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ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން 

 

 

 މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 
ފަދަ ޙާލަތެއްގައިވެސް ކުޑަކުއްޖާގެ ކަރާމާތާއި ޙައްޤުތަކަށް ކޮންމެ .1

 އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.
ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގައި އަދި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން  .2

 ރިޕޯޓްކުރުމުގައި، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ:

)ހ( ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 ޙައްޤު އެކުދިންނަށްވެސް ލިބިގެންވާނެކަން.

 ޙިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެކުދިންނަށްވެސް އޮތްކަން)ށ( އެކުދިންގެ 

އެކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެކުދިންގެ ބައިވެރިވުމާއި )ނ(
 ޙިއްޞާ އޮންނަން ޖެހޭނެކަން.
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)ރ( ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އަނިޔާ އާއި ނުރައްކަލާއި އުނދަގޫކުރުންތަކުން 
ންޖެހޭނެކަމާއި، އެގޮތުން އެކުދިން އަނިޔާއަކަށް އެކުދިން ރައްކާތެރި ކުރެވެ

އެއްވެސް ނުވަތަ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ގޯނާއެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ 
ކަމަކަށް ހުށަހޮޅިދާނެ ގޮތަކަށް އިންޓަވިއު ނުކުރުމަށާއި އަދި އެފަދަ 
ގޮތަކަށް އިންޓަވިއުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަނުކުރުމަށް އިސްކަން 

 ދޭންޖެހޭނެކަން.

. އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ކުޑަކުއްޖާގެ 3
މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ކަމަށްވިޔަސް، އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަ
 މި އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ވިޔަސް އަމަލުކުރަންވާނީ ހަމަ

. ކުޑަކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަޢް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް 4
މީޑިއާއިން މަސައްކަތްކުރާއިރު ކުއްޖާގެ ޙިޔާލުތައް ބަލައިގަތުމުގައި، އެކުއްޖާގެ 

މުރާ ގުޅޭގޮތަށް، ގުޅޭ މިންވަރަކުން އެކުއްޖާއަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޢު
 ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން

އަޙްލާޤީ އަދި . މީޑިއާގައި ކުރެވޭ ރިޕޯޓަކުން ނުކުމެދާނެ ސިޔާސީ، ޢިޖްތިމާޢީ، 5
ޘަޤާފީ ނަތީޖާއެއް، ދުރާލާ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާއާ އެންމެ ގާތްގުޅުމެއްވާ 
އަދި އެކުއްޖާގެ ޙާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ 

 ންވާނެއެވެ.މަޝްވަރާކުރަ 
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 ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތައް:

ކުޑަކުއްޖަކާ އިންޓަވިއުކުރުމުގައި އެކުއްޖާއާ މެދު ނޫސްވެރިޔާ  .1
އަމިއްލައަށް ގޮތެއް ނިންމައިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ އުޅެ ބޮޑުވާ 

ދަ 7ގަންނާނެފަޘަޤާފަތަށް އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ ލަދު 
ގޮތެއް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 
ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއަކުން އެކުއްޖާ އުފުލަމުންދާ ވޭން އތުރުވާނެ ފަދަ 
ނުވަތަ އެވޭން އާވާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. )ނޯޓް: 

ކުރުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި ކުއްޖަކާ އިންޓަވިއު 
އެކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރެވޭ ފަދަ ނަފްސާނީ 

 ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ(

އިންޓަވިއުކުރުމަށް  ކުދިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި، އެކުދިންގެ ޖިންސާއި  .2
ނަސްލާއި އުމުރާއި ދީނާއި އިޖްތިމާޢީ ބިންގަލާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި 

 ނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، ތަޢައްޞުބެއް ގެންގުޅެގެން ޖިސްމާ
 ނުވާނެއެވެ.

 

ކުއްޖާއާ އިންޓަވިއުކުރާނީ އެކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ނުވަތަ  .3
ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގޯނާއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެކުއްޖާ އެ 

މަލެއް ތަޖްރިބާކުރި ކަމެއް ސިފަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ޢަ
ތަމްސީލުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެކަމުގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިނުމަށް އެއްވެސް 

 ކުއްޖެއްގެ ގާތުގައި އަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކުއްޖާ ވާހަކަދައްކަނީ ނޫސްވެރިއަކާކަން، އެކުއްޖާއަށާއި ކުއްޖާގެ  .4
ބެލެނިވެރިޔާއަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވާކަން، ނޫސްވެރިޔާ 

. އަދި އިންޓަވިއުކުރާ މަޤުޞަދާއި އެއިން ލިބޭ ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ
 މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރެވޭނެ ގޮތްވެސް ނުނެދޭންވާނެއެވެ.

 

އިންޓަވިއުކުރުމަށް  ކުދިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި، އެކުދިންގެ ޖިންސާއި 
ނަސްލާއި އުމުރާއި ދީނާއި އިޖްތިމާޢީ ބިންގަލާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި 

އްޞުބެއް ތަޢަ  ތެރިކަމަށް ބަލައި،ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުން 
 ގެންގުޅެގެންނުވާނެއެވެ.

 

ކުއްޖާއާ އިންޓަވިއުކޮށް ނުވަތަ ވީޑިއޯކޮށް ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފޮޓޯނަގާ  .5
ނަމަވެސް، ކުއްޖާއާއި އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. 

ހޯދުމެވެ. މިފަދަ އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ މިފަދަ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން 
ހުއްދައެއް ހޯދަންވާނީ، ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް 
ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމެއް ނެތިއެވެ. މިފަދަ ކަށަވަރު ހާލަތަކަށް 
މަގުފަހިކުރެވޭނީ، ކުއްޖާގެ މާދަރީ ބަހުން އެހުއްދަ ހޯދައިގެންނާއި އެ 

ބަލަދުވެރިއަކާ ހުއްދައަކީ، އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއަކާ ނުވަތަ 
މަޝްވަރާކުރެވިގެން، އެމީހާގެ ރުހުން ލިބިގެން ދެވޭ ހުއްދައަކަށް 
ވުމުންނެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރާ ރިޕޯޓަކީ ޤައުމުގައި 
އަދި ދުނިޔޭގައިވެސް ޢާއްމުކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަން، ކުއްޖާ އާއި 

 ޙާލަތުގައެވެ. ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެނގިފައި އޮންނަ
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ކުއްޖާއާ އިންޓަވިއުކުރެވޭ ތަނާއި އިންޓަވިއު ކުރެވޭގޮތާ މެދު ސަމާލުކަން  .6
ދޭންވާނެއެވެ. މީޑިއާގެ ވަސީލަތަކުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ފަރާތުން 
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާނަމަ، އެކުއްޖާ އިންޓަވިއުކުރާ ރިޕޯޓަރުންނާއި 

ވީހާވެސް މަދުކުރަންވާނެއެވެ. ކެމެރާމަނުންނާއި ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ޢަދަދު 
ފިލްމާއި ވީޑިއޯ އާއި އަދި ރޭޑިއޯ އިންޓަވިއުކުރުމުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ 
މަންޒަރާއި އަޑުން، ކުއްޖާގެ ވާހަކައާއި އެކުއްޖާއަށް މެދުވެރިވެފައިވާ 
ޙާލަތުގެ ހަޤީޤަތު ބަދަލުނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ކުއްޖާ 

ޢު އަދިއުޅޭނޫޅޭ ތަންތަން ދެއްކުމަށް ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގެއާއި މުޖުތަމަ
ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަނޭޅޭނެކަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގެއްލުމެއް 

   ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ގައިޑްލައިންާ ހ މަކުރުމުގެާ މަޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ އިާ ގުޅޭާ ކުޑަކުދިންނ ާ  
 

 

6 

 

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓްކުރުމުގައި 
 ހަމަތައް: ނެގެންގުޅޭ 

އެކަހެރިވެ ނުވަތަ އެކަނިވެރިކަން ކުއްޖާ މުޖުތަމަޢުން  .1
އިޙްސާސްވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާށެވެ! މިގޮތުން 
ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އިތުރު ނުރައްކަލެއް 

ވެސް  ފަދަ ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް މުޅި ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ
 ށްގެން ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކުއްޖާ ސިފަކޮ

 ނުވާނެއެވެ.
 

ކުއްޖާގެ ވާހަކައާއި ފޮޓޯ ބޭނުންކުރާނީ، އެބޭނުންކުރެވެނީ  .2
 އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ،  .3

ދި ފޮޓޯ މީޑިއާގެ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އަ
ބޭނުންކުރާނަމަ، އެއީ ކޮންކުއްޖެއްކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް 
 ނޭނގޭވަރަށް، ފޮޓޯއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ. އެ ޙާލަތްތަކަކީ:

 )ހ( ކުއްޖާއަކީ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ.
ކުއްޖާއަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ )ށ(

 އްޖެނަމަ.އަނިޔާއެއް ދޭކު
ކުއްޖާއަކީ ކުށެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ، ނުވަތަ ޙުކުމެއް )ނ(
 އްވާފައިވާ ކުއްޖެނަމަ.އި
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އަކީ، އެކުއްޖާގެ ޙަޤީޤީ މައިންބަފައިންގެ ބަދަލުގައި  ކުއްޖާ )ރ(
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ލިބިދީފައިވާ ބައެއްގެ ބެލުމުގެ 

މާނައިގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ( ދަށުގައިވާ )ނުވަތަ އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ 
 ކުއްޖެނަމަ.

. ކުއްޖާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 4
މަގުފަހިވާނަމަ، ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއް ފޯރުމުގެ މަގު ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާގެ އަސްލު 

ނެއެވެ. އަދި މަންޒަރަކުން ފެންނަން ނަމުގެ ބަދަލުގައި ރަމްޒީ ނަމެއް ބޭނުން ކުރެވިދާ
 ގެންނަންވާނެއެވެ. ހުރިނަމަ، ކުއްޖާގެ ސޫރަ ނޭނގޭގޮތަށް ފޮޓޯއަށް ބަދަލު

. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްޖާގެ އައިޑެންޓިޓީ ހާމަކުރުމަކީ އެކުއްޖާއަށް އެންމެ 5
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްނަމަވެސް އެފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް 

ން އެކުއްޖާއަށް ނުރައްކަލެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަން ދީގެންނެވެ. އެއީ މުޖުތަމަޢު
އެކަހެރިވުމުންނާއި އެކުއްޖާއާއި ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި 

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ. މިސާލަކަށް، މިފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތަކަކީ:

އްޖާއަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓޭ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތެރިކަމެއްގައި )ހ( ކު
މަސްއޫލުވެގެން އުޅޭ ކުއްޖެއްނަމަ، އަދި އެކަން ހާމަކުރަން އެކުއްޖާ އަމިއްލައަށް 

 އެދޭނަމަ.
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އަކީ "ސައިކޯ ސޯޝަލް" ފަރުވާ ނުވަތަ "އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތެރިކަމުން  )ށ( އެކުއްޖާ
ނަމާއި އައިޑެންޓިޓީ ހާމަކުރުމަކީ  ފަރުވާ" ހޯދަމުން އަންނަ، އެކުދިންގެ ނަފްސާނީ 

އެފަރުވާގެ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އެކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް 
ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކުދިންގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެމަތިން އެކުދިންގެ ނަމާއި އައިޑެންޓިޓީ 

ކުދިން އަމިއްލައަށް އެދިއްޖެނަމަ. )ނަމަވެސް އެކުއްޖަކަށް ފަރުވާކުރާ ހާމަކުރުމަށް އެ
 ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން އެދެވިގެންވެއެވެ(.

އިންޓަވިއުކުރެވޭ ކުއްޖާ ބުނާ ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ކަށަވަރުކުރާށެވެ! އެކަމަކާ . 6
ތި މީހުން ބުނާ ނުވަތަ ބޮޑެ، ގުޅޭގޮތުން އެހެނިހެން ކުދިން ބުނާ ވާހަކަތަކާއި

އެދެވިގެންވަނީ އެކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނާވެސް  ވާހަކަތައްވެސް އަހައިގެންނެވެ.
 މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

. ކުއްޖާ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން 7
ތާގުޅޭ ރިޕޯޓެއްގެ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ، ކުޑަކުދިންގެ އާއްމު ޙާލަ 

ގޮތުގައި ހާމަކުރުމެވެ. ވަކި ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ބިނާކުރުމުގެ 
ބަދަލުގައެވެ. އެއީ ކިތަންމެ މުހިންމު މައްސަލައެއް ނަމަވެސް ކަންތައް ކުރަންވާނީ 

 މިހެންނެވެ. 

 

  


