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އިސްބަސް
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގައެވެ.
ވަކި ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތުގައި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ  20ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ގައެވެ .ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކްއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި
ފުރަތަމަ ޖަމްޢިއްޔާއެވެ .މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ
އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މި
ދާއިރާތަކުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކަމާއި ،މި ދާއިރާގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ބާރުއެޅުން ހިމެނެއެވެ.
މި އަތްމަތީ ފޮތަކީ،

ކުރިން މިދެންނެވި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ބައެއް ޤާނޫނުތައް،

އާންމު ބަހުރުވައިން ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ ފަހުމްވާނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ފޮތެކެވެ .މިފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ .މި އަތްމަތީ ފޮތުގައި
ހިމަނާފައިވާނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ އެންމެ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކެވެ .މި ޤާނޫނުތައް
ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތައް ހިމެނިފައިވާނީ “ޢާންމުކޮށް
ކުރާ ސުވާލު” ގެ ފޯމެޓުގައެވެ .މި ފޮތުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މިއިން ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޙައްޤު ލިބޭ
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ،މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކަށް ހުރި
ފުރުޞަތުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވެން ހުރި ގޮތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ،ބާރުވެރިކުރުމެވެ.
މި އަތްމަތީ ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަކީ :ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2000/4 :ޢާއިލާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2009/12 :ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ
އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2012/3 :ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)،
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2014/16 :ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު( 2014/17 :ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2016/18 :ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ
ޤާނޫނު) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2019/19 :ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އެވެ.
މި އަތްމަތީ ފޮތް އެކުލަވާލުމުގައި މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލެކްސިސްނެކްސިސް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިޔާގެ
ފަރާތުން ދީފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ،މި ފުރުޞަތުގައި އެފަރާތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި
އަތްމަތީ ފޮތް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އޮސްޓްރޭލިއަން އެއިޑުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ،
އެފަރާތަށްވެސް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ކާވެނި

ކާވެނި
ޤާނޫނީގޮތުން ކާވެނިކުރުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން ކާވެނިކުރެވޭނީ  2ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތަކާއި،
ބިދޭސީއަކާ ދެމެދުއެވެ .ކާވެނިކުރެވޭ ދެފަރާތުންވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ދޭންވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ކާވެނި އަޤުދުކުރެވޭންވާނީ އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ކާވެނިކުރެވޭ
ދެފަރާތަކީވެސް  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ،އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނީގޮތުން އަހަރެންގެ ކާވެނި އަޤުދުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟
ކާވެނި އަޤުދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރއަށެވެ .އޭނާއަށް އެ ހުއްދަދެވޭނީ އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާވެނި އަޤުދުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،ޝަރުޢީ މައުޒޫނަކަށެވެ:
()i

އެކަކު ކާވެންޏަށް އެދި ހުށަހަޅައި ،އަނެކަކު އެކަން ގަބޫލުކުރުން؛ އަދި

()ii

ކާވެނި ކޮށްދެވޭނީ ކާވެނީގެ ވަލީ ލިބިގެން ،ވަލީވެރިޔާއާއި ،ދެހެކިންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

އަންހެނުންނަށް ކާވެނި ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކާވެންޏެއްނުކުރެވޭނެއެވެ:
()i

މީހެއްގެ ޢިޞްމަތުގައި އިން އަންހެނަކު ކަމުގައި ވުން – މާނައަކީ މީހެއްގެ އަންބެއް ކަމުގައިވުން؛

()ii

ޢިއްދާގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދިއުން (އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިރިމީހާ ފިޔަވައި)؛

()iii

ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާއަކީ ،ތިންފަށްވެފައިވާ މީހަކުނަމަ ،އެ އަންހެނާއާ އެހެން ފިރިހެނަކު އިނދެ،
ޖިމާޢުވެ ،ވަރިކޮށް ،ޢިއްދަ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުން؛

()iv

ހުވަފަތްވެފައިވާ އަންހެނަކަށްނަމަ ،އެމީހާގެ ފިރިމީހާ މަރުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ހިޖްރީގޮތުން
ހަތަރުމަހާއި

ދިހަދުވަސް

ވެފައިނުވުން.

އަހަރެންނާ ކާވެނިކޮށްގެން ހުރެ ،އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް އެހެންމީހަކާ ކާވެނި ކުރެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އޭނާއަށް އެއްފަހަރާ  4ށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުންނާ ކާވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އޭނާއަށް އެފަދައިން ކާވެނިކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ
ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ .އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ އަންބަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ،ކާވެނިކުރަން ހުށަހަޅާ
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ފިރިހެނާއަކީ ،އެމީހެއްގެ އަނބިންނާއި އަދި އޭނާ ބަލަންޖެހޭ އެންމެން ބެލުމުގެ ތަނަވަސްކަންހުރި މީހަކުތޯ
ބެލުމަށްފަހު ،އަދި ކާވެނިކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކަކީ ،ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން ބަލާއިރު ،ކާވެނީގެ
ރެޖިސްޓްރާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
އަހަރެން ކާވެނިކުރާން ބޭނުންވާ ފިރިހެން/އަންހެން މީހާއަކީ މުސްލިމެއް ނޫން .މިއީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟
ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޣައިރު މުސްލިމު ބިދޭސީއަކާ ކާވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ފިރިހެން މިހާ
އިސްލާމްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ދެމީހުނަށް ކައިވެނި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކާވެނިކުރާން އެދޭ ޣައިރުމުސްލިމް އަންހެނާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މުސްލިމް
ފިރިހެނަކު އިނުން ހުއްދަ ޣައިރު މުސްލިމަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެ ކާވެނި ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަހަރެންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އުޅެނީ ކާވެނި ކުރަން .އެކަމަކު ދަރިފުޅުގެ ވަލީވެރިޔާގެ ވަލީ ލިބޭގޮތެއްނުވޭ.
ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަލީވެރިޔާގެ ވަލީ ނުލިބުނުނަމަ ،ޙާކިމުގެ ވަލީއާއެކު ކާވެނިކުރެވިދާނެއެވެ:
()i

ނަސަބުގެ ގޮތުން ވަލީއަރާ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތުން؛

()ii

މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ،ވަލީވެރިޔާ ވަލީ ދިނުމުން މަނާވެގަތުން؛

()iii

ވަލީވެރިޔާ ވީތަނެއް ނޭނގުން؛

()iv

ވަލީވެރިޔާއަކީ ވަލީދިނުމުގެ ޝަރްތު ފުރިހަމަވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

އަހަރެން މިއުޅެނީ ކާވެނި ކުރަން .އަހަރެންގެ ވާންއުޅޭ ފިރިމީހާ އަހަރެންނަށް ކާވެނީގެ ރަން ދޭންޖެހޭނެތަ؟
ކާވެނި ޢަޤްދުވުމާއެކު ،ކާވެނިކުރާ އަންހެނާއަށް ކާވެނީގެ ރަން ޙައްޤުވާނެއެވެ .އަދި ކާވެނީގެ ރަން ،ޝަރުޢީ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ދިނުން ،ކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާއަށް ވާޖިބު ވާނެއެވެ .ކާވެނީގެ ރަނުގެ ބާވަތާއި މިންވަރު
ކަނޑައެޅުމާއި ،ކާވެނީގެ ރަން ލިބިގަތުމަކީ ،ކާވެނިކުރާ އަންހެނާގެ ޙައްޤެކެވެ .މިއިން ކަމަކާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ ޙައްޤު އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ .ކާވެނީގެ ރަނުގެ ބާވަތާއި އަގަކީ
ޝަރުޢީގޮތުން ހުއްދަ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ރަނުގެ ގޮތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ހުއްދަ އަގެއްހުރި ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލިބިދެނިވި
ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
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ކާވެނީގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާން އަހަރެންގެ ވާންއުޅޭ ފިރިމީހާ އެދޭ .ކާވެނީގެ ކަމެއް
ގޯސްކޮށް ހިނގައިފިނަމަ އަހަރެމެންގެ މުދާ ބަހާނެގޮތް އެ އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނާނެ .މިއީ ހުއްދަ ކަމެއްތަ؟
އާނއެކެވެ .އެއީ ހުއްދަކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާންވާނީ އޭގެ މާއްދާތަކަށް
ރުހި ،އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެއެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅުގޮތެކެވެ.
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް ހުންނާންވާނީ އިސްމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ބިދޭސީންނާ ކާވެނި ކުރުން

ބިދޭސީންނާ ކާވެނިކުރުން
ދިވެއްސަކަށް ،ބިދޭސީއަކާ ކާވެނިކުރެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ދިވެއްސެއް ބިދޭސީއަކާ ކާވެނި ކުރާނަމަ ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް
ފު ރި ހަ މަ ކު ރަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.
(ހ)

ކާވެނި ކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާގެ ކިބައިގައި ،ޝަރުޢީގޮތުން ކާވެނި ޞައްޙަވުމަށްޓަކައި
ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވުން؛ އަދި

(ށ)

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރަނީނަމަ ،އެ ބިދޭސީ ފިރިހެނާއަކީ ،ރާއްޖޭގެ
ކމާބެހޭ ކޯޓުން ބަލާ ހަމަތަކުގެމަތިން ،އާއިލާގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓޭ ވަރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ަ

ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކާ ކާވެނި ކުރަނީނަމަ ،އެ ކާވެންޏެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ދިވެހި އަންހެނަކާ
ކާވެނިކުރާ ބިދޭސީ ފިރިހެނާގެ މައްޗަށް އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ގަބޫލުކުރާކަމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ،އެ ބިދޭސީ ފިރިހެނާ ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
އެއަށްފަހު ،އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެއެވެ.
ބިދޭސީންނާ ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދިވެހީންނަށްވެސް ވަރީގެ މަރުޙަލާ ހިނގާނީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްތަ؟
އާނއެކެވެ .އެ މަރުޙަލާ ހިނގާނީ އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަ އެއްގޮތަކަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ދިވެހި ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ބިދޭސީ އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޚަރަދު
ދިނުމުގެ އިތުރަށް އަނބިމީހާގެ ވަޒަނަށް ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ ،އެކަމަށް ހިނގާނެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް
ފިރިމީހާ ދޭންވާނެއެވެ.
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ވަރި

ވަރި
ވަރި – ފިރިމީހާ
()1

ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ ވަރިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ވަރިކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެކަން
ހުށަހަޅައި ،ޤާޟީ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

()2

ވަރިކުރުމާމެދު އަނބިމީހާގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،ޤާޟީގެ ހުއްދަޔާއެކު ،ކޯޓުގައި
ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާ ވަރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

()3

އަނބިމީހާ ބޭނުންވަނީ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގައި ދެމިހުންނަން ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އާއިލީ
މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ބަޔަށް،

ޤާޟީ

އެމައްސަލައެއް

ފޮނުވާނެއެވެ.

()4

ސުލްޙަކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ގިނަވެގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާންވާނެއެވެ.

()5

ސުލްޙަކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް އަދި އެ މަރުޙަލާ ކާމިޔާބުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ ޑިވިޝަނުން
ޤާޟީއަށް އަންގާންވާނެއެވެ.

()6

ދެމަފިރިންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ކާވެނީގައި ދެމި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ޤާޟީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ޤާޟީ ،ފިރިމީހާއަށް ދޭނެއެވެ.

()7

ދެމަފިރިއަކު ޞުލްޙަ ވެއްޖެކަމަށް އެ ދެމަފިރިއަކު ކޯޓަށް އަންގައިފިނަމަ ،ވަރިކުރުމަށް ފިރިމީހާ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ވަރި – އަބިމީހާ
()1

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަނބިމީހާއަށް ވަރިއަށް އެދެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

އަނބިމީހާގެ އަބުރާއި ކަރާމަތަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ފިރިމީހާ ކުރުން؛

(ށ)

އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާ ގޯނާކޮށް އަނިޔާވެރިވުން؛

(ނ)

ދީނީގޮތުން ޙަރާމްކަމެއް ކުރުމަށް ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް މަޖުބޫރުކުރުން؛

(ރ)

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ،އަނބިމީހާއާއެކު އެއްދާންކުރުމުން ހަތަރު މަސްދުވަހަށްވުރެ
ދިގުމުއްދަތަކަށް

ފިރިމީހާ

މަނާވެގަތުން.

()2

އެ މައްސަލަ ސުލްޙަކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ޤާޟީ ފޮނުވާނެއެވެ.

()3

ސުލްޙަކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ގިނަވެގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާންވާނެއެވެ.

()4

ސުލްޙަކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް އަދި އެ މަރުޙަލާ ކާމިޔާބުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ ޑިވިޝަނުން
ޤާޟީއަށް އަންގާންވާނެއެވެ .ދެމަފިރިންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ކާވެނީގައި ދެމި ނުތިބެވޭނެކަމަށް
ޤާޟީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ބާއިނު ވަރިއަކުން އެދެމަފިރިން ކޯޓުން ވަރިކޮށްދޭނެއެވެ.
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()5

ދެމަފިރިއަކު ޞުލްޙަ ވެއްޖެކަމަށް އެ ދެމަފިރިއަކު ކޯޓަށް އަންގައިފިނަމަ ،ވަރިވުމަށް އެދި
އަނބިމީހާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ވަރިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް
ޚުލްއު ވަރި

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން ވާ ވަރި .އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް އަގެއްހުރި
ކޮންމެވެސް

އެއްޗެއް

ދިނުމަށްފަހު

އަނބިމީހާއަށް

ވަރިއަށް

އެދެވިދާނެކަމަށް

ވާ

އެ އް ބަ ސް ވު ން.
ފަސްޚު

ވަކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަނބިމީހާއަށް ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ .އެފަދަ ޙާލެއްގައި
މައްސަލަ ސުލްޙައަށް ފޮނުވުމަކާނުލައި ކޯޓުން ކާވެނި ނިމުމަމަކަށް ގެންނާނެ.

ތަފްރީޤު

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތުގައި

އަންހެނުންނަށް

ލިބިގެންވާ

ޚާއްޞަ

ޙައްޤެއްކަމަށްވާ

ތަފްރީޤުކުރުމަކީ ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމީހުންގެ މެދުގައިއޮތް ކައިވެނީގެ ގުޅުން،
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ސަބަބުތަކުގެ
ތެރެއިން ސަބަބެއް ދެމިއޮތްކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުވާހިނދު ،އެ ދެމީހުންގެ މެދުގައިއޮތް
ކައިވެނީގެ ގުޅުން ޝަރުޢީގޮތުން ރޫޅާލައި ،އެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށްގެނައުމެވެ .ފިރިމީހާ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް އަނބިމީހާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގައިފިނަމަ ،އަނބިމީހާއަށް ވަރިއަށް
އެދެވިދާނެއެވެ.
ސުލްޙަކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ މަޖުބޫރު މަރުމަރުޙަލާލާއެއްތަ؟
ފަހަރުގައި އެ މަރުޙަލާ މަޖުބޫރުވެދާނެއެވެ .އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކާވެނި ފަސްޚުކުރެވޭނެ ގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ ،ސުލްޙަކުރުމުގެ
މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަކާނުލައި ކޯޓަށް ކާވެނި ރޫޅާލެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ފިރިމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގި ،އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވުން؛

(ށ)

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުނުކޮށް ވިދިވިދިގެން ތިންމަސްދުވަސް ވުމުން ،ޚަރަދު
ހޯދުމަށް އެދި އެމައްސަލައެއް އަނބިމީހާ ކޯޓަށް ދެފަހަރު ހުށަހަޅައި ،ޚަރަދުދިނުމަށް ކޯޓުން
ދެފަހަރުމެ ފިރިމީހާއަށް އެންގުމުންވެސް ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު ނުދިނުން؛

(ނ)

ކާވެނިކުރިއިރު ،ފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަން އަނބިމީހާއަށް އެނގިފައި
ނެތުމާއެކު ،ކާވެނިކުރުމުގެ ފަހުން އަނބިމީހާ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ،ފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީގޮތުން
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބުން؛
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(ރ)

ފިރިމީހާ ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައި ހުންނަތާ ދެއަހަރު ވެފައިވުން؛

(ބ)

ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ގައިންގަޔަށް އަރާ ،ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފިރިމީހާއަށް ޖެހިފައިވުން؛

(ޅ)

ކާވެނި ފަސްޚުކުރުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހުއްދަކުރާ އެހެން ކަމެއް މެދުވެރިވުން.

އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް ތިންފަށް ވަރިއަކުން އަހަރެން ވަރިކުރެވިދާނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .ވަރިކުރާން ބޭނުންކުރާ ބަސް ތަކުރާރުކުރި ޢަދަދު މުހިންމެއް ނޫނެވެ .ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ
ވަރިކުރާ ކުރުން ބެލެވޭނީ އެފަހަރު ވަރިކުރުންކަމަށެވެ.
ތަފްރީޤުކޮށްގެން ކާވެނި ރޫޅާލާނީ ކިހިނެއް؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންވާ ޚާއްޞަ ޙައްޤެއްކަމަށްވާ ތަފްރީޤުކުރުމަކީ ،ކައިވެނިކޮށްގެން
އުޅޭ ދެމީހުންގެ މެދުގައިއޮތް ކައިވެނީގެ ގުޅުން ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް ދެމިއޮތްކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުވާހިނދު ،އެ ދެމީހުންގެ
މެދުގައިއޮތް ކައިވެނީގެ ގުޅުން ޝަރުޢީގޮތުން ރޫޅާލައި ،އެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށްގެނައުމެވެ .ފިރިމީހާ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް އަނބިމީހާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގައިފިނަމަ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަނބިމީހާއަށް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ވަރިއަށް އެދެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

އެ ޢަމަލަކީ ،އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ ޞުލްޙަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ބޮޑު
ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޢަމަލަކަށްވުން؛

(ށ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އަންހެންމީހާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން
ކަށަވަރުކޮށްދެވެންނެތް

(ނ)

ބޮޑު

ނުވަތަ

ނުރައްކާތެރި

ޢަމަލަކަށްވުން؛

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންވެސް ،އެ
ދެމަފިރިންގެ މެދުގައިއޮތް ކައިވެނީގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭވަރަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ ދެރަ
ޙާލަތަކަށް އެ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ވާސިލުވެފައިވުން.

ކައިވެންޏެއް ތަފްރީޤުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފިހިނދެއްގައި ،އެ އަމުރުކުރިހިނދުން ފެށިގެން ،އެ
ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ .އަދި ،ކައިވެންޏެއް ތަފްރީޤުކުރުމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ
އުސޫލުތައް ،އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް އެހިނދުން ފެށިގެން ހިނގަންފަށާނެއެވެ.
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ވަރިވުމުން މުދާބެހުން
ކާވެނި ރޫޅޭ ޙާލަތުގައި ،ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށް ކާވެނީގެ އެއްބަސްވުމެއް ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަރިކުރުމުގެ
ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކައިވެނި ރޫޅައިދިނުމުގެ ކުރިން ،ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި
ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ،އެ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
މުދާ ބެހުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މުދާ ބެހުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮވެ ،އެއާމެދު ދެފަރާތުންވެސް ޚިލާފު ނުއުފައްދާނަމަ މުދާ ބަހާނީ
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް ،މުދާ ބެހުމުގެ އެއްބަސްވުމާމެދު ދެމަފިރިން ދެބަސްވެއްޖެނަމަ،
ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މުދާ ބަހާނީ ކޯޓުންނެވެ.
ޢަދުލުވެރި ބެހުމަކީ ކޮބާ؟
ޢަދުލުވެރި ބެހުމެއްގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ:
(ހ)

ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ
ކޮބައިކަން؛

(ށ)

އެ މުދަލުން ނުވަތަ ފައިސާއިން ފިރިމީހާއަށާއި އަނބިމީހާއަށް ޙައްޤުވާ ބައި ނުވަތަ މިންވަރަކީ
ކޮ ބަ އި ކަ ން.

ވަރީގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން މުދާ ބަހާއިރު ،އަހަރެންގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ ކޮން މުދަލެއްކަން
ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއް؟
ވަރީގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ބަހާނީ ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި އަދި ވަކިވަކިން ހޯދާފައިވާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ
މުދަލާއި ،ފައިސާ އަދި އެހެނިހެން މުދާ ހިމެނެއެވެ.
އަންނަނިވި މުދަލަކީ ދެމަފިރިން ވަކިވަކިން ހޯދާފައިވާ މުދާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ މުދާ ނުބެހޭނެއެވެ.
•ދެމަފިރިން ވަކިން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ؛
•ދެމަފިރިން އެކަހެރި ނަމުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ؛ އަދި
•ކާވެނީގެ ކުރިން ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ.
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އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށް އިސްތިސްނާއެއް ވެއެވެ .ކާވެނީގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ވަކިން
ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި އެ މުދަލަކުން ނުވަތަ ފައިސާއަކުން
ތަޞައްރަފުކުރެވި ،އެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށް އިތުރުވުމެއް ނުވަތަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
މުދަލަކީ ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ކަމުގައި
ބެލޭނެއެވެ.
އަހަރެމެން ދިރިއުޅުނު ގެ އޮންނަނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާގެ ނަންމަތީގަ .އެކަމަކު ގޭގެ ލޯނާއި އާބާތުރަ
ފިލުވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްކުރަނީ އަހަރެން .އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި ހުރިހާ މާނައެއްގައިވެސް ގޭގެ ވެރިފަރާތަކަށް
ވާންޖެހޭނީ އަހަރެން .ކޯޓުން މިކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާނެތަ؟ އަހަރެންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްލަޙަތުތައް
ރައްކާތެރިކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ކަންބޮޑުނުވާށެވެ .ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކީ ވަކި މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލަކަށްވީނަމަވެސް،
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަކީ އޭނާކަމަށް އޭގެ ޒާތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެއެވެ.
އަނބިމީހާއަށާއި ފިރިމީހާއަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް
ރިއާޔަތްކުރާނެއެވެ:
()1

އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެމަފިރިން ވަކިވަކީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހޭދަކޮށްފައިވާ
މިންވަރު؛

()2

ކާވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މުއްދަތު؛

()3

ޢަމަލީ ގޮތުން ނުވަތަ މާލީ ގޮތުން މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އަނބިމީހާގެ ހިއްސާއެއް ނެތް
ނަމަވެސް ،ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ކާވެނި އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާގެ ހައިސިއްޔަތުން
ނުވަތަ ދަރިންގެ މަންމަގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް؛

()4

އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރަންޏެއް ދެމަފިރިންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ ،އެކަން.

ކޮންމެ މުދަލަކީ އޭގެ ބާވަތުން ހަމަހަމަކޮށް ބެހޭނެ މުދަލަކަށް ނުވެދާނެ .އަހަރެންނާއި ،އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ
އެކުގައި ސައިކަލެއް ގަތިން .އަހަރެމެން ވަރިވުމުން ،އައު ސައިކަލެއް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ ސައިކަލު
ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާން އަހަރެން ބޭނުން .އަހަރެންގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ކޮންމެ މުދަލެއް އޭގެ ބާވަތުން ހަމަހަމަކޮށް ނުބެހިދާނެއެވެ .ބެހުމަށް ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް މުދަލަކީ
(މިހާލަތުގައި ސައިކަލު) އޭގެ ޒާތުގައި ބެހުމަށް ދަތި މުދަލެއްނަމަ ،އެ މުދަލަކުން ދެމަފިރިން ކުރެ
ކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު ،އެ އިރެއްގައި އެ މުދަލެއް ބާޒާރުގައި ވިއްކާލެވެން އޮތް އަގެއްގައި
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އަގުމަގުކުރުމަށްފަހު ،އެ އަގަށްވާ ފައިސާ ކަނޑައަޅައި ،އެ ފައިސާ ދެމަފިރިންކުރެ އެކަކަށް ދިނުމަށާއި،
އަނެއް ފަރާތުގައި އެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު މުދާ
ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ .ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްނުވެވޭ
ޙާލަތުގައި ،ފައިސާ ދީ މުދާ ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުންނެވެ.
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ޚަރަދު

ޚަރަދު
ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މިންވަރާއި ،މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ކާކު؟
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ،ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ އޮތްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ
ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އެފަދައިން ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްނުވެވޭނަމަ ،ޚަރަދު
ދޭންވާނެ މުއްދަތާއި މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ކުރީގެ ފިރިހެނާއަށް
އަންގާނީ ކޯޓުންނެވެ.
ޚަރަދު ތަންފީޒުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޚަރަދު ދޭކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ،ޚަރަދު
ދޭންޖެހޭ މީހާ ދައްކާނެކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާގެ މުދަލެއް ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް
އެއިންލިބޭ އެއްޗަކުން ޚަރަދު ދިނުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނުވަތަ ޚަރަދު ދޭންވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެކަމާ ހަވާލުވާ ނުވަތަ ޖާމިނުވާ މީހަކު ޚަރަދު ދިނުމަށް އެންގުމުގެ،
ނުވަތަ ޚަރަދު ދޭންވާ މީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ބައެއް ވަކިކޮށް ،އެބައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރޭ .އަދި މާލީ ގޮތުން ތަނަވަހެއްވެސް ނޫން .އޭގާ މާނައަކީ އޭނާ
ޚަރަދު ދޭން ނުޖެހުންތަ؟
އޭނާއަށް އިސްތިސްނާއެއް ލިބޭނީ އޭނާއަކީ މީލާދީގޮތުން އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ ،މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން
ނެތް މީހެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމައެވެ .ޚަރަދު ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދަރިންގެ ތިމާގެ މީހުންނާ
ކޯޓުން ވާހަކަ ދައްކައި ،އޭގެތެރެއިން ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު އެކަމާ ހަވާލުވާން ގަބޫލުވެއްޖެނަމަ ،އެ ދަރިންގެ
ޚަރަދުބަރަދުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން އެބަޔަކާ ނުވަތަ އެމީހަކާ ކޯޓުން ހަވާލުކުރާނެއެވެ.
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭނަމަ ،ޚަރަދު ނުދިނުމަކީ އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
އެމީހެއްގެ އަދަބަކީ 1000/- ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
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އަހަރެމެން ކާވެނިކޮށްގެން އުޅުނުއިރު ދިރިއުޅުނު ގެއިން އަހަރެންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާއަށް އަހަރެން
ނެ ރެ ވި ދާ ނެ ތަ؟
ނޫނެކެވެ .ދިރިއުޅޭނެ އެހެންތަނެއް ހޯދައިދީފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އޭނާގެ އިއްދައިގައި
ތިބާ އިންހާދުވަހަކު ،ނުވަތަ ދަރިންގެ ހަޟާނާތު ތިބާއަށް ލިބިފައިވާހާ ހިނދަކު ،އަދި އެއީ ކާވެނިކޮށްގެން
އުޅުނު އިރު ދިރިއުޅުނު ގެ ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ގެއިން ތިބާ ނުނެރެވޭނެއެވެ.
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ހަޟާނާތު

ހަޟާނާތު
ކުއްޖާގެ ހަޟާނާތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އާންމު އުސޫލަށެވެ:
(ހ)

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކުއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރުން އެންމެ
އިސްވެގެންވަނީ އެކުއްޖެއްގެ މަންމައާއެވެ.

(ށ)

ކުއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް މަންމަގެ ކިބައިގައި ނެތްކަމަށް
ޤާޟީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނީ،
އާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީސް މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް
އި ސް ކަ ން ދީ ގެ ން ނެ ވެ.

(ނ)

އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރަނީ ފިރިހެނަކާނަމަ ،އެމީހާ ވާންވާނީ އެކުއްޖާއާ ކާވެނި
ޙަރާމް ފިރިހެނަކަށެވެ.

(ރ)

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރުމުގައި ،ތިމާގެކަމުގެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ
ބަޔަކު ތިބިނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރަންވާނީ އެބައެއްގެ ތެރެއިން އެކުއްޖަކަށް އެންމެ
އޯގާތެރިކަމަށް ފެންނަ އަދި އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހަކާއެވެ.

(ބ)

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު
ގޮތަކަށެވެ.

ހަޟާނާތު ލިބިގަނެވޭނެ މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެމީހާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ:
(ހ)

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛

(ށ)

ބުއްދިހަމައަށް ހުރުން؛

(ނ)

ކުއްޖާ ބަލައި ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޯގާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަން ދެވޭ ފަދަ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

(ރ)

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ފާޙިޝް ޢަމަލުކުރާ މީހަކުކަމަށް ނުވުން؛

(ބ)

އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ ،އަޚްލާޤީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އެކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ނުރަނގަޅު
އަސަރެއް ނުކުރާނެ ތަނެއްކަމުގައިވުން.

ހަޟާނާތު ގެއްލުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބާ؟
އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،ތިބާއަށް ކުއްޖާގެ ހަޟާނާތް ގެއްލޭނެއެވެ:
(ހ)

ޙަޟާނަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ ،ކުއްޖާގެ މަންމަކަމަށްވާނަމަ ،އެ މަންމަ ،ކުއްޖާގެ މަޙްރަމަކާ
ނޫން ފިރިހެނަކާ ކާވެނިކުރުން؛
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(ށ)

ޙަޟާނަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ފާޙިޝް ޢަމަލު
ފާޅުގައި

(ނ)

ކުރާމީހަކު

ކަމަށްވުން؛

ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަންމައާ ކަމަށްވާނަމަ ،ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އަމިއްލަ ރަށަށް
ކުއްޖާ ގޮވައިގެން އެމީހަކު ދާ ދިއުން ފިޔަވައި ،ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކުއްޖާގެ
ބައްޕަގެ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ ރުހުމަކާނުލައި ،އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށް ބަދަލު ކުރުން؛

(ރ)

ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަންމައާ ކަމަށްވާނަމަ ،ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ
މީހަކު ދިރިއުޅޭގެ ،ކުއްޖާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ
ފަދަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން؛

(ބ)

މުރުތައްދުވުން؛ ނުވަތަ

(ޅ)

ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހާ ކުއްޖާއާ އަޅާނުލުން ،ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވެރިވުން.

ހަޟާނާތުގެ މުއްދަތު ހިމެނޭ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރެވޭނެތަ؟
ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު އޮންނާނީ ،އެކުއްޖެއްގެ އުމުރުން ހިޖުރީގޮތުން
ހަތްއަހަރު ފުރެންދެނެވެ .ނަމަވެސް ޙަޟާނަތު ހަވާލު ކުރެވޭ މީހާ ކޯޓުގައި އެދިއްޖެނަމަ އަންހެން ކުއްޖާގެ
އުމުރުން ހިޖުރީގޮތުން އެގާރަ އަހަރު ފުރެންދެން ،އަދި ފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމުރުން ހިޖުރީގޮތުން ނުވަ އަހަރު
ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޙަޟާނަތުގެ މުއްދަތު
ނިމުމުން ،ނުވަތަ ޙަޟާނަތުގެ އުމުރު ހަމަވުމުން ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ
މައިންބަފައިން ކުރެ އެކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހަކާއެކު ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު އެކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

26

ނަސަބު

ނަސަބު
ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބާ؟
ދަރިލެއްވުމުގެ އެންމެ ކުރުމުއްދަތަކީ ،ކާވެނިކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން ،ހިޖުރީގޮތުން ހަމަސްދުވަހެވެ.
ދަރިލެއްވުމުގެ އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކީ ،ވަރިކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން ،ނުވަތަ ފިރިމީހާ މަރުވި ވަގުތުން
ފެށިގެން ،ހިޖުރީގޮތުން އެއްއަހަރު ދުވަހެވެ .އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ލިޢާންކޮށް ،ކުއްޖެއްގެ ނަސަބު ނަފީކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގެވެށި އަނިޔާ

ގެވެށި އަނިޔާ
ގެވެށި އަނިޔާ ދެނެގަތުން
ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮބާ؟
ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އިޙްސާސްވާފަދަ
ޢަމަލެއް އެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހިންގުމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެވެ.
ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި“ ،އާއިލާ” އެއްގެ ބަޔަކަށް ވުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
‘‘އާއިލާ’ ކަމުގައި ބުނެވެނީ:
(ހ)

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން؛

(ށ)

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ދަރިން (މިހާރުގެ ނުވަތަ ކުރީގެ ކައިވެންޏަކަށް
ލި ބި ފަ އި ވާ)؛

(ނ)

ލޭގެ ގުޅުން އޮންނަ މީހުންނާއި ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ ތިމާގެ މީހުން؛ ނުވަތަ

(ރ)

އެއް ގޭބީސީއެއް ހިއްސާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެހެން މީހެއްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމުގައި
އުޅޭ ބަޔަކު ތިބިކަމަށްވާނަމަ ،މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހާއާއި ،އޭނާއަށް ބަރޯސާވާ މީހުން.

ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ތިބާ ތިވަނީ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައެވެ:
(ހ)

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުން؛

(ށ)

އެއް ގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅުން ،ނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އުޅެފައިވުން؛

(ނ)

މައިންބަފައިން ކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލާބޮޑުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ބެލެނިވެރިއަކު
ކަމުގައިވުން؛

(ރ)

އާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއް ހުރުން؛

(ބ)

ގޭގައި ދަރިން ބެލުމުގައި އުޅޭ މީހަކަށްވުން؛

(ޅ)

ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތުން – ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޒާތީގުޅުމެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓުން
ކަނޑައެޅުމުގައި ،ގުޅުމުގެ ޒާތާއި ،އޮތް ގުޅުމުގެ ޚާއްޞަކަން އެ މީހަކަށް ވަޒަންކުރެވޭ މިންވަރަށް
ރިއާޔަތްކުރާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މިންވަރާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން
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އެކުގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރާއި ،އެކުގައި ވަގުތު ހިއްސާކުރާ ތަނުގެ ބާވަތް އަދި ގުޅުމުގެ މުއްދަތު
ހިމެނެއެވެ.
އަނިޔާ ދޭ މީހާއާއި ،އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާއަކީ ކާކު؟
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އަނިޔާދޭ މީހާއަށްވެސް ،އަދި
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާއަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.
ގެވެށި އަނިޔާކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޢަމަލުތަކެއް؟
އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައްކަމުގައި ބެލެވޭނޭއެވެ:
ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ ނުވަތަ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމުގެ
ކޮންމެ އަމަލެއް

ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާފަދަ އަނިޔާކުރުމާއި ލަދުގެންނެވުމާއި މިނޫންވެސް
މިފަދަ ޢަމަލުތައް

ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ހުރުމަތް
އަނިޔާކުރުން

ކަނޑުވާލުން

ނުވަތަ

އޭނާ

ލަދުގެންނެވުން.

މީގެ

ތެރޭގައި،

ތަކުރާރުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާދިނުން ،މަލާމާތްކުރުން ނުވަތަ އެމީހަކު
ހިތްހަމަނުޖެހޭފަދަ ނަންނަމުން މުޚާޠަބުކޮށް ފުރައްސާރަކުރުން،
ހިތްދަތިކަން ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ތަކުރާރުކޮށް
ދެއްކުން ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި
މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު
ފޯރާފަދަ ގޮތަކަށް ހަސަދަވެރިކަމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުން ހިމެނޭ
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މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން މީގެ ތެރޭގައި:
ދަތިކުރުން

( )1އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ
މީހާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެނާއަށް ލިބުން
ޙައްޤު އެއްޗެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކޮންމެހެން
ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން (މިސާލަކަށް :ގެއަށް ކޮންމެހެން
ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،އެގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޙާލަތުގައި އެގެއަކަށް
ކުލިދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ ކުލިދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުވަތަ
ގެ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ ރަހުނު ހިފި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ނުދެއްކުން)؛ ނުވަތަ
( )2ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ މަޞްލަޙަތެއްއޮތް
މުދަލެއް ނުވަތަ ގޭގައި ހުރި ސާމާނު ނުވަތަ އާލާތް ،އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއްނެތި ،އުކާލުން ނުވަތަ ނައްތާލުން.

ބިރުދެއްކުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އަނގަބަހުން ބިރުދެއްކުން
ނުވަތަ އޭނާގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ގޮތަކަށް އަނގަބަހުން
ބިރުދެއްކުން

ގޯނާކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ
ބިރު އިޙްސާސްވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން .މީގެ ތެރޭގައި
އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ:
(  )1ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ
ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ކިޔަވަންދާ ތަނެއްގެ ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އޭނާ ޢާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނުގެ
ބޭރުގައި ނުވަތަ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްގެންހުރުމާއި ފަހަތުން
ހިނ ގު ން؛
(  )2ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އަމިއްލައަށް
ނުވަތަ އެހެން މީހެއް މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ފޯނުކޮށްގެން،
ޖެ އް ސު ން ކު ރު ން؛
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(  )3ސިޓީ ،ޓެލެގްރާމް ،ޕާރްސަލް ،ފެކްސް ،އެސް.އެމް.އެސް،
އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން

ތަކެތި

ޝިކާރައަކަށްވީ

މެސެޖު

ނުވަތަ
މީހާއަށް

ގެވެށި

ތަކުރާރުކޮށް

އަނިޔާގެ

ފޮނުވައިގެން

އުނ ދަ ގޫ ކު ރު ން،
ފާރަލުން

ތަކުރާރުކޮށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ފަހަތުން
ތަކުރާރުކޮށް
ކުރިމަތިލުމާއި

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ހިނގުމާއި

އޭނާ

ދާތަނަކަށް

ދިޔުމާއި

އޭނާއާ

ގޯނާކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެމީހާގެ
މަޞްލަޙަތެއްއޮތް މުދަލަކަށް ގަސްދުގައި ގެއްލުމެއްދިނުން ނުވަތަ
ނައްތާލުން

މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ

އަނބިމީހާ މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަނބިމީހާގެ

ލިބިފައިވަނީ

ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި މާބަނޑުކުރުން
އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ
ރުހުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑުކުރުން
މީހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެފަދަ
ގޮތަކަށް ގަސްދުގައި ހިފެހެއްޓުން

އެއްގޭގައި ދިރިއުޅޭ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް އޭނާގެ

ދެމީހުންކަމުގައިނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި

ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ،ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން
މިނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު
ފޯރުވުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ
އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން
މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާނެ
ކަމެއް ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ
ކަމެއް އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ،ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ،ނުވަތަ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން
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މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ

ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން

އައިސްގޮސް ނުހެދޭނެގޮތް ހެދުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ
އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް ،ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން
އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ
ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު
މީހެއްގެ ހިތުގައި އުފެއްދުން
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން
ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން ،ނުވަތަ
އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު
ގެންދިޔުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާތައް
ރިޕޯޓު ކުރާނެ ގޮތް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ރިޕޯޓުކުރާނެގޮތް
ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ރިޕޯޓުކުރެވޭނީ ކާކަށް؟
ތިޔައީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހެއްނަމަ ،ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއްގެ މައުލޫމާތު
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާންވާނެއެވެ .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސީދާ އެފަދަ ހާދިސާއެއް
ފެނުނު ނަމައެވެ .ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ،މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް
އެ ޝައްކުވެސް ފުދެއެވެ .ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރާ ރިޕޯޓަކަށް ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގެވެށި އަނިޔާގެ ރިޕޯޓުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފުލުސް އޮފީހަކަށް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޭންޑްލައިން ނުވަތަ ހޮޓްލައިނަށްވެސް ގުޅިދާނެއެވެ( .އިތުރު ތަފްސީލު ޞަފްޙާ
– ގައި) ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ،ގުޅޭނެ ނަންބަރު 3000600 :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ
އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ،ގުޅޭނެ ނަންބަރު 3328393 :ނުވަތަ 1421
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބާ؟
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ،އެކަން ތަހުޤީޤުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް
ވީހާއަވަހަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށަންޖެހެއެވެ .ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމުގައި ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭކަން؛
•ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން؛
•ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ދެމިއޮތް ޙާލަތުގައި އެ އަމުރާ ޚިލާފު ވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ވެދާނެކަމަށް
ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެފަދަ ކަމެއް އޮތުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް އެތަނުގައި ކުރިން ހިނގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ
ކަމެއް އޮތުން.
ރަސްމީކޮށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމުން ،ފުލުހުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރާނެއެވެ:
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިކަން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (‘އޮތޯރިޓީ’) އަށް އެންގުން؛
•އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އިޖުތިމާއީ
ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގައި އެދުން؛
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•އެ ހާދިސާ ތަނަކަށް (ކޯޓު އަމުރަކާނުލާވެސް) ގޮސް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށް ،ޙާލަތު
ބެލުން؛
•ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ
ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އޭނާ ހުރި ގެއަކާ އެންމެ ގާތުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ
ދެވޭނެ މަރުކަޒަކަށް ،އޭނާ ގެންގޮސްދީ އޭނާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
އަދި މިގޮތުން ގެންދާ ގެންދިޔުމުގައި ހެކި ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ފުލުހުންނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވޭ
•މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ހޯދާ ،އެފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ،އެފަރާތްތަކުން
ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،ހެކިބަސް ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ހޯދައި ،މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
ނިންމައި ދަޢުވާކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންއޮތް މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްދިނުންއެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން؛
•ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ،އެކުދިންނާ އެކަށޭނަ މާހައުލެއްގައި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްޚިދުމަތްދޭދޭ
ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އެކުދިންގެ ބަޔާން ނެގުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެގޮތުގައި ހިމެނުނު ޢަމަލުގެ ތެދު ،ފުރިހަމަ ތަފްޞީލުތައް އެކުލަވާލުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އޭނާގެ ޙައްޤުތަކާއި ލިބިދެވޭ ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްދިނުން؛
އޭ ގެ ތެ ރޭ ގަ އި:
(ހ)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު؛

(ށ)

ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު؛

(ނ)

ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު؛

(ރ)

ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެކަން.

(ބ)

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލެންއޮތް ޙާލަތްތަކުގައި ،އެފަދަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެކަން.

•ކަމާގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އޮތޯރިޓީއަށާއި ކޯޓަށް ފޮނުވުން؛
•ބޭނުން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްދިނުން
(މިކަން ކުރާނީ ފުލުހުންގެ ޚަރަދުގައި)؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރިޕޯޓުކުރި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ އެކަށޭނަ ރައްކާތެރިކަން ދިނުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ ހައްޔަރުކުރުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ކުރި ކުށުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެމީހާގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ،އޭނާ ހިންގި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ
ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ނުވަތަ
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މީހުން މެރުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޖިނާއީ ކުށެއްކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އޭނާ
އެހިންގި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޖިނާއީ ޤާނޫނެއްގެ
ދަށުން އޭނާއަށް ޖިނާއީ ކުށުގެ އަދަބެއް ލިބެންއޮތްތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ،ފުރިހަމައަށް މައްސަލަ ބަލައި
ތަހުޤީޤުކުރުން؛ އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މައްސަލަ
ފޮނުވުން؛
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުން އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯދުމުގެ
ޙައްޤު ތިބާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ:
•މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމުގެ ލިޔުން ލިބުން؛
•މައްސަލަ ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތު؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ ،އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް
ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ފުލުހުން ،އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ،ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން؛
•އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ ،އަދި އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ
ޚިދުމަތް ލިބެންހުރިނަމަ ،އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ފުލުހުން ،އޮތޯރިޓީގެ
ޚަރަދުގައި ،ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން؛
•ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެކަން؛
•އެފަދަ އަމުރެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން މަނާކުރެވިގެންވާނެކަން؛
(ހ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ
ނަފްސާނީގޮތުން

(ށ)
(ނ)

މީހާއަށް

އެއްވެސް

އަނިޔާއެއް

ކުރުން؛

ޖިސްމާނީގޮތުން
އަނިޔާއެއް

ނުވަތަ

ޖިންސީގޮތުން

ކޮށްފާނެކަމުގެ

ބިރުދެއްކުން؛

ނުވަތަ

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން ،ނުވަތަ އެފަދަ
ގެއްލުމެއް

(ރ)

އެއްވެސް

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ
ނަފްސާނީގޮތުން

މީހާއަށް

ޖިސްމާނީގޮތުން

ނުވަތަ

ޖިންސީގޮތުން

ނުވަތަ

ދީފާނެކަމުގެ

ބިރުދެއްކުން؛

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއަށް ބިރުދެއްކުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ލަދުގެންނެވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ
ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުމުގެގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް
ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
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(ބ)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާ ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއާމެދު ނުކުރުމަށް
އަންގާ އެއްވެސްކަމެއް އެހެންމީހަކު މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ،އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން
ކުރުން.

ނޯޓު :ކޯޓުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ .އެފަދަ
އަމުރެއް ހޯދުމަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ދޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާގެ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ތިބާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
•ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ ހަފްތާބަންދުގެ ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްގައި ގެވެށި
އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމަށްވާނަމަ ،ވަގުތީ ޙައްލުގެ ގޮތުގައި ،ފުލުހުންނަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ
ޙައްލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުން.
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ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކީ ކޮބާ؟
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ މަޤްޞަދަކީ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ގެވެށި
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ޖިސްމާނީ ރައްކާތެރިކަމާއި ،ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަމާއި،
ޞިއްޙަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،އޭނާގެ ޙައްޤުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައިދިނުމެވެ .އެއީ ގެވެށި އަނިޔާގެ
ޢަމަލެއް ހިނގާހިނދު ،އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
ނިޔަތުގައި ،އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާއަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ނުކުރުމަށް
އަންގައި ،ކޯޓުން ކުރާ ޤާނޫނީ އަމުރެކެވެ .އެފަދަ ހާދިސާއެއް އަދި ނުހިނގާނަމަވެސް ،ތިމާ ނުރައްކަލަށް
ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ތިބާއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް ތަންފީޒުކުރެވޭނެ
އަމުރެކެވެ.
އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ސީދާ ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން
އޭނާ ކުރުވަނީ އެހެން މީހަކަށް ހިތްވަރުދީގެން ނުވަތަ އެހެން މީހެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ތިންވަނަ ފަރާތާ ދެކޮޅަށްވެސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ކޯޓަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދޭންޖޭހަކަން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއް؟
އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނަމަ ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް
ލި ބި ގެ ން ވެ އެ ވެ:
()1

އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ
ކޮށްފާނެކަން؛ އަދި

()2

އެފަދަ އަމުރެއް ކުރުމަކީ ،އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ
އެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއްކަން.

މި އަމުރުން ރައްކާތެރިކުރެވެނީ ކާކު؟
ކޯޓުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްކޮށްފިނަމަ ،އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި ،އޭނާއާއި އޭނާގެ ކުދިން އެ އަމުރުގެ
ދަށުން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ .ކޯޓު އަމުރު ނެރޭއިރު ،އަމުރަށް އެދެނު ފަރާތާއި އޭނާއާ ގެވެށި ގުޅުމަކުން
ގުޅިފައިވާ އެހެން ފަރާތެއް އެ އަމުރުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޯޓަށް އެންގިދާނެއެވެ.
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ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެތަ؟
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މީހުނަށެވެ:
()1

އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން:
ގެވެށި ގުޅުމެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

()2

ކުޑަކުދިން:
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އަމުރަކަށް އެދޭންވާނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު
ނުވަތަ އޭނާ ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ އޭނާ ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް
ނުވަތަ ޤާނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ،ކުޑަކުއްޖަކު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
އަމުރަކަށް އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓުން އޭނާގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމުގެ ފުރުޞަތު
ދޭނެއެވެ .އެ ކުއްޖަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނީ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކާ
އެކުގައެވެ.

()3

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން:
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހާ ހުރީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވޭފަދަ
ޙާލަތެއްގައި ނޫންނަމަ ،އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް
މެދުވެރިވެގެންނެވެ:
(ހ)

ހުރެވުނު ޙާލަތުގެގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތުން ނުކުޅެދުން؛

(ށ)

އެކަން ކުރުމުގައި އޭނާއަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބިރެއް އިޙްސާސްކުރެވުން؛

(ނ)

އޭނާ ހުރި ޙާލަތުގެގޮތުން އޭނާއަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެފަދަ އަމުރަކަށް
އެދުމަކީ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ
ކަމަކަށްވުން.

ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ ލިބުނު
މީހާގެ އާއިލާއާއި ،ތިމާގެ މީހުންނާއި ،ރަހުމަތްތެރިން ހިމެނެއެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން އަންނަނިވި
މައުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ:
(ހ)
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އޭނާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދެން ބޭނުންވާކަން؛

(ށ)

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ،އަމުރަކަށް އެދިފައިވަނީ ،އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފަރާތްކަން؛

(ނ)

އޭނާ އެމީހަކު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެނާގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައިކަން؛

(ރ)

އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތް އެކަމަށް އެއްބަސްވާކަން؛

(ބ)

އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ ފަރާތާއި އޭނާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންވަނަ
ފަރާތާ ދެމެދު މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުމެއްނުވާކަން.

()4

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް:
އަންނަނިވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް
އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ތިމާގެ ގައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް؛

(ށ)

ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މަންފާއަށް ވިސްނުމާއި ،ތިމާގެ
ނަފްސުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މަންފާއަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގެ
ކުޅަދާނަކަން

ލިބިގެންނުވުމުގެ

ސަބަބުން،

ނުވަތަ

އެކަންކަމުގެ

ބާވަތާއި

މުހިންމުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން؛
(ނ)

ތިމާގެ

އަމިއްލަ

ނަފްސުގެ

ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި

މަންފާއަށް

ވިސްނައިގަތުމަށް

އެނގުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަދި ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުންނާނެ
ނަތީޖާއާމެދު ވިސްނައިގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެކަންކަން
ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން.
އަހަރެންގެ ވަރީގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނިކޮށް އަހަރެންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
އަހަރެންނަށް އަދިވެސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
އާނއެކެވެ .އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަރީގެ މައްސަލައެއް ،ނުވަތަ ދަރިފުޅުގެ ހަޟާނާތް
ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ ދެފަރާތުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެހެން ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މަދަނީ
ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ހިނގަމުންދިޔަޔަސް ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
އަމުރުން އަހަރެން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް؟
އަމުރުގެ ސަބަބުން ،އެ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހުއްޓުވާނެއެވެ:
(ހ)

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް
ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
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(ށ)

ތިބާގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

(ނ)

ބިރުގެންނެވުމުގެގޮތުން ،ނުވަތަ ލަދުގެންނެވުމުގެގޮތުން ،ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުމުގެގޮތުން
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

(ރ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއާމެދު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާ ނުކުރުމަށް އަންގާ
އެއްވެސްކަމެއް އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ،އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކުރުވުން.

ދެފަރާތުން ދިރިއުޅެނީ އެއް ގޭބީސީއެއްގައި ނޫންނަމަ ،އެ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން
އެ އަމުރުން ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުއްޓުވާނެއެވެ:
(ހ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހަކު ޢާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެތަންތަނަށް ވަންނަ ގަޑީގައި އޭނާއަށް
އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބެލުމަށް އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛

(ށ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ފަހަތުން ހިނގުމާއި އޭނާ ދާ ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި ،އޭނާ ހުއްޓުވުމާއި،
އޭނާއަށް ގޯނާކުރުމާއި ،އޭނާއަށް ވަށްބަހުން ހަމަލާދިނުން؛

(ނ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ހުއްދަ ނެތި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ،ނުވަތަ އޭނާ ހުރި ތަނަކަށް،
ވަނުން ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ހުރުން؛

(ރ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ފޯނު ،ނުވަތަ ސިޓީ ،ނުވަތަ އީމެއިލް ،ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް،
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރުން:
()i

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ދަރިފުޅު ދެކެން ނުވަތަ ބެލުމަށް ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރުމަށް
ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް،
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއްގެމަތިން،
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ނިސްބަތަށް ،އެ މިންވަރަށް.

()ii

ކޮންމެހެން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމެއްގައި
ބައިވެރިވާންޖެހޭ ނިސްބަތަށް ،އެ މިންވަރަށް.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާ ނުވަތަ އެމީހާގެ ދަރިއެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ޚާއްސަ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ:
()i

ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ އަމުރު؛
–

ހިއްސާކުރާ ގޭބީސީން ނުވަތަ އޭގެ ބަޔަކުން ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާ ބޭރު
ނުކުރުން ނުވަތަ ބާކީ ނުކުރުން؛
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–

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިކުރުމަށްޓަކައި
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އޭނާއަށް އެންގިދާނެ؛ އަދި
ދިރިއުޅޭނެ ގެއާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މިގޮތަށް ކޯޓުގައި
ބަހައްޓާ ފައިސާ ކޯޓަށް އަތުލެވިދާނެ؛

–

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކާ އެންމެ ގާތުގައި ހުރި
ފުލުހުންގެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ
މީހާއަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުމަށް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމަށް ނުވަތަ އެ އަމުރު
ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް؛

–

ދެފަރާތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި މާލީ ބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ކުލި ދެއްކުން ،ނުވަތަ
އެ ގެއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން.

()ii

ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު؛ އަދި/ނުވަތަ
–

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާހިނދު ކޯޓުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް،
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ދަރިންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ
ޙާލަތެއް

ނުވަތަ

އެކުދިންގެ

މަޞްލަޙަތެއް

ގެއްލިދާނެފަދަ

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްކަން ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ގެވެށި
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއާ ނުވަތަ ޙަޟާނާތުގެ އަމުރަކަށް އެދޭ މީހާއާ
އެކުދިންގެ ޙަޟާނާތް ޙަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ވަގުތީ ޙަޟާނާތުގެ އަމުރެއް
ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެ؛
–

ޒިޔާރާތްކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ދިނުމުގެ
ސަބަބުން

ކުދީންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ކޯޓަށް

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް އެކުދީންނަށް
ޒިޔާރާތްކުރުން ކޯޓުން މަނާކުރެވިދާނެ.
()iii

ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރު.
–

ފައިސާގެ ބަދަލުނަގައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ
އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ،ކޯޓަށް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެ.
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އަހަރެންނަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ލިބިފައި އޮތްނަމަވެސް ،މައްސަލަ ގޯސްވެ ،އަހަރެންނަށް އިތުރަށް
ނުރައްކާ އޮތްކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވެއެވެ .ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުގައި ހުރި މަނާ ކަންކަމުން ނުފުދެއެވެ.
އަހަރެންނަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއް؟
ޙާލަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު އިސްލާޙުކުރެވިދާނެއެވެ .އެކަމަށް
އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ .ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން؛

(ށ)

ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އިތުރުކުރުން؛

(ނ)

ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް
ހެދުން؛

(ރ)

ވަކިކަމެއްގެ އިރުޝާދު ވަކިގޮތަކަށް ދިނުން.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ދެމިއޮންނާނީ ކިހާދުވަހަކު؟
ގިނަވެގެން  1އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ،ކޯޓުން އެ އަމުރު ބާޠިލުނުކުރާހާ
ހިނދަކު ،ޞައްޙަކަންމަތީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ .އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއަށް
ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ކޯޓުން އަމުރު ބާޠިލުކުރާނީ ،އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
މީހަކު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ .އަންނަނިވި
ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު އެކުރަނީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ:
()1

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން؛

()2

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން؛

()3

ދިރިއުޅޭގެއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ،ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު އަދި/ނުވަތަ ފައިސާގެ ބަދަލު
ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރުތަކާ ޚިލާފުވުން؛

()4

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ވަކިގޮތަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް،
އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރުން.
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިންގާފައިވާ ތަނެއްގައި ތިބިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ
ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ ކޯޓުގެ
އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބުމަކާނުލާ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު
ފުލުހުންނަށް ހައްޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުންނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށްވާއިރު ،އެކަން ކުރުމުގެ އަދަބު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި
ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެވަނީއެވެ:
ގިނަވެގެން  6މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ،ނުވަތަ  15،000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ދެވަނަ ފަހަރު

ގިނަވެގެން  1އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ،ނުވަތަ  30،000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ތިންވަނަ ފަހަރު

ގިނަވެގެން  3އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ،ނުވަތަ  50،000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ނޯޓް :ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އަމުރު ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް
ކަފާލާތުގެ އުސޫލުތަކެއް ނުހިނގާނެއެވެ .ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކީ މާރާމާރީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ
ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ނުވަތަ މީހަކު މެރުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
މިފަދަ ޖިނާއީ ކުށެއް އޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއްކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ ،އެހެން ޖިނާއީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެކުށަށް
އަމުރު ރައްދުވާ މީހާ ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.
އަވަސް ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ތިބާއަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ .ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލު
ހިންގި މީހާއަށް އެންގުމަކާނުލައި ،އަދި ހަމައެކަނި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވި މީހާގެ ބަޔާނަށް ބަލައި މި އަމުރު
ނެރެވިދާނެއެވެ .މިއީ ހަމައެކަނި ވަގުތީ އަމުރެކެވެ .މި އަމުރު  3މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދެމިއެއް
ނޯންނާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް 3 ،މަސްދުވަސް ހަމަވާއިރު އެ އަމުރު ބާޠިލުކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެ އަމުރު
ދާއިމީ އަމުރަކަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.
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ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ:
(ހ)

ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު އަމުރެއްކުރުން އެއީ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ ޙާލަތުގައި
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނުން؛

(ށ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބެންވާ އިންސާފު ނުލިބިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ފެނުން؛

(ނ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށްއޮތް ނުރައްކާ އިތުރުވެގެންހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނުން؛

(ރ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށްވުން.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ:
(ހ)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަން؛

(ށ)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވި ފަރާތުން ހިންގަމުންގެންދާ ޢަމަލުތަކުގެ ހަރުކަށިކަން ނުވަތަ
ނުރައްކާތެރިކަން؛

(ނ)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ހިންގަމުންގެންދާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،އެ
އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަންނަ ނިސްބަތުގެ ބޮޑުކަން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާއަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކުރުމަށް
ނުވަތަ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟
ފަހަރުގައި އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ .އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ:
()1

އެ އަމުރު ދާއިމީ އަމުރަކަށްވުމުގެ ކުރިން ،އޭނާގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް އެދުން؛

()2

އެ އަމުރުގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށްއެދި ނުވަތަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް
އެދުން؛

()3

އެ އަމުރު ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެދުން؛

()4

އެ އަމުރާމެދު އިޢުތިރާޟްކުރާކަން އެންގުން.

މިކަން ކުރާނީ ،ދެފަރާތުންވެސް ތަމްސީލުކުރެވޭ ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމެއްގައެވެ .އެއަށްފަހު އަވަސް އަމުރު
ދަމަހައްޓަން ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރާން ނިންމާނީ ކޯޓުންނެވެ.
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ފަރާތްތަކަށް އިދާރާތަކުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިނގިކަން އަންގައިގެން ،ނުވަތަ ފަރުވާކުރުމުގެ ތެރޭގައި
އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ޝަކުކުރެވޭނަމަ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި
ކަންކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ:
(ހ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވި މީހާ ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް އެގްޒެމިންކުރުން؛

(ށ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވި މީހާއަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުރި އިޚުތިޔާރުތައް ބުނެދިނުން؛

(ނ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވި މީހާއަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި ކައުންސެލިން ހޯދުމުގައި
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް އެގްޒެމިންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރުކޮށް ފުލުހުންނަށާއި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުން ެ
ގ
ދަފްތަރާބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރާބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު
()1

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގިނަ ކުށްތަކަކީ ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ
ކުށްތަކެކެވެ.

()2

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުނުކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ
މެދުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުރެދާނެއެވެ.

()3

ރަޖިސްޓަރީގައި ކުށްކުރި މީހާގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ.
(ހ)

ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

(ށ)

އޭނާ ކުރި ކުށް؛

(ނ)

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް؛

(ރ)

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރި ކޯޓެއްގެ
ނަން؛

()4

(ބ)

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވި ޢަދަދު؛

(ޅ)

އޭނާ އެވަގުތު ހުރީ ބަންދުގައިކަން ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިފައިކަން.

ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި އަދާހަމަކުރާނީ އަންހެނުންނާއި ،އާއިލީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރެވެ.

މީހަކަށް އޭނާގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ .އެކަން ކުރެވެން އަންނަނީ ޤާނޫނީގޮތުން އޭނާއަށް އެކަން ކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެނެވެ .އެއީ ކުށް ކުރި ފަރާތުން އެފަދަ ކުށެއްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވެފައި ،އެކުށަކީ ރޭޕް ކުރުމުގެ
ކުށަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށަކަށް
ނުވެފައި ،ކުށްކުރި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
އެ ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުގެ އަދަބު ކަމުގައިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާ ކުށުން ބަރީއަވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުން ނަމެއް އުނިކުރުމަށް ،ވަޒީރުގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޖިންސީ ކުށެއް ރިޕޯޓުކުރުން

ޖިންސީ ކުށް ރިޕޯޓުކުރުން
އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއްގެ ގޮތުން ،ޖިންސީ ކުށެއް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އަހަރެން ފަސްޖެހޭ .އަހަރެންނަކީ ކާކުކަން
އަދި ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ މައުލޫމާތު އެހެން މީހުންނަށް އެނގޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން .އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކަންބޮޑުނުވާށެވެ .ރުހުމާ ނުލާ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން ހިމެނޭ ކުށާގުޅޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިންގާނީ،
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވިގެންވާ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .އަދި ،އެފަދަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ބާއްވާނީ،
ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަނުވާނެ ފަދައިން ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޖިންސީ
ގޯނާގެ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގައި ބަޔާންކުރުމުގައި
ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމުގައި ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިދާނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް،
މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގައި ހާމަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތެއް
 10،000/ރުފިޔާއާއި  15،000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ.އަހަރެންނާމެދު ބަދަލު ހިފުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެތީ ،އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއްގެ ގޮތުން ޖިންސީ ކުށެއް
ރިޕޯޓުކުރުމަށް އަހަރެން ފަސްޖެހޭ .އަހަރެން ރައްކާތެރިކަން ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟
ޙާލަތަށް ބަލައި ،ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަށް ނެރެވިދާނެއެވެ .ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރުން ،އެ އަމުރު
ރައްދުވާ މީހާ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހަކު ޢާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެތަންތަނަށް ވަންނަ ގަޑީގައި އޭނާއަށް
އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބެލުމަށް އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛

(ށ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ފަހަތުން ހިނގުމާއި އޭނާ ދާ ތަންތަނަށް ދިޔުމާއި ،އޭނާ ހުއްޓުވުމާއި،
އޭނާއަށް ގޯނާކުރުމާއި ،އޭނާއަށް ވަށްބަހުން ހަމަލާދިނުން؛

(ނ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ ހުއްދަ ނެތި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ،ނުވަތަ އޭނާ ހުރި ތަނަކަށް،
ވަނުން ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ހުރުން؛

(ރ)

ފޯނު ،ނުވަތަ ސިޓީ ،ނުވަތަ އީމެއިލް ،ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް  ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން
ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރުން؛

(ބ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން
އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކުރުން؛

(ޅ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން
އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
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(ކ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް
ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

(އ)

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއަށް ބިރުދެއްކުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ލަދުގެންނެވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ
ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުމުގެގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް
ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

(ވ)

ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާ ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މީހާއާމެދު ނުކުރުމަށް އަންގާ
އެއްވެސްކަމެއް އެހެންމީހަކު މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ،އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކުރުން.
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ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި
ގޯނާކުރުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުން
ޖިންސީ ފުރައްސާރާކުރުމާއި ،ގޯނާކުރުމަކީ ކޮބާ؟
އެއީ ،މީހެއްގެ ނުޤަބޫލުގައި އެހެން މީހަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުމެވެ.
“ޖިންސީ ޢަމަލު” ކަމުގައި ބެލޭނީ ،އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ،ނުވަތަ ބުނާ ބަސްތަކަކުން،
ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން ،ނުވަތަ ދައްކާ ކުރެހުމަކުން ނުވަތަ ތަސްވީރަކުން ނުވަތަ އިއްވާ އަޑަކުން ،ނުވަތަ
ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ކުރާ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ ބަލާ ބެލުމަކުން ކުރާ އެނޫންވެސް ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން
އެ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ސިފަކުރެވޭ ނުވަތަ ވިސްނޭ ނުވަތަ ދޭހަވާ
ކޮންމެ ކަމެކެވެ.
އަންނަނިވި ޢަމަލުތައް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ:
()1

ފޮށުމުގެ ގޮތުން ތުނބުން ފުމުން؛

()2

އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ބެލުން؛

()3

ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބީހުން؛

()4

ބެއްދުން؛

()5

ސަލާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު ،ދޫނުކޮށް އަތަށް ފިއްތުން ނުވަތަ ކޮއްޓުން؛

()6

އޮރިޔާން ކާޑު ނުވަތަ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން
ނުވަތަ ވީޑިއޯ ދައްކާ ހެދުން؛

()7

ފޮށުމުގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ ގޮތުން ނޭދެވޭ ވާހަކަ ދައްކާ
ސަމާސާކުރުން؛

()8

ވަޒީފާ ދެވޭނީ ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވޭނީ ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިދެވޭނީ ،ބަދަލުގައި
ޖިންސީ އެދުމެއް ފުއްދައިދިނުމުން ނުވަތަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނުވަތަ ގޯނާކުރުމުގެ
ޢަމަލެއް ބަލައިގަތުމުން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުންތައް.
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެހީއެއް :ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން
•ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަވެސް،
އެފަރާތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެފަރާތާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
•ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކަށް ވަޒީފާއަކަށް އެދި އަންނަ ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާ ލިބޭނީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ބަލައިގަނެގެން ކަމަށް ހީކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
•މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވޭނީ ނުވަތަ ކުރިއަށްދެވޭނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް
ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ބަލައިގަނެގެން ކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ
ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
•ވަޒީފާގެ މާޙައުލަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެގެންވާ ،އެފަދަ
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާ މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
•މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ ކަމަށް ވަޒީފާދޭ
ފަރާތަށް އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް އެފަދަ ކަމެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލެއް
އެމީހަކާމެދު ހިންގުނު ފަރާތަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބުނަ ނުދީ އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
•ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިނގާކަން އެނގިހުރެ އެފަދަ
ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހުނު ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ތަނުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް،
އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެ ތަނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެފަދަ
ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ
ފޯމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވީ އުސޫލު އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ޢާންމުކޮށް އެނގެން
ހުންނާނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ،އެ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށްޓަކައި 30 ،މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި “ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ” ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.
•ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ވުޒާރާއަކާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ،ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި ކޮމިޓީ އުފައްދަންޖެހޭނެއެވެ.
•ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ،އެ
ތަނެއްގެ މައި އިދާރާގައި ނުވަތަ މައި ކުންފުނީގައި ނުވަތަ އެ ތަނަކީ ޑިޕާޓްމަންޓެއްނަމަ ،ކަމާބެހޭ
މިނިސްޓްރީގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.
ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް ލާޒިމުވާ ތަންތަނުން ،ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ،ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )16/2014އަށް ޢަމަލުކުރާން
ފަށާތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާންވާނެއެވެ .ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިނުވާ
ތަންތަން ( 5،000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
•ޝަކުވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެހޭ
ސެކްޝަނުންނެވެ .ނުވަތަ އެފަދަ ސެކްޝަނެއް ނެތް ތަނެއްނަމަ ،އެ ތަނެއްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.
•ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ އެތަނެއް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ވެރިންގެ ތެރެއިން ( 3ތިނެއް)
މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  1މެންބަރަކީ އަންހެން މެންބަރަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
•ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ޗެއަރ ޕަރސަންއެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް އެފަރާތަކާމެދު
ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީ އެކުލަވާނުލާނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ،ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާތާ  6މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް މި ޤާނޫނުގެ
 17ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ ތަންތާނގައި ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށްފައި
ނުވާނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލަ ބަލައި ،އެ ތަނުގައި ނުވަތަ އެ މަރުކަޒުގައި
ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ތަނެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ( 5,000/-ފަސްހާސް)
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ޢާންމުކޮށް އެނގޭނެފަދަ
ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުގައި ފެންނަން ހުންނާނެހެން ބެހެއްޓުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛
•މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްނަމަ ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން
ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ތާނގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ހޯދުން؛
•ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައްކޮށް ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އޭނާއާމެދު
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅުން؛
•ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ކޮށް ،އެ ޝަކުވާއަކީ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއްނަމަ،
އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެންގުމާއި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން؛
•މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ގެއްލިފައިވާ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ
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މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ދިޔަ ފަރާތެއްނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގެއްލިފައިވާ ފުރުޞަތެއް
ނުވަތަ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.
ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް
ޝަކުވާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް
ކޮމިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ:
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއިން
ސަސްޕެންޑްކުރުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ޒިންމާއިން ވަކިކުރުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށްވުރެ ދަށު
ދަރަޖައެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުން؛
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގެ
ރެކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ހިނގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ
()1

މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނާއި ،ރައްކާތެރި ހިޔާތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއި ބޮޑެތި
މީހުން ،ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާއިން ރައްކާތެރިކުރާންވާނެއެވެ.

()2

މަރުކަޒުތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ
ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކޮށް ،އެކަމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި ،އެ މަރުކަޒަކީ ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުން ރައްކާތެރިވެގެންވާ މަރުކަޒުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ
އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ވެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

()3

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަރުކަޒަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އެއިން ކަމެއް ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ،މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް
ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ:
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(ހ)

މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ މަރުކަޒެއްގެ
ވެރިޔެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު
ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކަން؛

(ށ)

މަރުކަޒަކުން ޖާގައެއް ހޯދޭނީ ނުވަތަ އެ ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް އަވަސް ކޮށްދޭނީ،
އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިޔަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ބަލައިގަތުމުންކަން؛

(ނ)

މަރުކަޒުތަކުން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަކިކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތައް ވަކިނުކޮށް ބައިތިއްބާނެކަން.

(ރ)

މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްނަމަ ،އެ ތަނެއްގައި ،ތިބޭ
ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ލުޔެއް
ލިބޭނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ބަލައިގަތުމުންކަން.

ނޯޓު“ :މަރުކަޒު” ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ޖަލުތަކާއި ،ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ
ތަންތަނާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނާއި ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒުތަކާއި ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ،ކުޅިވަރާބެހޭ މަރުކަޒުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި
އެނޫންވެސް ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ތަންތަނަށެވެ.
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަހަރެންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟
ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އެ ކޮމިޓީން ބެލުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި ،އޭނާ ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ލިބިގެންވެއެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށްވެސް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލާއި ،މައްސަލައިގައި ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ
ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެކަން ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެ؟
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެގެން  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ .ކޮމިޓީއަށް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ސީދާ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އަހަރެންނާމެދު ތަފާތުކުރެވިދާނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތަކާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން،
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭނެކަން ދޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ބައްޓަންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލަކާ
ގުޅިގެން ބެލޭ މައްސަލައެއްގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެ ސަބަބަށްޓަކައި ވަޒީފާ ލިބުމުގެ
ފުރުޞަތުން ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ޙައްޤަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުން
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެނޫންވެސް ޙައްޤަކުން މަޙްރޫމްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އަހަރެންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ޖިންސީ މާނައެއް ދޭހަވާފަދަ އިބާރާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް ސަމާސާ
ވާހަކައެއް ބުނި .ބައެއް މީހުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުނު .އެކަމަކު އަހަރެންނަށް އެ ސަމާސާ މަޖާވި .އެކަމާ
ގުޅިގެން އޭނާއަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން އިންޒާރެއްދިން .އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތަ؟
އާނއެކެވެ .ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރުން މާނަކޮށްފައި އޮތްގޮތުން ،އެ ދެއްކި ވާހަކައިން ސަލާމަތް
ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް ދޭހަވާނަމަ އެވާނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށެވެ .މަސައްކަތްކުރާ
ތަނުގައި ޤާއިމުކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ
ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަހަރެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާ ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީއެއް ނެތް .ދެން
އަހަރެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ކޮންތާކަށް؟
ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިނުވާ ތަންތާނގައި ހިނގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ
ޢަމަލުތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ،ސީދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް ނެތިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިތާ  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް އެމީހަކާ
ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ގޮތުން
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ކުރެވުނު ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގާދިޔަތާ  12މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ .ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ކުޑަކުއްޖަކަށް  18އަހަރު ފުރުމަށްފަހު  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ކަންހިނގާނީ ކިހިނެއް؟
•ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެގެން  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާނެއެވެ .ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޢާންމު މަޞްލަޙަތެއް
ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ޢާންމުންނަށް
ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
•ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ ،ޢަދުލު އިންޞާފު
ޤާއިމުކުރުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ މިންގަނޑުން
(ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ލުއި މިންގަނޑަކުން) ނެވެ.
•ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އަހަރެންގެ ޝަކުވާ ރައްދުވަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް .އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންނާ ދެކޮޅަށް
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފާނެތީ ،އަދި އަހަރެންގެ ޝަކުވާ ރަނގަޅަށް ނުބަލާފާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ .އަހަރެންނަށް
ހެދޭނީ ކިހިނެއް؟
ކަންބޮޑުނުވާށެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
މިހާލަތުގައި ކޮމިޓީން ކަންކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ:
(ހ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ޝަކުވާއެއް ސީދާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ލަފާދިނުން؛ ނުވަތަ
(ށ) ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް އެ މައްސަލަ ބެލުމުން ތަނާޒުލުކުރުވުމާއެކު ،އޭނާ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭގޮތަށް
އެ މައްސަލަ ބެލުން؛
(ނ) ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު ،އެ ތަނެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އެ
ތަނެއްގެ އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ވެރިޔަކު ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.
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އަހަރެންގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ،ތަހުޤީޤުކޮށް ނިމިއްޖެ .އެކަމަކު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އަހަރެން ދެބަސްވަން،
އަދި އެ ނިންމުން އަލުން ބަލަން ބޭނުން .އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޝަކުވާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ،ކޮމިޓީން އެ
ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  180ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޓްރައިބިއުނަލްއިން
އަމުރުކުރާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އެ ޢަމަލުތަކުގެ ކުޑަބޮޑު
މިނަށް ބަލައި އަންނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ:
(ހ)

މައްސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމެއް
ކަމަށް ނިންމައި ،އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު
ނުކުރުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން؛

(ށ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުގެ
ސަބަބުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާނަމަ އެ ޙައްޤެއް
އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުން؛

(ނ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ
އެފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން؛

(ރ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުގެ
ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން؛

(ބ)

ޓްރައިބިއުނަލަށް އަޅަން ފެންނަ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވެއްޖެ ފަރާތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން
އަންގާ އެންގުމަކާ އެފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭގޮތަށް އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން
ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި .ބަދަލު ހޯދުމަށް އަހަރެންނަށް
ދަ ޢު ވާ ކު ރެ ވި ދާ ނެ ތަ؟
އާނއެކެވެ .މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ
ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަކަށް
ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ،އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ:
(ހ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން؛

(ށ)

އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ ވާޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން؛

(ނ)

އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ގެއްލިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް ނުވަތަ
ލިބިފައިވާ މާއްދީ ގެއްލުން؛

(ރ)

އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް
ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު؛

(ބ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ.

އަހަރެން މަސައްކަތްކުރަނީ އަހަރެންނަށް ގޯނާކުރި މީހާއާ އެއް އޮފީހެއްގައެއް ނޫން .ނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ
މާހައުލުގައި އޭނާ އަހަރެންނަށް ގޯނާކުރި .އަހަރެންނަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އޮންނަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމީޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އަހަރެންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުދީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއެކު ގުޅުން ބާއްވާ މުވައްޒަފަކަށް އެ މަޤާމު ދީފި.
މިއީ ޖިންސީ ގޯނާ ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުންތަ؟
އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ މި ހާދިސާއަކީ ވަކިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކަށްވާނަމަ ،އެކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
އެތަނެއްގައި ވަޒީފާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބެނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ
ޢަމަލުތަކަށް ރުހިޤަބޫލުވެގެންކަން އެއީ އެތަނުގައި އާންމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލުކަން އެންމެންނަށް އެނގޭނަމަ،
އެއީ ޖިންސީ ގޯނާ ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުމެވެ .ތިބާގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ
ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ތިބާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޖިންސީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން
ބަދަލު ހޯދުން

ޖިންސީ ކުށްތަކާގުޅޭގޮތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން
ޖިންސީ ކުށެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ،އަހަރެންނަށް ލިބޭން އޮތީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއް؟
ރޭޕްކުރުމުގެ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އަނިޔާއާ
ގުޅިގެން ،އިޤްތިޞާދީ ބަދަލާއި ،ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު އެފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބޭ މީހަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ޢަދަދު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާނީ ހިނގި ހާދިސާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
އަދި ބަދަލު ނަގައިދޭވޭނީ ކުށުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނެއެވެ:
އެ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަރުވާކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން
ހޯދަމުންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭނެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު.
ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ ދާއިރާ ތަންކޮޅެއް ފުޅަލެވެ .އޭގެ ތޭރޭގައި:
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު.
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ގުނަވަނެއް ނެތިދިއުމުގެ ސަބަބުން
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު.
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ގުނަވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ
ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު.
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ގުނަވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ ގުނަވަނެއް ނެތިދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން ދިރިއުޅެމުން އައިގޮތަށް ދިރިއުޅެން
ކުރިމަތިވާ ހުރަހުގެ ބަދަލު.
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ،އެ އަނިޔާގެ ފަހުން ދިރިއުޅުމުގައި
ތަހައްމަލުކުރި ތަދާއި ވޭނުގެ ބަދަލު.
•އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ވަޒީފާއެއް ލިބުމަށް ހުރި
ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު.
•މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު.
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ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ

ެންޑަރ އިކުއަލިޓީ
ޖެންޑަރ އަކީ ކޮބާ؟
ޖިންސަކީ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޠަބިޢީ ސިފަތަކުން ދެނެގަންނަ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ޖެންޑަރ އަކީ،
އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޚާއްޞަކުރާ ސިފަތައް ނުވަތަ ދޭ
މާނަކުރުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދޭ ދައުރާއި،
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ނިސްބަތްކުރާ އުޅުމާއި ،މަސައްކަތާއި ،ފުރުސަތުތަކާއި އެނޫންވެސް
ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
“ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ” ގެ މާނައަކީ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ،ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގެ ހަމަހަމަކަމާއި،
ފުރުޞަތުތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި ހަމަހަމަވުމާއި ،ފުރުޞަތުތަކުން ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ހަމަހަމަކަމާއި،
ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯދޭފަދަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަމެވެ.
އެނގޭތަ؟
• 2016ވަނަ އަހަރު ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނެވުނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި
ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި ،ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށެވެ .ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ،މަނާކޮށްފައިވާ
ތަފާތުކުރުންތައްވެސް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
•އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މި
ޤާނޫނުން ފުރުޞަތުދެއެވެ:
°މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަކި ޖިންސެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން؛
°ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ތަފާތުވުން؛ ނުވަތަ
°އާންމު ޚިދުމަތުގައްޔާއި ،އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ނިސްބަތް
ދަށްވުން.
•މިފަދަ ބައެއް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި:
°ނަތީޖާގެ ހަމަހަމަކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް އަންހެނުންނަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށާއި،
ސިޔާސީ މައިދާނުގެ އެކި ފަންތީގައި އަންހެނުން ތަމްސީލުވާ މިންވަރު މަދުވުން ޙައްލުކުރުމުގެ
ގޮތުން ،އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ބާރާއި ވަސީލަތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް އަލުން
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މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން
އެކަމާގުޅޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ،އަދި އެއް ކަމަކަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިކަން
ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ،ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ
ފަރުދުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުން ،ނުވަތަ
ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ހިންގުން؛
°މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް
ދިނުން؛
°އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލަކުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ
ރައްކާތެރިކަމެއް ދިނުން.
•އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައި އެމީހެއްގެ ޖިންސަށް ބަލައި ތަފާތުނުކުރެވޭނެކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  17ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
•ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަވާނެކަމާއި ،ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފައިދާ އެންމެންނަށްވެސް
ހަމަހަމައަށް ލިބޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
•އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށްކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ މުޢާޙަދާ އާއި ،އެ މުޢާޙަދާގެ
ދަށުން ހަދާފައިވާ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން އިލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް
އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެއިންސްޓް ވިމެން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ  187ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ
ހިމެނެއެވެ .މި ދެ މުޢާޙަދާއަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ،މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ މައި އަދި ތަފްޞީލީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލިޔެކިޔުންތަކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ މި މުޢާހަދާ ނެގެހެއްޓޭގޮތަށެވެ.
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް:
()1

އިޤްތިސާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި،
އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ،ވަކި ޖިންސަކަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،
ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން؛

()2

އިންސާނީ ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުން؛

()3

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ތަންތަނުންނާއި،
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުންނާއި
އަދި ޢާންމު ފަރުދުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
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()4

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ،ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އަދި ޘަޤާފީ ގޮތުން ޖެންޑަރ
އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

()5

އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

()6

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

()7

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބާރުވެރިކުރެވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ދެ ޖިންސުގެ
މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ،ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ޤާނޫނުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ ތަފާތުކުރުންތައް
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގައި  5ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުން މަނާކުރެއެވެ .އެއީ:
•ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ސީދާ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުކުރުން
•ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ނުސީދާ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުކުރުން
•ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން
•ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުން
•އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ޖެންޑަރ އަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮބާ؟
އެކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ ،އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ،އަންހެނުންނާއި
ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަށް އޮތް ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނެތިގެންދާ ގޮތަށް
އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޖިންސަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް ބިނާކޮށް ،ވަކި ކަމަކުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ،ނުވަތަ ވަކި
ކަމެއް މަނާކުރުމަށް ،ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގައި ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ތަފާތުކުރުމަކީ ޖެންޑަރ
އަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމެވެ.
ސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން
ނަމުންވެސް

އެނގޭފަދައިން،

މިއީ

ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން
ވަރަށް

ސީދާގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުމެކެވެ .އޭގެ
ތެ ރޭ ގަ އި :

މިބާވަތުގެ

ތަފާތުކުރުމަކީ،

ހީވެފައި

އޮންނަ

މިންވަރަށްވުރެ އާންމު ކަމެކެވެ .މިއިން އެއްވެސް
ކަމެއް

ތިބާއަށް

ކުރިމަތިވެފައިވޭތޯ

ބަލާލާށެވެ:
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•ގަވާއިދެއް ގައި ،ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން

•ވަކި ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ

ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްގައި ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ޢަމަލުކުރަމުންދާ

އެކުލަވާލެވުމުގެ

އެފަދަ ކަމެއްގައި ،ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުމުގައާއި

ހުރި

އަދާކުރުމުގައި

ޒިންމާތައް

ކުރިން

އަންހެނުންނާއި

އުސޫލެއް

ނައްތާލުމަށްޓަކައި

ބޭއިންޞާފު

ކަންކަން

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރަށް

ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ފެންނަން

ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ވަކި

ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛

ނަތީޖާތަކެއް

އޮންނަ

ތަފާތުކުރުމެއް

ޖެންޑަރއަކަށް

ނުވަތަ
•މީހެއްގެ

ހަމަހަމަނޫން

ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ
ޝަޚްޞީ

•ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއްގެ

ސިފައެއްގެ ސަބަބުން އެމީހަކާމެދު ފަހިކަން

ސަބަބުން ،އެކަމަކީ ނުވަތަ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ،

ކުޑަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަން

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި

އުޅުން.

މީހަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި ދެރައެއް

ކިބައިގައި

ހުންނަ

ނުވަތަ

ދަތިކަމެއް

ކުރިމަތިކުރުވާ

ކަމެއް

ކަމުގައިވުން.
“ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުމަކީ” ކޮބާ؟
އެއީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ވަކި ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،
ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުމެވެ.
ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން
ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ
ގޮތުންވިޔަސް ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މި ކަންކަމަކީ:
•ދަރިމައިވުން ނުވަތަ ދަރިމައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން
•ވިހެއުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން
•ގާތުން ކިރުދިނުން ނުވަތަ ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން
•މީހެއްގެ ޖިންސު
•ކާވެނީގެ ޙާލަތު
•ޢާއިލީ ޒިންމާ
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•ޢާންމު ގޮތެއްގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ސިފަތައް ނުވަތަ އެ ޖިންސަކަށް ނިސްބަތް ނުކުރާ
ސިފަތައް
•ޢާންމުކޮށް ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ،އަދާކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރަށް ނުވަތަ އަދާނުކުރާ ކަމަށް
ބެލެވޭ ދައުރު
•އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެތިގެންދާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުތައް
•ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުތައް
•ވަކި ޖިންސެއް އިސްވާކަމަށް ނުވަތަ ދަށްވެގެންވާކަމަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ނުވަތަ ސަޤާފީ ގޮތުން
ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރުންތައް
އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ
އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަކީޖެންޑަރ އަށް ބަލައި ކުރާ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް؟
އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް އަންހެނަކާމެދު ހިންގުމަކީ ،އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއެއް
ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
•ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ
ޢަމަލެއް؛
•ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕްކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ
އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
•ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ހާނިއްކަ ލިބޭ ޢަމަލެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ
ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
•މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން؛
•އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން؛
•އަމިއްލައަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން؛
•ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުން؛
•އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ނަހަމަގޮތުގައި އެމީހުންގެ ބޭނުން ހިފުން؛
ނުވަތަ
•އެހެން ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް އަންހެނަކާމެދު ހިންގުން.
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އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހުރިހާ

ސަރަހައްދެއްގައިވެސް

ދިރިއުޅޭ

އަންހެނުންނަށް

ހަމަހަމަ

ފުރުސަތުތަކެއް

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރާއި ،ލޯކަލް
ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް
•ތަރައްޤީއަށް ރޭވޭ އެކި ކަންކަން ފަރުމާކުރުމާއި ،ތަފްޞީލުކުރުމާއި ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި
އެމީހުންގެ ޢަމަލީ ޙިއްޞާއޮތުން؛
•ޙަޤީޤީ މަންފާ ލިބޭ މިންވަރުގެ އަދި ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތާއި ،ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތާއި،
ކައުންސެލިންގ އަދި ޢާއިލާ ރޭވުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބުން؛
•އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސީދާ މަންފާ އެހެން ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން
ލިބުން؛
•އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބުން؛
•ސެލްފް ހެލްޕް ގްރޫޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ
މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން
އެއްހަމައެއްގައި ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން؛
•މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛
•އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މާލީ ފެސިލިޓީތަކާއި ،މާކެޓްކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ،އެކަށޭނަ
ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ،މުދަލުގެ މިލްކުރެވިކަމަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި
އޮތުން؛ އަދި
•ގޯއްޗާއި ،ނަރުދަމާއާއި ،ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ،ދަތުރުފަތުރާއި މުއާޞަލާތު ހިމެނޭ ގޮތުން،
އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމެއްގެ މަންފާ ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން.
މުއައްސަސާތަކާއި ،ފަރުދުންގެ ޒިންމާ
ދައުލަތާއި ،ވިޔަފާރި ތަންތަނާއި ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް (ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ)،
މީޑިއާ ،ތައުލީމީ އަދި މާލީ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިސާދީ ދާއިރާގެ ޒިންމާތައް ޖެންޑަރ
އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ތަފްސީލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
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ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ތަންތަނުގެ ޒިންމާތައް
()1

ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން

()2

ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން

()3

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުސަތުގެ ހަމަހަމަކަން ކުރިއެރުވުން .މީގެ ތެރޭގައި ވަކި
ޖިންސަކަށް ކުރިމަތިވާ ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ނައްތާލުމާއި ،ފުރުސަތުގެ ހަމަހަމަކަން
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ނަތީޖާގެ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް
ލިބިގަތުމުގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ބޭނުންޖެހޭ ކަންކަމެއް ވާނަމަ ،އެފަދަ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ޢާންމު ޚިދުމަތާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ
ބައިވެރިވުން މަދުކަމަށްވާނަމަ ،އެ ޖިންސުގެ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން ހިމެނޭ.

()4

ވަކި ޖެންޑަރއަކާމެދު މުޖުތަމަޢުގައި ގެންގުޅޭ ނޭދެވޭ ތަޢައްސުބު ނައްތާލުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނާއި
ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމާބޭހޭ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ކުރިއެރުވުން

އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ތަފާތުނުކުރުން
ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރާންވާނެއެވެ:
()1

ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ކަމުގައި ވީތީ ،އެފަދަ މީހަކަށް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން؛

()2

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ކަމުގައިވީތީ ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހުއްޓާނުލުން؛

()3

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،މީހެއްގެ ޖިންސަށް ބަލައި ،އެމީހަކަށް ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއް
ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ނުކުރުން؛

()4

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކާމެދު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މީހަކާމެދު ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ޖިންސީ ގޮތުން ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ފުރައްސާރައާއި ގޯނާ ނުކުރުން.

ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް
()1

ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުން؛

()2

އެއް ތަނެއްގައި ،އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ
ދިނުން؛
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()3

އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ
އަގަށާއި ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ،
މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެދެފަރާތުގެ މެދުގައި
ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން؛

()4

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވުން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި،
ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެފަދަ
ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ނުހުޅުވުން؛

()5

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން މަދުން ކުރިމަތިލާފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު،
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި
އިޝްތިހާރުތައް ލިޔުން؛

()6

އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި އަދި އަންހެނުންނަށް
މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން؛
އަދި

()7

ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުން އަރައިގަނެ ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ
ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

މީޑިއާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ،މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ
މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ
މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ބޭއްވުމުގެ އަސާސް ކުރިއަރުވަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރާންވާނެއެވެ:
•އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަމުގެ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުން؛
•ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެންމެންނަށްވެސް އެއް ހަމައެއްގައި ޙައްޤާއި ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލުކުރުން؛
•ޠަބީޢީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބައިގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ،އަންހެނުންނަށާއި
ފިރިހެނުންނަށް މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ދައުރެއް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި ތަމްސީލުކުރުން.
ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ ،ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ:
()1

ތަޢުލީމުގެ މަންހަޖުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން ބޭއްވުމުގެ
އަސާސްއާއި ،އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ،އެއްހަމައެއްގައި ޙައްޤާއި ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ބައެއް ކަމަށް
ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުން؛
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()2

ޠަބީޢީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބައިގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،ތަޢުލީމުގެ
މަންހަޖުގައާއި ކިޔަވައި ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޚާއްޞަ
ދައުރެއް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި ތަމްސީލުކުރުން؛

()3

ތަޢުލީމު ލިބިގަތުމުގައާއި ،އެއިން ފައިދާ ހޯދުމުގައާއި ،ތަމްރީނުވުމުގައާއި ،ދަސްކުރުމުގައާއި،
ހުނަރުތައް ލިބިގަތުމުގައާއި ،މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގައާއި ،ސައިންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މާއްދާތަކުން
ފައިދާ ލިބިގަތުމުގައާއި އީޖާދުކުރުމުގައި އަދި އައު ގޮތްތައް އުފެއްދުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި
ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

()4

އަންހެންކުދިންނަށާއި ފިރިހެންކުދިންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފުރާވަރަށް އަރާ ޢުމުރުގެ
ކުދިންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

()5

ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ،ކިޔެވުމުގެ ބޭރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކޮށް،
އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ،އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި
މަންފާ ލިބިގަތުމަށް ބާރު އެޅުން؛

()6

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި
ޓީޗަރުންނަށާއި ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ
ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި

()7

ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ނުވަތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ތަންތަނުގައި
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވައި ،އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން.

މާލީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ
އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މާލީ ވަސީލަތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް
މާލީ ފެސިލިޓީތައް ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ،މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުންނާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ
މުއައްސަސާތަކުން ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާ
()1

ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފިރިހެނުންނާ އެއްހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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()2

ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުމާއި އިސްނެގުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ތަމްރީނު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގައާއި ،ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ގިންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރުމުގައާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ވުމުގައި ،ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،އެއިރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައާއި ،އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގައި،
ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ،
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ބާރުވެރިކަން
އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގައާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި
އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ .އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ،ފެންނަ ފެނުމަށް އަންހެނުންނާއި
ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން އޮތް ނަމަވެސް ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ފިރިހެނުންނަށް ވަކި
ދައުރެއް ދެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ،އަންހެނުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
ދެނެގަނެ ،އެ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުމަކީ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބޯހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް
އި ސް ކަ ން ދި ނު ން
ބޯހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލުމުގައާއި ،ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ
ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން މަންފާ ލިބުމުގެ ޙަޤީޤީ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް
ހަމަހަމައަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތާއި އަދި ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް
ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އަންނަނިވި
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެއެވެ:
•ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
•ޢާއިލާގެ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ މަޢުލޫމާތު؛
•ޢާއިލާ ރޭވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ
މިނިސްޓަރު އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރާންވާނެއެވެ:
•އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ،އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް
މިނިސްޓްރީގައި ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފެއްދުން؛
•ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާއި ،އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން؛
•ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގައި ޒިންމާތައް މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތައްފަދަ ކަމާގުޅުންހުރި
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުން؛
•ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ޤައުމީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށަށް އެ މަސައްކަތްތައް ގެނެސް ހިންގައިދީ ،އެންމެ ކުރީ
ސަފުގައި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ،މަސައްކަތްކުރުން.
މިނިސްޓްރީން އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލާންވާނެއެވެ:
•ޖެންޑަރ އީކިއަލިޓީގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުން؛
•ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،މި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ،ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކު ގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،ކޮންމެ
ދެއަހަރަކުން އެއްފަހަރު ،އެ ސިޔާސަތާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ،މުޠާލިޢާ ކުރުން؛
•ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ،ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ،ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް
އަންހެނުންނަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ފަރުމާކޮށް ،އެ
ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުން؛
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•ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ނުވަތަ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް ކަމާބެހޭ ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން؛
•ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ،ނުވަތަ ވަކިވަކި ޖަމާޢަތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން؛
•ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަނެ އެކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ކުރާ
ތަފާތުތައް ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ތަފާސްހިސާބުތައް ދެ ޖިންސު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެއްކޮށް އެކުލަވާލުން؛
•އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢާންމުކަމާ ،އެފަދަ އަނިޔާކުރުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި އެކަމުގެ
ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ،ހޯދަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް
ހޯދުމާއި ،އޭގެ ތެރެއިން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުން؛
•ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތުގެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛
•ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ނިޒާމެއްގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭނެ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން؛
•ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާތްތަކާއި ،ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ލަފައާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
އަހަރެން

މިހާރު

އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

ދިންފަރާތުން،

ތަފާތުކުރުންތައް

ނައްތާލުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައެއް ނުވޭ .އަދި އަހަރެންގެ މެނޭޖަރު ޢަމަލުކުރަނީ
އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ފިރިހެނުންނަށް އިސްކަންދީގެން .އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ،އެފަރާތުން
ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބުނު މީހަކަށް ނުވަތަ ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވި މީހަކަށް
ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން ،ކުންފުނިން ނިންމި ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނުވަތަ
އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .ކުންފުންޏާމެދު ކުރާ ޝަކުވާ ބަލައި ،އެ ޝަކުވާއާމެދު 30
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ 30 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާދޭ
ފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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( )7ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާނީ ކޮންކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް؟
ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުން ބިނާވާނީ އަންނަނިވ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ:
•މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛
•ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަނޑައެޅޭ ހިނދުގައި ،އެކަން ބިނާވެގެންވާ ސަބަބުތައް؛
•ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިނުވާކަން ކަނޑައެޅޭ ހިނދުގައި ،އެކަން ބިނާވެގެންވާ ސަބަބުތައް؛
•ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަނޑައެޅޭ ހިނދުގައި ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ
ފިޔަވަޅުތައް؛
•ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަނޑައެޅޭ ހިނދުގައި ،އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާ ފަރާތް
 12,000/ރުފިޔާއާއި  50,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަހަރެންނަށް ލިބިދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއް؟
ބަދަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ .ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއިން އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ނިންމާނެއެވެ:
()1

ބަދަލު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުން؛

()2

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ބައެއް ކަންކަމަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުން؛

()3

ކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީފައިވާ ޙާލަތާ އެއްގޮތް ޙާލަތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،ކުރިން ދިމާވި
ޙާލަތުގައި ނަގައިދިން ބަދަލާ އެއްގޮތް ބަދަލެއް ނަގައިދިނުން.
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ތަފާތުނުކުރުން
ކުއްޖާގެ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނަޞްލަށް ،ނުވަތަ ކުލައަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ ބަހަށް،
ނުވަތަ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ،ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ
ޢާއިލާއަށް ،ނުވަތަ އުފަންވީ ރަށަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ،ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ
ކިބައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް
ބިނާކޮށް ،އެއްވެސް ކުއްޖަކާމެދު ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ދިރިއުޅުމާއި ،ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ދިރިހުރުމާއި ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު ،އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ލިބިގެންވެއެވެ.
ކުޑަކުދިންނަށް

ދުޅަހެޔޮ

ޞިއްޙަތެއްގައި

ދެމިތިބޭކަމާއި،

އަދި

އަނިޔާއާއި

ގޯނާއިން

އެކުދިން

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޢާއިލާއާއި އެކުދިން ދިރިއުޅޭ
މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތްތަކާއި ،ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދިނުން
އަންނަނިވި އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ:


ކުއްޖާ އެކަމާމެދު ދެކޭ ގޮތް



ކުއްޖާގެ އަމިއްލަވަންތަކަން



ކުއްޖާ ޢާއިލީ މާޙައުލެއްގައި ދެމިހުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ ކުއްޖާއާ
ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން



ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،ސަލާމަތްތެރިކަން



ސިއްހަތު



ތައުލީމު



ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙާލަތު.
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ރަޢުޔު ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤު
އަމިއްލަ ރަޢުޔެއް އުފަންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ،އެ ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި،
ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުއްޖަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެކުއްޖާގެ ރަޢުޔު
ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
އަޅާލުމާއި ހިމާޔަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤު
ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ،ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ކުއްޖާގެ
ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވާ
ޙައްޤެކެވެ .އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ .ނަމަވެސް ،މި
ޙައްޤުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޖިންސީގޮތުން ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފުމާއި ،ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުން
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ،ޖިންސީގޮތުން އެކުއްޖެއްގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންހިފުމާއި ،އެކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުން
ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކުއްޖެކެވެ.
އަނިޔާއާއި ،ގޯނާކުރުމާއި ،އަޅާނުލުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުން
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް އެކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ އެންމެހައި ގޯނާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކުއްޖެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެންމެހައި ބާވަތެއްގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި،
ގޯނާކުރުމަކުންނާއި ،އަޅާނުލުމާއި ،އިހުމާލުވުމާއި ،ނުބައިކޮށް ހިތުމާއި ،ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމާއި ،ޖިންސީ
ގޯނާކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަނިޔާއާއި ގޯނާ ލިބެމުންދާ ކުދިން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަންކަމާމެދު ނުވަތަ
އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތާމެދު އަޅާނުލުމަކީވެސް އެކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމުގައި
ބެލޭނެއެވެ.
ނޭދެވޭ އިޖުތިމާއީ އަދި ސަގާފީ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށާއި ،ކަރާމާތަށާއި ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާ ފަދަ އެންމެހައި
އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.

100

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ،ނަމާއި ގައުމިއްޔަތުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އުފަންވުމާއެކު ،ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ނަމެއް ލިބުމާއި ،އެކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް،
ދިވެހިރައްޔިތުކަން ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ކިބައިން
ދިވެހިރައްޔިތުކަން

ނިގުޅައެއް

ނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ،އެކުއްޖެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުމުގެ ޙައްޤާއި ،އެ
މަޢުލޫމާތު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤާއި ،ކުއްޖާގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ޢަމަލުތަކުން
ރައްކާތެރިވުމުގެ ޙައްޤު ،ލިބިގެންވެއެވެ.
މައިންބަފައިން އެނގުމާއި ،އެމީހުންގެ އަޅާލުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމުގެ ،އަދި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން
ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަ ،އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހެދިބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ( .އެއީ ކުއްޖާގެ
މައިންބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވެން ނެތް ޙާލަތުގައި ފިޔަވައެވެ).
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
ކުއްޖާގެ އިޖްތިމާޢީ ،ރޫޙާނީ އަދި އަޚްލާޤީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ކުއްޖާގެ
ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ،ކުއްޖާގެ ޢުމުރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޞްދަރުތަކުން،
ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ،މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބި،
ފުރިހަމަ އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެކުދިންގެ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ
މިންވަރަކުން އަދި އެކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން ،އަމިއްލައަށް ކަންކަން
ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ،ޢާއިލާގެ
ފަރާތުންނާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބުމުގެ ޙައްޤާއި އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު
ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި
ޚިދުމަތް ،ލިބެންހުރި އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކުން ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ،ބަލިވުމުން ،އެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދޭނެ
ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ،ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ،ރޫޙާނީގޮތުންނާއި ،އަޚްލާޤީގޮތުންނާއި،
އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ،އެކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި
ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންގެ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަން އުނގަންނައިދިނުމަކީ
އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ.
މުދާ ހޯދައި ،މުދަލުން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ހޯދުމާއި ،މިލްކުކުރުމާއި ،ވާރުތަކުރުމާއި ،މުދަލުން
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކުޑަކުއްޖާގެ ޒިންމާތަކާއި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކުއްޖާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ ،ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން ،ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ
މައްޗަށްވެސް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ:
(ހ)

މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާއާއި އުނގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އަޚްލާޤާއި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން؛

(ށ)

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުމަށް އެންމެ އިސްކަންދީގެން ދިރިއުޅުން ހެޔޮގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުން؛

(ނ)

ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކުމެ ،އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން؛

(ރ)

އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން؛

(ބ)

ކުށްކުރުމާއި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން؛

(ޅ)

ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާ ނިކުންނާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރުން؛

(ކ)

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވާ ޖިސްމާނީ އަދި ފިކުރީ ޤާބިލުކަން މުޖުތަމަޢަށް އަދި ޤައުމަށް
ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

(އ)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން.
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މައިންބަފައިންނާ ި
އ
ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ،ކުއްޖާއަށް
އުނގަންނައިދީ ،ބަލައިބޮޑުކުރުމަކީ މައިންބަފައިންގެ އަސާސީ ޒިންމާއެކެވެ .ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި
ބެލެނިވެރިން ކުއްޖާއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ،އެކުއްޖާގެ ބަދަލުވަމުންދާ ޤާބިލިއްޔަތަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .އޭގެ މާނައަކީ ،ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވެ ،ތަސައްރަފު ފުދެމުންއަންނައިރު ،ކުއްޖާއަށް
ކަންކަން ދަސްވަމުންދާ މިންވަރަށާއި ،ކުއްޖާއަށް ޢިލްމު ލިބެމުންދާ މިންވަރަށާއި ،ކުއްޖާއަށް ކަންކަން
ފަހުމުވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުއްޖާއާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމެވެ.
އާންމުގޮތެއްގައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާތަކަކީ:
(ހ)

ކުއްޖާގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ،ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން؛

(ށ)

ކުއްޖާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކާނާއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި
ސާފުފެނާއި އެނޫންވެސް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން؛

(ނ)

ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ދިނުމާއި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދިނުމާއި ،ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ
އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،ކުއްޖާގެ ތަރައްޤީއަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

(ރ)

ވަގުތީގޮތުން މައިންބަފައިން ކުއްޖާއާ ދުރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ،ކުއްޖާގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަކާ ކުއްޖާ ބެލުން ޙަވާލުކުރުން.

ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤުވެސް އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނޯޓު :ކުއްޖާ ބަލަހައްޓަނީ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ހިނގާނެއެވެ).
ސިއްހަތު
ކުއްޖަކު

އުފަންވުމާއެކު،

މައިންބަފައިން

އެކުއްޖެއްގެ

އުފަންވުން

ޤާނޫނުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަން ނުކުރުމަކީ އިހުމާލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން
މައިންބަފައިނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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ގާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުމުގައި،
ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިން ޖެހުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ .އެ ވެކްސިން
ޖެހުމަށް އިއުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު މައިންބަފައިންނަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.
ތައުލީމު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންގެ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަން
އުނގަންނައިދިނުމަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ކުއްޖާ ސްކޫލެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ކުއްޖާ ގަވާއިދުން ސްކޫލަށް ފޮނުވުން ހިމެނެއެވެ.
ކުއްޖާގެ އަޚްލާޤާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްކޮށް ،ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް ރަޙުމްކުޑަ،
ލާއިންސާނީ އަދަބެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީގެންނުވާނެއެވެ.
އިޖުތިމާއީ
ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ،އެމީހުންގެ
ޤާބިލިއްޔަތާއި މާލީ ޙާލަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އަދާކުރާނީ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރިކަން އެއިރެއްގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.
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ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމި ީ
ލ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަކީ ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެކެވެ.
މި އިދާރާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ:
.1

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
ފޯރުކޮށްދިނުން؛

.2

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުން؛

.3

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުމާއެކު ،އެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުން؛

.4

ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް
ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން:

.5

.i

ފެމިލީ ކޮންފަރެންސިންގގެ ޚިދުމަތް؛

.ii

ކައުންސެލިންގ އަދި ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް؛

.iii

ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން؛

.iv

ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
އޭޖެންސީއާ ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރުން؛

.6

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުން؛

.7

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ފޮސްޓަރ ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

.8

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންނާއި ފޮސްޓަރކުރެވޭ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުގެ
މެދުގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމުކުރުމާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން؛

.9

ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުދިންނަށް
ބޭނުންވާ އެހީ ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

.10

އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:
.i

ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛

.ii

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛

.iii

ފޮސްޓަރކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކުދިންނާއި ފޮސްޓަރކެއަރގައި ތިބޭ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު؛
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.iv

ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

.v

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު؛

.vi

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.

.11

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުން؛

.12

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގުމަށާއި،
މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި ޢާންމުކުރުން.
މިގޮތުން ކުދިންގެ ޢުމުރާއި ،ޖިންސާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށާއި ،ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ
ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޖިއޯގްރަފިކް ސަރަޙައްދުތަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތްތަކަށް
ބަލައި ،ޑިސްއެގްރިގޭޓަޑް ޑޭޓާ ނުވަތަ ތަފްޞީލީ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ،ޢާންމުކުރުން.
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު:
އާންމުކޮށް އަމާޒުވާ ސުވާލުތައް

އާންމުކޮށް އަމާޒުކުރެވޭ ސުވާލުތައް
[ކުޑަކުއްޖާ] ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
ކުޑަކުއްޖާ އަކީ ،އުފަންނުވާ ކުދިން ހިމެނޭގޮތުން ،މީލާދީގޮތުން  18އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.
ކައިވެނިކުރެވޭނީ އުމުރުން ކިތައް އަހަރުވުމުން؟
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ކައިވެނިކުރެވޭނީ އުމުރުން
 18އަހަރުވުމުންނެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތަ؟
 16އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދޮށީ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ 16 .އަހަރަށްވުރެ
ހަގު ކުދިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތަކީ ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ތައުލީމަށް
ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ފަދަ މަސައްކަތެއްނަމަ ،ކުއްޖާ ލައްވައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުން
ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެތަ؟
ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ،އަދި އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ ،ކުޑަކުއްޖަކު
ހައްޔަރެއް ނުވަތަ ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކު ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހި ،އެފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޖަލަށް ލެވިދާނެތަ؟
އުމުރުން  15އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ ކުށުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އޭގެ
ބަދަލުގައި އެކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރެވޭނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް
ކުރާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ދެވޭ އެއްވެސް އަދަބަކީ
ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،ނުވަތަ ކުއްޖާ ލަދުގަންނާނެ ފަދަ ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާވެރިކަމެއް
އެކުލެވޭ އަދަބަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވިދާނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .ސަބަބަކީ ކުޑަކުދިންނަކީ ،ބޮޑެތި މީހުންނާ އެއް މިންވަރަކަށް ހެދިބޮޑުވެ ،ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ
ބައެއް ކަމު ގައިނުވާތީއާއި ،އެކުދިންނަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނާއި ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން
ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  35ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީއެވެ .މަރުގެ އަދަބުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެވޭނީ އެ ކުށަކަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ ހަތަރުބަކުޅަ ތިންބަޔަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަބެކެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހޭގޮތުން އާންމުކުރެވޭނީ ކިހާ މައުލޫމާތެއް؟
ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަކަށް ،ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
އާންމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިންނާއި ،އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އަންނަނިވި މައުލޫމާތު
ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ:
ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެކުދިންގެ ތަސްވީރެއްފަދަ އެއްޗެއް.
ނަމަވެސް ،ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ،ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން
ނުވަތަ ޗިލްޑްރެންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ހުއްދަކުރާ މިންވަރެއް ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.
ކުޑަކުއްޖަކު އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައި؟
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައިވާ ކުދިންނަކީ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން
ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ:
()1

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިނުވާ ގޮތަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުދިން؛

()2

ކުއްޖާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އިހުމާލުވެފައިވާ
ބެލެނިވެރިންނާއެކު ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން؛

()3

ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކުދިން؛

()4

މަސްތުވާ އެއްޗަކަށް ދެވިހިފާފައިވާ ،އެކަމަށް ފަރުވާހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައިވާ ކުދިން؛

()5

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް
ވެދާނެ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން؛
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()6

ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ
މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ އެފަދަ މާޙައުލަކަށް ތަޢާރުފުކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ
ޙާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދިން؛

()7

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާ ކުދިން.

އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖަކު ހުރިކަން އެނގޭނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރާށެވެ.
އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ހުރިކަން އެނގޭނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަން
ރި ޕޯ ޓު ކު ރެ ވި ދާ ނެ ތަ؟
އާނއެކެވެ .އަދި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ތިބާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ގާނޫނީ ގޮތުން ،އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ކުޑަކުދިން (ތިޔައީ އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނުވަތަ ގޯނާއެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްނަމަ،
އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކާ އެކަން ހިއްސާކޮށް ،އަވަހަށް އެހީ ހޯދާށެވެ)؛

(ށ)

މައިންބަފައިން؛

(ނ)

ތިމާގެ މީހަކު؛

(ރ)

އަވަށްޓެރިން؛

(ބ)

ކުއްޖާގެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފެއް؛

(ޅ)

ކުއްޖާގެ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް؛ އަދި

(ކ)

އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އެނޫންވެސް ފަރާތެއް.

މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަހަރެންނަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟
ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން،
ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ނުވަތަ އޭނާއަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ފަދަ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،ތިންވަނަ
ފަރާތަކާ ޙިއްސާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިބާއަށް އަންނަނިވި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ:
(ހ) ރިޕޯޓުކުރި ކުރުމަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލުން؛ އަދި
(ށ) ރިޕޯޓުކުރި ފަރާތާމެދު ،ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން.
ރިޕޯޓެއް ކުރުމުން ،ކުއްޖާއާމެދު އަމަލުކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
ތިބާގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ،ދެން ކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ތިބާއަށް ،ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވިސް އިން ދޭނެއެވެ .މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
އަދި ބޭނުންޖެހިއްޖެނަމަ ،ކުއްޖާގެ އިތުރުން ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއަށްވެސް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ
ބާއްވައި ،އެހެން އިދާރާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ ،އެކަމެއް އެ އިދާރާއަކަށް
އަންގާނެއެވެ .ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަރިވިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރިޕޯޓުކުރި މައްސަލައަކީ އުފަންނުވާ ކުއްޖަކާބެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަރިވިސްއިން އެކުއްޖާގެ މައިމީހާއަށާއި ބައްޕައަށް އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ،މައިމީހާއަށް
އެކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ.
މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނަމަ ،މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ޗައިލްޑް އެންޑް
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވިސްއާ ހިއްސާކުރާނެއެވެ.
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ތަހުގީގު މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ:
ކުޑަކުއްޖާއަކީ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަށް
ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަރވިސް އަށް ގަބޫލުކުރެވުން

ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް އިންކުއަރީ
އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން

ކުޑަކުއްޖާއަކީ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން
ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމަށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އަށާއި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގައި ،ކުއްޖާގެ

ރިޕޯޓުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ކުޑަކުއްޖަކާ
ދެކޮޅަށް ކުށުގެ އަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަރވިސް އަށް ތުހުމަތުކުރެވުން

މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް
މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކައި
ލަސްކުރުމެއްނެތި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅުން
ވަގުތީ އެސެސްމަންޓަކީ ކޮބާ؟
ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓެއް ކުރުމުން ،އެކުއްޖާގެ
ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެއިން މުއައްސަސާއަކުން ސޯޝަލް އިންކުއަރީ އެސެސްމަންޓެއް ހަދާނެއެވެ.
ވަގުތީ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ރުހުން ނުދީފިނަމަ ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް އެފަދަ ވަގުތީ
އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހޯދިދާނެއެވެ .ވަގުތީ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ކޯޓުން
ކުރާ އަމުރުގެ މުއްދަތު  5ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މި
މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވަގުތީ އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގައި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އަށް ލިބިގެންވާ
ބާރުތަކަކީ ކޮބާ؟
ވަގުތީ އެސެސްމަންޓެއްގެ ދަށުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ:
()1

ކުއްޖާއާ ގުޅުން ބަހައްޓަމުންދިޔުމަށް؛

()2

ކުއްޖާއަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ ،ނުވަތަ ބައްޔެއް ވެފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ ،ކުއްޖާއަށް
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންތައް ހެއްދުމަށާއި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް؛ އަދި

()3

ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލަކީ ،ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ކުރިމަތިވެފައިވާ
ނުރައްކަލެއްނަމަ ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި މެނުވީ ކުއްޖާއާ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ
ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވުމަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އެންގުމަށް.

ވަގުތީ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އަށް
އަހަރެންގެ ގެއަށް ،ނުވަތަ ސްކޫލަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ވަދެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .އެގޮތުން ތަނަކަށް ވަންނަނަމަ އަންނަނިވި ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ:


ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް އެ އޮފިސަރަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުން؛



އެތަނަކަށް ވަނުމަށާއި އެތަނަށް ވަދެ އެތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ އަމުރުގެ
ކޮޕީ އެތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ދިނުން؛



ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެ އޮފިސަރު އެތަނަށް ވަދެ އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޖާ
ހޯދުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާކަން ބުނެދިނުން.

ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އަށް ކުއްޖަކު އެވަގުތު ހުންނަ މާހައުލުން
ވަކިކޮށް އެހެން ތަނަކަށް ގެންދެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ތަހުގީގުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާއަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކުއްޖެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށެވެ .މިގޮތުން އެޅޭނެ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ ހުރި މާޙައުލުން ކުއްޖާ ވަކިކޮށް ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި،
ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުން ވަގުތީގޮތުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

122

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކީ ކޮބާ؟
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކީ ،ވަގުތީގޮތުން އެހެން ފަރާތަކާ ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކު ،އެކުއްޖާގެ
މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ އެކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ދާއިމީ އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހެންދެން ،އެކުއްޖާ ވަގުތީގޮތުން ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ
ކިބައިގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް ،ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރެކެވެ.
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަށް ނެރެދެވޭނީ ކޮން އިރަކު؟
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރޭނީ ،އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކީ ،އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން
ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު ،އެކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގައި އެކުއްޖާ
ބަހައްޓައިފިނަމަ ،އެކުއްޖާއަށް އިތުރަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައެވެ.
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުން ،ދައުލަތުގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބާ؟
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ވުޖޫދުގައި އޮތްހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.


ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛



ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ،އެކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން
އުފުލުން؛



ކުއްޖާއާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،އެކުއްޖާއަށް އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛



އަމުރުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ކުއްޖާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކީ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށްވާނަމަ،
އަދި ކުއްޖާ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ ،ކުއްޖާއަށް މައިންބަފައިން/ބެލެނިވެރިންނާ
ބައްދަލުކުރެވޭނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައި؟
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ މުއްދަތުގައި
އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު އެ ސަރވިސްއިން ކުއްޖާއަށް
ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ އެކުއްޖާއަށް މިކަމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިކަން ބިނާވެގެންވަނީ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތާއި،
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ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހުރިހާ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީތަކުގައި ކުދިން ބައިތިއްބާނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައި؟
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީތަކަކީ ދައުލަތުން ވަގުތީގޮތުން ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
މިނިސްޓްރީން ގާއިމުކުރާ ރެސިޑެންޝަލް ފެސިލިޓީތަކެކެވެ .އަންނަނިވި ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދިން
އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރ ފެސިލިޓީތަކުގައި ބޭތިއްބިދާނެއެވެ:
(ހ)

ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި ،މައިންބަފައިންނާއި،
ބެލެނިވެރިން އިހުމާލުވެގެން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން ،ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
ކުޑަކުދިން؛

(ށ)

ޤާނޫނީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ
ޖަލުގައި ތިބި މީހުންގެ ކުދިން؛

(ނ)

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ،އެކުއްޖާގެ ބަލީގެ ސަބަބުން ޢާއިލާގެ
ތެރޭގައި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގުޅެވޭ ވަރަށް ބަލި ޙާލަތު ގޯސްވެ އެކުއްޖާގެ ފަރާތުން
ބަޔަކަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުރައްކާވެދާނެ ޢަމަލުތައް ކުރާ
ކުއްޖެއް؛

(ރ)

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިން
ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ކުދިން؛

(ބ)

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން؛

(ޅ)

އެހެން ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ ނުވަތަ ނުކުޅެދިފައިވާ ޝަރުޢީ
ބަލަދުވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން؛

(ކ)

ޔަތީމު ނުވަތަ މިސްކީނު ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ އެއްވެސް ބަލަދުވެރިޔަކު ދުނިޔޭގައި ނެތި
އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުދިން؛

(އ)

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުދިން.

ފޮސްޓަރ ކެއަރ އަކީ ކޮބާ؟
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ،ތަފާތު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ
ޙަވާލުކުރެވެން ނެތް ކުދިން ބަލަހައްޓައި ،ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ،ބަލައިބޮޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
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އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަކީ ފޮސްޓަރ ކެއަރ އެވެ .ފޮސްޓަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ
ރައްކާތެރިކަމާއި ،ހިމާޔަތާއި އަޅާލުން ދެވޭނެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ފޮސްޓަރ ކެއަރ ގައި ކުއްޖަކު ބަހައްޓާނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައި؟
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައިވާ ކުދިން ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ:
(ހ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ،އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ
ބަލަދުވެރިން ދުނިޔޭގައި ތިބެމެ ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ކުދިން ނުވަތަ ބެލުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކުދިން؛

(ށ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެކުދިންގެ ޢާއިލާއާއެކު
ދިރިއުޅެވެންނެތް ކުދިން؛

(ނ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ
ބައްދަލުނުކޮށް ޙާލު ނުބަލައި އަދި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ގުޅުމެއް ނުބާއްވާ ކުދިންކަމަށް
ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ ކުދިން؛ ނުވަތަ

(ރ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން އުޅެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ
ބައްދަލުކޮށް ،ޙާލު ބަލައި އަދި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުދިންނާ ގުޅުން ބޭއްވި ނަމަވެސް ،ކުދިން
ބެލުމަށް ނުވަތަ ކުދިންނާ ޙަވާލުވުމަށް ޢާއިލާގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން ޢުޛުރުވެރިވާ ޢާއިލާތަކުގެ
ކުދިން.

ކުއްޖަކު ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރާންވާނެއެވެ:
(ހ)

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ،ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން
ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ ،ނުވަތަ މައިންބަފައިންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭނަމަ ،އެކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ
ބަލަދުވެރިންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން؛ އަދި

(ށ)

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔާގެ އެސެސްމަންޓެއް
ހެދުން.

ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ ކިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް؟
ވަގުތީގޮތުން ،ނުވަތަ ކުއްޖާގެ އުމުރުން  18އަހަރު ވަންދެން އެކުއްޖާ ފޮސްޓަރކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގްރޫމްކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ގްރޫމްކުރުމަކީ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށް ނުވަތަ ކުއްޖާ އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުއްޖާގެ އިތުބާރު
ހޯދައި ،ގުޅުމެއް އުފެއްދުމެވެ .މިކަން ކުރާނީ އެކުއްޖާއަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާއްދީ އެއްޗެއް
ދީގެން އެކުއްޖާއާ ޖަޒުބާތީ ގުޅުމެއް ޤާއިމުކޮށް ،އެކުއްޖާގެ އިތުބާރު ހޯދައިގެންނެވެ .ގްރޫމްކުރުމަކީ ގާނޫނުގެ
ދަށުން އަދަބު ލިބޭނެ ކުށެކެވެ.
ސީދާ ބައްދަލުވެގެންވެސް ،އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް ގްރޫމްކުރެވިދާނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ .ގްރޫމްކުރާ
މީހާއަކީ ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ އާއިލާ ދަންނަ މީހަކަށްވުން ވަރަށް އެކަށީގެންވެއެވެ .އެކަން ކުރާނީ
ކުއްޖާއާއެކު އެކަހެރި ވުމަށްޓަކައި ކުއްޖާގެ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އިތުބާރު ހޯދައިގެންނެވެ.
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ދައުލަތުގެ ޒިންމާތައް

ދައުލަތުގެ ޒިންމާތައް
()1

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން
ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ،އެކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ،ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.

()2

ދަރިން ބަލައިބޮޑުކޮށް ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މައިންބަފައިން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ނުވަތަ އެކުދިންނަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މައިންބަފައިން އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ،އެކުދިންގެ
މައިންބަފައިން ޒިންމާދާރުކުރުވައި ،އެކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް
ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

()3

ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރާނަމަ ،އެފަދަ
ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ،ޤާނޫނާއި ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ ތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް،
ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ ނިޒާމެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

()4

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ،ވީވަރަކުން ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށް،
އެކުދިންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ދައުލަތުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

()5

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ކުޑަކުދިންނަށް

ލިބިދޭ

ޙައްޤުތަކާއި،

އެކުދިންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

ބެލެނިވެރިންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުމަށްޓަކައި
މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢާއި ކުޑަކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި
ދައުލަތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.
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ޢަމަލު
 19ވަނަ މާއްދާ (ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުން) އަދި  22ވަނަ މާއްދާ (ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ކުރެވޭ ކާވެނި) ގެ ދަށުން ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަނޭޅުން
މީހެއްގެ ރުހުމަކާނުލައި ކާވެނި އަޤުދުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުން

ކާވެނިކުރުމަށް ނުވަތަ ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ކާވެންޏެއް ކޮށްގެން ހުރެ ،ކޯޓުގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެހެން އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުން.
މިގޮތުން ކާވެނިކުރާ އަންހެނާއަށް އެކާވެނި ކުރިއިރު ،އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާ
ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭކަން އެނގޭނަމަ ،އޭނާވެސް ކުށްވެރިވާނެ.

ކުށް

ކާވެނި ރަޖިސްޓަރީ
ނުކުރުން

ކާވެނިކުރުމަށް
މަޖުބޫރުކުރުން

ދޮގު މަޢުލޫމާތު

ކޯޓުގެ ހުއްދައެއް ނެތި
އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ
އަނބިންނާ ކާވެނިކުރުން

ނ ފަށްކެނޑުމުގެ
ހަމައެކަ ި
އ ކާވެނިކުރުން
ބޭނުމުގަ ި

މާއްދާ

62

63

64

65

66

ކުށާއި އަދަބުގެ ލިސްޓު – އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު
އަދަބު
 1،000/ރުފިޔާއައިން ޖޫރިމަނާކުރުން 1،000/ރުފިޔާއާއި  10،000/-ރުފިޔާއާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 1އަހަރާއި  2އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުން
 1،000/ރުފިޔާއާއި  10،000/-ރުފިޔާއާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 1އަހަރާއި  2އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުން
 5،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ތިންފަށްވެފައި އިން އަންހެނަކު ފަށް ކެނޑުމުގެ ގަސްތުގައި މީހަކާ އިނުން
ނުވަތަ
އ ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ދީގެންނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު
ތ އަގެ ް
މީހަކު ބުނެގެން ،ނުވަ ަ
ކ އިނުން
ކ މީހަ ާ
ފަށްކެނޑުމަށްޓަ ާ

 5،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުން
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އަދަބު
 5،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުން
 1،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 3މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން
 1،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 3މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން

ޢަމަލު
އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ވަރިކުރުން

ނގައި ބުނެފައިވާ ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ
އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫ ު
ކށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް މީހަކު
ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަ ަ
ކޮށްފިކަން އެނގިހުރެ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެކަމެއް ނާންގައި ހުރުން

އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށްފަހު ،އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކާވެނި
ރުޖޫޢަކުރުމެއްނެތި ،ދެމަފިރިއަކު ފަދައިން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުން.

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި ،އެ ޤާނޫނުގައި ވަކި
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމެއްގައި،
ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން

ކުށް

ގ ހުއްދަ ނެތި އަދި
ކޯޓު ެ
ނ ބޭރުގައި ވަރިކުރުން
ކޯޓު ް

އ ކުރިކަން ނާންގާ
ކުށެ ް
ހުރުން

ވަރިކުރުމަށްފަހު ،ކާވެނި
ރުޖޫއަކުރުމަކާނުލައި
ދެމީހުން އެކުގައި
ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުން

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާ
ޚިލާފުވުން

މާއްދާ

67

68

69

70

 1،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫންޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ
 6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން
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މާއްދާ

ތަފްޞީލު

ކުށާއި އަދަބުގެ ލިސްޓު – ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ކުށް

3

4

5

6

ޢަމަލު

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ހިންގުން

ކ ޖިންސީ
ކުޑަކުއްޖަ ު
އ ބައިވެރިކުރުން
ޢަމަލެއްގަ ި

ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ބަލަން ކުޑަކުއްޖަކަށް
މަޖުބޫރުކުރުން

8

އަދަބު

 10އަހަރާއި14 ،
މީހަކު ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ،ޖިންސީ ނިޔަތެއްއޮވެގެންއަހަރާ ދެމެދުގެ
ގަސްތުގައި އަތްލުން
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ޖިންސީ ނިޔަތުގެ މާނަ:(ހ)ކުޑަކުއްޖާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި ،ނުވަތަ ޖިންސީ
އަރާމެއް ހޯދައިގަނެވޭނެ ހިސާބެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ތަނެއްގައި
އަތްލުން.
(ށ)ތިމާގެ ސީދާ އަތުން ،ނުވަތަ އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް އަތްލުން.
މީހަކު ،ޖިންސީ ޢަމަލެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރުން

އ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި ،ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައި،
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގަ ި
ނ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް އެޢަމަލު ފެންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން މީހަކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުން
މީހަކު ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާތަން ބަލަން
މަޖުބޫރުކުރުވުން ،ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ
މަންޒަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ
މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ
އަޑު އިއްވުން

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި
ޤާނޫނުގެ  5 ،4 ،3ނުވަތަ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރުވުމަށް ގަސްތުގައި ރޭވުން،
ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން ،ނުވަތަ އިންތިޒާމުކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ
މަގުފަހިކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން

 10އަހަރާއި14 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 7އަހަރާއި10 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 7އަހަރާއި10 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 7އަހަރާއި10 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
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9

10

11

12

15

ކުށް

އިތުބާރުކުރެވޭ
މަޤާމެއްގައިހުރެ ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ހިންގުވުން

އިތުބާރުކުރެވޭ
މަޤާމެއްގައިހުރެ
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

އިތުބާރުކުރެވޭ
މަޤާމެއްގައިހުރެ
ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ބެލުވުން

ލގެ މެންބަރަކާއެކު
ޢާއި ާ
ސ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ޖިން ީ

16

ޢަމަލު

އ ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކުެ ،
އ
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގަ ި
ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ނ
ހުރެ ޖިންސީ ޢަމަލު
ހިންގުން
ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކުެ ،
އ
ކުޑަކުއްޖާ ލައްވައި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުވުން.
ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކު ،އެ
ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި ،އެ ކުއްޖާއަށް ދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ނ
ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކު ،ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ބަޔަކު ހިންގާ މަންޒަރު އެ ކުޑަކުއްޖާއަށް ދެއްކުން ،ނުވަތަ
އެ މަންޒަރު ބަލަން އެ ކުޑަކުއްޖާއަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ،ނުވަތަ
އޭނާއަށް ފެންނަގޮތަށް އެކަން ކުރުން ،ނުވަތަ އޭނާ ބަލަން ހުރިކަން
ނުވަތަ ބަލާފާނެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުން ،ނުވަތަ
އެފަދަ ޢަމަލެއް ބަޔަކު ހިންގަމުންދާކަން އެނގިހުރެ ކުޑަކުއްޖާ
އެތަނަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ވަނުމަށް ބުނެ މަޖުބޫރުކުރުވުން.
މީހަކު ،އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި
ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުމަށް ޢާއިލާގެ
މެންބަރަކު ހިތްވަރުދިނުން

އަދަބު
 15އަހަރާއި18 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 15އަހަރާއި18 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 15އަހަރާއި18 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 15އަހަރާއި18 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 20އަހަރާއި25 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

އ ޖިން ީ
ސ
ކ ލައްވަ ި
ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ،އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަ ު
 20އަހަރާއި25 ،
ވ އަހަރާ ދެމެދުގެ
ތ އެހީތެރި ެ
ނ (ނުވަ ަ
ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ،އެކުއްޖާއަށް ހިތްވަރު ދިނު ް
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
އެއްބާރުލުން ދިނުން)
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[އަގުދިނުން] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ:
މާލީ ޢިނާޔަތެއް ،ނުވަތަ ފައިސާގެޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް؛
ކުޑަކުއްޖާ އަދާކުރަންޖެހިފައިވާއަގެއް އޭނާގެ ފަރާތުން
އަދާކޮށްދިނުމަށް؛
ކުޑަކުއްޖާ ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްގަނެދިނުމަށް.

އަދަބު
 15އަހަރާއި21 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 20އަހަރާއި25 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 20އަހަރާއި25 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ޢަމަލު
އަގުދޭގޮތަށް ،މީހަކު ،ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން،
ނުވަތަ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެކަންކުރުމުގެ ކުރިން އެކުއްޖާއަށް
އެއްވެސް އަގެއް ދޭނެކަމަށް އެކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދީގެން ކަމަށްވުން.

މީހަކު ،ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ގަސްތުގައި ހަށިވިއްކުވުން ،ނުވަތަ
އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި އެ ކުޑަކުއްޖާ ،ބައިވެރިކުރުވުން ،ނުވަތަ އެ
ކުޑަކުއްޖާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށް ފެންނަގޮތަށް ،އޮރިޔާންކާޑު
ހެދުން

ކުށް

އަގުދޭގޮތަށް ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ހިންގުން

ކުޑަކުދިން މެދުވެރިކޮށް
އޮރިޔާންކާޑު ހެދު ް
ނ
ނުވަތަ ހަށިވިއްކުން

މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުވުމާއި މީހަކު ،ކުޑަކުއްޖަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވަތަ އޭނާ
ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ،ނުވަތަ އޭނާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާގޮތަކަށް
އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުން
އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ،އޭނާ ލައްވައި ހަށިވިއްކުވުން ،ނުވަ ަ
ތ
އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި ބައިވެރިކުރުވުން
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17

18

19

20

 25އަހަރަށް ޖަލަށްލުން [އެއްޗެއް ދީގެން] ކަމަށް
ކުޑަކުއްޖަކަށް މަސްތުވާއެއްޗެއް ދީގެން ،ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ
ބުނެފައިއެވަނީ ،އެއްޗެއް ކާންދީގެން
އަމިއްލަ ވިސްނުމުގެ ބާރު ކަނޑުވާލެވޭކަހަލަ އެއްޗެއް ދީގެން،
ނުވަތަ ބޯންދީގެން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ
ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ
ތެރެއަށް އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެއްޗެއް
އިޚްތިޔާރު ގެއްލޭކަހަލަ އެއްޗެއްދީގެން ،އެކުއްޖާއާއެކު ،މީހަކު ޖިންސީ
ވާޞިލުކުރުވުމަށް.
ޢަމަލެއް ހިންގުން ނުވަތަ ހިންގުވުން.

މަސްތުކުރުވައިގެން
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

21

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ނިޔަތުގައި ،އެކުއްޖާ
ޖިންސީ ޢަމަލެ ް
އ
ށ ވަނުން ހުންނަ ގެއަށް ނުވަތަ އެކުއްޖާ އެވަގުތަކު ހުރި ތަނަކަށް މީހަ ު
ކ
ހިންގުމަށް ގެއަކަ ް
ވަނުން

 1އަހަރާއި10 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

[ގެއެއް] ނުވަތަ [ތަނެއް] ގެ
މާނައިގައި ޢިމާރާތާއި ،އެ ޢިމާރާތާ
އިންވެގެންވާ ގޯތިތެރެ އަދި
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑުގެ
އުޅަނދުފަހަރުވެސް ހިމެނޭ

138

ކުށް
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ޖިން ީ
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ޢަމަލު

އަދަބު

 20އަހަރާއި25 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 3އަހަރަށް ޖަލަށްލުން
މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ،އެމީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްކަމަށް ބެލެވޭ
އެއްވެސް ތަނެއް ދެއްކުން ،ނުވަތަ އެމީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއްގެ
ބޭރުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެ ް
އ
ހާމަކޮށްގެން ހުރުން

އެކިމީހުން އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގައި އެކި މިންވަރަށް ބައިވެރިވިކަމުގައި
އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން
ބައިވެރިވެގެން ކުށެއްކުރުން ވީނަމަވެސް ،އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ،އެއް ނިޔަތަކުން ނުވަތަ
އެއް މަޤްޞަދަކުން ގުޅިގެންތިބެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިނގައިފިނަމަ ،އެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ،އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު،
ވަކިވަކިން އެކުށްކުރި މީހެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ

ތަފްޞީލު
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ޢަމަލު
ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި،
މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ،އެހެން މީހެއްގެ
ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން
ނޫން ގުނަވަނަކަށް ،ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް
ނަމަވެސް ،އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ ،ވެއްދުން

ކުށް

ރޭޕް

ރޭޕްކުރަން އުޅުން

ޖިންސީ އަނިޔާ

މާއްދާ

14

15

16

ކުށާއި އަދަބުގެ ލިސްޓު – ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު
ތަފްޞީލު
ގނެ (މި ތާވަލުގެ
ރުހުމުގެ މާނަ ހިނ ާ
ލ ބަލާ)
ފަހަތުގައި އޮތް މިސާ ު
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ20 ،
އަހަރާއި 25 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނުވަތަ
އެނޫން ޙާލަތުގައި  20އަހަރާއި،
 25އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

މީހަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުން ،ނުވަތަ މީހަކު
ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ،ނުވަތަ މީހަކު
ރޭޕްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން،

ކ އެހެން މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް
މީހަ ު
ކުރުން

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ10 ،
އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނުވަތަ
އ  7އަހަރާއި،
އެނޫން ޙާލަތުގަ ި
ގ މުއްދަތަކަށް
 10އަހަރާ ދެމެދު ެ
ޖަލަށްލުން

ގނެ (މި ތާވަލުގެ
 10އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ރުހުމުގެ މާނަ ހިނ ާ
ލ ބަލާ)
ފަހަތުގައި އޮތް މިސާ ު
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.
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17

18

އަދަބު

އނިޔާ ކުރަން އުޅުން ،ނުވަތަ  7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
ނ މީހަކަށް ޖިންސީ ަ
ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރަން އުޅު ް
ނޔާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ،މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
މީހަކަށް ޖިންސީ އަ ި
ސ އަނިޔާ ކުރުމުގަ ި
އ
ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިން ީ
އެހީތެރިވެދިނުން.

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން

ކ އެހެން މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް
މީހަ ު
ކުރުން

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ7 ،
އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދު ެ
ގ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނުވަތަ
އެނޫން ޙާލަތުގައި  3އަހަރާއި،
 7އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

ތަފްޞީލު
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.
ގނެ (މި ތާވަލުގެ
ރުހުމުގެ މާނަ ހިނ ާ
ލ ބަލާ)
ފަހަތުގައި އޮތް މިސާ ު

ހަމައެކަނި ހިނގާނެ އިސްތިސްނާ:
()1ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތަށް މީހެއްގެ
ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރުން؛
()2ޞިއްޙީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި އެކަމަށް
ހުއްދަވެގެންވާ ފަރާތަކުން މީހަ ު
ކ
އަތްލާ އަތްލުން
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.
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19

20

ޢަމަލު

އަދަބު

އެނޫން ޙާލަތުގައި  1އަހަރާއި،
 3އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

ނުވަތަ

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ3 ،
އަހަރާއި 5 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ތ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި
ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށް ކުރަންއުޅުން ،ނުވަ ަ
ށ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ތ އެ ކު ް
އެ ކުށް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ،ނުވަ ަ
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ3 ،
ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނުވަތަ
އެނޫން ޙާލަތުގައި  1އަހަރާއި،
 3އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުން -އަނބިމީހާގެ ރުހުންނެތި ފިރިމީހާ،
އަނބިމީހާއާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ފިރިމީހާ،އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރީކަމަށް ވާނެއެވެ:
( )1ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ކާވެނި،
ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ރޫޅާލުމުގެ ނުވަތަ
ތަފްރީޤް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ޝަރީޢަތުގައި
ހިނގަމުންދިޔުމާއި ،އެ މައްސަލަ އޮތީ
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމި ޙުކުމެއް
އިއްވުމާ ހަމައިގައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ
( )2އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށް އެދި ފިރިމީހާ،
ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ވަރިވުމަށް އެދި
އަނބިމީހާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް
ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދިޔުމާއި ،އެ
މައްސަލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް
ނިމި ޙުކުމެއް އިއްވުމާ ހަމައިގަ ި
އ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ތަފްޞީލު

ގނެ (މި ތާވަލުގެ
ރުހުމުގެ މާނަ ހިނ ާ
ލ ބަލާ)
ފަހަތުގައި އޮތް މިސާ ު
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ކުށް

މާއްދާ

21

22

ޢަމަލު

މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު
ހިންގުން

މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުން

( )3ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ޖިންސީ
ބައްޔެއް ފިރިމީހާ ގައި ހުރިކަން އެނގިހުރެ،
އަނބިމީހާއަށް އެ ބަލި ވާސިލުކުރުމުގެ
ބޭނުމުގައި ،އޭނާއާ ޖިމާޢުވުން؛ ނުވަތަ
( )4ދެމަފިރިން ވަރިނުވި ކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،މަސްލަހަތަށްޓަކައި
ވަކިން ދިރިއުޅެމުންދާ ދެމީހުން ކަމުގައިވުން.
މީހަކު އޭނާގެ މަޙުރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުން

މީހަކު ،އޭނާގެ މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން ،ނުވަތަ އެކަން
ކުރަން އުޅުން ،ނުވަތަ އެކަން ކުރުމުގަ ި
އ
އެހީތެރިވެދިނުން.

އަދަބު

ރުހުން ނެތްނަމަ 15 ،އަހަރާއި،
 25އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

ތަފްޞީލު

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގީ ،ދެމީހުންގެ
ރުހުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ދެމީހުންމެ
އެ ކުރީ ކުށެއް.
ރުހުން އޮތްނަމަ 10 ،އަހަރާއި،
 15އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

މަޙްރަމު :ކައިވެނު ހަލާލުނުވާ ތިމާގެ
މީހުން؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި
އެބަޔަކާއެކު ކައިވެނި ނުވަތަ ޖިންސީ
ގުޅުން ހިންގުން ހަރާމްކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުން

 7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
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އަދަބު
 6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ދެމީހުންގެ ރުހުން އޮތްނަމަ5 ،
އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލު ް
ނ

ޢަމަލު
މީހަކު ،އޭނާގެ މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގާކަން ނުވަތަ
ހިންގިކަން އެނގިހުރެ ،އެކަން ފުލުހުންނަށް
ނުވަތަ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަ ް
ށ
ނާންގައި ހުރުމަކީ،
ދެމީހުންގެ ރުހުމުގައި މީހަކު ،އެއްޖިންސުގެމީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
އަނެކާގެ ނުރުހުމުގައި މީހަކު ،އެއްޖިންސުގެމީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ކުށް

އެނގިހުރެ ނޭންގުން

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު
ހިންގުން

މާއްދާ

23

24

ތަފްޞީލު

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.

25

ދެމީހުންގެ ރުހުން ނެތްނަމަ7 ،
އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދު ެ
ގ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު މީހަކު ،ފުރާނަ ހުރި ނުވަތަ ފުރާނަ ނެތް
ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ހިންގުން

26

27

 5އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

މައްޔިތަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު
ހިންގުން

ޒިނޭކުރުން

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
މީހަކު ،މައްޔިތަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން  20އަހަރާއި 25 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ކުރެވޭނެ.
މީހަކު ކައިވެނިން ބޭރުގައި ޖިންސީ ގުޅުން
ހިންގުން

 100އެތިފަހަރުން ހައްދުޖެހުން،
އަދި  1އަހަރާއި 3 ،އަހަރާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭބަންދުކުރުން
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ކުށް

މާއްދާ

ޢަމަލު

28

އަދަބު

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި
މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް
ހިންގުމުގެ

29

30

ތަފްޞީލު

 15އަހަރާއި 20 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހާއަށް،
މީހެއްގައި ހުރި ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއްގެ
އަންނަނިވި ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ސަބަބުން ،ޖިންސީ ޢަމަލަކަށް ރުހުންދެވޭނެ
ބަލަންޖެހޭނެއެވެ:
ފުރުޞަތެއް އޭނާއަށް ނެތްކަން އެނގިހުރެ،
( )1އެ ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްކަން އޭނާއަށް
ނުވަތަ އެ ކުރެވެނީ ކީއްކަން އޭނާއަށް
އެނގުން؛
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން އެނގިހުރެ ،ނުވަތަ
( )2އެކަން ކުރުމާއި ނުކުރުމާމެދު އޭނާ
ރުހުން ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް އޭނާގައި ނެތްކަން
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ގޮތެއް ނިންމުން؛
އެނގިހުރެ ،އޭނާއާ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
( )3އެކަން އޭނާއާމެދު ހިންގައިފިކަން،
އޭނާއަށް ،އެހެން ފަރާތަކަށް
ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.

ހަށިވިއްކުން

ހަށިވިއްކުވުމަށް މީހަކު
ގެންގުޅުމުގެ

 7އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.
އެއްވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ނުވަތަދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި
ހަށިވިއްކުން
އެއްވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ނުވަތަދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ،މީހަކު
ލައްވާ ހަށިވިއްކުވުން ނުވަތަ އެކަން ކުރަން
އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެކަން ކުރުމުގަ ި
އ
ބައިވެރިވުން
 7އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
އެއްވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ނުވަތަ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި،
ހަށިވިއްކުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ،މީހަކު ގެންގުޅުން
ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ޚަރަދުކުރުން

 7އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.
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ތަފްޞީލު
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

އަދަބު
 7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 25،000/ރުފިޔާއާއި  75،000/-މި ކުށް ކޮށްގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއްނުވަތަ މުދަލެއް ހޯދާފައިވާކަން ކޯޓަށް
ރުފިޔާ އާ ދެމދުގެ ޢަދަދަކުން
ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ޖޫރިމަނާކުރުން
އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއަކުން
ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގޭނެ.
ނުވަތަ

ޢަމަލު
ހަށިވިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންނަ ނުވަތަގެންނަ މީހެއްކަން އެނގިހުރެ ،ދިވެހިރާއްޖޭން
ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހަކު ގެނައުން،
ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުން ،ނުވަތަ
އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން؛
ހަށިވިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައިކަން އެނގިހުރެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް
ރަށަށް ،މީހަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ
އެކަމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެކަމުގައި
އެހީތެރިވެދިނުން
ހަށިވިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންދާ ނުވަތަފޮނުވާ މީހެއްކަން އެނގިހުރެ ،ދިވެހިރާއްޖޭން
ބޭރަށް މީހަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ފޮނުވުން
ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަ ަ
ތ
އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ކުށް

ށ މީހަކު
ހަށިވިއްކުވުމަ ް
ޓްރެފިކް ކުރުން

މާއްދާ

31

32

 7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ހަށިވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ -މީހަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވައިގެން ހޯދާ
އާމްދަނީން ،އެކަން ކުރުވާ މީހަކު ދިރިއުޅުން؛
ބޭނުންކުރުން
ތިމާ ދިރިއުޅެނީ ،އެހެން މީހަކުގެހަށިވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީން ކަމުގައި
އެނގިހުރެ ،އެ އާމްދަނީގެ ބޭނުންކުރުން؛
މީހެއްގެ ގެއަކީ ނުވަތަ ތަނަކީ ނުވަތަ އެގެއެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބަޔަކީ ،ނާސިގެއެއް
ހިންގާ ގެއެއް ނުވަތަ ތަނެއްކަން އެނގިހުރެ،
އެކަން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ނާންގައި ،އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔުން.

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.

146

ތަފްޞީލު
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

އަދަބު
 7އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލު ް
ނ
 5އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ޢަމަލު
ނާސިގެއެއް ހެދުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއް
ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިންގުން ނުވަތަ އެއިން
ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން
މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ނުވަތަ ދިވެއްސަކު
ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ،މީހަކަށް
ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ގަދަބާރު ދައްކައިގެން،
އޭނާއާއެކު ނުވަތަ އެހެން މީހަކާއެކު،
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް އެހެން މީހަކަށް
މަޖުބޫރުކުރުވުން
އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެކަމުގައި
އެހީތެރިވެދިނުން

ކުށް

ނާސިގެ ހެދުން

ބިރުދެއްކުން

ބްލެކްމެއިލްކުރުން

މާއްދާ

33

34

35

36

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ޖިންސީ  5އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
އަނިޔާގެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ޖިންސީ
ގޯނާގެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ޖިންސީ
ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެއިން ކަމަކާ ވިއްދައި،
އެއިން ކަމެއްގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތެއް ނުވަ ަ
ތ
އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުން

ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުން

 5އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ނުވަތަ ދިވެއްސަކު
ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ،މީހަކަށް ޙަޤީޤަތް
އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވައިގެން،
އޭނާއާއެކު ނުވަތަ އެހެން މީހަކާއެކު ،ޖިންސީ
ޢަމަލުގެ ކުށެއް އޭނާ ލައްވާ ކުރުވުން

147

ކުށް

މާއްދާ

ޢަމަލު

37
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މަސްތުކުރުވުން
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ތަފްޞީލު

 10އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ބަނގުރަލުގެ ބާވަތެއް ނުވަތަ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ކަމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު
ކުރެވޭނެ.
ނަންބަރު  )2011/17ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެއްޗެއް މީހަކަށް ދީގެން ،އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ
ބާރު ކަނޑުވާލައި ނުވަތަ އެވަނީ ކީއްކަން ނޭނގޭ
ޙާލަތަކަށް އޭނާ ވާސިލުކޮށްގެން ،އޭނާއާއެ ު
ކ
މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ޖިންސީ ޢަމަލެއް
އ ވެރިވެގަތުން
ހިންގުމަށްޓަކަ ި

39

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

ނގެ ދަފްތަރުގައި،
 10އަހަރާއި 15 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ކުރެވޭނެ.

ވިސްނުމުގެ
ގެއްލިފައިވާ
ދިފާޢުވުމުގެ
ގަދަވެގަނެ،
ހިންގުން

ވެށިން ނިގުޅައިގަތުން

ބާރު ކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ހަމަބުއްދި
ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އަމިއްލައަށް
ބާރެއް ނެތް މީހެއްގެ މައްޗަށް
އޭނާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެ ް
އ

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމުގެ  7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ނިޔަތުގައި ،މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ،އޭނާގެ
ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ ތިމާގެ
މީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ
އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ
ބައެއްގެ ކިބައިން އޭނާ ނިގުޅައިގަނެ ،އޭނާ
އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުން ނުވަތަ އެހެން
ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބަންދުކުރުން ނުވަތަ
ހިފެހެއްޓުން:
( )1ރޭޕްކުރުމަށް؛ ނުވަތަ
( )2ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ކުރުމަށް؛ ނުވަތަ
( )3ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރުމަށް؛ ނުވަތަ
( )4ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް؛ ނުވަތަ
( )5އެހެން މީހަކާއެކު އޭނާ ޒިނޭކުރުމަ ް
ށ
މަޖުބޫރުކުރުވުމަށް؛ ނުވަތަ
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( )6އެހެން މީހަކު ލައްވާ އޭނާއަށް ޖިންސީ
އަނިޔާއެއް ކުރުވުމަށް؛ ނުވަތަ
( )7އެހެން މީހަކު ލައްވާ އޭނާއަށް ޖިންސީ
ގޯނާއެއް ކުރުވުމަށް.

އަދަބު

މީހަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް  7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެޖިންސީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާއެއް މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި،
އޭނާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބެއިންދުން
ނުވަތަ އޭނާއަށް އެހެން ތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަށް
ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ މީހާ،އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓީ
ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
( )1އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި
ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ
( )2އޭނާއަށް ހިރިނުލެވޭގޮތް ހަދާފައި
ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭއްވުން ނުވަތަ ބޭންދުން؛
ނުވަތަ
( )3އޭނާ ހުރި ތަނުން އޭނާ އަމިއްލަ
އިޚްތިޔާރުގައި ނުކުމެގެން ދެވޭނެ ގޮތެއް
ނެތުން؛ ނުވަތަ
( )4އޭނާ އެ ތަނުން ނުކުމެގެންދިއުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
އޭނާއަށް އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އޭނާ
ލައިގެންހުރި ހެދުން ދޫކޮށްލާފައިދާން
އެއްބަސްވާނަމަ ،ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލެއް
ނުވަތަ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް އެއްޗެ ް
އ
ދޫކޮށްފައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ
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ޢަމަލު

ސ ޢަމަލެއްގައި
މީހަކު ޖިން ީ
ބައިވެރިކުރުވުން

42

43

އަދަބު

ސ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި ،އެހެން
މީހަކު ޖިން ީ
މ ނުލާ އެމީހަކު ބައިވެރިކުރުވުން
މީހެއްގެ ރުހު ާ

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ބަލަން
މަޖުބޫރުކުރުވުން

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން
ހަދާ އޮރިޔާންކާޑު ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން

( )5އެއެއްޗަކާ ނުލާ އޭނާ އެ ތަނަކުން
ދިއުމަކީ އޭނާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި
ނުވާ ޙާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު،
ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުެ ،
އ
ތަނުން ދާންޖެހުން.
 3އަހަރާއި 5 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 1އަހަރާއި 3 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

މީހަކު ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާތަން
ބަލަން އެހެން މީހަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ނުވަތަ
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ މަންޒަރެއް
ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ
ވީޑިއޯއެއްގެ މަންޒަރެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ
ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް އެހެން މީހަކަށް ދެއްކު ް
ނ
ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ އަޑު އިއްވުން.
މީހަކު ،އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން

44

 5އަހަރާއި 7 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

 1އަހަރާއި 3 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
 3އަހަރާއި 5 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުވުން

މީހަކު ،އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި އެހެން މީހެއްގެ
ރުހުމާ ނުލާ އެމީހަކު ބައިވެރިކުރުވުން،
ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށް
ފެންނަގޮތަށް އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން
ހަދާ އޮރިޔާންކާޑު ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން
 15އަހަރާއި 20 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ތަފްޞީލު

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވޭނެ.
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ރުހުން މާނަކުރުން:

ތަފްޞީލު
ނގެ ދަފްތަރުގައި،
ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު ް
ހ ރަޖިސްޓަ ީ
ރ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
ކުރެވޭނެ.

އަދަބު
 7އަހަރާއި 10 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

ޢަމަލު

 20އަހަރާއި 25 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

މީހަކަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ނުވަތަ އޭނާ
ކޮންޓްރޯލްކުރުވައިގެން ނުވަތަ އޭނާ
ހިފަހައްޓުވައިގެން އޭނާ ލައްވާ އޮރިޔާންކާޑު
ހެއްދުވުން ނުވަތަ އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި އޭނާ
ބައިވެރިކުރުވުން
ހަދާ އޮރިޔާންކާޑު ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ރުހުން ދިންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ:

(ހ)

މަރާލާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކައިގެން ،ނުވަތަ އަނިޔާ ކޮށްގެން ،ނުވަތަ އަނިޔާ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ،ނުވަތަ އޭނާއާ ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން

ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ އެމީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ހޯދާފައިވާ

(ށ)

(ނ)

(ރ)

ރުހުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

އެ ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްކަން އޭނާއަށް އޮޅުވާލައިގެން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

ކުށް ކުރާ ފަރާތަކީ އޭނާއާ ކޮންގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އޮޅުވާލައިގެން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.
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ޢަމަލު
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 20
ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ޝަކުވާގެ ނިޒާމު ވަޒީފާދޭ ފަރާތު ް
ނ
ގާއިމުކޮށްފައިނުވުން.

ކުށް

ޝަކުވާގެ ނިޒާމު
ގާއިމުނުކުރުން

މާއްދާ

30

ކުށާއި އަދަބުގެ ލިސްޓު – ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު
އަދަބު
މިނިސްޓަރަށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ:
( )1އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން؛
( )2ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ
ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  25,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން
ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛
( )3އެފަދަ ފަރާތަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެފަރާތެއް 25,000/-
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
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(ށ) ގައިވާ ކުށަށް:
 5އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.

(ހ) ގައިވާ ކުށަށް:
 10އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން؛ ނުވަތަ
ކުށްކުރި މީހާއަކީ ކުޑަކުއްޖާ އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ހުރި
މީހަކުނަމަ 15 ،އަހަރަށް ޖަލަށްލުން.

ކުށްކުރި މީހާއަކީ ކުޑަކުއްޖާ އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ހުރި
މީހަކުނަމަ 5 ،އަހަރަށް ޖަލަށްލުން.

 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން؛ ނުވަތަ

އަދަބު

ކުށްތަކާއި އަދަބުތަކުގެ ލިސްޓު :ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު

މާއްދާ

ކުށް

122

123

ކުށް

(ހ)މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ
ކުޑަކުދިން
އޮޅުވާލައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުން؛ ނުވަތަ
އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުން
(ށ)މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ
އޮޅުވާލައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުން؛ ނުވަތަ
(ނ)ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ
(ރ)ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރެކްރޫޓްކުރު ް
ނ
ނުވަތަ ގްރޫމްކުރުން.

ގްރޫމްކުރުން

(ހ)ކުޑަކުއްޖަކަށް
(ށ)ކުޑަކުއްޖަކަށް
ނުވަތަ ބައްޕަ
ޙަވާލުވެފައިވާ

124

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާ ގްރޫމްކުރުން.
ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާގެ މަންމަ
ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ ބެލުން
މީހަކު އެ ކުއްޖާ ގްރޫމްކުރުން.

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
އިހުމާލުވުން

 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.
ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް
ކަމުގައިވެހުރެ އެކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ
މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ހިންގުން
ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ް
އ
ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއްވުން.
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މާއްދާ

ކުށް

125

126

ކުށް

ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަމުގައިވެ ހުރެ
ކުޑަކުއްޖަކު
އަނިޔާގެ އަމަލަކުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުއްޖަކަށް
އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އެނގިހުރެ ،އަދި
ސަލާމަތްކުރުމަށް
އެކަން ހުއްޓުވުމަކީ ނުވަތަ އެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަކީ އޭނާގެ ބާރުގެ
އިހުމާލުވުން
ދަށުގައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އެކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.

ކުޑަކުއްޖަކަށް
އަނިޔާކުރުމުގެ
ކުށެއް
ރިޕޯޓުނުކުރުން

އަދަބު
 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.

 2އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ
ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާކަން އެނގިހުރެ ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި
އެކަން ނާންގައި ހުރުން:
( )1ޖިންސީ ގޯނާ؛
( )2ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ؛
( )3އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލު.

އެކަމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ލިބިގަނެފައިވާނަމަ5 ،
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން.

