމަނާފައިވާ 
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ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް   ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަސްވަނަ ބައި: 
   ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން 

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން،  5.1
ކުއްޖާއަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާ ދެނެގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ފަރާތެއްގެ ގޮތުން  ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަ ަބލާ

އަދި އެސެސްމަންޓު ހެދުން ފަދަ ކަންތަކަށް މިނިސްޓަރީ  ސިލިންމާޔަތް ދިނުމާއި ކައުންޚި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން،
އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ެގވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްނަމަ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ، ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމާއި 

  މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެއެވެ. ފަދަ އޮފީސް ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތަކަށް ކޯޓުަތކާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ނުވަތަ އެއް މުއައްސަސާ އަނެއް     އް އެކުވެގެންގިަނ މުއަްއސަސާތަކެ  ކާ ގުޅިގެން ކަމާެބހޭއެހެންކަމުން، ކޮންެމ މައްސަލައަ

 ތަާފތު އެކިމުއައްސަސާއަކަށް ަބރޯސާވެގެން މައްސަލަ ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން 
  ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެެހއެވެ.

ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ފެމިލީ  މޯ  އާއިމިގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިަބއިގައި ބަލައިފައިވާނީ   5.2
އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް މިގޮތުން،  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިޯތއެވެ.

 ލާލެވިފައިވާނެއެވެ.ަބ

ލަފާ ދީފައިވެތޯއާއި މިހާތަނަށް  ރަންމުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިތޯއާއި، އެކަންތަށް ޙައްލުކުހ. 
  އިން ޙައްލުކުރުމަށް އެްއވެސް މަސައްކަތެއްކޮށް ޙައްލު ލިިބފައިވޭތޯ ބެލުން. މިގޮތުްނ، އެްއ މުއައްސަސާ  އްގޮންޖެހުންތަ

ތަކަށް އަނެއް މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ަބޖެޓުގެ ދަތިތަކާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތި
 ަބލައިފައިވާނެއެވެ.

 ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  

އެތަންތަނުެގ ކުރުމަށް  މަސައްކަތްރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހަ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުން  5.3
ކަންތައްތައް ރޭވިފައި ހުންނަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންާވ   ހެންމަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނޭ

 ، ދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކުރަންޖެހެއެވެ.  ނަމަވެސްހަރު  ކަންަބޖެޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ކަން
ކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގޯނާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އެުމއައްސަސާތަކުން އޮޑިޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިޮގތުން މުއައްސަސާތަކުްނ 
 .ވަނީއެވެ ގައި 1 ތާަވލު ކަންތައްތައްފާހަގަކޮށްފައިވާ 
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 މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  -1ތާވަލު 

 މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް  މުއައްސަސާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެްނޑް ފެމިލީއިން ކުޑަކުދިންނާ ގުޭޅ ކަންތައްތައް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިީލ 
ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަުކގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ތިރީގައިވަނީއެވެ. 

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓްރީން ކުރަން  ހ. 
މަސައްކަތް  ތައް އިތުރުވިނަމަވެސްހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި  ނަމަވެސް މަސައްކަ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އް އިތުރު ވެފައިނުވާކަން. އަދި ވަސީލަތްތަކުރާނޭ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވުން.   ހުރިކަން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން

އަދި މައިކްރޯ    ރޯރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މެކް ވޯކަސޯޝަލް  ށ.  
 ލެވެލްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން. 

ހޯދުމުގެ ދަތިތައް )ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ލެވެލްގައި(  މެންޓޯއިން ރަނގަޅުނ. 
މިގޮތުން މުވައްޒަފުްނނަްށ މަސައްކަތުގައި މަގު ދައްކާ އަދި ސުޕަވައިޒް  ހުރުން.  

 ކުރާނޭ ފަރާތްތައް ނެތުން. 

އަދި އާންމު   އިހަދާ ފަރާތްތަކުންނާިއ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުްނނާޤާނޫނު  ރ.  
 ނުދެކުން.  މުގައިކައްކްއަކީ ޕްރޮފެޝަނެވޯސޯޝަލް ފަރާތްތަކުން 

ސޯޝަލް ފުރުސަތުތައް  ގެޓްރޭނިންގއާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްބ. 
 މަދުވުން. ރުންނަށް ވޯކަ

ރުފަތުރުގެ ކަންތައް ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަްއ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ދަތުރާއްޖެ ޅ. 
ހުރުމާއި އަދި ވެރިކަން ކުރާ ރަށާއި ވަކިން އެހެން ރަށްތައް ހުރުމުން މަސައްކަތް 

  ތަކާ ކުރިމަތިލާންެޖހުން.ކުރުމުގައި ދަތި

  އްމުއައްސަސާތަކުޑަކުދިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ    ކ.
 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަން. 

 ހެދިފައިނުވުން.  ޤާނުނުތައްލިޭބނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ާބރު އ. 

ަބލަންޖެހޭ ސްލޫކީ މިންގަނޑުތަކެއް ކަރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވޯސޯޝަލް ވ. 
   ކަނޑަ އެޅުން. 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ރައްޔިތުންގެ   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 55ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 
މަޖިލީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ވިިދގެން އަންނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ާފސްކުރާއިރު ފެމިލީ  
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުަމށާއި މި ޤާނޫނު ަތންފީޛުކުރުމަާށއި، މި ޤާނޫނުެގ 
ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް 

ންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅައި، ދޫކުރަންވާނޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޭބނު

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ަބޖެޓުގެ ދަތިކަްނ  އެހެންނަމަވެސް،
ތޯރިޓީން މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ާޤނޫީނ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ އޮ  އެހުރިކަމަށް  

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަްށ  އިޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އިތުރު ުމވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމާ
ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުުމން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ ޑޯނަރ އެޖެންސީތަކުގެ 

ަބޖެޓުގެ ދަތިކަްނ   މީގެ އިތުުރން،އޮތޯރިޓީއިން ަމޢުލޫމާތު ދިނެވެ.  އެ  އެހީގައި ކަމަށް  
އޮތޯރިޓީން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެ     ޙައްލުކުރުމަށް  

ގައި  2016އަދި  2015ަބޖެޓުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
އޮތޯރިޓީގެ އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓަރާއި 

މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތައްވަނީ ާބއްވާފައެވެ. މި މަޝްވަރާ ޯބޑާއެކު 
ފައި ވީނަމަވެސް، މާ ޙައްލުކުރުމަށް ނިންމުންތަކެއް ނިން  އްަބއްދަލުވުންތަކުގައި ދަިތތަ

ގެ  2017އެކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ންަބރު މަހުގައިވެސް ފިނޭންސް ޖަނަވަރީ، ފެުބރުވަރީ، މާރިުޗ އަދި ސެޕްޓެ

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން  މިނިސްޓްރީއަށް ަބޖެޓުގެ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސްއާއި އެކު  އަދި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްަވރާކުރުމަށް

( 2017ސްޓް  އޮޑިޓް ކުރި މުއްދަތާ )އޮގަށް އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  ކަަބއްދަލުވުމަ
މަްށ ޖަވާެބއް ލިބިފައިނުވާކަފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެދުމަށް  ވެސް  ހަމައަށް  

 ަމޢުލޫމާތުދިނެވެ.  ރުންނަށްޓައޮޑި އޮތޯރިޓީންއެ 

ންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ކުޑަކުދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް  
ުލކުރާނޭ ގޮތާ ެބހޭ ޮގތުން އެކި މުއައްސަސާއާއެކު  ދަތިތަކާއި އެކަންތައްތައް ޙައް

އޮޑިޓަރުންނަްށ ަބއްދަލުކުރެވިފައިވާނޭކަމަށް މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން 
ލުވުންަތކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް މިފަދަ ަބއްދަ

ރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް އޮޑިޓަރުންާނ ވާތީ މަޝްަވރާކުނުބަލަހައްޓާފައި 
ޙިއްޞާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


. ,r' I t24 ).42-PJr22t' 2: v,P v?')Pt /' 2 ..!o!./t trJzv

- c.x ?.
, rrr.5 t.-'rva 2r-a .rev!"*aa2

.2y2rt.r-rr-v, v2u,t-r.P J.rzr v atrl3.rv2P ,?? 2.,,2

r44t;i:t:;-i 29

2019 )t.9;i 26

+*-q-
2.r.-c .t e ,,

\r \! \'.audit.eov. m\ I info iaq!di1g!f-.!!! 
'-t. 

332 3939 :tt
39 : 46 :;:-



 

 

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  :ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

40             ގެ 46  ޙާފުޞަ

 ހަމަތައް  ެގނ ުގޅެފަިއާވ ކުރުމުަގއި އޮިޑޓ -1 ޖަދުަވލު

 އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރސް   ލް  ތަފްޞީ 

ގެ ލިއެކިޔުންތައް ަބާލ  2016އިން  2014މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
މި މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު ތަކުގައި ތިޭބ ކުދިންެގ ،  ލިޔުންތަކާއިމައްސަލަތަކުގެ  
ފައިލުތަކާއި، ދަރުމަޔަށް ކުިދން ެބލުމަށް އެދި ުހށަހެޅިފައިވާ ފަރާްތތަކުެގ 

ތަކާއި، ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާތަްއ ތްފައިލުތަކާއި އޭގެތެރެއިން ހޮވިފަިއވާ ފަރާ
އަދި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ކަމާ ގުޅޭ    ނިމިފައިވާ ކޭސް ފައިލުތައް

 ފައިވާނެއެވެ.ަބލާލިއެކިޔުންތައް 

 ލިއެކިޔުންތައް މުރާޖަޢާކުރުން

މިނިްސޓްރީ   ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މަްއސަލަތަކާގުޅޭ ކަންތައްތައް
އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފަމިލީއާއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާިއ 

ބަލަހައްޓަމުންާދ ގޮްތ    ސާރވިސްއިންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އެ ތިން ުމއައްސަސާގެ ކަމާެބހޭ އިސް ވެރިންާނ 

 ަބއްދަލުކޮށް ސުވާލާ ޖަވާުބ ަބދަުލކުރެވުނެވެ.

 ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންަތއްތައް 
ގޮތެއްގައި ތޯ  ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުްނ  ރަނގަޅުބަލަހައްޓާފައިަވނީ 

 އިންސްޕެކްސަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.    

 އިންސްޕެކްޝަން 

މުޖުތަމަޢު ހޭުލންތެރި  ތަކާމެދުކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަ
ވޭއެއް ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަްށޓަކައި އާންމުންގެ މެދުގައި ސާ 

 ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

 ވޭކުރުންސާ
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 ކުރެުވނު ބެލުމަށ  މިނ ަވރު ހޭލުނ ތެރިެވފައިާވ ރައ ޔިތުނ  ުގިޅެގނ  ރައ ކާތެރިކަމާއި ޙައ ުޤތަކާއި ކުޑަކުދިނ ެގ-2 ޖަދުަވލު

 ނަތީޖާ ެގސާވޭް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ިމންވަުރ ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުންަވނީ 
 11  ޗާޓު އިން    4  ޗާޓު   ގެ ނަތީޖާސާވޭވެރިވެފައެވެ. މިފަރާތަކުންަވނީ ަބއި  (އް)ނުވަދިހަ ދޭ  92ގައި  ސާވޭ  އެއްކޮށްފައެވެ. މިސާވޭ

 ގައި ވަނީއެވެ. 

 މިންވަރު   ޤަބޫލުކުރާ   މައްސަލައެއްކަމަށް   ބޮޑު   އަންނަ   ކުރިމަތިވަމުން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އަކީ   ގޯނާ   ކުރާ   ކުޑަކުދިންނަށް -  4  ޗާޓު 

 

މީހުްނ ޤަޫބލުކުާރ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  %97ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި މީހުންގެ ެތރެއިން 
މީހުން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޮބޑު  %3ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ޮބޑު މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް، 

 އެވެ.  މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނުދެކެ

 މިންވަރު   އިނގޭ   ނަންބަރު   ގުޅާނެ   ރިޕޯޓުކުރުމަށް   އަނިޔާ   ކުރާ   ކުޑަކުދިންނަށް - 5  ޗާޓު 

 

މީހުންނަށް  %50ކަން ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި  1412ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ރިޕޯޓުކުރުމަށް ގުޅާ ޚާއްޞަ ނަންަބރަކީ 
މީހުންނަްށ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ   %42މީހުން ުބނެފައިވަނީ ފުލުުހންގެ ހޮޓްލައިންެއވެ. ނަމަވެސް،    %8ނގެއެވެ. އަދި  އެ

 ފައިވެއެެވ. ނގޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްރެއް ނޭރިޕޯޓުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންަބ

97%

3%

ވެހިރާއްޖޭގައި  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ އަކީ ދި
ސަލައެއްތޯ؟ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބޮޑު މައް

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

50%

8%

42%

ޓުކުރުމަށް ގުޅާނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ރިޕޯ
ކޮން ނަންބަރަކަށްތޯ؟

1412

119

ނޭނގޭ
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 މިންވަރު   އިނގޭ   ކޮބައިކަން   މުއައްސަސާތަކަކީ   ގުޅޭ   މައްސަލަތަކާ   އަނިޔާގެ   ކުރާ   ކުޑަކުދިންނަށް - 6  ޗާޓު 

 

ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި ގިނަ މީހުްނނަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިާޔތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ެބލުމާއި ކުދިންނަށް ޚިމާޔަތް ދިނުމުގެ 
ައށްވުރެން ގިނަ މީހުން ދެކެީނ  70ނގެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ކޮާބކަންމަސައްކަތުގައި އެންމެ ޮބޑަށް ޙިއްޞާވާ މުއައްސަސާތަކަކީ 

އޮތޯރިޓީއަކީ މި  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޖެންޑަރ އޮފް ސް ސާރވިސްއާއި، މިނިސްޓްރީމޯލްޑިވްސް ޕޮލި
 މަސައްކަތުގައި އެންމެ ޮބޑަށް ޙިއްޞާވާ މުއައްސަސާތަށްކަމުގައެވެ.

 މިންވަރު   ދެކޭ   ސަމަކާރަކަމަށް   މުއައްސަސާތަކުން   ގުޅޭ   މައްސަލަތަކާއި   އަނިޔާގެ   ކުރާ   ކުޑަކުދިންނަށް - 7  ޗާޓު 

 

މީުހން ޤަޫބލުކުރާ ޮގތުގައި ކުޑަކުދިްނނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ަމއްސަލަ ެބލުމާއި ކުދިންަނށް  %83ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި 
މީހުން މިގޮތަށް  %47މާޔަތް ދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކުން ސަމަކާރަގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ހި

 މީހުން ދެކެީނ މައްސަލަތައް   %33އަޅާފައިނުވުމުންނެވެ. އަދި    ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ   ދުމެ  ފަރާތާ  ެބލެވޭ   ދިންކަމަށް   ދެކެނީ އަނިޔާ
 މީހުން ެދކޭގޮތުގައި މުއައްސަސާތަކުން ސަމަކާރަ ނުވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް %13. ކަމުގައެވެހޭދަވަމުްނދާތީ ދިގުމުއްދަތެއް ނުނިމި

74

83

72

6

38

17

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

މިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ލަތަކާއި ގުޅޭ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަ 
މުއައްސަސާތަކަކީ ކޮބާ؟

17%

83%

ނިޔާގެ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަ
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ  

ބުދާރީވަނީ  މުއައްސަސާތަކުން ޖަވާ 
ސަމަކާރަކޮށްތޯ؟

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

47%
33%

13% 7%

 ސަމަކާރަކޮށް މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް 
ނޫންކަމަށް ދެކެނީ ކީއްވެތޯ؟

 ފަރާތާ މެދުއަނިޔާ ދިންކަމަށް ބެލެވޭ
ޅާފައިނުވުންއެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަ

އްދަތެއް މައްސަލަ ނުނިމި ދިގުމު
ހޭދަވުން

ޔާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނި
ވުރެ އަހަރެއް  މައްސަލަތައް އަހަރަކަށް

އިތުރުވަމުން ދިޔުން
*އެހެނިހެން 
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މީހުްނ ދެކޭގޮތުގަިއ  %7ދިޔުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަިދ  ތުރުވަމުންއި އަހަރެއް އަހަރަކަށްވުރެ މައްސަލަތައް އަނިޔާގެ ކުރާ
ސިޔާސީގޮތުން މި މައްސަލައާމެދު ާބރުއެޅޭ މިންވަރު ކުޑަވުމާއި މުއައްސަސާތަކުގައި އިންސާނީ އަދި މާލީ ވަޞީލަތް މަދުވުމާއި  

ޒިންމާދާރުނުވުމުގެ ސަަބބުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،   މުއައްސަސާތަކުން   ގެ ސަަބބުންނާއިއެކި ފަރާތްތަކުން ިބރު ދެއްކުމާއި ިބރުގަތުމު
 މީހުން ދެކެނީ މި މުއައްސަސާތަށް ސަމަކާރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ.  17%

 ސަބަބު   ފައިނުވާ ކޮށް   ރިޕޯޓް   އެކަން   އިނގިފައިވާއިރު   މައްސަލައެއް   ލިބިފައިވާ   އަނިޔާ   ކުޑަކުއްޖަކަށް - 8  ޗާޓު 

 

 ، ފައިވާއިރުނގިއެ ތައްއަނިޔާ ލިިބފައިވާ މައްސަލަ ދިންނަށްކުޑަކު މީހުންނަށް  36ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 
 4މީގެތެރެއިން  ވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މީހުން އެ މައްސަލައާމެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނު 14އޭގެތެރެއިން 

ސަމަކާރަ ނޫންކަމަށް   ގައިެބލުމު މައްސަލަތައް މުއައްސަސާތަކުން ގުޅޭ ކަމާވަނީ،  ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުމައްސަލައާމެދުމީހުން 
 ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ދެކޭތީ

 ފިޔަވަޅު   އަޅާނެ   ނގޭނަމަ އެ   މައްސަލައެއް   ލިބޭ   އަނިޔާ   ކުޑަކުއްޖަކަށް - 9  ޗާޓު 

 

ކަމާގުޅޭ ނގޭނަމަ  ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިޭބ މައްސަލައެއް އެމީހުން ުބނެފައިަވނީ    %59ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި މީހުންގެ ެތރެއިން  
 މީހުްނ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. %2މުއައްސަސާއަށް އެކަން އަންގާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 

3

4

3

4

 ހޭދަވުންމައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް

ބެލުމަށް ސަމަކާރަނުވުންކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަތައް

ން ނުވުންއެހެން މީހުންގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހެން ބޭނު

*އެހެނިހެން 

0 1 2 3 4 5

މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ؟

59%
15%
2%

19%
3%

2%

ނގޭނަމަ އަޅާނީ ކޮން  ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ މައްސަލައެއް އި
ފިޔަވަޅެއްތޯ؟

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަށް އެންގުން

އްސަލައާ ގުޅޭގޮތުންބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއާ މަ
ވާހަކަދެއްކުން

ދެއްކުންކުއްޖާއާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ

ޓެއްސެއް ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަށް ނާންގާ، ރައް
ތު ބުނުންއަވައްޓެރިއެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މީހަކު ގާ

މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެހީ ހޯދުން

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 މިންވަރު   ބައިވެރިވެފައިވާ   ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި   ހޭލުންތެރިކަމުގެ -10  ޗާޓު 

 

ކުޑަކުދިްނނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުމުވުަމްށ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން  މީހުން  %85ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި މީހުންގެ ެތރެއިން 
ނުވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއްގައި ަބއިެވރިވެފައިާބއްވާފައިވާ ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ  ހިންގާފައިވާ

 ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މެއް ޭބއްވިކަން އެނގިފައިނުވުމުން މީހުން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވެފައިނުވަނީ އެފަދަ ޕްރޮގްރާ  69%

 ގޮތްތައް   ލިބޭ   މަޢުލޫމާތު   މައްސަލަތަކުގެ   އަނިޔާގެ - 11  ޗާޓު 

 

މީޑިއާ   މަޢުލޫމާތު ިލެބނީކުޑަކުިދންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަަތކުގެ  މީހުްނނަށް    %83ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި މީހުންގެ ެތރެއިން  
މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު  %5މީހުންނަށް ރަޙުމަތްތެރިންެގ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިޭބއިރު  %8އިންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 

 ލިެބނީ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.

  

83%

8% 5%

4%

އްސަލަތަކުގެ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މަ
މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ކިހިނެއްތޯ؟

މީޑިއާ

ރަޙުމަތްތެރިން

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން

*އެހެނިހެން 

15%

85%

އްޓުމުވުމަށް  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހު
އްވާފައިވާ  ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން ބާ

ތު   ނުވަތަ މަޢުލޫމާހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
ވާނެތޯ؟ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެފައި 

އާއެކޭ

ކޭނޫނެ

69%6%

21% 4%

ވަތަ މަޢުލޫމާތު  ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނު
ނީ ކީއްވެތޯ؟ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިނުވަ 

އްވިކަން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭ
އެނގިފައިނުވުން

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ނަތީޖާ ބޭނުންތެރިނުވުން ނުވަތަ

ޙާޞިލްނުވުން
އި ބުރަކޮށް  އަމިއްލަ ކަންތައްތަކުގަ

އުޅެންޖެހުން

*އެހެނިހެން 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ްކުޑަކުދިނ ެގްހިާޔްއަދިްފިޔަަވީތެގްބަެއއ ްފޮޓޯތައް ް-3ްޖަދުަވލު

 
ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާެގ ައންހެން ކުދިންެގ ކޮޓަިރެއއްަގއި : 1ފޮޓޯ 

 ބިންމަީތަގއި ޮގދަޑި ައޅާފައި 

 
 ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާެގ ައންހެން ކުދިންެގ ކޮޓަިރެއއް : 2ފޮޓޯ 

 
 ކުދިންެގ ކޮޓަިރެއއް ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާެގ ފިރިެހން : 3ފޮޓޯ 

 
ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާެގ ފިރިެހން ކުދިންެގ ކޮޓަިރެއއްަގއި ހުރި : 4ފޮޓޯ 

 ކަބަޑެއް 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ފިޔަަވތީެގ ފިރިހެން ކުިދންެގ ކޮޓަރިއެއް : 5ފޮޓޯ 

 
 ފިޔަަވތީެގ ފިރިހެން ކުިދންެގ ފާޚާނާެއއް : 6ފޮޓޯ 

 

 
ިސޑީަގއި ލާފަިއާވ ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާެގ ޓެރަހަށް އެުރމަށް ހުރި : 7ފޮޓޯ 

 ޭގޓް ތަޅުނުލާ 
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