
 

 

 

   
  
 

ފަރ ތްތަކަށް ރައްކ ތެރިކަން    ހުއްޓުވުމ އި، އަނިޔ  ލިބ    ގެވެށި އަނިޔ  
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ނިޒ މީ މައްސަލަތައް 

 

 2022ޑިސެމްބަރ    7

 ތަޢ ރުފް  .1

ފ ހަގަކުރ  " ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވ މީ  ދެކޮޅަށް  އަނިޔ އ   އަންހެނުންނަށްކުރ   ކަރުދ ހަކީ،  އޮފް    16މި  އެކްޓިވިޒަމް"  ޑ ސް 
ވަނަ އަހަރުގައި ފ ހަގަކުރުުމގެ ގޮތުން، ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ ދ އިރ ގައި މި ަޖްމޢިއްޔ އިން ިމހ ތަނަށް ކޮށްފައިވ     2022

އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގައި ނިޒ މީ ގޮތުން ހުރި ަމއްސަލަތައް )"ސިސްޓެިމކް އިޝޫސް"(  
ިމ ަޖްމޢިއްޔ އަށް ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންކަން ޙިއްސ ކުރުުމގެ ގޮތުން އެކުލަވ ލ ފައިވ  ކަރުދ ހެކެވެ. މި ދ އިރ ގައި ޢަަމލީ    ކަަމށް

ގޮތުން ޙަރަކ ތްތެރިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ތަުޖރިބ ތައް ލިޔުުމން ޑޮކިއުަމންޓްކުރެވިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ަމދުންކަަމށްވ ތީ، މި ދ އިރ   
ަޖްމޢިއްޔ އިން  ހަރުދަނ ކުރު ިމ  ކަުމގައި  ކަެމއް  ުމހިއްުމ  ރިކޯޑުކުރުަމކީ  ަމއްސަލަތައް  ސިފައިގައި  ކަރުދ ހެއްގެ  ަމށްޓަކައި، 

 ދެކެެމވެ. މި ކަރުދ ސް ިމ ަޖްމޢިއްޔ ގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝ އިޢުކޮށް، އަދި ކަމ ބެހ  ހުރިހ  އިދ ރ ތަކ އެކު ޙިއްސ ކުރެވ ނެއެވެ.

ަމއްސަލަތައް ނުވަތަ "ލިސްޓް އޮފް އިޝޫސް" ހިެމނިފައިވ ނީ، ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގައ އި، ގެވެށި އަނިޔ   މި ކަރުދ ހުގައި  
ދ ންެޖހ    ރައްކ ތެރިކަން  އެހީތެރިކަމ އި  އިުޖތިމ ޢީ  އެފަރ ތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައ އި،  ރައްކ ތެރިކަން  ފަރ ތްތަކަށް  ލިބ  

 ކ އި އަދި ޤައުމީ ނިޒ ުމގައި ހުރި ަމއްސަލަތަކެވެ.ފަރ ތްތަކުން ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުަމތްތަ

 ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުމ އި ނިޒ މީ މައްސަލަތައް  .2

 ހެދިފައި ނެތުން އްޕްރައިެމރީ، ސެކަންޑަރީ، އަދި ޓ ރޝަރީ ޕްރިވެންޝަން ޕްލ ނެގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ  •
ފުރ ވަރުގެ   • ހ ލުންތެރިކުރުވުުމގެ  ުމރުގެ  ޢުކުޑަކުދިންނަށ އި  އަނިޔ ގެ  ގެވެށި  ގުޅ   އުުމރ   އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށް 

 ނެތުން  ބައްޓަންކުރެވިފައި ޕްރޮގްރ ްމތައް
ގެވެށި އަނިޔ ގެ ހ ލުންތެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރ ްމތައް    ގެންއްސަކޮށް އަމ ޒުކޮށްޚ ފިރިހެނުންނަށ އި، ފިރިހެންކުދިންނަށް   •

ަމސައްކަތްބައްޓަންކުރެވިފައި   ހުއްޓުވުުމގެ  އަނިޔ   ގެވެށި  އެކަށީގެންވ ވަރަށް  ިމފަރ ތްތަކަށް  އަދި   ތައްނެތުން، 
 ނެތުން  އަމ ޒުކުރެވިފައި



 

 

 

 

 

ނިޔ ގެ ހ ލުންތެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރ ްމތައް  ގެވެށި އަ  ގެންއްސަކޮށް އަމ ޒުކޮށްޚ ފިރިހެނުންނަށ އި، ފިރިހެންކުދިންނަށް   •
ަމސައްކަތްބައްޓަންކުރެވިފައި   ހުއްޓުވުުމގެ  އަނިޔ   ގެވެށި  އެކަށީގެންވ ވަރަށް  ިމފަރ ތްތަކަށް  އަދި   ތައްނެތުން، 

 ނެތުން  އަމ ޒުކުރެވިފައި
ހުންނަފަރ ތްތަ • ގެވެށި  އިލ ގެޢ   ކަށްނުކުޅެދުންތެރިކަން  ިމންވަރު  އަނިޔ   ފަރ ތުން  އެކަށީގެންވ   ލިބ    ދެނެގަތުަމށް 

ދިރ ސ ތައް ކުރެވިފައި ނެތުމ އި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރ ތްތަކަށ އި، އެފަރ ތްތަކުގެ ޢ އިލ ތަކަށް އަމ ޒުކޮށްގެން 
 ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ ހ ލުންތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރ ްމތައް ބައްޓަންކުރެވިފައި ނެތުން

  އަމ ޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ ޕްރޮގްރ ްމތައް ބައްޓަންކުރެވިފައި ނެތުންބިދ ސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް •
މަސައްކަތް ކުރ ނެ ފަރ ތްތައްލޯކަލް ލެވެލްގައި   • ކުރެވިފައި އެކަށީގެންވ ވަރަށް ތަްމރީން  ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ 

  ނެތުން
އަނިޔ  • ހިނގަންެޖހ   ގެވެށި  ޢަަމލުތައް  ހޯދުމ ބެހ   ގެ  ކޯޒަސް"  "ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރ   ޢަަމލުތަކަށް  ސަބަބުތަކ އި، 

  ދިރ ސ އެއް ކުރެވިފައި ނެތުން
އެކަންކަުމގެ   • ވަޒަންކުރެވި،  ނަތީޖ   ޕްރޮގްރ ްމތަކުގެ  ހިންގ ފައިވ   ިމހ ތަނަށް  ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި  އަނިޔ   ގެވެށި 

 ތަފ ސްހިސ ބު ޢ ންުމކުރެވިފައި ނެތުން
އްޓުވުުމގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޤ ނޫނުގައި ޒިންމ  ަމތިކޮށްފައިވ  އިދ ރ ތަކ އި، "ކޮިމއުނިޓީ ބ ސްޑް  ގެވެށި އަނިޔ  ހު •

 އޯގަނައިޒ ޝަން" ތަކ އި، ަޖްމޢިއްޔ ތަކ  ދެެމދު ވިލަރެސްކުރެވ  ިމންވަރު ަމދުވުން 

 މައްސަލަތައް   ހުރި ނިޒ މީރައްކ ތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި   .3

   ގެ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްނުދެވުންވިކްޓިމް ސަޕޯޓްރެއްގައި އަތޮޅު ތެރ ގައި މ ލެއ  އެއް ފެންވަ •
އަނިޔ  ލިބ  ފަރ ތްތައް ދިގުރ ސްތ އެއްގައި ބ ރުވެރިކުރުވ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓްގެ ޚިދުަމތްތައް ބައްޓަންވެފައި  •

 ނެތުން
ކަމ އި ރައްކ ތެރިކަަމށް ވ ސިލުވ ން ގިނަ ގޮންެޖހުންތަކެއް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރ ތްތަކަށް އިުޖތިމ ޢީ އެހީތެރި •

 ހުރުން. ިމގޮތުން، ޚިދުަމތްތަކަށް ވ ސިލުވުުމގައ އި، ހޯދުުމގައ އި، ަމޢުލޫމ ތު ހޯދުުމގައި ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ހުރުން 
ރައްކ ތެރިކަަމ • އެހީތެރިކަމ އި  އިުޖތިމ ޢީ  އަނިޔ އ ގުޅ   ގެވެށި  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ގިނަ  ބިދ ސީ  ވ ސިލުވ ން  ށް 

 ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުން 
ުމއައްސަސ ތަކަށް ަމއްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުުމން ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ އަުމރެއް ހޯދައިގެން އައުަމށް ބުނ ކަަމށ އި، ަމއްސަލަ   •

 މީޑިއ ޓްކޮށް ނަސ ޙަތްދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރ ކަުމގެ ޝަކުވ  ލިބެުމންދިއުން
 ފަރ ތްތަކަށް ރައްކ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދ  ަމރުކަޒުތައް އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ޤ އިްމވެފައި ނެތުންއަނިޔ  ލިބ   •
 ގޮތެއްގައި ތަންފީޛުކުރަުމން ނުގެންދިއުން އެކަށީގެންވ  ތައްރައްކ ތެރިކަުމގެ އަުމރުޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެދ   •



 

 

 

 
 
 

ޚިދުަމތްތައް އެކަށީގެންވ  ިމންވަރަށް ލިބެން ނެތުމ އި، ލިބެން ހުރި ރަށްރަށުގައި ވ ސިލުވ ން  ނަފްސ ނީ އެހީތެރިކަމ އި   •
 ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުން 

މި ދ އިރ ގައި ޙަރަކ ތްތެރިވ  ދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކުން ޢަަމލުކުރަންޖެހ ނެ ގެވެށި އަނިޔ ގެ ަމއްސަލަތައް   • ބެލުުމގައި 
އް އެކުލަވ ލެވިފައި ނެތުުމން، އެކި ަމއްސަލަތަކުގައި އެކި ފެންވަރަށް ޚިދުަމތް ދިނުމ އި،  "ހ ރަމނައިޒް" އެސް.އޯ.ޕީއެ

 ރިފަރަލް ހެދުުމގައި ތަފ ތު ގޮތްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން 
 ފަންނީ  ގެވެށި އަނިޔ ގެ ޝިކ ރައަކަށްވ  ފަރ ތްތަކަށް އެކަށީގެންވ ވަރަށް ރައްކ ތެރިކަމ އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދ ނެ •

   އްޒަފުން ނިސްބަތުން ަމދުވުންުމވަ
ގެވެށި އަނިޔ ގެ ޝިކ ރައަކަށްވ  ފަރ ތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރ ތުން ހިލ  ސ ބަހަށް ޤ ނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދ ނެ  •

   ނިޒ ެމއް ޤ އިްމވެފައި ނެތުން 
ނެތު  • ޕްރޮގްރ ްމތައް  ރިހެބިލިޓ ޓްކުރެވ ނެ  ޢަަމލުތައް ހިންގ  ފަރ ތްތައް  އަނިޔ ގެ  ޢަަމލުތައް  ގެވެށި  މ އި، އަނިޔ ގެ 

 ހިންގ  ފަރ ތްތައް އެކަށީގެންވ  ވަރަށް ަޖވ ބުދ ރީނުކުރެވ ތީ، އަނިޔ  ތަކުރ ރުވުން އިތުރުވުން
ގޮތެއްގައި   • އެކަށީގެންވ   ނިޒ ުމ  ރިހިބިލިޓ ޝަންދިނުުމގެ  ފަރ ތްތަކަށް  ޝިކ ރައަކަށްވެފައިވ   މަސްތުވ ތަކެތީގެ 

ގ  ގެވެށި އަނިޔ ގެ ޢަަމލުތައް ރިޕޯޓުކުރަުމންދ  ިމންވަރު ފ އިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ކުރިއަށްނުދ ތީ، އެފަރ ތްތަކުން ހިން
އެކަށީގެންވ    ނަަމވެސް،  ނެރުނު  އަުމރެއް  ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ  ނުވަތަ  ރިޕޯޓުކުރިނަަމވެސް،  އިތުރުވެ،  ތެރ ގައި 

ފަރ ތްތަކުގެ ފަރ ތުން ކުރިަމތިވ  އަނިޔ ގެ   ގޮތެއްގައި ިމ ަމއްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބިފައި ނުވުުމގެ ސަބަބުން ިމފަދަ
 ޢަަމލުތައް ތަކުރ ރުވ  ިމންވަރު އިތުރުވެގެންދިއުން

އިުޖތިމ ޢީ އެހީތެރިކަމ އި ރައްކ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދ  ުމއައްސަސ ތަކުން "އިންސެންސިޓިވްކޮށް" އަނިޔ ލިބ  ފަރ ތްތަކ    •
"ފްރަ ތިބ   ފޯރުކޮށްދ ން  ޚިދުަމތް  "ނޮންުމޢ ަމލ ތްކުރުމ އި،  އަމ ޒުކޮށްގެން  އޮފިސަރުންނަށް  -ންޓްލައިން" 

ކުރިއަށް   ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވ   ތަްމރީންތައް  ކްލެރިފިކ ޝަން"  ވެލިއު  އެންޑް  ޑިސްކްރިިމނ ޝަން 
 ގެންގޮސްފައިނުވުން

ިމނު • އަވަސް  ހިންގަންެޖހ   ަމއްސަލަތައް  އަުމރުތަކުގެ  ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ  ކޯޓުތަކުގައި  ކުރިއަށް ެމޖިސްޓްރ ޓް  ގައި 
 ނުދިއުން

އަނިޔ ގެ   • ކަުމގައިވ ތީ،  ދަށުން  ޤ ނޫނުގެ  ޢ އިލ އ ބެހ   ހިނގަނީ  ަމއްސަލަތައް  ޚަރަދުގެ  ޙަޟ ނ ތ އި  ދަރިންގެ 
ކުރިއަށް   ތެރެއިން  ނިޒ ުމގެ  ޢ ންުމ  ަމއްސަލަތައް  ިމފަދަ  ހުށަހަޅ   ފަރ ތްތަކުން  ޝިކ ރައަކަށްވެފައިވ  

 ދިގުލައިގެން ދިއުން  ގެންދަންެޖހިފައިވ ތީ، ަމއްސަލަތައް
ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުުމގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުން ހަދަންެޖހ  ގަވ އިދު ިމހ ތަނަށްވެސް ޝ އިޢުކޮށްފައިނުވ ތީ،  •

 އެކި ކޯޓުތަކުން ޢަަމލުކުރ  އުޞޫލުތަކުގައ އި، ަމއްސަލަ ކުރިއަށްގެންދ  އަވަސްިމނުގައި ތަފ ތުތައް ހުރުން

 



 

 

 

 

 
ަމއްސަލަތަކުގައި ދެ ފަރ ތުގެ ވ ހަކަވެސް ޝަރީޢަތުން އަވަސް އަުމރު ނުހިެމ • ނ ހެން، ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ އަުމރުގެ 

ޝަރީޢަތްކުރިއަށްގެންދިއުުމން،  ޙ ޟިރެއްގައި  އެއް  ފަރ ތް  ލިބ   އަނިޔ   ފަރ ތ އި  އަނިޔ ކުރ   އަޑުއަހަންެޖހ އިރު، 
 ޓްރޯަމޓައިޒް" ވެގެންދިއުން -އަނިޔ  ލިބ  ފަރ ތް "ރީ

ކޯޓަށް   • އަނިޔ  ލިބ  ފަރ ތަށް  ޙ ޟިރުގައި  އެހީތެރިއެއްގެ  އިުޖތިމ ޢީ  އަުމރުގެ ަމއްސަލަތަކުގައި  ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ 
 ދެވ ނެ ވަކި އުޞޫލެއް ހަަމެޖހިފައި ނެތުން 

ތަކެއް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރ ތްތަކަށ އި ބިދ ސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޯޓު "އެކްސެސް" ކުރުުމގައި ގޮންޖެހުން •
 ހުރުން

ފ ޅުކޮށް،   • ކަންބޮޑުވުން  އެކަުމގެ  ނުލިބ ތީ،  "އަޕްޑ ޓް"  ފަރ ތުން  އިދ ރ ތަކުގެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅިފައިވ  
ަޖްމޢިއްޔ ގައި   މި  ކްލައިންޓުން  މީޑިއ ޓްކުރުަމށް  ހޯދުަމށް  ަމޢުލޫމ ތު  ބ ނުންވ   ހޯދަން  ުމއައްސަސ ތަކުން 

 ރިކުއެސްޓުކުރ  ިމންވަރު އިތުރުވުން 
ނިސްބަތުން   • ޢަދަދު  ަމއްސަލައިގެ  ޙުކުްމކުރެވ   ސ ބިތުވެ،  ތެރެއިން  ަމއްސަލަތަކުގެ  ިޖނ އީ  އަނިޔ ގެ  ގެވެށި 

 ަމދުކަަމށްވ ތީ، ޢަދުލު އިންޞ ފު ޤ އިްމކުރެވިގެންދ ނ ކަުމގެ "ޕަބްލިކް ފެއިތު" ނެތުން
ގަވ އިދުން   • ތަފ ސްހިސ ބުތައް  ިމންވަރުގެ  ރިޕޯޓުކުރ   އަނިޔ   ގެވެށި  ފަރ ތްތަކުން  ޚިދުަމތްދ   ޞިއްޙީ 

 ޢ ންުމކުރަމުންނުދ ތީ، ޞިއްޙީ ދ އިރ އިން ޤ ނޫނު ތަންފީޛުކުރަުމންދ  ިމންވަރު ދެނެގަންނަން ދަތިވުން   

 މުއައްސަސ ތައް ޖަވ ބުދ ރީކުރުމުގައި ހުރި ނިޒ މީ މައްސަލަތައް  .4

ހުށަހަޅައި  ޤ  • ޝަކުވ   އެކަުމގެ  އިހުމ ލުވުުމން  ުމއައްސަސ ތަކުން  އަދ ކުރުުމގައި  ޒިންމ ތައް  ބަޔ ންކުރ   ނޫނުގައި 
 ަމއްސަލަ ބަލ ނެ "ޮމނިޓަރިންގ އަދި އެކައުންޓަބިލިޓީ" އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވ ލެވިފައި ނެތުން

 ހައްޓައި، ޝ އިޢުކުރ  ިމންވަރު ތަފ ތުވުންތަފ ސްހިސ ބުތަކ އި، ުމހިއްމު ަމޢުލޫމ ތު އެކި އިދ ރ ތަކުން ބަލަ •

ޚިދުަމތްތަކ އި   • އޮފީސްތަކުންދ   އަތޮޅު  ރީޖަނަލް ނުވަތަ  އ އި  އިޖ ބަ  ޚިދުަމތްތަކ އި  ދ   އޮފީހުން  ހުންނަ  މ ލ ގައި 
ރ ނެ  އިޖ ބައ  ެމދު ތަފ ތުތައް ހުރުމ އި، ުމއައްސަސ އަކަށް ގެވެށި އަނިޔ ގެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ، ޢަަމލުކު

ުމއައްސަސ ތަކުން   ނުހުންނ ތީ،  ޢ ންުމކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  ތަފްޞީލީ  އަދި  ގޮތަށް  ދ ހަކުރެވ ނެ  ޢ ންމުންނަށް  ގޮތް 
 ދެުމންގެންދ  ޚިދުަމތުގެ ފެންވަރ ބެހ  ގޮތުން ަޖވ ބުދ ރީކުރުވުަމށް ދަތިތައް ހުރުން 
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