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ފިހުރިސްތު

v ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ ފަސްމަންޒަރު، އަމާޒު އަދި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް 

v ފަސްމަންޒަރު  

vi ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ އަމާޒުތަކާއި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް 

1 ތަޢާރަފު  

1 މިންތި، ނިރުބަވެރިކަން އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގުޅޭގޮތް  

5 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން  

8 އަނިޔާވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން  

11 މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައި އޮތް ވަގުތެއްގައި ނިރުބަވެރިކަމާ މިންތީގެ ގުޅުން 

ބާބު 1 – ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، އަނިޔާވެރި ހަރުކަށިކަމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބަތަކުގައި ޖެންޑަރ 

14 މެއިންސްޓްރީމް ކުރުން. 

14 ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އެޕްރޯޗް   1.1

15 ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ މާނަކުރުން    1.1.1  

17 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އަދި ޖެންޑަރ މެއިންސްރީމު ކުރުން   1.1.2  

20 ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިންތި މެއިންސްޓްރީމުކުރުން   1.2

26 ނިރުބަރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިޖާބައިގެ ތެރެއިން ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުން   1.3

29 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ވާޖިބުވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި    1.4

34 ރާއްޖެއަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން   1.5

35 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް   1.6

36 ބާބު 2 – މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތައް 

37 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރި ގްރޫޕްތަކުގައި ހުރި މިންތީގެ ދައުރުތައް   2.1

38 ދިވެހިރާއްޖެ: ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކާރިސާ    2.1.1  

39 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދައުރުތަކުގައި އަންހެނުން )ރާއްޖޭގެ ހާލަތު(    2.1.2  

41 އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުން )ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގައި(   2.1.3  

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު 2015، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު )އިސްލާހު( 2016، އަދި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު   2.2 
43 )އިސްލާހު( 2019 ގައި ހިމަނާފައިވާ ކުށްތަކުގައި ހުރި މިންތިއާ ގުޅޭ ކަންކަން   

45 ހޮވާލެވިފައިވާ، ހިއްވަރުދިނުމުގެ ކުށްތައް   2.2.1  

51 2.2.2   ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭ އަންހެނުން   

54 ހުކުމްކުރުން    2.2.3  



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް iv

56 ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު ލުއި ހުކުމެއް އިއްވުން، އަދި ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ ހާލަތްތައް   2.3

57 ދައުވާ ނުކުރުމާއި، ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް   2.3.1  

58 ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެޅެންހުރި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް   2.3.2  

60 ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން   2.3.3  

61 ހުކުމް ލުއިކުރުމާއި، ދަރަޖައިގެ ހާލަތްތައް   2.3.4  

62 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް   2.4

63 ބާބު 3 – ނިރުބަވެރި ކުށްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، އެކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ދައުވާކުރުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް 

64 ހިފެހެއްޓުމާއި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރުތަކުގައި މިންތީގެ ބައިތައް   3.1

65 ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ހައްޤުތައް    3.1.1  

65 މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުން   3.1.2  

69 ގޭގެއާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުން    3.1.3  

71 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި، ހެކިވެރިން އަދި ޝައްކުކުރެވޭ އަންހެނުން އިންޓަވިއުކުރުން   3.2

73 އަންހެން ހެކިވެރިން އިންޓަވިއުކުރުން   3.2.1  

75 ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުން   3.2.2  

78 ޝިކާރައަކަށްވެފައި ފަރާތަށާ ހެކިވެރިޔާއަށް ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ޤާއިމުކުރުން    3.3

79 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ވިސްނާލުމެއް   3.3.1  

82 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިން ނަފްސާނީގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަސާސީ ހަމަތައް   3.3.2  

86 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެ ސުވާލުތައް   3.4

87 އިސްތިލާހު  

90 އެނެކްސް  



vނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސްޓްރެންގްތްނިންގ ކެޕޭސިޓީ އޮފް ސްޓޭޓްސް ޓު ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް 

އެންޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް އިން ބަންގްލަދޭޝް އެންޑް މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫޢުއަށް ދެއްވި އެހީގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ފަސްމަންޒަރު

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކުން، އެކުގައި ކުރިވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ 

ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބައިގެ މައިނގަޑު ބައިތައް ހިމެނޭ ތަމްރީނު މާއްދާތަކެއް އުފައްދާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަދި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބެންހުރުމަކީ، ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބައިގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް މަދުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއްގޮތުގައެވެ. 

މޭ 2019ގައި، ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމްގެ 

ނަމުގައި އަތްމަތީ ފޮތެއް ނެރެފައެވެ. މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ މަޤްޞަދަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ އަތްމަތީ ފޮތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނުވައިދީ ރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނުތަކާއި ހާލަތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަމްރީނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ސިޔާސަތުތަކުގެ 

އޮނިގަނޑު އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޝައުޤުކުރުވަނިވި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ނެރެފައިވާ އަޅާކިޔޭނެ އިތުރު ތަކެތި ފުންކޮށް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކާ މި 

ތަމްރީނު އާލާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ އަތްމަތީ ފޮތް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ތަމްރީނު މޮޑިއުލެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެފައި މިވާ ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް މޮޑިއުލްގެ މަޤްޞަދަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލު 

ގާއިމުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރާނެ އާލާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށް ވާހިނދު މިއީ ރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރިކަމާ އަދި އެކަމާ މިންތިއާ ހުރި 

ގުޅުމުގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމާ ބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އާލާތެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މޮޑިއުލް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިވަނީ ވަކި 

އަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ގަސްދުގައި، އަދި އަމާޒަކީ ތަޖުރީމުކުރުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ދިރާސާކުރުން، އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކުށުގެ ޙުކުމްތައް 

ދެނެގަތުން އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މޮޑިއުލްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިސާލުތަކާއި 

ހަރަކާތްތަކަކީ ކަމެއް ސިފަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދި ބައެއްފަހަރު އަސްލުނޫން ހާލަތަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ؛ މި ތަމްރީނު އާލާތާ 

ގުޅުވައިގެން، އެހެން ތަމްރީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ޓްރެއިނަރުން ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މިސާލުތަކަށް އިތުރަށް 

ބާރުލިބުން ނުވަތަ ފުށުއެރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އޭގެއިތުރުން މި މޮޑިއުލްއާ މެދު ދެކެންވާނީ، ނިރުބަވެރިކަމާ، ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމާ، ޖިނާއީ 

ޢަދުލު ޤާއިމުކުރުމާއި، އަދި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީސީ.އިން ނެރެފައިވާ އެފަދަ އެހެން ލިޔުންތަކަށް ބާރުދޭ، ފުރިހަމަ އަދި ވަށާޖެހިފައިވާ ވިސްނުމެއް ފޯރުކޮށްދޭ 

ލިޔުމެއްގޮތުގައެވެ. 

ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ ފަސްމަންޒަރު، އަމާޒު އަދި 

ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް vi

ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ އަމާޒުތަކާއި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް

މަޤްސަދު އަދި އަމާޒުވާ ފަރާތް   .i

މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އޮފިޝަލުންނާ، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާ، ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ގާޒީން، އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ 

ވަކީލުންނާ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އާލާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ތަމްރީނު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތެއްގެ އިތުރުން، ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބަ އާއި ގުޅުވައިގެން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ރާއްޖެއާއި، 

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ހެދިފައިހުރި ހައްލުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އަދި އަމިއްލަގޮތުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި މި 

މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް   .ii

މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލް ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ އުމުރުގެ ގޮތުން ދޮށި ބައިވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ވާޖިބުތަކާއި 

ޒިންމާތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދާކުރެވޭނެކަމާމެދު ބާރުވެރި ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން ތަމްރީނު ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ހަތަރު ސިފަ 

ހިމެނޭނެއެވެ: 

ޕްރެކްޓިކަލް )އެއީ އުމުރުން ދޮށީ ތަޖުރިބާވެރިމަސައްކަތްތެރީން ދަސްކުރަނީ އަމަލީގޮތުން ކަންކަން ކޮށްގެންކަމަށް ވުމުން( ހ( 

ށ( އިންޓަރެކްޓިވް )މުޅި ގްރޫޕުގެ ވިސްނުންތެރިކަމާ، ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުން(

ނ( ޕާޓިސިޕަންޓް-ސެންޓާޑް )އެއީ އުނގެނުމުގެ ތަޖުރިބާ އަމާޒު ވާންޖެހޭނީ ބައިވެރިންގެ ބޭނުންތަކާ އެދޭގޮތްތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށް ވުމުން(

ރ( މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް )ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ޝައުޤުވެރިކުރުވާ ފަދަ އުނގެނުމުގެ ތަޖުރިބާއެއްގައި ބައިވެރިން 

ހިމެނުމަށް(

މިއީ ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރުދޭ، އަދި ދަސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ރޯލެއް ކުޅުމާއެކު ޒިންމާ ނެގުމަށް ބާރުއަޅާ ދަސްކުރުމުގެ އުކުޅުތަކެކެވެ. ކޭސް ސްޓަޑީތަކާއި 

އެހެނިހެން މަޝްވަރާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގެ ބޭނުންހިފާ އެކި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް، އަދި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ބޭނުންވާ އަމަލީ 

ޢިލްމާއި ހުނަރު އަށަގެންނެވުމަށް، ކުދި ގްރޫޕްތަކުގައި އަދި ވަކިވަކިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް އެދެވިގެންވެއެވެ. މަޝްވަރާތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކާ 

އަދި ޢިލްމު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކާ އުނގަންނައިދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް، ލެކްޗަރ މެޓީރިއަލް، ހަރަކާތްތައް، އަދި ކޭސް ސްޓަޑީތައް މި ތަމްރީނު 

މޮޑިއުލްއިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މި މޮޑިއުލްގެ އަމާޒަކީ ޤާނޫނީ މަފްހޫމްތަކުގެ އެބްސްޓްރެކްޓް އަދި ތިއަރެޓިކަލް ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމެއް ނޫނެވެ. 

އޭގެބަދަލުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ޤަވާޢިދުތަކާ އުސޫލުތަކުގެ އަމަލީ ތަތުބީގުތަކާ އޭގެއިން ކުރާ އަސަރުތަކާދޭތެރޭ ވިސްނުމަށްޓަކާ، އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް 

އެކުލަވާލުމުގެ އަޙުލާޤިއްޔަތާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ޓްރެއިނަރުންނާއި ބައިވެރިންނަށް ހިއްވަރުދިނުމެވެ. 

މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލްއަކީ ޓްރެއިނަރު/ޓްރެއިނަރުންނަށާއި ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންތެރި އާލާތެއްކަމުގައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި މޮޑިއުލް ބެހުމަށް އެންމެ 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތަކީ ކޮބައިކަން ޓްރެއިނަރުން ނިންމަންވާނެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފަށާއިރު މި މޮޑިއުލް ބެހުމަށް ފެނިދާނެއެވެ. އެހެން 

ހާލަތްތަކުގައި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަމްރީނު ނިމުމުން މޮޑިއުލް އެއްކޮށް ތަމްރީނުގެ ބައިވެރިންނާ ހަވާލުކުރުން ކަމަށްވެސް ފެނިދާނެއެވެ. މިހާލަތުގައި، 

ޓްރެއިނަރުން އެސައިންމެންޓުތަކުގެ ނަކަލުތަކާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ތަމްރީނު ކުރިއަށްދާވަގުތު ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

މި ތަމްރީނު މޮޑިއުލް ބިނާވެފައިވާ ޕާޓިސިޕަންޓް-ސެންޓަރޑް އަދި މައްސަލަ-ހައްލުކުރުމުގެ މިސްރާބަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، ތަފާތު އާލާތްތައް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ތަމްރީނު މޮޑިއުލްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގްރެފިކް ސިމްބަލްތަކެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން 

އެ އާލާތްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.



viiނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ތިރީގައި މިވަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިމްބަލްތަކެވެ. 

ބާބުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު މަޢުލޫތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.އުނގެނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް

ވަކިން ޝައުޤުކުރުވާ މަޢުލޫތައް ހިމެނޭ ގޮޅިތަކަށް ބައިވެރިން ތަޢާރަފު ކުރެވި، އެ މަޢުލޫއަކާ ގުޅުވައިގެން އިތުރު އަމާޒު ގޮޅި

މަޢުލޫމާތާއި މިސާލުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޮޑިއުލްގެ މަޢުލޫއާ ގުޅުންހުރި އިފްތިރާލީ ކޭސްތަކާ ބެހޭގޮތުން އުނގެނުންކޭސް ސްޓަޑީ

މި ގޮޅިތަކުގައި ގެނެސްދީފައި ހުންނާނީ މި މޮޑިއުލްގައި ގެނެސްދީފައި ހުރި ތަފާތު މަޢުލޫތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތައް

ހައްލުތައް ހޯދާފައިވާ ގޮތްތަކާ ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ ހިޔާލުތަކެވެ. ބައިވެރިންނަށް އެދެވިގެންވަނީ 

އެފަރާތްތަކުގެ ހުނަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރުމަށެވެ. ބައެއް ހަރަކާތްތަކަކީ މަޝްވަރާކުރާނެ 

ނުކުތާތަކެވެ. އެހެން ހަރަކާތްތަކަކީ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 

ހުށަހެޅުމަށް، ނުވަތަ މޮކް ޓްރައިލެއްގައި ހިމެނޭ ޤާޒީންނާ ވަކީލުންނަށް އެލީތެރިވެދޭނެ އިފްތިރާލީ ކޭސް 

ސްޓަޑީތަކެވެ. ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އަލަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަން ފަށައިގަތުމަށް، ނުވަތަ 

ގާނޫނާ ގުޅުންހުރި މަފްހޫމުތައް އަސްލު ކޭސް ސްޓަޑީއެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެލީތެރިވެދިނުމަށްޓަކާ، 

ޓްރެއިނަރުންނަށް ހަރަކާތެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ވަކިން މިލިޔުން ކިޔަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަރަކާތް ގޮޅިތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ދަސްވެފައިހުރި މަޢުލޫމާތު އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް މި ހަރަކާތް ގޮޅިތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 

ސުވާލުތައް

ކޮންމެ ބާބެއްވެސް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ އެސެސްމަންޓު ސުވާލުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކަވަރު ކޮށްފައިވާ 

މަޢުލޫތައް އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެވެ. މި ސުވާލުތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މި މޮޑިއުލްތައް ސެލްފް-ސްޓަޑީގެ 

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލައަށް އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އާލާތެއްގޮތުގައެވެ. 

ތަމްރީނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކާ އަދި ބައިވެރިންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކާ، ތަމްރީނު 

ކުރިއަށްދާ ވަގުތު މަޝަވަރާކުރުމަށްޓަކާ، ނުވަތަ ތަމްރީނު ނިނުމުން އޭގެއިން ކޮށްފައިވާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކާ 

ޓްރެއިނަރުންނަށްވެސް މި ސުވާލުތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަޝަވަރާކުރެވުނު އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އާލާތްތައް

އެހީތެރިވެދޭ އާލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި، މި ބައިން އިތުރަށް ކިޔާލާނެ ލިޔުންތަކާ، ޕްރެކްޓިކަލް ގައިޑުތަކާ، 

މެނުއަލްތަކާ، މުއާހަދާތަކާ، އަދި މޮޑެލް ގާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކިޔުމުގެ މަސްދަރުތައް 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް viii

މި އާލާތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައި ހުންނާނީ މަޝްވަރާކުރެވޭ މަޢުލޫތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔުންތެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަދި އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް

ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިތުރަށް ކިޔާލާނެ ރެފެރެންސް ލިޔުންތަކެވެ.

ރެފެރެންސް ސިމްބަލް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނީ މީގައިވާ ނުވަތަ މިއާ ގުޅުންހުރި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއިން ނެރެފައިވާ ރެފެރެންސް

އެހެން ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫތަކާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.



1ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ތަޢާރަފު

މި މޮޑިއުލްއިން ދިރާސާކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގައި ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންތަކެވެ. މި ލިޔުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އޮފިޝަލުންނާ ގުޅިގެން، ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް 

ހަރުދަނާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މިންތީގެ ހަމަތައް ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށް، އަދި ބަލައިގަންނަ މިސްރާބުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށާއި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް، އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ އެހެނިހެން އަމަލުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ޝާމިލުވާ ތަފާތު އަދި މަލްޓިފެސެޓެޑް 

ގޮތްތަކާ އޭގެ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ ގަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ. އެފަދަ އެޕްރޯޗެއް ބަލައިގަތުމަކީ ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އަދި މި ހާލަތުގައި 

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ކުރާ އިޚްތިރާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، މި މޮޑިއުލްގެ އަމާޒަކީ ތަޙުޤީޤުކުރުމާ، ދަޢުވާކުރުމާ، އަދި 

ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމް އިއްވުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރު ފުޅާކުރުމުގައާ، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި، އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލު ޤާއިމުކުރާ ދިވެހި ތަޖުރިބާވެރިމަސައްކަތްތެރީންނަ

ށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

މިންތި، ނިރުބަވެރިކަން އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގުޅޭގޮތް 

މިންތި އަކީ ތަފާތު އެގިގޮތްގޮތުން ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ޝާމިލުވާ ގޮތްތައް، އޭގެތެރޭގައި އަމިއްލަ 

އިޚްތިޔާރުގަ އަދި މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ބާރުދިނުމާއި/ރެކްރޫޓުކުރުމާ، ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުން، އަދި އަދާކުރާ ރޯލު ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް 

ވެފައިވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ނިރުބަވެރިކަމުން އަސަރުކުރާގޮތްތައް ތަފާތުވެދާނެއެވެ. 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެ އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ރޯލުގައިވެސް މިންތީގެ ދައުރެއް 

އެކުލެވިފައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފިކުރީ އަދި އިސް މަޤާމުތަކުގައި އަދަދުގެ ގޮތުން ގިނައީ، އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިންގާ އަނިޔާވެރި 

އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ.1 އަނެއް ކޮޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި 

އަންހެނުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިހުންނަނީ އެފަދަ ގްރޫޕްތަކުން ތަބާވާ ދީނީ ނުވަތަ ފިކުރީ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ ދައުރުތަކެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި ގިނަ އަމަލުތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ ފިރިހެނުންނެވެ.2 އެއާޚިލާފަށް، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން 

ސިފަވަނީ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ނުވަތަ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.3 އެއީ، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް 

ހުރަސްއަޅާ، ހިތްވަރުނުދޭ އަދިއެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިނުވާނަމައެވެ. ނަމަވެސް، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާބަ

އެއްގެގޮތުގައި،4 އަދި ބައެއް ޖަމާޢައްތަކުގެ އަނިޔާވެރި، ހިންގުމުގެ މަޤާމުތައް ފުރުމުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތާފާތު ދައުރުތަކުގައާއި އެކި ހައިސިއްޔަތުތަކުގައި އަންހެނުން ފެންނަމުންދެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ހަރަކާތްތެރި ހަގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ހަމްދަރުދީވާ އަދި މީހުންހޯދައިދޭ ބައެއްގެގޮތުގައި، އިޖުތިމާޢީ ބަދަލުތައް 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑް ބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް”. ސ. 31  1
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އިބިޑް  4



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 2

ގެންނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ފެންނަމުންދެއެވެ.5 އ.ދ.ގެ 

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ގަރާރު 2129 )2013( ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާ ތިން ދާއިރާއަކަށް ވަނީ ނަޒަރު ހިންގުމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައި: އެއީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، ނިރުބަވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް 

ހުރަސްއަޅާބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، އަދި މިއާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ ގުޅުންހުރި އާލާތްތަކުގައި ކުރިން މިންތިއަށް 

ރިއާޔަތްނުކުރެވި ހުރި ކަންކަން ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.6 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ވަނީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ އަންހެނުން އިތުރު ތަފާތު 

ގިންތިތަކަށް ބަހާލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިންގުމާއި ހަނގުރާމައިގެ ރޯލުތަކުގައި ބައިވެރިވުން، ޖާނުން ފިދާވާ އަންހެނުން، ރެކްރޫޓްކުރާ އަންހެނުން އަދި އެކި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ހިމެނެއެވެ.7 

ނިރުބަވެރިކަމަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މީހުންނަށް ހިތްވަރުލިބޭ އެތައް ކަމެއް ހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިސާލަކަށް، އިޖުތިމާޢީ-ސިޔާސީ 

ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސިޔާސީ، ދިނީ، ނޫނީ ޒާތީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ބޭއިންސާފަކާ ގުޅިގެން އިޖުތިމާޢީ ބަދަލެއް 

ގެންނަން ބޭނުންވުން، ނިޔާވެފައިވާ އަނބި/ފިރިމީހާ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހެއްގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، ހައްދުފަހަނައަޅާދާވަރަށް ފިކުރީ ގަބޫލުކުރުންތަކަށް 

ބޯލެނބުން، ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ހޯދުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.8 ނިރުބަވެރި އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރުލިބޭ ކަންތައްތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް 

ހިތްވަރުލިބޭ ކަންކަންކަމުގައި ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުން ޝާމިލުވުމަށް ހިތްވަރުލިބުމުގައި އޮތީ ވަކި އެންމެ ސަބަބެއްކަމުގައި 

ނުވެދާނެއެވެ. އެކަމަށް ހިތްވަރުލިބޭ އެތައް ބައިވަރު ކަންކަމެއްވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހަނގުރާމަވެރި ފިރިންނާއި ތިމާގެމީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުން، 

ތަފާތުކުރުންތަކާ ކުރިމަތިލުން އަދި ނިރުބަވެރިކަމަކީ ވަކި މަޤުޞަދެއް ހޯދައިދޭކަމެއް ކަމުގައި ދެކުން ހިމެނެއެވެ.9 އަންހެނުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކަށް ވުމަށް 

މަގުފަހިވާ އެހެން ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަޢުލީމީ ފުރުސަތުތައް ނެތުން، އޭގެއިތުރުން 

ސިޔާސީ ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭނުންހިފަން ނުކުޅެދުންތެރިވުން ހިމެނެއެވެ.10 

ރާއްޖޭގައި އަންހެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ޕެޓްރިއާކީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިޖުތިމާޢީ އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ދީނީ ޢިލްމުގެ ބޮޑު 

ބައެއް މޫލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން، ދީނީ އަދި ސަޤާފީ ވާހަކަތަކުގައި ދީންވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަންހެންވަންތަ/ ޖެންޑަރޑް ޑައިމެންޝަންސް އަށް އެކަށީގެންވާ 

އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ނުދެވި ބާކީކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ބޭނުންތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހިމެނުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ފިރިހެނުންގެ 

ނަޒަރިއްޔާތަށް މިސްރާބުޖަހާފައިވާ ދީނީ ކަންކަމަށް އަންހެނުން ބަރޯސާ ވާނަމަ، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާ ދިމާލަށް ލަންބުވާލާ އަމާޒަކަށް ނާޒުކު ހާލަތުގައި ތިބި 

އަންހެނުން ވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

އޭގެއިތުރުން، އާއްމުކޮށް، އިޖުތިމާޢިގޮތުން ބާކީ ވުމާއި އެކަނިވެރިކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވުމަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ތިޔާގި މާޙައުލެއް 

އުފައްދައިދޭފަދަ ކަމެކެވެ.11 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ‘ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެވެއަރނަސް ނެޓްވަރކް’ )އާރް.އޭ.އެން.(އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޔޫރަޕުގެ 

މުޖުތަމަޢުގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބާކީކުރުން، ސްޓިގްމަޓައިޒްކުރުން އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސް އުޅުން މަދުކުރުމަކީ ހަރުކަށި 

އަނިޔާވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ.12 ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގްރޫޕް ހަރަކާތްތައް ނެތުމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ އިހުސާސް ނުކުރެވުމަކީވެސް 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، ލެޓަރ ދޭޓެޑް 18 ޖަނުއަރީ 2016 ފްރޮމް ދަ ޗެއަރ އޮދް ތހެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ކޮމިޓީ އެސްޓެބްލިޝްޑް ޕަރސުއަންޓް ޓު ރެޒަލިއުޝަން 1373   5

 )2001( ކޮންސަރނިންގ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އެޑްރެސްޑް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ދަ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް S/2016/4 ޖަނަވަރީ 20، 2016، ލިބެންހުރީ
https://undocs.org/S/2016/49 )އެކްސެސްކުރީ ޖެނުއަރީ 10، 2021( 10، 221(

އިބިޑް  6

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑް ބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް،” ޕަބްލިޝިންގް އެންޑް ލައިބްރަރީ ސެޝްޝަން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އެޓް ވިއެނާ،   7

 2019، ސ 35-31 ލިބެންހުރީ 

 https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/17-08887_HB_Gender_Criminal_Justice_E_ebook.pdf

ނައުރީން ޗޯދުރީ ފިންކް، ރާފިއާ ބަރަކަތް އެންޑް ލިއަތް ޝެޓްރެޓް، “ދަ ރޯލްސް އޮފް ވިމެން އިން ޓެރަރިޒަމް، ކޮންފްލިކްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސް ޓްރީމިޒަމް،” ޕޮލިސީ ބްރީފް، )އޭޕްރިލް 2013( ސ. 3  8

ޝާފީ އެމް.ޑީ. މުސްތޮފާ، “ކީ ޑްރައިވަރޒް އޮފް ފީމޭލް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ބަންގްލަދޭޝް”، އިން ކައުންޓަރ ޓެރަރިސްޓް ޓްރެންޑްސް އެންޑް އެނޭލިސިސް، ވޮލް. 12، ނ. 14، ސ 27-31  9

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކޯއޮޕަރޭޝަން އިން ޔޫރަޕް، “ވިމެން، އެންޑް ޓެރަރިސްޓް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން،” ފެބްރުވަރީ 2013، ސ. 3.  10

އަނޫޝް މުސްތާގް، “ވައި ވިމެން އެޑޮޕްޓް ޖިހާދީ އައިޑިއޮލޮޖީ،” އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޕޮލިސީ ސޮސައިޓީ، 24 މާރޗް 2019.ލިބެންހުރީ   11 

/https://www.policyforum.net/why-women-adopt-jihadi-ideology )އެކްސެސްކުރީ 11 ޖަނަވަރީ 2021(

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/  ީއާރް.އޭ.އެން. އިޝޫ ޕޭޕަރ، “ދަ ރޫޓް ކޯސަސް އޮފް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” 4 ޖަނަވަރީ 2016، ލިބެންހުރ  12

what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_root-causes_jan2016_en.pdf )އެކްސެސްކުރީ 11 
ޖަނަވަރީ 2021ގައި(.



3ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/resource/undp-youth-  ީ13  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ، “ޔޫތް ވަލްނަރަބިލިޓީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް،” ފެބްރުއަރީ 2019. ލިބެންހުރ

vulnerability-maldives-2019.pdf )އެކްސެސްކޮށްފައި ވަނީ 11 ޖަނަވަރީ 2021ގައި(. “ޝަހްރުބަނޫ ޓަޖްބަކްޝް، “ފޮސްޓެރިންގް ކޮމިއުނިޓީ ރެސިލިއެންސް ފޮރ ޕްރިވެންޓިންގް ވަޔަލެންޓް 
އެކްސްޓްރީމިޒަމް: ޕަރސްޕެކްޓިވްސް ފްރޮމް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ” ދަ މޯލްޑީވްސް ނެޝަްނަލް ޖަރނަލް އޮފް ރިސަރޗް، ދަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ، ވޮލް. 4، ނ. 1، ނޮވެމްބަރ 2016، ސ 34-44 

ވެސް ބަލާލާށެވެ.

ނައުރީން ޗޯދުރީ ފިންކް އެންޑް އޭ. ޑޭވިޑިއަން، “ކޮމްޕްލިމެންޓާރިޓީ އެންޑް ކޮންވަރޖެންސް؟ ވިމެން ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް،” އިން ދި އޮކްސްފޯޑް ހޭންޑްބުކް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް   14

ކޮންފްލިކްޓް، އެފް. ނީ އައޮލާއިން، އެން. ކާން، ޑީ. ފްރާންސެސްކާ ހައިނެސް އެންޑް ވާލޖި، )އެޑްސް(، )އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް، 2018( ސ. 159 – 159

15  އިބިޑް.

“ދަ މޯލްޑީވްސް ފޮރިން ފައިޓަރ ފެނޯމިނަން – ތިއޮރީޒް އެންޑް ޕަރސްޕެކްޓިވްސް،” ޔޫރަޕިއަން ފައުންޑޭޝަން ފޯ ސައުތް އޭޝިއަން ސްޓަޑީޒް، 4 އޭޕްރިލް 2020. ލިބެންހުރީ   16 

https://www.efsas.org/publications/articles-by-efsas/the-maldives%E2%80%99-foreign-fighter-phenomenon-theories-and-
/perspectives )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020(

އިބިޑް.  17

އިބިޑް.  18

އިބިޑް.  19

ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު، “ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓްރެންޑްސް: ކްރައިމް، މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްޓްރީމިޒަމް: ދަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީ،” އެސް.ޗީ.އެން ސަމިޓް، މެލްބޯން، 12 ޖުލައި 2018. ލިބެންހުރީ   20

https://strongcitiesnetwork.org/en/wp-content/uploads/2018/08/Recruitment-Trends-Slides1.pdf )އެކްސެސްކުރީ 10 ޖަނަވަރީ 2021ގައި(

އެމާ ފުލު، ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް އިން އޭޝިއާ: ގްލޯބަލައިޒޭޝަން، ޖެންޑަރ އެންޑް އިސްލާމް އިން މޯލްޑިވްސް، )ރޫޓްލެޖް، 2014(؛ އެނިމެޝް ރޫލް، “ދަ ތްރެޓް ފްރޮމް ރައިޒިންގް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އިން   21

 https://www.ctc.usma.edu/posts/the-threat-from-rising-extremism-in ީމޯލްޑިވްސް، ”ސީ.ޓީ.ސީ ސެންޓިނެލް، ވޮލް. 6، ނ. 3، )2013(، ސ. 28-24. ލިބެންހުރ

the-maldives- )އެކްސެސްކުރީ 11 ޖަނަވަރީ 2021ގައި(

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ ކަމެކެވެ.13 ނިރުބަވެރިކަމަށް ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމަށް ވާސިލުކުރުވާ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅިފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް މިއީ 

ޕުލް-ފެކްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަންކަން ކަމުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާ ނުވިނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ރޯލެއް ވުން 

އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އާއްމު ގޮތެއްގައި ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ އަންހެނުންނަކީ، ދެކުނުގެ ‘ނުރަނގަޅު ސަޤާފަތުން’ ‘މިނިވަންކަން’ ލިބުމުގެ 

އިހުސާސަށް ހިތްޖެހޭ ބައެއް؛ އަދި މިއީ ތަފާތުކުރުމަކާ ނުލާ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދީނުގެ އަޅުކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށް ހިއްވަރުދޭ ކަމެކެވެ.14 

ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ނަޒަރުގައި، ދެކުނުގެ މުޖްތަމައިން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ވަކި މިންތިއަކަށްވިތީ އޮންނަ އުންމީދުތަކުގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެފައިވާ 

އަންހެނުންނަށް އާއްމުގޮތެއްގައި މިއީ ޝައުޤުވެރިކުރުވާ ކަމެކެވެ.15

އެބައިމީހުންގެ ނެރޭޓިވްގައި، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކީ އަމިއްލަ އާބާދީއަށް 

ފަތުރުވެރިންނާ އާއްމުންނާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ 

ތަފާތުކުރުންތައް، އާއްމު އިބާރާތުންނަމަ ‘ޓުއަރިޒަމް 

އެޕާތެއިޑް’،އަކީވެސް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް، 

އަންހެންނުން އަދި ފިރިހެންނުން ހޯދުމަށް ގެންގުޅޭ 

ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ ނެރޭޓިވް ކުރިއެރުވުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދޭފަދަ، އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވޭ 

ކަމެކެވެ.16

އާޅާލުމެއްނެތި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމުގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އިސްލާމްދީނާ 

ހިލާފު ގޮތްތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ބައެއްގެގޮތުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ 

ޖަމާޢަތްތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްދީފައެވެ.17 އާއްމު ނަޒަރަކުން ކަންކަން ދެކުމަކީ 

މައްސަލަ އުފެދޭނެ ކަމަކަށްވިއަސް، ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

އޮތް އިރާޤުގެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓު އާއި ލެވާންޓް )އައި.އެސް.އައި.އެލް / 

ދާއެޝް، މީގެ ފަހުން އައި.އެސް.އައި.އެލް(ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 

ދަތުރުކުރި ދިވެހިން ދެކޭގޮތުގައި އެ ދަތުރަކީ ފަގީރުކަމާއި، ތޮށްޖެހިގެން 

ދިރިއުޅުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ފުރުސަތުތަކެއް ނެތް އަމިއްލަ ވަޒަނުން 

ސަލާމަތްވުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ.18 އެހެންކަމުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ 

ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ތަބާވެ އެމީހުންނާ ގުޅުމަކީ ‘ސަލާމަތްވުން’ ކަމަށް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ ދެކުނުގެ އުސޫލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ‘މާތް’ 

ހަނގުރާމައާއި ގުޅުމަށް އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރުލިބޭ އަދި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ނިރުބަވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންހެނުންނަށް ބާރުއަޅާ ކަމަކަށް ވެދެއެވެ.19 

އެ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ކޮންޓްރޯލުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭ އެހެން އަންހެނުންވެސް ހަރުކަށި އިސްލާމީ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުމަށްޓަކާ 

ހަމައެކަނި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާ ޔުނިޓްތަކަށް ބައެއް އަންހެނުން ގެންދެވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން، އާއްމުގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢުގައި ޒުވާނުން ހެއްލުވާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މީސް މީޑިއާ ޕޯސްޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 

އަންހެނުންނަށް މަގުދައްކައިދޭ އަދި އެމީހުންގެ ދަރިންނާ ފިރިން ސީރިއާގައި ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުކޮށް ހިއްވަރުދިނުމަށް ބާރުދޭ،20 އަދި ފަހުކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް ސަޤާފަތުން ނެރެދޭ ނެރޭޓިވްއެކެވެ.21



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 4

ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ އަންހެނުންނާމެދު އޮންނަ ފަސާދަވެރިކަމާ، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް ވާގިވެރިވުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިއްވަރުދިނުމާ ގުޅިފައިވާ 

ބައެއް އެހެން ކަންކަމެވެ.22 މިމޭރުމުން، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ،23 ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުން 

ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅާ މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ.24 

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް ބާރުދޭ ކަންކަމުގެ )ޕުޝް އަދި ޕުލް ފެކްޓަރޒް( ތެރޭގައި، މީހާގެ ބެކްގްރައުންޑު އަދި ހިތްވަރުލިބޭ ކަންކަން، އިޖުތިމާޢީ-އިޤްތިޞާދީ 

ފުރުސަތުތައް ލިބެން ނެތުން، ބާކީކޮށްލުމާ ތަފާތުކުރުން، ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން، ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ހިފުން ނުވަތަ 

ބާރުހިންގުން، ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތައް އޮޅުވާލުން އަދި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން، ސިޔާސީ ފިކުރުތައް، އަދި ނަސްލީ އަދި ސަޤާފީ ތަފާތުތައް ހިމެނެއެވެ.25 

އޭގެއިތުރުން، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމަކީވެސް ޒުވާން ސިކުނޑިތައް ހަރުކަށިކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްދޭ އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަނިޔާވެރި 

ހަރުކަށި ޖަމާޢައްތަކަށް ރެކްރޫޓުކުރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.26 

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ 

އަންހެނުން، ފިރިހެނުން، އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެންކުދިން، އެމީހުންގެ 

ރުހުމާ ދެކޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް، ރެކްރޫޓުކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެމީހުން 

ވަގަށް ނަގައިގެން، އެމީހުންނާ، އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ނުވަތަ 

މުޖްތަމަޢުތަކަށް ބިރުދައްކައިގެން، ނުވަތަ އެމީހުންގެ އަނބިންނާއި ފިރިން 

ނުވަތަ އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް ބާރުފޯރުވައިގެން ރެކްރޫޓުކުރެއެވެ. ބައެއް 

ހާލަތްތަކުގައި، މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ހިމެނިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، 

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އާއިލާއިން އަންހެނުންނަށް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް 

ތާއީދުކުރުމަށް މަޖުބޫކުރުވުން އަދި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވޭ 

ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ދެކޮޅުހަދަން ނުކެރުންފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، އިޖްތިމާއީ އޮނިގަނޑުތަކާއި، ފިރިހެނުންނަށް ފައިދާވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ގޭތެރޭގެ މުދަލުގެ މިލުވެރިކަމުގެ ދިރާސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް، 

އަންހެނުންގެ ނާޒުކުކަން؛27 އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުން އެހެން ރަށްރަށަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ދަތުރުކުރުން 

މަނާކުރުން؛28 ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ބައިވެރިޔާ ނުވަތަ ބައިވެރިޔާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ވިޔަސް 

ތަހަންމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔ29ާ ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ފުލު އާއި ރޫލް ގެ ދިރާސާއިން ދޭހަވާގޮތުގައި ހަމައެކަނި 

ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ދަމަހައްޓާ، އަދި އަންހެނުންނަށް އެކަމަކުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ އެހެން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމެއްނެތް ކަންކަން 

ބަލައިގަންނަ ފަދަ ޤަބޫލުކުރުންތައް ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.30

މެލިސާ ޖޯންސްޓަން އެންޑް ޖެކީ ޓްރޫ، “މިސޯޖިނީ އެންޑް ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް: އިމްޕްލިކޭޝަންސް ފޮރ ޕްރިވެންޓިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” މޮނާޝް ޖެންޑަރ، ޕީސް، އެންޑް ސެކިއުރިޓީ، ޔޫ.އެން.  22

 https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0007/2003389/Policy-Brief_VE_and_VAW_V7t.pdf ީވިމެން، )އޮކްޓޯބަރު 2019(. ލިބެންހުރ
)އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރޔ 2020ގައި(.

މޯލްޑިވްސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، “ދަ މޯލްޑިވްސް ސްޓަޑީ އޮން ވިމެންސް ހެލްތް އެންޑް ލައިފް އެކްސްޕީރިއަންސަސް – އިނީޝިއަލް ރިޒަލްޓްސް އޮން ޕްރިވޭލެންސަސް، ހެލްތް އައުޓްކަމްސް އެންޑް   23

ވިމެންސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ވަޔަލެންސް،” ލިބެންހުރީ https://maldives.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WHLESurvey.pdf )އެކްސެސްކުރީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.justsecurity. ީޖަސްޓް ސެކިއުރިޓީ، )މޭ 18(. ލިބެންހުރ ”،II ްޖޭން ހަކެބީ އެންޑް ފިއޮނުއާލާ ނި އެއޮލައިން، “ޖެންޑަރިންގް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްޅ ހައު ޓު، އެންޑް ހައު ނޮޓް ޓު – ޕާރޓ  24

/org/55670/gendering-counterterrorism-to-part-ii )އެކްސެސްކުރީ 5 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/ ،ްޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ޑްރައިވަރޒް އޮފް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” ދަ ދޯހާ ޑިކްލެރޭޝަން: ޕްރޮމޯޓިންގް އަ ކަލްޗަރ އޮފް ލޯފުލްނަސ  25

module-2/key-issues/drivers-of-violent-extremism.html )ޖުލައި 2018(. ލިބެންހުރީ  )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020(

އިބިޑް.  26

https://openknowledge. ީޖަނާ އެލް ހޯރް އެންޑް ރޮހިނީ ޕްރަބްހާ ޕާންޑޭ، “އަންޑަސްޓޭންޑިންގް ޖެންޑަރ އިން މޯލަޑިވްސް ޓުވާޑް އިންކްލޫސިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް.” ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް. ލިބެންހުރ  27

worldbank.org/bitstream/handle/10986/24118/9781464808685.pdf?sequence=2&isAllowed=y )އެކްސެސްކުރީ 11 ޖަނަވަރީ 2021ގައި(.

އިބިޑް.   28

އިބިޑް.   29

އެމާ ފުލު، “ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް އިން އޭޝިއާ: ގްލޯބަލައިޒޭޝަން، ޖެންޑަރ އެންޑް އިސްލާމް އިން މޯލްޑިވްސް”؛ އަނިމެސހ ރޫލް، “ދަ ތްރެޓް ފްރޮމް ރައިޒިންގ އެކްސްޓްރީމިޒަމް އިން މޯލްޑިވްސް.”   30

ބާބު 2ގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، ގިނަ 

އަންހެނުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅެނީ 

މަޖުބޫރުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބައެއް 

މީހުން އެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅެނީ އަދި އެ ޖަމާޢައްތަކުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީވެސް އަމިއްލަ 

އިޚްތިޔާރުގައެވެ. 



5ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަނިޔާގެ އަސަރު ތަފާތުގޮތަކަށް ކޮށްފާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، 

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ އިޖާބައިގާ ހަރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ ލަޝްކަރުތަކުގައި ގިނައީ ފިރިހެނުންކަމަށް ވުމާއެކު ހަނގުރާމައިގެ ކުރީ ސަފުން ކުރާ އަސަރު 

ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ 

)އެސް.ޖީ.ބީ.ވީ(ގެ ޝިކާރައަކަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް ނަހަމަ މިންވަރަކަށް މިފަދަ އަނިޔާގެ އަސަރުކުރެއެވެ. ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތްތަކުން އާއްމުކޮށް ހިންގާ އެސް.ޖީ.ބީ.ވީގެ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭޕްކުރުން އަދި އެހެނިހެން ޖިންސީ ހާނިއްކަ، ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުވުން އަދި 

ގަދަކަމުން ހައްޔަރުން ނެއްޓުވުން ހިމެނެއެވެ.31 ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އަށަގަންނަވަން ބޭނުންވާ މިންތީގެ 

ރޯލުތަކަށް ތަބާނުވާ އަންހެނުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައްކުރުން ހިމެނެއެވެ.32 އެކި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުން ހިއުމަން ޝީލްޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައާއި ޖާނުންފިދާވާ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ބޭނުންކުރެއެވެ.33 ބައެއްފަހަރު ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެސް.ޖީ.ބީ.ވީގެ އަމަލުތަކަކީ ވަކި 

ތަދުބީރުކުރުވަނިވި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ އަމަލުތަކަކަށްވެފައި، އޭގެތެރޭގައި މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމާ، ވަކި ކަމަކަށް ތަބާވުމަށާއި ވަކި 

ގޮތަކަށް ކަންކަންކުރުމަށް އާބާދީއަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ތަދުބީރީ ސަރަޙައްދުތަކުން ގަދަކަމުން މީހުން ބޭލުވުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރަވެރިކަމުން ވަރަށް ބޮޑު 

އާމްދަނީއެއް ހޯދުމާއި، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، އަނިޔާކޮށްގެން އިންޓެލިޖެންސަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ގަދަކަމުން 

ކައިވެނިކުރުވައިގެން ދީނަށްވެއްދުމާއި، އަދި އަމާޒުކުރެވޭ މުޖްތަމަޢުތައް އެކުލެވިފައިވާގޮތް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.34

ބާބު 1ގައި އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާނެ ފަދައިން، ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާ، އަމަލީގޮތުން ކަންކުރާ ގޮތާ، ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މިންތީގެ ހަމަތައް 

އެކުލަވާލުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބޭނުންތަކާ ތަޖުރިބާތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މޮޑިއުލްއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލާނީ 

ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެން ޖިނާއީ ނިޒާމުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށެވެ. ސަބަބަކީ، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބޭނުންތަކާ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ އެއްކަމެއްކަމަށް ވަނީ 

ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ. އެފަދަ ވިސްނުމަކީ ވަކި މިންތިއަކަށް ބުރަނުވާ ވިސްނުމެއްކަމަށް ފުރަތަމަ ހީވިނަމަވެސް، އަމަލީ ގޮތުން ބަލާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ހަމަހަމަނޫން ތަޖުރިބާތަކަކާ ނަތީޖާތަކަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ. އެއީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފަރުމާކުރެވިފައިވާގޮތުން، ގިނަ ފަހަރަށް ފާހަގަވަނީ ފިރިހެނުންނަށް 

މުހިންމު ކަންކަންކަމަށް އިސްކަންދެވިފައިވާތަނެވެ. ަސބަބުތަކުގެތެރޭގައި، އާއްމުގޮތެއްގައި ގޭތެރޭގައި، މުޖުތަމަޢުގައި އަދި ސިޔާސީ ފަންތިތަކުގައި ނިންމުންތައް 

ނިންމުމުގައި އިސް ދައުރު އަދާކުރާބަޔަކީ ފިރިހެނުންކަމުގައިވުމެވެ. އެހެންކަމުން ފެންނަފެނުމަށް ވަކި މިންތިއަކަށް ބުރަނުވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބަތަކުން 

ނުސީދާގޮތެއްގައި އަންހެނުންނާއި ދެކޮޅަށްނަށް ތަފާތުކުރުމަށް ޖާގަ ދެވެއެވެ.

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން 

ނިރުބަވެރުކަމުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިންތިއާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން، އާއްމުކޮށް ހިންގާ ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަނިޔާވެރި 

އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރަތަކަށް އަންހެނުންވެފައި، ފިރިހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ޞިއްޙަތާ، ތަޢުލީމާ، ސިޔާސީ 

މައިދާނުގައި ބައިވެރިވުންފަދަ ކަންކަމުގައި ނަހަމަގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބޮޑެވެ. ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަދި ނިރުބަވެރިކަން 

ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހުރަސްއަޅާފައިވާ އަންހެނުން ޝިކާރައަކަށްވެފައިވުމަކީ މަލްޓިފެސެޓެޑް ކަމަކަށްވެފައި؛ މި އަޅުވެތިކަން އަންހެނުންގެ އެކި 

ފަންތިތަކުގައި ފެތުރިގެންދެއެވެ. އެއީ ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކާއި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، ހަރުކަށި 

ޕްރޮޕަގަންޑާއަށް ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، އަދި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދަށުފަންތީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނެވެ. 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް،” ސ. 127  31

އިބިޑް.  32

އިބިޑް.  33

މާރިޗު S/2015/203 2015،23 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓި ކައުންސިލް، “ކޮންފްލިކްޓް ރިލޭޓެޑް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލެންސް”،  34



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 6

އަންހެނުންނަކީ ރޭޕް އާއި، ގަދަކަމުން ކައިވެނި ކުރުވުމާ ޖިންސީ އަޅުވެތިކަން ފަދަ އެސް.ޖީ.ބީ.ވީ ގެ އަމަލުތަކުގެ އަމާޒަކަށް ވެފައިވާ ބައެކެވެ. އ.ދ.ގެ 

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައިގެންފައިވާގޮތުގައި، އެސް.ޖީ.ބީ.ވީގެ އަމަލުތަކަކީ “ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގެ އިސްތިރާޖީ މަޤްޞަދުތަކާ ފިކުރުކަން 

ހާމަވެފައިވެއެވެ. އެއީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އުކުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ، އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށާ، ރެކްރޫޓްކުރުމަށާއި، އަދި މުޖުމަތަމަޢުތައް ހަލާކުކޮށްލައިގެން 

އެބައެއްގެ ބާރު އިތުރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އާލާތެކެވެ.”35 ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ މިފަދަ އަނިޔާއަކީ ވަރަށް ނަހަމަ 

ކަމެކެވެ: ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެން ރިޕޯޓުކުރާ މީހުންގެ 99 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިންނަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ )އެސް.ޖީ.ބީ.ވީ(އަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަޤްޞަދުތަކާ އުކުޅުތަކުގައި 

ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.36 އާއްމުގޮތެއްގައި، އެސް.ޖީ.ބީ.ވީއަކީ މުޖުތަމަޢުތައް ހަލާކުކޮށްލާ، މީހުންނާއި ފައިސާ ހޯދުން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތެކެވެ.37 ނިޒާމުގެ 

ތެރެއިން އަންހެންކުދިންނަށް އިހުމާލުވާ މައްސަލަތަކާއި، ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި ޞިއްޙީ ހިދުމަތުން މަޙްރޫމު ކުރުވާ، އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް 

އަނިޔާކުރުމާ، ރޭޕްގެ ސަބަބުން މާބަނޑުވުން ފަދަ ކަންކަންވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.38 ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި އުމުރުން ހަގު އަންހެންކުދިންނާ 

ކައިވެނިކުރުމާ އެފަދަ ކައިވެނިތަކަށް އެތައް އަހަރެއްވުމާއި، ‘ދެކުނުގެ’ ކަމެއްކަމަށް ބަލާ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމާ ކިޔަވާދިނުމަށް ދެކޮޅުހެދުންފަދަ 

ކަންކަމަކީވެސް އާއްމު ކަންކަމެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް، 250 އަށް ވުރެއް ގިނަ ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބެލެނިވެރިން ދެކޮޅުހަދާކަމުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު - މިއީ ތަޢުލީމު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އެކުދިންއަތުން ނިގުޅައިގަނެވި ހަރުކަށި 

ފިކުރަށް އެކުދިން ލެނބިގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކެމެކެވެ.39

އޭގެ އިތުރުން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ސީދާ އަމާޒެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަންހެނުންނަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގްރޫޕެކެވެ. ލިބެރަލް އަދި 

ސެކިއުލާ ފަރުދުންނަށް،40 އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ދެމުންދާ މަރުގެ އިންޒާރުތަކާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.41 

އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ދަރުސްތަކާ ނެރޭޓިވްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި، ޤައުމުގެ ބައެއް މަޝްހޫރު މީހުންނާ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވަނީ ބިރުދެއްކުމާ 

ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާ، ފިކުރީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިންގުމާ 

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ހާދިސާތައްވެސް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.42

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައިވާ އަންހެނުންނަކީ ދަށުފަންތީގެ ރޯލުތައް އަދާކުރާ، އަދި ކަންކަން ނިންމާ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތައް ލިބިފައިވާ 

ބައެއް ނޫނެވެ. ކޫކް އަދި ވޭލް ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް އަންހެނުން ނެގުމުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންނަކީ އެކި މަޖުބޫރުކުރުވުންތަކުގެ 

ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދެއެވެ.43 ގިނަފަހަރަށް އެމީހުން ގުޅިފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ތާއީދުކޮށް އަދި ހަމްދަރުދީވުމަށް އިނދެގެން އުޅޭމީހާއަށް މަޖުބޫރުކުރުވަނީ، 

ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިފައިވާ ފިރިހެން މެންބަރުންނެވެ.44 އެހެންކަމުން ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ ތެރެއިން އަނބިން އެމީހުންގެ 

35  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ރެޒޮލިއުޝަން S/RES/2242 ،2242 )2015(، ޕްރީއެމްބްލް

 http://www.peacewomen.org/node/99185 ީ36  ޕީސް ވިމެން، “ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އެޓް ދަ މޭ 15 އޯޕަން ޑިބޭޓް އޮން ސެކްޝުއަލް ވަޔަލެންސް އިން ކޮންފްލިކްޓް.” ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ޖެނީވާ ސެންޓަރ ފޮރ ސެކިއުރިންގް ސެކްޓަރ ގަވަނަންސް، “ޖެންޑަރ، ޕްރިވެންޓިންގް އެކްސްޓްރީމިޒަމް، އެންޑް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް،” ޕޮލިސީ ބްރީފް، ލިބެންހުރީ   37 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_3%20EN%20FINAL_0.pdf )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިޗެމބަރ 2020ގައި(

https://maldivesindependent.com/politics/  ީ38  ހަސަން މޫސާ، “ރޭޕް ވިކްޓިމް ޓޭކަން އަންޑަރ ސްޓޭޓެ ކެއަރ،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް، 3 ޑިސެމްބަރު 2019. ލިބެންހުރ

rape-victim-taken-under-state-care-149586 )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(؛ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް، “އިރާޤް: ވިމެން ސަފަރ އަންޑަރ އައިސިސް. ފޮރ ސުންނީސް، 
https://www.hrw.org/news/2016/04/05/iraq-women-suffer- ީލައިވްސް، ކަރޓެއިލްޑް؛ ފޮރ ޔެޒިދީސް، ނިއު އެކައުންޓްސް އޮފް ބްރޫޓަލް ރޭޕްސް،” 5 އޭޕްރިލް 2016، ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެން. ސާތިޔާ މޯރުތީ، “ މޯލަޑިވްސް: ހަޔަރ އެލަރޓް އާފްޓަރ ގަވަރމަންޓް ޑިސްކްލޯސަސް ހައި ނަމްބަރ އޮފް ‘ރެޑީ ޓު ކިލް’ ރެޑިކަލްސް.” އޮބްޒަރވަރ ރިސާރޗް ފައުންޑޭޝަން، 26 ޑިސެމްބަރު 2019، ލިބެން   39

 https://www.orfonline.org/expert-speak/maldives-higher-alert-after-govt-discloses-high-number-of-ready-to-kill-radicals-59520/ ީހުރ
)އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

 https://www.counterextremism.com/countries/maldives ީ40  ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް، “މޯލްޑިވްސް: އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ކައުންޓަރ އެކްސްޓްރީމިޒަމް”. ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެނިމޭޝް ރޫލް، “ދަ މޯލްޑިވްސް ފޭސަސް ޑުއަލް ޗެލެންޖް އޮފް ޓެރަރިސްޓް ރިޓަރނީސް އެންށް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ހޭޓް ކެމްޕެއިންސް،” ޓެރަރިޒަމް މޮނިޓަރ، ވޮލް 17، ނ. 6، ސ. 7-6. ލިބެންހުރީ   41 

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/03/TM-Mar.-25-2019-Issue.pdf )އެކްސެސްކޮށްފައިވަނީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.satp.org/ ީއިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކޮންފްލިކްޓް މެނޭޖްމަންޓް )އައި.ސީ.އެމް(، “އެސެސްމަންޓް: މޯލްޑިވްސ2020ް-،” ސައުތް އޭޝިއާ ޓެރަރިޒަމް ޕޯޓަލް )އެސް.އޭ.ޓީ.ޕީ(. ލިބެންހުރ  42

terrorism-assessment/maldives )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ކުކް އެންޑް ވޭލް، “ފްރޮމް ދާއެޝް ޓު ޑިޔަސްޕޮރާ: ޓްރޭސިންގް ދަ ވިމެން އެންޑް މައިނޮރސް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް،” ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވޯ ސްޓަޑީޒް، ކިންގްސް ކޮލެޖް، )2018( – ލިބެންހުރީ   43 

/https://giwps.georgetown.edu/resource/from-daesh-to-diaspora )އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

އިބިޑް.  44



7ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ފިރިން ދިޔަ މަގުން ދިއުމަށް މަޖުބޫރުވުމުގައި އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކެއް ހިމެނިފައިވުމާއެކު، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަންހެނުން ހުވަފަތްވާ ހާލަތްތައްވެސް 

މެދުވެރިވެއެވެ.45 މީގެއިތުރުން އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަވެރި ފިރިން ފުރާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގާ 

ސަރަޙައްދުތަކަށް ދެވުމުގެ ހާލަތްތައްވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.46

ނެޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ )އެން.ސީ.ޓީ.ސީ( އިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ބަލިކަށިކޮށްލުވާ އަދި/ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމާ 

ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށިކަމާ ގުޅުން އޮންނަ މުޖުތަމަޢުތަކަކީ ގިނައިން ފިރިހެނުންގެ ބާރު ހިންގާ މުޖްތަމަޢުތކެވެ. އަދި އެތަންތަނުގެ އަންހެނުންނަށް 

މަގުދައްކައިދެނީ، ފިރިހެން ބައިވެރިއަކު އޭނާގާތު ކަމެއް ކުރަން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގައި އޭނާގެ އިތުރު ބަހެއް ނޯންނާނެގޮތަށެވެ. އެން.ސީ.ޓީ.ސީއަށް 

ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި، އެފަދަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި، ބައްޕައަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގު ޤަބޫލުކުރުންތައް ގެންގުޅޭމީހެއްނަމަ، މަންމައާއި ދަރިންނަށްވެސް 

މަޖުބޫރުކުރުވަނީ އެގޮތެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، 18-16 އުމުރުފުރާގެ އަންހެންކުދިން، މައިބަފައިންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމީހުންގެ ނިޔަތަށް ކުޑަވެސް 

ޝައްކެއްނެތި ކައިވެނިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި ހުރެއެވެ.

ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން، ހަމަނުޖެހުން ހިންގަމުންދާ ސަރަޙައްދަށް ދެވުމާއެކު ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަދި އެމީހުންގެ ފިރިންނަށް ބޯލަނބާކަން 

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގިނަފަހަރު އަންހެން ބައިވެރިން އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓުތައް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.47 އ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް، ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން 

ދުޝްމަނުންގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވުމުގެ ނަމުގައާއިޖާނުން ފިދާވާން ބޭނުންކުރާ ވެސްޓު އަންހެނުން އަޅައިގެން އުޅުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވައެވެ.48 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، 

އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަނބިދަރިންނަށްވެސް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ،49 އަދި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގެ ނަމުގައި ކުށްކުރުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވައެވެ.50 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް، އެމީހުންގެ ފިރިންނާ މައިބަފައިން ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ، އަނބުރާ ކުރިން 

އުޅުނު މުޖުތަމަޢުއަށް ދިއުމަށް އުނދަގޫވެ އަދި އެމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓިގްމަޓައިޒޭޝަން އާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ވެދެއެވެ.51

އޭގެއިތުރުން، ނިރުބަވެރިން ގަސްދުގައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް، 

އެމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ އެމީހުންގެ އިޖުތިމާޢީ-

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވުމާއެކު، އެމީހުން އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަމަށާ އަދި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް 

ހުރަސްއަޅައެވެ.52 ބައެއް އެހެން ހާލަތްތަކުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުން 

ނުވަތަ އާއްމުކޮށް އެހެނިހެން ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިކުރުވާ 

އަނިޔާވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެތެރޭގެ ޑިސްޕްލޭސްމަންޓާ 

އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

އިބިޑް.  45

އެން. ސާތިޔާ މޯރުތީ، “ މޯލަޑިވްސް: ހަޔަރ އެލަރޓް އާފްޓަރ ގަވަރމަންޓް ޑިސްކްލޯސަސް ހައި ނަމްބަރ އޮފް ‘ރެޑީ ޓު ކިލް’ ރެޑިކަލްސް.”  46

އިބިޑް.  47

https:// english.nctv.nl/binaries/ ީލައިފް ވިތް އައިސިސް: ދަ މިތް އަންރެވަލްޑް،” ނެދަލެންޑްސް ޖެނެރަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް، )ޖަނަވަރީ 2016( – ލިބެންހުރ“  48

Life%20with%20ISIS%20-%20the%20Myth%20Unravelled_tcm32-90366.pdf )އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www.aljazeera.com/features/2019/12/4/women-under-isil- ީވިމެން އަންޑަރ އައި.އެސް.އައި.އެލް – ދަ ވައިވްސް،” އަލް ޖަޒީރާ، 4 ޑިސެމްބަރު 2019. ލިބެންހުރ“  49

the-wives )އެކްސެސްކުރީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

50  އޮލިވިއާ އެމް. ބިޒޯވީ، “ޑީވިއަންޓް ވިމެން: ފީމޭލް އިންވޮލްވްމަންޓް އިން ޓެރަރިސްޓް އޯގަނައިޒޭޝަންސް،” ތީސިސް ސަބްމިޓެޑް ޓު ރިޖް ސްކޫލް ފޮރ އިންޓެލިޖެންސް ސްޓަޑިޒް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސައިންސް، 

 https://www.mercyhurst.edu/sites/default/files/uploads/799711-bizovi-thesis-final.pdf ީމަރސީހަރސްޓް ޔުނިވަރސިޓީ، ޕެންސިލްވޭނިއާ، )ޑިސެމްބަރު 2014( ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

މާރާ ރެޑްލިކް ރެވްކިން، “އާފްޓަރ ދަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް: ބެލެންސިންގް އެކައުންޓަބިލިޓީ އެންޑް ރިކޮންސިލިއޭޝަން އިން އިރާޤް،” ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޔުނިވަރސިޓީ ސެންޓަރ ފޮރ ޕޮލިސީ ރިސަރޗް،   51 

)މެއި 2018(، ސ. 53، 63.

ނައުރީން ޗޯދުރީ ފިންކް އެންޑް ރާފިއާ ބުލާއި )އީ.ޑީ.އެސް(، “އަ މޭންސް ވަރލްޑި؟ އެކްސްޕްލޯރިންގް ދަ ރޯލް އޮފް ވިމެން އިން ކައުންޓެރިންގް ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” )2016(، ސ. 7.   52

ލިބެންހުރީ https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި( 

.)2019( S/RES/2467 ،2467 ް53  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓި ކައުންސިލް ރެޒޮލިއުޝަނ

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އުކުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެސް.ޖީ.ބީ.ވީ 

ބޭނުންކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް،53 އަންހެނުންނާއި އަންހެން 

ކުދިންނަށް ކުރާ ބޮޑު އަސަރުން، އަންހެނުންގެ ހާއްސަ 

ބޭނުންތަކާ ބޭނުންވާގޮތްތައް ހިމަނައިގެން ޢަދުލު 

އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، ޖެންޑަރ-

ސެންސިޓިވް ހަރުދަނާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބައެއް 

ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަވެއެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 8

އަނިޔާވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން 

އަންހެނުންނަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވިފައިވަނީ 1970އިން 1980 ގެ 

އަހަރުތަކުގެތެރޭގައެވެ.54 ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ތެރެއިން އަނިޔާކުރާ/ހަމްދަރުދީވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ‘ވުޖޫދު’ 

އިހުސާސްވީ ފަހުގެ ހިސާބެއްގައެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 2014ގެ ކުރީކޮޅު، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް، 200 އެއްހާ މީހުން، އައި.އެސް.އައި.އެލް ގެ 

ދިދަތައް ހޫރުވަމުން، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީއާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލާ މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.55

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގެ ކުށްތަކުގެ އަސަރު ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށް ކުރާއިރު، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅެނީ އަމިއްލަ 

އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ ނުވަތަ މަޖުބޫރުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންކަމަށް އާއްމުކޮށް ދައްކުވައިދޭ އަދި ދޭހަކޮށްދޭ ޖެންޑަރ-ސްޓީރިއޯޓައިޕްސްއަށް ބިނާކޮށް، 

އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ބައެއްކަމުގެ ކުށްހީއިން ދުރުވުން މުހިންމެވެ.56 

ބައެއް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި އަންހެނުން ހިތްވަރުދީ އަދި އޮންލައިން ރެކްރޫޓްމަންޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް އެޖަމިއްޔާތަށް ވާސިލުވާ މިންވަރު 

އިތުރުކުރަމުންނެވެ.57 ‘ޖިހާދީ-އަނބިންގެ’ އިތުރުން އެހެން ތަފާތު ދައުރުތައްވެސް އެމީހުން އަދާކުރެއެވެ. ބޯޑަރުތަކުގެ އަނެއްފަރާތުގައި، ޕްރޮޕަގެންޑާ ފެތުރުމުގައި 

އަދި ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި، ފަރުދީގޮތުންނާއި ކުދި ނެޓްވާކްތަކުގެ ތެރެއިން، އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ.58 ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތްތަކުން ކޮންޓްރޯލުކުރަން އަމާޒުކުރާ އާބާދީގެ ބައިތަކަށް އަންހެނުންނަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ވާސިލުވެވޭތީ، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުލަތް ބިނާކުރާ 

މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށްވެސް އެމީހުންނަށް ވެވިދާނެއެވެ.59 

ކްރިމިނޮލޮޖީގެ ނަޒަރުން ބަލާލާއިރު، އާންމުގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ކުށްކުރުމަށް އަލިއަޅުވާލާ ޢިލްމީ އަދި ފިކުރީ ނަޒަރިއްޔާތުން ދިރާސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިސާލަކަށް، ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އަނިޔާވެރި ކުށްތަކުގައި ބޮޑަށް ޝާމިލުވަނީ ބޮޑަށް ބާރުވެރިވެފައިވާ އަންހެނުންނެވެ.60 އޭގެބަދަލުގައި، އެހެން 

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އަންހެނުން ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ބާކީކޮށްލެވިފައިވުމަކީ ކުށްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޝާމިލުވުން އޮޅުންފިލުވައިދޭ 

ކަމެކެވެ.61 އެހެންނަމަވެސް ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގައި އަންނަ އަންހެނުންނަކީ ތަފާތު ބެކްގްރައުންޑުތަކުން އަންނަ ބައެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އަދި 

އެއްކަހަލަ ޕެޓަރންއެއް ނުވަތަ ސިފަތަކެއް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދައުރުތަކުގައި، އަންހެނުންގެ ދަރަޖައާ މެދު އެމީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށް، 

ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް، އަންހެނުން ހަގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރި ދައުރުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ހުއްދަދީފައެވެ.62 މި ބަދަލުގެ އަސަރު ވަރަށްވެސް ބޮޑެވެ. 

މިކަމުން ދޭހަކޮށްދޭގޮތުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތަފާތު އެކި ރޯލުތައް އަންހެނުން ފުރަމުންދާކަމީ އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުމަށް އެމީހުންނަށް އިތުރު 

ހިއްވަރުލިބުން ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.63 

އެމޭންޑާ އެން ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑެން ފޭސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް: އެން އެނޭލެސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް،” ޖަރނަލް އޮފް ސްޓްރެޓެޖިކް ސެކިއުރިޓީ، ވޮލ. 9، ނ. 3، ސްޕެޝަލް އިޝޫ:   54

އިމަރޖިންގް ތްރެޓްސް )ފޯލް 2016(. ލިބެންހުރީ https://www.jstor.org/stable/26473339 )އެކްސެސްކޮށްފައިވަނީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

 55  ނިންގްތޫޖަމް އަލްވިޓް ސިންގް، “މޯލްޑިވްސް އިސް ނޯ ލޮންގަރ އަ ‘ޕެރެޑައިސް’،” އިންޓަނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް، 2 އޭޕްރިލް 2015. ލިބެންހުރީ 

https://www.ict.org.il/Article/1372/Maldives-is-No-Longer-a-Paradise#gsc.tab=0 )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

ޖީ.ސީ.ޓީ.އެފް، “ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” ގުޑް ޕްރެކްޓިސް 8.  56

ސާގަރް އެން، “ސްޓޭޓްލެސް އެންޑް ލެފްޓްއޯވަރ އައިސިސް ބްރައިޑްސް،” މޮޑަރން ޑިޕްލޮމެސީ، 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020. ލިބެންހުރީ   57 

/https://moderndiplomacy.eu/2020/09/14/stateless-and-leftover-isis-brides )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ކުކް އެންޑް ވޭލް، “ފްރޮމް ދާއެޝް ޓު ޑިޔަސްޕޮރާ: ޓްރޭސިންގް ދަ ވިމެން އެންޑް މައިނޮރސް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް،”   58

އިބިޑް.  59

ފްރެޑާ އެޑްލަރ އެންޑް ހަރބަރޓް އެމް. އެޑްލަރ، ސިސްޓަރސް އިން ކްރައިމް: ދަ ރައިސް އޮފް ދަ ނިއު ފީމޭލް ކްރިމިނަލް، )ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓްޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ، މެކްގްރޯ ހިލް، 1975(.  60

މެޑާ ޗެސްނީ-ލިންޑް، “ވިމެން އެންޑް ކްރައިމް: ދަ ފީމޭލް އޮފެންޑަރ،” ސައިން، ވޮލް. 12، ނ. 1، )އޯޓަމް 1986(، ސ. 78-96.  61

އޭން ސްޕެކްހާޑް އެންޑް އަސާދް އަލް މުހައްމަދު، “ދަ އޮޕެރޭޗަނަލް ރޭންކްސް އެންޑް ރޯލްސް އޮފް ފީމޭލް އައިސިސް އޮޕެރެޓިވްސް: ފްރޮމް އެސޭސިންސް އެންޑް މޯޓަލިޓީ ޕޮލިސް ޓު ސްޕައިސް އެންޑް ސުއިސައިޑް   62

http://www.icsve.org/research-reports/ ީބޮމާރޒް،” އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދަ ސްޓްޑީ އޮދް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް )ރިސަރޗް ރިޕޯޓްސް(، 23 )އޭޕްރިލް 2017(. ލިބެންހުރ

 the-operational-ranksand-roles-of-female-isis-operatives-from-assassins-and-morality-police-to-spies-and-suicide-bombers/
)އެކްސެސްކުރީ 4 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބިޑް.  63



9ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

އާއްމުކޮށް އައި.އެސް.އައި.އެލްގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ރޯލުތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކޮށްލުމުން ނިރުބަވެރިކަމުގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ފަރާތުން 

އަދާކުރަން އުންމީދުކުރެވޭ ދައުރު އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެތައް ހަރަކާތެއް އަންހެނުން ކުރެއެވެ 

- އޭގެތެރޭގައި ދެންއަންނަންއޮތް ޖީލުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަލާ ބޮޑުކޮށް އަޅާލުން، ލޮޖިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުން، އަދި އައު ބައިވެރިން ރެކްރޫޓުކުރުން 

ހިމެނެއެވެ.64 އަންހެނުން އަދާކުރާ އެހެން ރޯލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ނަރުސްކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެމީހުން އަދާކުރާ އެންމެ 

މުހިންމު އެއް ރޯލަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާއި، ޕްރޮޕަގެންޑާ ފެތުރުމުގެ ރޯލެވެ – އެއީ އެމީހުންގެ މީސް މީޑިއާ އަދި އޮންލައިން ކޮންޓެކްޓުންނާ ބެހޭގޮތުން 

ދެނެގަތުމުގެ ރޯލެވެ.65 އާއިލާ، ރަހުމަތްތެރިން، އެހެން އަންހެނުން، އަދި ކުރިމަގުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ވެދާނެ މީހުންނާ މުޚާޠިބުކޮށް، ހިޖުރަކުރުމަށް 

އެމީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ، އެންމެ ފަހުން އެމީހުން ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައްވެސް މިބައިމީހުން ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. ކޮންމެ ރޯލެއް އަދާކުރިކަމުގައިވިއަސް، 

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަނީ އެކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރެއްވެސް އޮވެގެންނެވެ.66 

އަންހެނުން އަދާކުރަނީ، ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮން ގޮށްވުމާއި، ޖާސޫސް ކުރުމާއި، މޯރާލިޓީ ޕޮލިހުންގެ ގޮތުގައާއި، އެސޭސިންސް ފަދަ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާ 

ރޯލުތަކެވެ.67 އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދަ ސްޓަޑީ އޮފް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން ނިރުބަވެރިން 

ކޮންޓްރޯލުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ހަރުކަށި ފިކުރު ދެމެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.68 އެކި 

ޤައުމުތަކުން ފުރައިގެންދާ އަންހެނުން ޖިހާދީ ގްރޫޕްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ‘ސަލާމަތީ’ ރޯލުތަކެއް އަދާކުރެއެވެ. ސްޕެކާޑް އަދި އޭ.އެސް. ޔޭލާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި، މުޅި އައި.އެސް.އައި.އެލްގައި އަންހެނުން ޝާމިލުވާ ތަފާތު ހިންގުމުގެ ދަރަޖަތަކާއި ރޯލުތަކެއް ވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް 

ތަމްރީނު ދެވިގެން، ‘ޝަރީއާގެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި، ފާރަވެރިވުމުގައާއި، ހަނގުރާމައިގައާއި، އިންޓެލިޖެންސްގައާއި، މީހުން ގަތުލުކުރުގައާއި، 

ޖާސޫސްކުރުމުގައި’ އަންހެނުން ޝާމިލުވުން ހިމެނެއެވެ.69

ބޭރުގައުމުތަކުގައި ނިރުބަވެރިކަމުއި ޝާމިލުވާ ދިވެހި އަންހެނުން،70 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި، ކުރީސަފުތަކުގައި އާއްމުކޮށް 

ބޭނުން ކުރެއެވެ.71 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ރޯލުތައް އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން، ހަނގުރާމައިގާވެސް އެމީހުން ހަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުގައި، 23 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއްވަނީ އައި.އެސް.އައި.އެލް. ގެ ރޭންކުތަކުން މައްޗަށް އަރާ، ސީނިއަރ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށްވެ،72 ފަހުން އައި.އެސް.އައި.

އެލް ގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޔުނިޓު ކަމަށްވާ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ބެޓޭލިއޮން ގެ މެންބަރަކަށް ވެފައެވެ.73 ރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް 

ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާ، ނެޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ )އެން.ސީ.ޓީ.ސީ(އިން އިޢުލާން ކޮފައިވާ ގޮތުގައި، 6 އަންހެނުން ވަނީ އެމީހުންގެ 

އާއިލާއާއެކު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް އައުމަށް އެދިފައެވެ. މި އަންހެނުންނަކީ ސީރިއާއާއި އިރާގުގައިވާ ޖިހާދީ ފެކްޝަންތަކާ އެއްހަމައެއްގައި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ 

ތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހުވަފަތް އަނބިންނެވެ.74

އެމޭންޑާ އެން. ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑެން ފޭސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް: އެން އެނޭލެސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް”  64

ޓާންޔާ މެހްރާ، “ފޮރިން ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަރޒް: ޓްރެންށްސް، ޑައިނޭމިކްސް އެންޑް ޕޮލިސީ،” އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް )ޑިސެމްބަރ 2016(. ލިބެންހުރީ    65 

https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/12/ICCT-Mehra-FTF-Dec2016-1.pdf )އެކްސެސްކުރީ 5 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބިޑް.  66

https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous- ީރޮބިން ރައިޓް، “ދަ ޑޭންޖަރަސް ޑްރެގްސް އޮފް އައިސިސް،” ދަ ނިއު ޔޯކަރ، 16 އޭޕްރިލް 2019. ލިބެންހުރ  67

dregs-of-isis )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ސްޕެކާޑް، އޭ. އެންޑް އޭ.އެސް. ޔޭލާ “އައި ވިޓްނަސް އެކައުންޓްސް ފްރޮމް ރީސެންޓް ޑިފެކްޓޯސް ފްރޮމް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް: ވައި ދޭ ޖޮއިންޑް، ވަޓް ދޭ ސޯ، ވައި ދޭ ކުއިޓް.” ޕަރސްޕެކްޓިވްސް އޮން ޓެރަރިޒަމް، ވޮލް   68

9، ނ. 6، )ޑިސެމްބަރ 2015(

އޭން ސްޕެކާޑް އެންޑް އަސާދް އަލް މުހައްމަދު، “ދަ އޮޕެރޭޗަނަލް ރޭންކްސް އެންޑް ރޯލްސް އޮފް ފީމޭލް އައިސިސް އޮޕެރެޓިވްސް: ފްރޮމް އެސޭސިންސް އެންޑް މޯޓަލިޓީ ޕޮލިސް ޓު ސްޕައިސް އެންޑް ސުއިސައިޑް   69

ބޮމާރޒް،”

https://thediplomat.com/2020/04/islamic- ީއާޒިމް ޒާހިރު، “އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޓެރަރ އިން ދަ މޯލްޑީވްސް އެޒް ކޮވިޑ19ް- އެރައިވްސް،” ދަ ޑިޕްލޮމެޓް، 18 އޭޕްރިލް 2020. ލިބެންހުރ  70

/state-terror-in-the-maldives-as-covid-19-arrives )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރ 2020ގައި(. 

އިޒަބެލް ކޯލްސް އެންޑް އަލީ ނަބާން، “އިސްލާމިކް ސްޓޭތް އެންލިސްޓްސް ވިމެން އެޒް ކޯވަރޓް އޮޕެރެޓިވްސް އިން ސަވައިވަލް ބިޑް،” ދަ ވޯލް ސްޓރީޓް ޖަރނަލް، 30 ޖަނަވަރީ 2019. ލިބެންހުރީ   71 

https://www.wsj.com/articles/islamic-state-forced-underground-turns-to-women-to-survive-11548856800 )އެކްސެސްކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 
2020ގައި(

“މޯލްޑިވިއަން ފީމޭލް އައިސިސް އޮޕަރެޓިވް ޑިޓެއިންޑް އިން ސީރިއާ،” ދަ ސަން، 23 އޭޕްރިލް 2019، ލިބެންހުރީ https://en.sun.mv/53410 )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.  72

އިބިޑް.  73

https://maldivesindependent.com/crime-2/ ީވިންޑޯޒް އޮފް މޯލްޑީވިއަން ފައިޓަރޒް އިން ސީއރިއާ ވޯންޓް ޓު ރިޓަރން،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް، 21 ފެބްރުވަރީ 2019. ލިބެންހުރ“  74

widows-of-maldivian-fighters-in-syria-want-to-return-143916 )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

 https://www.nrc.no/perspectives/2017/where-jihadists-are-heroes/ ީފްރާންސެސްކާ ބޯރީ “ވެއަރ ޖިހާދިސްޓްސް އާ ހީރޯޒް،” އެން.އާރް.ސީ، 14 މާރިޗު 2017. ލިބެންހުރ  75

)އެކްސެސްކޮށްފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 10

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ޖާނުންފިދާވުމަށް ބޮންގޮށްވާލި ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތްނަމަވެސް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުން އަންހެނުން ބޭނުންކޮށްގެން 

ޖާނުންފިދާވުމަށް ބޮންގޮށްވަމުން ގެންދާތާ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާއިރު،  އަންހެނުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް އައި.އެސް.އައި.އެލް އާ ގުޅުމަކ76ީ ކަންބޮޑުވުން 

އިތުރުވާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަށް ބަލާނަމަ، 2018ގެ ނިޔަލަށް 469 އަންހެނުން ބޮންގޮށްވުމަށް ބޯކޯ ހަރާމުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ؛ އެހެންކަމުން 

ޖާނުންފިދާވުމަށް ބޮންގޮށްވުމުގައި އަންހެނުންގެ ރޯލު އޮތް މިންވަރު ފެނެއެވެ.77 

ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު އަމަލުތައް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ/ރެގިއުލޭޓްކުރާ/ އަދަބުދިނުމަށް 

އުފައްދާފައިވާ، ހުސް އަންހެނުންގެ ދީނީ ޕޮލިސް ފޯސް އަލް-ޚަންސާ ބްރިގޭޑްއާ ބައެއް އަންހެނުން ގުޅެއެވެ.78 އެ ޔުނިޓްގެ މެންބަރުންނަކީ، އައި.އެސް.އައި.

އެލްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޤައިދީންނަށް، ހައްދުޖެހުންފަދަ، އަނިޔާތައް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ.79 

އޭގެއިތުރުން، ޤައުމުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު އާބާދީއަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުލަތް ބިނާކުރުމުގެ 

އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަމުގައިވާ، އެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އަންހެން ގޮފީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައެވެ.80

ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އަންހެނުން އިޚުތިޔާރުކުރާ އެތައް ސަބަބުތަކެއް ވެއެވެ. މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި 

ޝާމިލުވާ އަންހެނުން ފިޔަވާ، އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން، ހިތްވަރުލިބިގެން އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ އަންހެނުން އުޅެއެވެ. ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުން ޝާމިލުވާ 

ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިދާނެ ވަކި އެންމެ ސަބަބެއް ނުވެއެވެ. މި ބެކްޑްރޮޕްގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އެކި ރޯލުތައް އަންހެނުން އަދާކުރެއެވެ 

– އޭގެތެރޭގައި ހިންގުން ނުވަތަ ރޭވުންފަދަ ރޯލުތަކާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިނުމާ ޖާނުންފިދާވުމަށް ބޮންގޮށްވުންފަދަ ރޯލުތައް ހިމެނެއެވެ.

ތަބީއަތުގައި އަސާސީގޮތުން ބައިވެރިވާ މިންވަރާ އަދި އޭގެ ޒާތުގައި ތަފާތަ ކަންކަމުން ހިއްވަރުލިބޭ އެކި އަންހެނުންގެ ކުށްކުރުން ރަނގަޅަށް ވަޒަން ކުރާއިރު؛ 

ދަޢުވާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ދައުވާކުރުމުގައި ނުވަތަ ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޢަދުލު އިންސާފާއި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުވިގެންދާނެ ކަންކަމުގާ އަދި 

ނިރުބަވެރިކަމާ އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް ހުށަހެޅޭ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަދާކުރާ ދައުރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މިންތީގެ ހަމަތަކާ ގުޅުވާލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.81

ރޭޗަލް ބްރައިސޮން، “ފީމޭލް ސުއިސައިޑް ބޮމާރސް މޭ ބީ ނިއު ފޮރ އައިސިސް ބަޓް ދޭ އާރ ނޯ ސްޓްރޭންޖަރ ޓު އިރާޤް” ޓޯނީ ބްލެއަރ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ގްލޯބަލް ޗޭންޖް، 12 ޖުލައި 2017. ލިބެންހުރީ    76

https://institute.global/policy/female-suicide-bombers-may-be-new-isis-theyre-no-stranger-iraq )އެކްސެސްކުރީ 5 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

އެލިޒަބެތް ޕިއަރސަން، “ވިލަޔަތް ޝަހިދަތު: ބޯކޯ ހަރަމް، ދަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް، އެންޑް ދަ ކުއެސްޝަން އޮފް ދަ ފީމޭލް ސުއިސައުޑް ބޮމަރ،” ބޯކޯ ހަރަމް ބޮޔޯންޑް ދަ ހެށްލައިންސް: އެނޭލިސިސް އޮފް އެފަރިކާސް   77

އެންޑިއުރިންގް އިންސަރޖެންސީ، އިޝޫ: ސްޕެޝަލް ރިޕޯޓް، ޗެޕްޓަރ 2 )މޭ 2018(. ލިބެންހުރީ https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa44792 )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

ނެދަރލެންޑްސް، ޖެނެރަލް އިންޓެލިޖަނސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓީރިއަރ އެންޑް ކިންގްޑޮމް ރިލޭޝަނސް، “ލައިފް ވިތް އައިސިސް: ދަ މިތް އަންރެވަލްޑް،” )ޖަނަވަރީ 2016(.   78

ލިބެންހުރީ https://english.aivd.nl/publications/publications/2016/01/15/publication-life-with-isis-the-myth-unvravelled )އެކްސެސްކުރީ 4 

ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބިޑް.   79

އިންސްޓްރުމަންޓް ކޮންޓްރިބިއުޓިންގް ޓު ސްޓެބިލިޓީ އެންޑް ޕީސް )އައިސީއެސްޕީ(، “އެކްސެޕްޝަނަލް އެސިސްޓަންސް މެޝަރ އިން ފޭވަރ އޮފް ދަ މޯލްޑީވްސް -–ސަޕޯޓް ޓު ސްޓްރެންތްނިންގް ޕްރިޕެއާޑްނަސް އެންޑް   80

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ ީރެސްޕޮންސް ކޭޕެބިލިޓީސް ފޮރ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ވޮޔޮލެންޓް އެކްޓްރީމިޒަމް” ލިބެންހުރ

EN/C-2019-5475-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF )އެކްސެސްކުރީ 3 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ނައުރީން ޗޯދުރީ ފިންކް އެންޑް ރާފިއާ ބުލާއި )އީ.ޑީ.އެސް(، “އަ މޭންސް ވަރލްޑި؟ އެކްސްޕްލޯރިންގް ދަ ރޯލް އޮފް ވިމެން އިން ކައުންޓެރިންގް ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ،   81

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގް އިން ދަ ވަރކް އޮފް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ،” )2013(، ސ.63؛ އޯ.އެސް.ސީ.އީ، “ޕްރިވެންޓިންގް ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ދެޓް 

ލީޑް ޓު ޓެރަރިޒަމް: އަ ކޮމިއުނިޓީ-ޕޮލިސިންގް އެޕްރޯޗް،” ސ. 39. ލިބެންހުރީ https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/111438.pdf )އެކްސެސްކުރީ 19 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިފްތިރާލީ ކޭސް ސްޓަޑީ 

ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހަކަށް ބަދަލުވި އަންހެންމީހާ

ނިރުބަވެރި ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ‘ހ’ ގެ އަންހެނުން ‘ނ’އަކީ، ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިނުވާ، ޅަ އުމުރުގައި ކައިވެނި 

ކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުނީ އޭނާގެ 

ފިރިމީހާއާއެކު ސީރިއާއަށް ހިޖުރަ ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.



11ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ޔޫ.އެން.އެސް.ސީ. ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓިރޭޓް، “ދަ އިމްޕެކްޓް އޮފް ދަ ކޮވިޑ19ް- ޕެންޑެމިކް އޮން ތެރަރިޒަމް، ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ކައުންޓެރިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްޓްރީމިޒަމް،” ޖޫން   82

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on- ީ2020. ލިބެންހުރ
counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf )އެކްސެސްކުރީ 14 ޖުލައި 2020ގައި(.

https://www.sadf.eu/focus-66-the-maldives-in-the- ީ83  ޕައުލޯ ކަސާކަ، “ފޯކަސް -66 ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ދަ ފޭސް އޮފް ރިކަރެންޓް ޖިހާދިޒަމް،” 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020. ލިބެންހުރ

/face-of-recurrent-jihadism )އެކްސެސްކުރީ 5 ޑިސެމްބަރު 2020(.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައި އޮތް ވަގުތެއްގައި ނިރުބަވެރިކަމާ 

މިންތީގެ ގުޅުން 

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަރާރު 2396 )2017(އާއި ގުޅުވައިގެން ކައުންޓާ-ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެކްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓޮރޭޓް )ސީ.ޓީ.އީ.ޑީ( އިން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި،82 ކުރު ރާސްތާއާއި ދިގު ރާސްތާގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާނަގާފާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ސީ.ޓީ.އީ.ޑީއިން ފާހަގަކޮށްފައިމިވާ ކުރު އަދި ދިގު ރާސްތާގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ރާއްޖެއަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ގުޅޭ ކަންކަމެވެ. އެއީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން 

މިފަދަ ބަލިފައިތަކާއި، ޤައުމުގައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި، މިންތިއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމުގެ ޖާގަ އޮތުމުންނެވެ.83

ކޮވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ދިގު ރާސްތާގައި ކޮށްފާނެ 

އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

ކުރު ރާސްތާގައި އެކަށިގެންވާ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

)ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެކި ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ 

މިއިން ބައެއް ކަންކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާފައެވެ.(:

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދައުލަތުން 

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ބާރުބޮޑުވުން. 

ބެލެނިވެރިކަމެއް ނެތި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ 

އޯޑިއަންސް.

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

ދައުލަތުގެ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ 

ޤާބިލުކަން ދަށްވުން. 

 ނިރުބަވެރި ވާހަކަތަކާ ޕްރޮޕަގެންޑާގެ ތެރެއަށް 

ކޮވިޑ19ް- ހިމެނުމާ އަދި އެކަން ކުރިއެރުވުން. 

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ، ޔަހޫދީންނާ މުސްލިމުންނާ އަދި 

ހިޖުރަކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅުވެރިވާ މީހުންގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ 

ވާހަކަތަކާ އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެކި ގްރޫޕްތަކުގެ 

މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ބައިބައިވުމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން.

އެކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އޭގެ 

ސަބަބުތައް އިތުރުވުން. 

މިހާރުވެސް ހުރި ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދާފައިވާ 

ކޮންސްޕިރަސީ ތިއަރީތަކާ ނިރުބަވެރިކަމުގެ ނެރޭޓިވްތަކާ 

ގުޅުވާލުން އަދި އެކަންކަން ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުކަށި 

ފިކުރު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރުން. 

މުޖުތަމަޢުގެ ދަށު ފަންތިތަކުގެ މީހުންނަށް ބަދަލުގައި 

ހިދުމަތްދޭ ބައެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއެކު އެމީހުން ހަރުކަށި 

ފިކުރުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 12

ޕްރޮޕަގެންޑާގެ ބޭނުމަށް އައި.އެސް.އައި.އެލް އާއި ޖިހާދީ ގުރޫޕުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ބަލިމަޑުކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަން 

ފަށާފައެވެ.84 އެމީހުންގެ އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ ކޮވިޑ19ް-އަކީ ‘މިނީ ޖިހާދީ ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ’ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، އެކަމަކީ ދެކުނުގެ ބަލިފައިތައް ހާމަކޮށްލި 

އިލާހީ އިންޓަވެންޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމެވެ.85 އަދި ކޮވިޑ19ް-ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ މީހުންގެ ފާފަތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ‘އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު’ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިލާހީ ކޯފާއެއްކަމަށް ސިފަކުރަމުންނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ތޯހިރުވުމަށާއި، ‘ސާފު’ އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރި ރުޖޫއަވުމަށް 

ގޮވާލާ އެމީހުން އަންނަނީ މެސެޖްތައް ފަތުރަމުންނެވެ.86

އައި.އެސް.އައި.އެލް އިން ނެރޭ ހަފްތާ މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ އަލް-ނަބާގައި، އެމީހުންވަނީ މަހިބަދޫގެ )މެދު ރާއްޖެ( ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ހުރި ބައެއް 

ބޯޓުތަކުގައި ރޯކޮށްލި ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައެވެ.87 މިއީ ރާއްޖެއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ އައި.އެސް.އައި.އެލްއިން ނެގި ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވެފައި، މިކަން 

ހިނގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑ19ް-ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުކަމުގެ ހަބަރު އިޢުލާން ކުރިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން،88 އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސަރުތަކާ 

ކުރިމަތިލުމަށް މުޅި ޤައުމު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ވަގުތެއްގައެވެ.89 

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން މިވަނީ އެމީހުންގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޕްރޮޕަގެންޑާ ނެރޭޓިވް ފެތުރުމަށް މިބަލިމަޑުކަމުން ކުރިމަތިވަމުންދާ އަސަރުތަކުގެ ބޭނުން 

ނަހަމަގޮތުގައި ހިފާފައެވެ. ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ މީހުންގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ، އެމީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކަށް ހަދާ އެމީހުން ރެކްރޫޓު 

ކުރުމަށްވެސް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ބަލިފައިތައް ހާމަކޮށް، ބާކީ ކޮށްލެވިފައިވާ އާބާދީތަކާއި ކުދި 

އާބާދީތަކަށް، އަދި އަންހެނުންނަށް، ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމަށްފަހު، ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގެ އަމާޒަކަށްވުމުގެ، 

އަދި ހަރުކަށި ފިކުރު އަށަގެންނެވިދާނެ ބަޔަކަށްވުމުގެ ނުރައްކާ މިވަނީ އަންހެނުންނަށް ބޮޑުވެފައެވެ. ޕިއަރސަން އަދި ވިންޓަރބޮތަމް ހިޔާލުފާޅުކޮށްފައިވާ 

ފަދައިން، ފިރިހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު، އޮންލައިކޮށް އަންހެނުން ރެކްރޫޓް ވުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑެވެ.90

ކޮވިޑ19ް-އަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން )15 އޭޕްރިލް 2020(، ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަށް )ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެން އަސާސީ 

ޙިދުމަތްތައް ފިޔަވާ( ހުރަސްއެޅުނެވެ. މީހުންގެ ސަމާލުކަމާއި ވަސީލަތްތައް އެކަމަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައިރު، ޞިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކާ، ސެކިއުރިޓީ އަދި ސޭފްޓީ 

ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނާ، އަދި ވަލްނަރަބަލް ގުރޫޕުތަކަށް ލިބިދޭ އާންމު ރައްކާތެރިކަމާ ހިދުމަތްތަކަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

ދައުވާކުރުމާ އަދި ކޯޓު މަރުހަލާތައް ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވާތީ، ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމް ދެމިއޮންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

ގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު ވަރޗުއަލްކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވޭނެ ނިޒާމްތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންވަނީ 

ހަމަޖައްސާފައެވެ. ފުރަބަންދުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާއާއި ގުޅުންހުރި ޖުމްލަ 46 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.91

މިއަދު، ފަސޭހަކަމާއެކު ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކޮށްލެވޭއިރު، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ނިރުބަވެރި އަދި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އެކި ޤައުމުތަކަށް 

އެތެރެވެ އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، އިންޓަނެޓް ވެފައިވަނީ އެކަން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗަކަށެވެ.92 އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބެންހުރުމާއި އަދި ބަލިމަޑުކަމާ މެދު އުފެދިފައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުންދާދިއުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން މުޅި 

އެން ސާތިޔާ މޫރްތީ، “މޯލްޑިވްސް: އެމިޑްސް ވަރސްނިންގް ކޮވިޑ19ް ކްރައިސިސް، އައިސިސް ‘ކްލެއިމްސް މެއިޑެން އެޓެކް،” އޮބްޒަރވަރ ރިސަރޗް ފައުންޑޭޝަން، 24 އޭޕްރިލް 2020. ލިބެންހުރީ   84 
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ޑިސެމްބަރު 2020(.

އިބިޑް.  85

އިބިޑް.  86

އާޒިމް ޒާހިރު، “އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޓެރަރ އިން ދަ މޯލްޑީވްސް އެޒް ކޮވިޑ19ް- އެރައިވްސް،”  87

އިބިޑް.  88

އެން ސާތިޔާ މޫރްތީ، “މޯލްޑިވްސް: އެމިޑްސް ވަރސްނިންގް ކޮވިޑ19ް ކްރައިސިސް، އައިސިސް ‘ކްލެއިމްސް މެއިޑެން އެޓެކް،”  89
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13ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބޮޑު ރޯގާގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގަތުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.93 މޭ 2020ގެ ނިޔަލަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

ވަނީ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 200 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް، 

އަދި ޖެނުއަރީ 2020 އިން މޭ 2020އަށް ޔަގީންކުރެވޭ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި ކުށުގެ މައްސަލަތައް 42 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.94 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާކުރުމުގެ ގުޅުމަށް ބަލާނަމަ، އޮންލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ހިންގާފައިވަނީ ނިރުބަވެރި 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ގޮފިތަކުންނެވެ.95

ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރުމާ އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް މީހުން ރެކްރޫޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮންލައިކޮށް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށްވެސް 

ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.96 ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކަށް )ގާތްގަނޑަކަށް 71%( އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ލިބެއެވެ.97 އަދި ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ރަނގަޅަށް 

އިނގިރޭސި ބަސް ދަންނަ މީހުންނެވެ. މިކަމަކީ މީސް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ ދިވެހިން އޮންލައިން ޕްރޮޕަގެންޑާއަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ 

އޮންލައިން ގްރޫޕްތަކަށް ފޭސްބުކްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ތާއީދު ލިބެއެވެ.98 ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅޭ ބައެއް ފަރުދުން ފޭސްބުކް، ޓްވިޓަރ، އިންސްޓަގްރާމް، 

ޔޫޓިއުބް އަދި ފްލިކަރ ފަދަ އެކި މީސް މީޑިއާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.99 މިގޮތުން ގިނަ ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރެކްރޫޓު 

ކުރުމުގެ އަދި މީސް މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށް ކަމަށް ވުމުން އެކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑުވުން 

އެކަށީގެންވެއެވެ.100 

ޒުވާންފުރައިގެ މީހުންނަށް އުނގެނުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސްވަރަކަށް ވާސިލުނުވެވި، އަދި އިންޓަނެޓުގައި ހޭދަކުރާ 

ވަގުތުތައް އިތުރުވާނަމަ، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމުގައި ޑިޖިޓަލް ޢިލްމު ދަށްވުމާ އަދި މާޔޫސްކަމުގެ 

އިހުސާސްތަކަކާއެކު، އިންޓަނެޓަށް ވާސިލުވެވޭ މިންވަރަކީ، މިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދީފާނެ ކަންކަމެކެވެ. 

“އަހަރެމެންގެ ޒުވާނުންގެ ލޭ ނިރުބަވެރިކަމަށް ދޫކޮށްނުލާށެވެ” ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގައި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްދިޔަ ބަހުސްގައި ޖޯޑަންގެ ވަލީއަހުދު ވިދާޅުވިއެވެ.، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ   93
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ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، އަނިޔާވެރި ހަރުކަށިކަމަށް 

ހުރަސް އެޅުމަށް އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ 

ޢަދުލުގެ އިޖާބަތަކުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުން. 

ބާބު

އުނގެނުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 
މި ބާބު ނިމޭއިރު، ބައިވެރިންނަށް އެނގެންވާނެ ކަންކަން:

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގްގެ މަފްހޫމް އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެނގުމާއެކު ކަމާ ގުޅުންހުރި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުތަށް ބުނެދޭން އެނގުން.	�

ބައިނަލްއަޤްވާމީ، އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުގެ އާލާތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގަ، 	�

އަނިޔާވެރި ހަރުކަށިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގައި، އަދި ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބަތަކުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމުގެ 

ބޭނުންތެރިކަން މަޝްވަރާކުރަން އެނގުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ، ތަފާތުނުކުރުން، އަދި ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމާ 	�

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމާ އޮތް ގުޅުން މަޝްވަރާކުރަން އެނގުން

އަންހެނުންނާއި، ސުލްހަ ޤާއިމުކުރުމާ އަދި ސަލަމާތީ ކަންކަމުގެ އެޖެންޑާ އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ 	�

މަސައްކަތުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެނގުން

 ރިފަރެންސް

‘މިންތި’، ‘ޖިންސު’، ‘ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ’ ފަދަ މައިގަނޑު ލަފްޒުތަކުގެ މާނަ މި މޮޑިއުލްގެ އިސްތިލާހުގައި 

އޮޅުންފިލުވައިދެވިފައި ވާނެއެވެ. 

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އެޕްރޯޗް  1.1

1



15ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

 އަމާޒު: ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުން

ޖެންޑަރގެ ނަޒަރިއްޔާތެއް މެއިންސްޓްރީމުކުރުމަކީ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި، ޤާނޫތަކާ، 

ސިޔާސަތުތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިމެނޭގޮތައް، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަސަރުކުރާނެ ގޮތްތައް ވިލަރެސްކުރުމެވެ. އެއީ އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް ފައިދާ ލިބިދިނުމަށްޓަކާ އަދި ތަފާތުކުރުންތައް ދެމިއޮތަނުދިނުމަށްޓަކާ، ހުރިހާ ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ 

ދާއިރާއެއްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމުގައާ، ތަންފީޒުކުރުމުގައާ، އަދި ބަލާ ވިލަރެސްކުރުމުގައި އަސާސީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ތަޖުރިބާތައް ހިމެނުމެވެ. މިކަންކަމުގެ އާޚިރު ލަނޑުދަނޑިއަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.111 

1.1.1 ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ މާނަކުރުން 

މިންތިއާއި ޖިންސަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ 

މައިގަނޑު އެއް ތަދުބީރަކީ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުމެވެ. ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމަކީ އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ، އަންހެނުންގެ 

އިންސާނީ ޙައްޤަށް ބިނާވެފައިވާ، އަދި އެކަން ކުރިއަރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި ފިކުރާ ނިރުބަވެރިކަން މަނާކޮށް އަދި ހުރަސްއެޅުމަށް 

ނަގާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒާ ދިމާއަށް ވާސިލުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ، އަދި ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެ 

ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. 

އިސްވެދެންނެވުނު މާނާގައިވާ ފަދައިން، މިންތިއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާ، ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި އަދި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްރީމު ކުރުމަކީ 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޚިޔާލު ހިމެނުމެވެ. ޖެންޑަރ-ނިއުޓްރަލް އެޕްރޯޗެއް )ދެކޭގޮތުގައި ދެޖިންސުގެވެސް ހުންނަނީ އެއްކަހަލަ ތަޖުރިބާތަކާ، 

ބޭނުންތަކާ، ކަންބޮޑުވުންތަކެއް، އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރު އަންހެނުންނަށާ ފިރިހެނުންނަށް ތަފާތުވެގެންނެއް ނުވޭ( 

މައްސަލައަކަށްވަނީ އެއީ އޭގެ ނަޒަރުގައި ނިރުބަވެރިކަމާއި އަދި ނިރުބަވެރިކަން މަނާކުރުމުގައި މުހިއްމުވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ތަޖުރިބާކަމަށް ވެދާނެތީއެވެ. 

އަދި އޭގެއިތުރުން، ގޭބިސީ އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ނިންމުންތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ނިންމާ ބަޔަކީ ފިރިހެނުންކަމުގައި ވާހާލަތްތަކުގައި، ޖެންޑަރ-

ނިއުޓްރަލް އެޕްރޯޗެއްގައި ބޮޑަށް ހިމެނިގެންދާނީ ފިރިހެނުންގެ ނަޒަރުތަކެއެވެ.

ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ގޮތުންނާނި ބައިންލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފިރިހެނުންގެ ދައުރާއި އެއްވަރަށް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކުގައި 

ބައިވެރިވާ، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ، އަދި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދައުލަތާ އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުގައި )ސޯޝަލް މޫވްމަންޓުތައް ފަދަ( 

މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަޖުރިބާތައްވެސް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.102 

ނިރުބަވެރިކަން މަނާކުރުމުގައި، އިހުގައި “މިންތި”، “އަންހެނުން” ގެ ގިންތިއާއި އެއްހަމައެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި “ފިރިހެންނުން”ގެ 

ގިންތިއާ ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރެވެނީ މަދުންނެވެ. ނިރުބަވެރިކަމުގައި ނުވަތަ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިއްވަރުދޭ، އަދި ރެކުރޫޓުކުރުމުގެ 

101  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ ފޮރ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް އެންޑް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އިން ވިއެނާ )2021-2018(”. ލިބެންހުރީ 

https://www.unodc.org/documents/Gender/Summary_UNOV-UNODC_Gender_Strategy.pdf )އެކްސެސްކުރީ 23 ޑިސެމްބަރު 2020(

ޖޭން ހަކަރބީ، “ޖެންޑަރ، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ،” އިން “ރިސަރޗް ހޭންޑްބުކް އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޓެރަރިޒަމް: ބެން ސޯލް، އީ.ޑީ. )ޗެލްތެންހެމް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑޮމް،   102

އެޑްވަރޑް އެލްގާ ޕަބްލިޝިންގް ލިމިޓެޑް، 2014(، ސ. 165



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 16

އުކުޅުތަކުގައި ފިރިހެންވަންތަކަން ބޭނުންކުރާގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކާ، ނިރުބަވެރިކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ޝަހުސިއްޔަތާ ފިރިހެންވަންތަކަން އަދާކުރާ ދައުރު 

ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ އިލްމުވެރިއަކަށް ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި:

“... ޒަމާނުއްސުރެ ފިރިހެންވަންތަކަމަށް ހުރި ގަބޫލުކުރެވެންތަކަށް ވާސިލުނުވެވޭ ފިރިހެނުންނަކީ – ފައިސާ ހޯދާ އެންމެ އިސް މީހާ، އިއްޒަތާއި 

ގަދަރުވެރިކަން، މުއްސަންދިކަން، ބޭނުންވާ ޒާތީ ބައިވެރިއަކު ހޮވުން ފަދަ - ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ދިމާވާ ފިއްތުންތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ 

ބަދަލުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ އެއީ އެނާގެ ފިރިހެންވަންތަކަން މާފަސޭހަގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމެއްގެގޮތުގައި ބައެއް 

ފަހަރު ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، ނިރުބަވެރި/ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން މިފަދަ ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް ބޭނުންވާގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް 

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ރެކްރޫޓު ކުރުމަކީ އޮޅިގެންކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އައި.އެސް.އައި.އެލް އިން އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދައްކުވައިދޭން 

ބޭނުންކުރަނީ ވަރަށް ފިރިހެންވަންތަ ތަސްވީރުތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، ހަނގުރާމަކުރުމުގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޖިންސީ އެދުން 

ފުއްދުމާ، ކައިވެންޏާ އަދި ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ވައުދުވެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކަންކަމަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި މިކަހަލަ 

ސޯޝަލް ކެޕިޓަލް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާ އެކަލެރިކޮއްލެވިފައިވާ ފިރިހެނުންނަށް މިއީ ވަރަށް ކަމުދާކަމެއްކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.103

ހަރަކާތް 1

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާލާއިރު:

“ނިރުބަވެރިކަމުގައި ނުވަތަ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިއްވަރުދޭ، އަދި ރެކުރޫޓުކުރުމުގެ 

އުކުޅުތަކުގައި ފިރިހެންވަންތަކަން ބޭނުންކުރާގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކާ، ނިރުބަވެރިކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ޝަހުސިއްޔަތާ 

ފިރިހެންވަންތަކަން އަދާކުރާ ދައުރު ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.”

“ފިރިހެންވަންތަކަން” މިބަހުގެ މާނައިކީ ކޮބާ؟  )i(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަކިން ބަލާލާނަމަ، ފިރިހެނުން ރެކްރޫޓު ކުރުމުގައި “ފިރިހެންވަންތަ”ކަމުގެ ރޯލަކީ ކޮބާ؟  )ii(

“ފިރިހެންވަންތަ” ކަމުގެ ދައުރުގެ މުހިއްމުކަން ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން، މި މޮޑިއުލްގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލާނީ ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ 

އިޖާބައިގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ނިރުބަވެރިން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް، އަދި 

ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މައިގަނޑު އަދި/ނޫނީ ހަމައެކަނި ފަރާތްތަކަކީ ފިރިހެނުންކަމަށް ހީވެފައި އޮންނަ ހީވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، 

ޖެންޑަރ-ނިއުޓްރަލް އެޕްރޯޗު ހަމަހަމަކުރުމެވެ. 

ފިއޮނިއުލާ ނީ އައޮލައިން، “ދަ ކޮމްޕްލެކްސިޓިސީ އެންޑް ޗެލެންޖަރޒް އޮފް އެޑްރެސިންގް ކޮންޑީޝަންސް ކޮންޑިއުސިވް ޓު ޓެރަރިޒަމް” އިން “ޔޫސިންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓު ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް،” މޭންފްރެޑް ނޮވަކް   103

އެންޑް އީ.ޑީ.އެސް. )ޗެލްތެންހަމް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމް، އެޑްވާޑް އެލްގާ ޕަބްލިޝިންގް ލިމިޓެޑް، 2018، ސ. 19
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1.1.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އަދި ޖެންޑަރ މެއިންސްރީމު ކުރުން

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި، ޖިންސު ނުވަތަ ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 2016ވަނަ އަހަރު ރައްޖޭގައި 

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ވަނީ ތަޞްދީޤުކުރެވިފައެވެ. 2017 ގައި އަމަލުކުރެވެން ފެށުނު މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ސިޔާސީ އަދި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކުރިއެރުވުނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޒިންމާތައް 

މަޖުބޫރުކުރެވި، ޝިކާރަވެރިކުރުން މަނާކޮށް އަދި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ޙައްލުތައް ތަޢާރަފު ކުރެވުނެވެ. ޖެންޑަރ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް )ޖީ.އޭ.ޕީ(،105 

އ.ދ. ގެ ގުޅުންހުރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު،106 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ 2017ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި 

އެކްޝަން ޕްލޭން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރެވެމުންނެވެ.107

ދިވެހިރާއްޖެ، މިނިސްޓްރީ އިފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިވަސް، “މިޝަން” )2020( ލިބެންހުރީ http://gender.gov.mv/en/?page_id=72 )އެކްސެސްކުރީ 24 ޑިސެމްބަރު   104

2020ގައި(

ސަޕޯޓިންގް ވަލްނެރަބްލް ކޮމިއުނިޓީޒް އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖެ ކްލައިމެތް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރ ސްޓޯރޭޖާސް” މަޝްޜޫއު ފަށަން ކުރެވިދާނެ ޖެންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް ކަންކަން ގެޕްގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.  105

http://www.un.org.mv/wp-content/uploads/2018/06/2017-One-UN-Report_ ީޔޫ.އެން )2018(، “އެނުއަލް ޔޫ.އެން ކަންޓްރީ ރިޒަލްޓްސް ރިޕޯޓް 2017”. ލިބެންހުރ  106

Final-13.pdf )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ކެލީ ރޮޖާސް، “އިން ދަ މޯލްޑިވްސް، ‘ޓޯޓަލް ރީގްރެޝަން’ އޮފް ވިމެންސް ރައިޓްސް، އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން، އެކްޓިވިސްޓްސް ސޭ،” ޑިވެކްސް، 6 އޭޕްރިލް 2018. ލިބެންހުރީ   107 

 https://www.devex.com/news/in-the-maldives-total-regression-of-women-s-rights-environmental-protection-activists-say-92479
)އެކްސެސްކުރީ 6 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް )އެމް.އެފް.ޖީ.އެސް.

އެސް( ގެ އާންމު މިޝަން 

ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް:

  “ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިންގޭ 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ، އުނގަންނައިދިނުމުގެ އަދި 

ބާރުވެރިކުރަނިވި ހަރަކާތައް ހިންގައި 

 އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން 

ކުރިއެރުވުން

 އިޙުތިރާމާ، އަމާންކަމާ، ހަމަހަމަކަމުގެ 

ހަމަތައް ހަރުލެއްވުމާއެކު ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ 

ހިދުމަތްތައް ވަރުގަދަކުރުން؛ އަދި އިޖުތިމާޢީ އަދި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ގުޅުންތައް 

ވަރުގަދަކުރުމާއެކު ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި ތިބި 

 މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރުން.” 104 

އަޅާނުލުމާ، އަނިޔާ އަދި 

ހާނިއްކައިގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާ 

މީހުންނަށް އަވަސްގޮތެއްގައި 

އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 18

މުހިންމު ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕޮލިސީ އެންޑް ފްރޭމްވަރކް ފޮރ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒޭޝަން )2009( އެބަ އޮތެވެ. 

އެ ލިޔުމަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދީ، “އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް މުހިންމު ކަންކަމާއި ބޭނުންތަކުގެ 

ތަފާތުކަން ދެނެގަނެ...އަންހެނުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް” ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއް ގުޅުވާލި ލިޔުމެކެވެ.108 

ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޕޮލިސީގެ ތަސައްވުރަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ހަމަހަމަކަން ދަމަހައްޓާ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު 

އޮންނަ ހަމަހަމަކަމަށް ބިނާކޮށް، އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އަންހެނުންނަށް ލިބޭ، އަދި އަންހެނުންނަށްވެސް ފިރިހެނުންނަށްވެސް އެމީހުންގެ ޤާބިލުކަން 

ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވި، އާންމު އަދި ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގައި ޑިމޮކްރެސީއާއި ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވެ އޭގެން ފައިދާ ލިބިގަނެވޭ އިންސާފުވެރި މުޖުތަމައުއެއް 

ބިނާކުރުމެވެ.

https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/resource/ ީމޯލްޑިވްސް، “ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ އެންޑް ފްރޭމްވާކް ފޯ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒޭޝަން،” 2009. ލިބެންހުރ  108

national-gender-equality-maldives-2009.pdf )އެކްސެސްކުރީ 25 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

މޯލްޑިވްސް، “ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް،” 2019. ލިބެންހުރީ http://dx.doi.org/n.d )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.  109

މޯލްޑިވްސް، “ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް އެޓް ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންފެރެންސް އޮން ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެންޑް ވިމެންސް އެމްޕަވާމެންޓް: ބެއިޖިންގް+ 25 ރިވިއު ގައި އަލްފާޟިލާ ސިދާތާ ޝަރީފް،   110

 https://www.unescap.org/sites/default/files/Maldives%20%28B%2B25%29%20Item%202.pdf ީޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުގެ ސްޓޭޓްމެންޓް” . ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ވެރިކަމާއި ވެރިކަންކުރުން

އަދި ޢަދުލުއިންސާފަށް 

ވާސިލުވުން، މިއެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގައި ޖެންޑަރ 

މެއިންސްޓްރީމުކުރުން

ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ 

އަނިޔާ

ޢިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ބާރުވެރުކުރުވުން

 2019ވަނަ އަހަރުގެ 

 ކުރީކޮޅު، ސަރުކާރުންވަނީ 

ފަސް އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިއެއް 

ހިމަނައިގެން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ 

ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީއެއް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

މުއައްސަސާތަކުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑީގައި “ޖިންސާއި އުމުރު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤައުމީ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ 

ނިޒާމު އިސްލާހުކުރުމާއި، ސިޔާސަތު ނިންމުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރެއް ގެންގުޅުމަށް” އިސްތިރާޖީއެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.109 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން 

2025-2020 އޮތީ ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ. އެ ޕްލޭނުގައި ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް “ޖެންޑަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް” ކަނޑައެޅުމަށް 

ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ.110 

އޮކްޓޯބަރު 2019ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މައި އޮނިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ކަންކަން ރޭވުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މައި 

ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި، 2023-2019ވަނަ އަހަރައްވާ ދައުލަތުގެ ފަސް އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )އެސް.އޭ.ޕީ( ނެރެދެއްވާފައެވެ. އެސް.އޭ.ޕީގައި 

“ގުޑް ގަވަނަންސް” ގެ ސެކްޝަންގެ ދަށުން “ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ” ގެ ސަބްސެކްޓަރއެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެ ލިޔުމުން ބަލައިގަންނަގޮތުގައި “ގެވެށި އަނިޔާ 



19ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

މޯލްޑިވްސް، “ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މޯލްޑިވްސް 2019 – 2023،” 2019. ލިބެންހުރީ  /https://presidency.gov.mv/SAP )އެކްސެސް ކުރީ 10 ޑިސެމްބަރު 2020(.  111

ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން، “ސްކްސްތް ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓް ސަބްމިޓެޑް ބައި މޯލްޑިވްސް އަންޑަރ އާޓިކަލް 18 އޮފް ދަ ކޮންވެންޝަން،” 2019، ލިބެންހުރީ    112

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMDV%2f6&Lang=en )އެކްސެސް 
ކުރީ 12 ޑިސެމްބަރު 2020(.

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރުން ފަދަ ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސަތުގެ 

އޮނިގަނޑަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިދާރީ، ބަޖެޓު، އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ.” 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ސަބްސެކްޓަރގައި ހުރި ސިޔާސަތުގެ މުހިންމުކަންކަން އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ “ކަންކަން ނިންމާ ފެންވަރުގައި އަންހެނުން ތަމްސީލުކުރާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގެވެށި އަނިޔާ މަދުކުރުން، ސަޤާފީ ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އަންހެނުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުން، އެގޮތުން ގޭތެރޭގެ ޒިންމާތަކާއި މީހުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބަހާލައިގެން ކުރުމަށެވެ.” އެހެން ސަބްސެކްޓަރ 

ތަކުގައިވެސް މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. “ކެއަރިންގް ސްޓޭޓް” ގެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި “ހެއްކަށް ބިނާކޮށް ސިޔާސަތުތައް 

އެކުލަވާލުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން” ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.111 ރާއްޖެއިން ސީޑޯ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ހަވަނަ ޕީރިއޮޑިސް ރިޕޯޓުގައި ސަރުކާރުން ދެމިހުންނަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާއި، ގަވައިދާއި، ސިޔާސަތުތައް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

ވަރަށް އަވަސްއަވަހަށް ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ބަދަލުވަމުން އަންނަ 

ޒަމާނަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ 

ހައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ހޭލުންތެރިކަން ދަށްވުން.112

ސިޔާސަތުތަކުން ކުރި އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

ޑޭޓާ ނެތުމާއި ހާމޮނައިޒްޑް ގޮތެއްގައި މޮޓިރކުރެވިފައި ނެތުން

އަވަސް އަވަހަށް ބަދަވަމުންދާ ގައުމީ ގާނޫނީ އަދި ގަވާއިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރިއަރަމުން 

އަންނަ، ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި ދައްވުން، ރަށްރަށުގެ 

އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު ބައިވެރިކުރުން ކަށަވަރުކުން ކަށަވަރުކުން

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ފަންނީ އަދި 

ފައިސާގެ ވަސީލަތްތައް ނެތުން

ވަރަށް ގިނާ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ސިއްހީ ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި، ޕަބްލިކް 

ސެކްޓަރގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ބަދަލުވާވަރު އިތުރުވުން.

އެ ރިޕޯޓުގައި މިންތީގެ ތަފާސް ހިސާބާ ގުޅޭ، އަދި އެހެންކަންކަމާވެސް ގުޅިފައިވާ، ސީޑޯގެ ދަށުން ހުރި 

އަންނަނިވި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 20

ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާ   1.2

ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިންތި މެއިންސްޓްރީމުކުރުން

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައާއި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރެއް މެއިންސްޓްރީމުކުރުމަށް އޮތް ބޭނުމަކީ ފަހުގެ 

ތާރީހެއްގައި ދެނެގަނެވުނު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބެލިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ ދައުރު 	�

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އަންހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އޮތް ދައުރު 	�

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބޭނުންތައް ތަފާތުވާގޮތް ދެނެގަތުން 	�

ފިރިހެންވަންތަ މިންތިން ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމަށާއި، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ނިރުބަވެރި އަމަލުތަކަށް އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއްކަން 	�

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ އިޖާބައިން ހާއްސަގޮތެއްގައި އަންހަނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ގޮތްތައް	�

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާލާއިރު، 2014ވަނަ އަހަރުގެ އ.ދ. ގެ ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސްޓްރެޓަޖީ ރިވިއުގައި މެންބަރު ދައުލަތްތަކަށާއި، އ.ދ. ގެ 

އިދާރާތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ޖަމާޢަތްތަކަށް “ނިރުބަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން 

ބައިވެރިކުރުމާ މެދު ވިސްނުމަށް” ވަނީ ހިތްވަރުދީފައއެވެ.113 ޖޫން 2018ވަނަ އަހަރުގެ ދަ ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސްޓްރެޓަޖީ ރިވިއު ގަރާރުގައި، 

އަންހެނުން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަށް މެދުވެރިކުރުވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ދިރާސާއެއްކުރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ އިންސާނީ ހައްޤަށާއި، 

އަންހެނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ އިސްތިރާޖީއިން އަސަރުކުރާގޮތް ދެނެގަތުމަށް މެންބަރު ދައުލަތްތަކަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

ނިރުބަވެރިކަމާއި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ އިސްތިރާޖީތަކުގައި މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގެ 

ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން ޓު ޕްރިވެންޓް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ލިޔުމުންވެސް ހެކިދެއެވެ.

 https://undocs.org/A/RES/68/276 ީ24 ޖޫން 2014. ލިބެންހުރ ،A/RES/68/276 ،ުދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ-ޓެރޮރިޒަމް ސްޓްރެޓެޖީ ރިވިއ  113 

)އެކްސެސް ކުރީ 12 ޑިސެމްބަރު 2020(.



21ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ، “ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން ޓު ޕްރިވެންޓް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” A/70/674 ޕެރަ. 53.  114

އެ ލިޔުމުގައި މެންބަރު ދައުލަތްތަކަށް ގޮވާލަނީ:

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި 

މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާ މެއިންސްޓްރީމްކުރުން 

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި ގްރޫޕްތަކާ އަންހެނުން ގުޅޭ ސަބަބުތައް 

ދެނެގަތުން ހިމެނޭގޮތަށް، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގައި އޮތް 

އަންހެނުންގެ ދައުރުބެލުމަށް ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ދިރާސާއާއި 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހަރަދުކުރުން. 

ނިރުބަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި އެކަމަށްދޭ އިޖާބައިގެ އޮނިގަނޑުގެ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ޤައުމީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އަދި ސަލާމަތީ 

އޭޖެންސީތަކުގައި އަންހެނުން، އަދި މަދުން ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާ 

ގްރޫޕުތައް ހިމެނުން. 

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމާއި، އެކަމަށް ދޭ އިޖާބައިގާ 

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަންހެނުންނާއި އެމީހުންގެ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް 

ހަމަޖައްސާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް، އަންހެނުން 

ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވޭ 

މަޝްރޫއުތަކަށް ކަނޑައެޅޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.114

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ އަދި މަނާކުރުމަގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަމާ، އަދި އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާކަން 

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު 2178 )2014(ގައި، ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ 

ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމާއި، ހަރުކަށިކަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްދަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އޮތް ބޭނުން 

ބަލައިގެންފައެވެ. 
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2178 )2014( ގެ ގަރާރުގައި، ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިން ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަށް ވަނީ 

އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އަދި އެ ގަރާރުގައި ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރު އަދި ހަރުކަށި 

އަނިޔާވެރިކަން ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން 

ބަލައިގަންފައެވެ.

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ފެތުރުނަނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ތިބާ   )i(
އެއްބަސްވަންތޯ؟

އާއެކޭނަމަ، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ފެތުރުނަނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ   )ii(
ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟ 

މިދެންނެވުމު ބަލައިގަތުމަކީ “އަންހެނުން، ސުލްޙަވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެޖެންޑާ”ގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮނިގަނޑުގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫއެކެވެ. މި 

އެޖެންޑާގެ އަމާޒަކީ ހިލާފުވުންތައް އުފެދިފައިވާ އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހުން އަންނަ ހާލަތްތަކުގައި، އޭގެތެރޭގައި ހިލާފުވުންތަކާ ގުޅުންހުރި ޖިންސީ އަދި 

ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ފުޅާކުރުމާއެކު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ، ބައިވެރިވުމާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމެވެ. ސުލްޙަވެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ފާސްކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަރާރަކީ 1325 )2000( ވަނަ ގަރާރެވެ. 

1889 )2009( އަދި 2122 )2013(ވަނަ ގަރާރުތަކުގެ އިތުރުން، އެގަރާރުގައި ހިލާފުވުންތަކުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ވަކިވަކި ތަޖުރިބާތަކާ، 

އަމަންއަމާންކަން ފެތުރުމުގައި، އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އަދި ހިލާފުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި، އެމީހުންގެ ރޯލުތަކަށް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. އެހެން 

ގަރާރުތަކުންވެސް ހިލާފުވުންތަކާ ގުޅުންހުރި ޖިންސީ އަނިޔާތަކަށް ރިޔާއަޔްކޮށް މިމަސައްލަތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.115 

އަންހެނުން، ސުލްޙަވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެޖެންޑާ އާއި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ ހުރި ގުޅުމަކީ 2242 )2015( ވަނަ ގަރާރުވެސް ހިމެނޭގޮތަށް، 

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ އެކި ގަރާރުތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ކަމެކެވެ. މި ގަރާރުތަކުގައި ނިރުބަވެރިކަމާ އަދި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން 

އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށް ވަނީ ބަލާލާފައެވެ. 2331 )2016( އަދި 2388 )2017( ވަނަ ގަރާރުތަކުގައި، 

ކައުންސިލުންވަނީ އިންސާނީވަގުފާރަވެރިކަމާ، ޖިންސީ އަނިޔާއާއި، އަދި ހަތިޔާރުއެޅި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ނިރުބަވެރިކަމާ އޮތް ގުޅުންތަކަށް ބަލައިގަންފައެވެ. 

އަންހެނުން، ސުލްޙަވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެޖެންޑާގެ ގަރާރުތަކުގައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބަސްވުންތައް މުޖުތަމަޢަށް ފެއްތުމަށްޓަކާ 1325 )2000( 

ވަނަ ގަރާރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަކީ އ.ދ. ގެ މެންބަރ ސްޓޭޓުތަކުން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.116 ނެޝަނަލް 

އެކްޝަން ޕްލޭންތަކުގެ ގުޅުން ހުރި ބައިތަކުގައި، ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއަށް “އަންހެނުން، ސުލްޙަވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ 

އެޖެންޑާ” ހިމަނާލަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޔޫ.އެން.އެސް.ސީ ރިސޮލިއުޝަންސް 1888 )2009(، 1960 )2010(، 2106 )2013(، 2242 )2015( އަދި 2467 )2019(.  115

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ޕަރެޒިޑެންޓަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް،” 28 އޮކްޓޯބަރު S/PRST/2004/40( ،2004( ؛ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ޕަރެޒިޑެންޓަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް،” 27 އޮކްޓޯބަރު 2005   116 

 )S/PRST/2005/52(



23ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

https://www.unfpa.org/sites/default/files/ ީޔޫ.އެންޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް، “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓަންސް ޕްރޭމްވޯކް )ޔޫ.އެން.ޑީ.އޭ.ޕީ( 2015-2011”. ލިބެންހުރ  117

portal-document/Maldives_UNDAF%202011-2015.pdf.pdf )އެކްސެސްކުރީ 15 ޑިސެމްބަރު 2020(.

އަމާޒު: ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ )2009(

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ބަލައިލާއިރު، ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 

އަސާސީ )2008(ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، އެންމެންނަކީވެސް ހަމަހަމަބައެއް ކަމުގެ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުމާއި 

އެންމެހައި ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ ތެރެއިން، މި ސިޔާސަތުގެ އަމާޒަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށްފައިވާ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ފައިދާތަކާއި އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމެވެ.117

މި ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ 4 އުސޫލާއި އަމާޒުކޮށްފައިވާ 4 ސިޔާސަތަކީ:

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން  .1

ސަޤާފީ، ޒަމާންވީ އަދި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަކީ އިންސާނީ    .2

ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތުން ކަމުގައި ބަލައިގަތުން

އާންމު އަދި ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ވަކިކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަމަށް ބަލައިގަތުން  .3

ޤަދަރު ލިބުމުގެ ޙައްޤާ ޒާތީ ރައްކާތެރިކަން އަންހެނުންނަށްވެސް ޙައްޤުވުން   .4

މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ ގެ ތަސައްވަރު ހާސިލްކުރުމަށް “ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި، އަދި އެންމެހައި ދާއިރާތަކާ 

ގުޅިގެން ދާއިރާތަކުގެ އެކި ތީމެޓިކް ބައިތަކަށް، ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި، އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތުގައި، އިސްތިރާޖީ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުން”، 

ކަމުގައިވާހިނދު، މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިމެނޭ މައި ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ:

އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބިނާކޮށް، އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނަށް އެމީހުންގެ އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ދިމިޤްރާތީ   .1

ފައިދާތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބިނާކޮށް ސިޔާސަތާއި، ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

އަންހެނުންނާ ފިރިހެންނުންގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބިނާކޮށް، ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާ އޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވާސިލުވުމަށް   .2

މަގުފަހިކުރުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން.

އަންހެނުންނާ ފިރިހެންނުންގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބިނާކޮށް، ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ، ސަޤާފީ، މަދަނީ އަދި އެހެނިހެން   .3

ދާއިރާތަކުގައިވިއަސް އަންހެނުންނަށް އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކާ، އަންހެނުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

ތަފާތުކުރުމެއްވެސް ނެތި އިޙުތިރާމު ކުރާފަދަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ސަޤާފަތެއް އުފެއްދުން.

އަންހެނުންނާ މެދުކުރެވޭ އެންމެހައި ބާވަތްތަކުގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން. ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ އެންމެ   .4

ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ:

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުން •

ޒަމާންވީ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ ތަފާތުކުރުންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ  •

އެފަރމެޓިވް އެކްޝަންތައް )އިސްތިރާޖީ ހާލަތްތަކުގައި( 

 އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން  •



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 24

)ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް އެއްވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.  •

އަދި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް މިންތީގެ އިލްމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެނގޭ މިންވަރު ކުރިއެރުވުން ލާޒިމުކުރާއިރު، ތިރީގައިމިވާ 

ސްޓްރެޓެޖިކް އިންޓަވެންޝަންތަކަކީ ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 

ހާސިލްކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.(

 ހަރުދަނާ، ހާމަވެގެންވާ މިންތީގެ ފަރުމާއެއް ސަރުކާރުގައި އެކުލަވާލުން  •

)ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުފޯރުވޭ، އަދި ބާރުއޮތް، މިންތީގެ އިލްމާއި އެކަން ދަންނަ، އަދި އެކަށީގެންވާވަރަށް ފައިސާއާއި 

ވަސީލަތްތައް ހުރި ލީޑް އެޖެންސީ )އެން.ޑަބްލިއު.އެމް(އަކާއެކު، ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުން ކުރިއަށްދާގޮތަށް ލަފާދީ، އެކަން 

ބަލަހައްޓާ، އަދި އެކަންކަމުގެ ޒިންމާ ނެގުމުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމަށް، ހަރުދަނާ ޖެންޑަރގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން( 

 ޖެންޑަރ އެކައުންޓަބިލިޓީ  •

)ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާ ހާސިލުކުރާ މިންވަރު ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކާ 

ޖެންޑަރ އެކައުންޓަބިލިޓީ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން(

 ތަމްރީނުކުރުމާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން އުފެއްދުން  •

)ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމަށް އަދި މިންތީގެ ދިރާސާތައްކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ތަރައްގީކުރުން(

 މިންތީގެ މަޢުލޫމާތުކޮށާރު  •

)މިންތި ވަކިވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު އަދި މިންތީގެ ދިރާސާއިން ފާހަގަވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއެކު ސިޔާސަތާއި ޕްރޮގްރާމުތައް 

ހިންގުމަށްޓަކާ އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން(

މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކުރުން •

)ހުރިހާއެންމެން ޤާބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާ، އަދި އާންމު ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް  •

މަފްހޫމްތައް ސަފުކޮށްދިނުން( 

ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މިންތީގެ ދިރާސާތަކާއި، ކަންކަން އަދި/ނުވަތަ މައްސަލަތަކަކީ ޖެންޑަރ ނިއުޓްރަލް ކަންކަމަށް  •

ވާނެކަމަށް ނުދެކުން

 ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރިކުރުވުން  •

އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުމުގައި އަންހެނުން އަދި ފިރިހެންނުންވެސް ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރިކުރުވުން

 ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ޕްލޭނިންގ  •

އަމާޒުކުރުވަނިވި، ވަކި ނަޒަރަކަށް ބިނާކޮށް، މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަމަލުކުރުން/ފިޔަވަޅުއެޅުން

ޖެންޑަރ-ރެސްޕޮންސިވް ބަޖެޓިންގ •

ޖެންޑަރ އެނެލިޓިކަލް މޮނީޓަރިންގ އަދި އިވެލުއޭޝަން •
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އަމާޒު: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ފޯރަމްގެ “ ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް 

ކައުންޓަރިންގ ވައިލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް” ގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިރުބަވެރިކަން ނައްތާލުމުގެ ފޯރަމް )ޖީ.ސީ.ޓީ.އެފް(އިން ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަލީގައި އަންހެނުންނާ 

މިންތީގެ ހަމަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިމަނާފައިވާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނީ، “ ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް ކައުންޓަރިންގ 

ވައިލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް”ގެ ނަމުގައި ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި ނިރުބަވެރިކަމުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން 

ބައިވެރިވަމުން ދާއިރުވެސް، ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަދި އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރީގައި 

އެޅިފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ފެއިލްވެފައިހުރި ކަމަށް ޖީ.ސީ.ޓީ.އެފް އިން އެއްބަސްވެއެވެ.

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ސިޔާސަތުތައް، ޤާނޫނުތައް، އުސޫލުތައް، ޕްރޮގްރާމުތައް، އަދި އަމަލީ ހަރަކާތްތައް 

ފަރުމާކުރުމާ، ތަންފީޒުކުރުމާ، މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމާ، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ހިމެނުމުގެ 

މުހިންމުކަން ގުޑް ޕްރެކްޓިސް 1 ގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޖީ.ސީ.ޓީ.އެފް އިން ދެކޭގޮތުގައި، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުން ބިނާވަނީ ވަކި ދެނެގަތުމެއްގެ 

މައްޗަށެވެ. އެއީ:

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ ގެ ސަބަބުން ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފަރުމާއާއި ތަންފީޒުކުރުން 	�

ކުރިއަރުވައިދީ، އަދި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގައި އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިން ޝާމިލުވާ ތަފާތު ގޮތްތައް އެ މަސައްކަތްތަކުން 

ދެނެގަންނަކަން ކަށަވަރުކުރެއެވެ. 

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ވަށާޖެހިފައިވާ މަޤްޞަދެއްގައި ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނާ ޚިލާފަށް އަންހެނުންނާއި އަންހެން 	�

ކުދިންނަށް ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަސަރު ކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ދެނެގަނެވި 

ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އިންޓަވެންޝަންތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ، 	�

މުޖުތަމައުގައި ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ދެކޭގޮތާއި އެކަމާގުޅުވާފައިވާ އާދަކާދައިގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންވާގޮތް 

ދެނެގަންނަންޖެހޭނެއެވެ.( 

ހަމައެއާއެކު، މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި 

އަމަލީގޮތުން އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ހިމެނެންޖެހޭނީ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޔަގީންކުރެވޭ 

ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެފަދަ ޔަގީންކަމެއްގައި، އަންހެނުން ދަށްކޮށްލުމާ އަދި ޖިންސަށް، ނުވަތަ މިންތިއަށް، ނުވަތަ 

އުމުރަށް، ނުވަތަ އެހެން މަސްދަރެއް ފަދަ، މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް މެދުވެރިކުރުވާ ކަންކަން ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

ހަރަކާތް 3

ތިބާގެ ނަޒަރުގައި، ރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގައި އަދި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން މަނާކުރުމުގައި ޖެންޑަރ 

ޑައިމެންޝަންތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމޭ ބުނާ ބުނުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަން ބެލުމަށް މުހިއްމު ވަނީ ކީއްވެ؟



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 26

އަމާޒު: ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިޖާބައިން މިންތިއަށް ކުރާ އަސަރު

ކުށްވެރިންނާއި ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ހީކުރުންތައް

ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކުން ބާރުއަޅާ ވިސްނުމަކީ ފިރިހެނުންނަކީ އަނިޔާވެރި ކުށްކުރާ ފަރާތް އަދި އަންހެނުންނަކީ ނިކަމެތި ޝިކާރައަކަށްވާ 

ބައެއްކަމެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، ޝިކާރައަކަށްވާ މިންވަރާ މިންތިއާ ގުޅިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ: ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ، 

މިސާލަކަށް މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި، ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑަށް އޮތީ އަންހެނުންނަށެވެ. އެހެނަސް، މި ހީވާ ހީވުމަކީ 

ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަޒަރުގައި ތެދަކަށް ނުވާއިރު މީގެ ސަބަބުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރި، ހާލަތުގެ ނާޒުކުކަން އިތުރުވެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި 

ފިރިހެނުންގެ ކުށުގެ އަމަލުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު، އަންހެނުންގެ ކުށުގެ އަމަލުތަކާ ދޭތެރޭ ދެކެވެނީ އެއީ މަދުން ހިންގާ، ނުވަތަ، އެކަމުގެ ސީރިއަސްކަން 

ކުޑަ އަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.120 މިކަހަލަ ސްޓީރިއޯޓައިޕުތަކުގެ އިސްތިރާޖީ ފައިދާތައް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ނަގައެވެ.

ކުށްތައް ތަޖުރީމުކުރުން

ޖިނާޢީ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ފެންނަ ފެނުމަށް ވަކި މިންތިއަކަށް ބުރަ ނުވާ ކަންކަންކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ހުރި، ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ އަސަރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ތަފާތުގޮތަކަށް ކުރާ 

ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. 

https://www.unwomen.org/en/docs/2013/6/gender- ީޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އިން ދަ ވޯކް އޮފް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ،” 2013، ސ.8-7. ލިބެންހުރ  118

mainstreaming-in-the-work-of-unodc )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020(

އިބިޑް.  119

އިބިޑް.   120

ނިރުބަރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިޖާބައިގެ ތެރެއިން ޖެންޑަރ   1.3

މެއިންސްޓްރީމްކުރުން

ކުރިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރަށް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތަކުގައާއި، އެކަމުގެ ކުއްވެރިންނާ، އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނާ މެދު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ 

ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތުގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމުގެ އެޕްރޯޗެއް ނެގެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގައިޑަންސް ނޯޓު، “ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އިން ދަ ވޯކް އޮފް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގައި، “ދުރުރާސްތާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިސްލާހެއް ގެނައުމައްޓަކާ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ 

އެކަމުން މަޝްރޫޢުތަކާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިންތިއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްކަމަށް ދެކެފައިނުވާނެ ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މިންތީގެ 

ހަމަހަމަކަން ފާހަގަކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭތީއެވެ.”118 އަދި އެއީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ 

ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

ވަކި ޖިންސަކަށް ހައިސިއްޔަތާ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅާ ބަޔޮލޮޖިކަލް، އިޖުތިމާޢީ، ސަޤާފީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަފާތުތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންދާ ހަމަހަމަކަމެއްނެތް 

މިންތީގެ ޕަވަރ ރިލޭޝަންސް ގިނަފަހަރަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފިލްޓަރވެގެން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލާޒިމުކުރެވިފައިވަނީ 

އިންސާފު ޤާއިމުކޮށް، ގާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްހަމައެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުށްކަމަށް ވާހިނދު، ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން 

މި މުއައްސަސާތަކުގައި ކުރާ ތަޖުރިބާތައް ތަފާތެވެ.119 ފެށުމުގެ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ފިރިހެނުން އެމީހުންގެ 

ތަޖުރިބާތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެފަދަ ނިޒާމުތަކުގެތެރެއިން، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ޤާނޫނާ 

ކުރިމަތިލާގޮތުގައި ހުރި ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް ފާހަގަވެގެންދެއެވެ. ހަމައެފަދައިން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތެރިން އެނގިހުރެ ނުވަތަ 

ނޭނގިހުރެނަމަވެސް، އެ ނިޒާމުގައިވާ، ފުޅާގޮތެއްގައި ޖެންޑަރ ރިލޭޝަންތައް އެކުލަވާލާ މުޖްތަމައުގެ ޕެޓާރންތައް ފަރުމާކޮށްދޭ ނަހަމަ ބާރުގެ ގުޅުންތަކާއި 

ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކަށް އިތުރަށް ބާރުދެވެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްދީފައިވާ މިސާލުތައް ފަދައިން އޭގެތެރޭގައި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ބައްދަލުވާ ހިސާބުން ތަހުގީގު މަރުހަލާއާއި، ޕްރީޓްރައިލް އަދި ޕޯސްޓް ޓްރައިލްއާއި، އަދި ޖަލަށްލުން ނުވަތަ މިނިވަންކަން ނަގާލުން ހިމެނެއެވެ. 



27ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ޖިނާއީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުން

ގެއްލުންދެނިވި ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްތަކުގެ ސަބަބުން، ފާޅުގައި ނުވަތަ ސިއްރުން، ފުލުންހުން، ވަކީލުން، އަދި ޤާޒީން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޖިނާއީ 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ހާލަތްތައް ހިނގުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ ގޮތަކަށް ވަކި ކޮޅަކަށް 

ބުރަވެވުމަކީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އޭގެ އަސަރު އެކުލެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް، ކައިވެނީގެ ތެރޭގައިކުރާ އަނިޔާގެ 

މައްސަލަތަކުގައި، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އުޅުން، އަމަލުތައް، ނުވަތަ މިޒާޖު ހުރި ގޮތާގޮތުން އުފެދޭ ޤާބޫލުކުރުންތައް ހިމެނެއެވެ.121 ހަމައެއާއެކު، 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އަންހެން މަސައްކަތްތެރިން ނެތުމަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނުން އެމީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް 

ޖެހިލުންވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ވަކި މިންތިއަކަށް ހާއްސަވެގެން ނުވާ، އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ނަހަމަގޮތެއްގައި އަސަރުކުރާ އެތައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް 

އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އެމީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާވަރަށް 

ލިބިފައިނެތުން، ލިޔަންކިޔަން ނޭންގުން، ތަޢުލީމީ އަދި އޖްތިމާއީ-އިޤްތިޟާދީ ދަރަޖަ ކުޑަވުން، އިޤްތިޟާދީ ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށާއި، ކަންކަން 

ނިންމުމަށް މިނިވަންކަން ނެތުން، ބާކީ ކޮށްލަފާނެކަމުގެ ބިރަށް ތަހަންމަލުކުރަންޖެހިފައިވާ ބައެއް ކުށްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޖެހިލުންވުން 

ހިމެނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ޑިފެކްޓޯ އިންއީކުއާލިޓީގެ ސަބަބުން، ހަމަހަމަ ގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ގާނޫނީ އެހީ ނުލިބުން 

އެކަށީގެންވެއެވެ. މިސާލަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ މިންގަނޑެއްކަމުގައި ފަރުދީ އާމްދަނީގެ ބަދަލުގައި ގޭބިސީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށް 

ބަލާނަމަ، ގޭބިސީގެ އާމްދަނީގައި ބައިވެރިވެވޭނެގޮތެއްނެތް އަންހެނުންނަށް، ބައެއް އިހުތިސާސްތަކުގައި، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް ވާސިލުވުމަށް 

ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.122

ޖަލަށްލުން އަދި މިނިވަންކަމުން މަހުރޫމުކުރުން

ފިރިހެން ގައިދީން ބެހެއްޓުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖަލު ނިޒާމެއްގައި ޖަލުގައި ތިބޭ އަންހެން ގައިދީންގެ އެކިއެކި ހާއްސަ ބޭނުންތަކާމެދު ވިސްނިފައި 

ނުހުރެދާނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، ފިރިހެނުންނަށް ބިނާކޮށް ހެދިފައިވާ މިފަދަ އޮނިގަނޑެއްގެތެރެއިން އަންހެން ގައިދީންނަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި، އެމީހުންގެ 

ރިހެބިލިޓޭޝަންއާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށްޓަކާ އަންހެނުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ އެހީތެރިކަން ނުދެވިދާނެއެވެ.123 ރީހެބިލިޓޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަންވާނީ އަންހެން ގައިދީންގެ މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ބޭނުންތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށްގެންނެވެ.124 އަދި އަންހެނުން ކަހަލަ ވަކި ހާއްސަ 

ގިންތިތަކުގެ ގައިދީންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޖަލު ހިންގާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހެއެވެ.

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އަންހެނުން ޖަލުބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނާއި އާއިލާއަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޒިޔާރަތްކުރާ 

ވަގުތުތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއެކު ޖަލުތަކަކީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި ތަންތަނަށް ހެދުން މުހިންމެވެ. އަންހެނުން ޖަލުބަންދަށް ދާ ސަބަބުތަކަކީ 

ފިރިހެނުންނާ ތަފާތު ސަބަބުތަކަކަށް ވާހިނދު، ދެބައި މީހުންނާ ދޭތެރޭ އެއްގޮތަކަށް ކަންކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.125

އެހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިއްޙީ ކަންކަމާއި އަދި އާއިލާއާއި ދަރިންނާ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމެވެ. މިސާލަކަށް ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 

ތިބޭ އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެންކުށްވެރިންނަށްވުރެއް ބޮޑަށް ޖިންސީ އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެކެވެ. ޑިފެކްޓޯ އިންއީކުއަލިޓީގެ ސަބަބުން، ފުލުހުންގެ 

ހައްޔަރުގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި، ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވުން ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ވާސިލުވުމުގެ 

ފުރުސަތު އަންހެނުންނަކަށް ނޯވެއެވެ. )ގޭތެރޭގެ އަދި ކެއަރވޯކްގެ ޒިންމާގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި ތަފާތުކުރުންތައް( 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮފް އެފެކްޓިވް ޕްރޮސެކިއުޝަން ރިސްޕޮންސަސް ޓު ވައިލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން އެންޑް ގަރލްސް،” 2014، ސ. 29-37.  121

ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން، “ޖެނެރަލް ރެކޮމެންޑޭޝަން ނ. 33،” 2015.  122
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ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 28

ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި އެކުލެވޭ އަންހެނުންގެ 

ދައުރު ދެނެގަނެ، އެކަމަށް ޒިންމާވާ އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ދައުވާކުރުން

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ނިރުބަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރަނީ 

ތަފާތުކޮށްކަމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނޭދެވޭ 

ނަތީޖާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަފާތުކަން ގަބޫލުކުރުން.

ޖަލުތަކުގައި އަދި ޑިޓެންޝަން 

ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި އަންހެނުންނަށްދޭ 

އިޖާބައިގައި ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް 

އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުން

އަންހެނުން ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތަކުގެ 

ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން 

ދެނެގަތުން.

ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު 

ޖެންޑާ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމުގެ އުސޫލެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއިއެކު ޖިނާއި ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ 

ތެރޭގައި ހުރި ޖެންޑަރ ނިއުޓްރަލް 

ރެސްޕޮންސަސްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މިންތީގެ 

ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުން

އަންހެނުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ކަންކަން 

އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާއި، ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

ދިނުމާއިއެކު ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 އެހެންކަމުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޖިނާއީ 

އަދުލުގެ ނިޒާމެއްގެ 

ބޭނުންވަނީ ޖެހިފައި: 

ނިރުބަވެރި އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަކީ އެއް މިންތިއެއްގެ ބައެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެމީހުންނަކީ އެއްވައްތަރެއްގެ ގުރޫޕެއް ނޫނެވެ. އެހެން 

ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، އުމުރު، ދަރަޖަ، އަދި ހާލަތުގެ ނާޒުކުކަމަށް ބަރޯސާވުމަށްފަހު، އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިން ޓްރައުމާ އަދި ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރުމުގެ 

ތަޖުރިބާ ކުރަނީ ތަފާތުކޮށެވެ. އެއެންމެނައްވެސް )ތިރީގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ފަދައިން( ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވަރަކަށް ރައްކާތެރިކަމާ 

ހަމަހަމަކަން ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ. އަދި މިއީ މަލްޓި-ލޭޔަރ އިންޓަވެންޝަން ފަރުމާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އުސޫލުތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ހަމަހަމައަށް އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންންގެ އަގުވަޒަންކުރާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ބަދަލުކޮށްލާ އުސޫލުތަކުގެ މުހިއްމު އެއްބައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ، ނުވަތަ އޭގެ އަސަރުކުރާ ތަފާތު މިންތީގެ މީހުންގެ ވަކިވަކި ބޭނުންތަކަށް ރިއާއަތްކުރާ 

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަންހެން ކުއްވެރިންގެ ޖަލުތައް ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ގޮތެއްގައި ވަކިކޮށް، 

ފަރުވާއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުމަކީ، ޖަލު ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ. ޖަލުގައި ހުންނަ ވަގުތުގައި އަންހެނުންގެ 

ރައްކާތެރިކަމާ ސިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމާ، އަދި ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ކާމިޔާބުކަމާއެކީ މުޖުތަމައަށް ރުޖޫއުވުމަށް އެމީހުން ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަކީ ރީހެބިލިޓޭޝަން އާއި 

މުޖުތަމައަށް އަލުން ރުޖޫއުކުރުމުގެ ތެރެއިން ބާރުއަޅާ ކަންކަމެވެ. ގިނަފަހަރު، އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާއީ އަދި ގާނޫނީ އެހީ ޖަލުބަންދުގައި ތިބޭ ވަގުތުގައި 

އަދި ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަން ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި، ޑިސްއެންގޭޖްމަންޓު އާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން މުޖުތަމައަށް އަލުން ރުޖޫއުކުރުން އެއީ 

ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ކަންކަންކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާ، ވަކިވަކި ގޮންޖެހުންތަކާ އަދި ދަތިތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ 

ކަންކަންކަމަކަށްވެސް ވާންޖެހެއެވެ. 



29ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/ ީމޯލްޑިވްސް، ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، “ވިމެން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް،” 8 މާރިޗު 2018. ލިބެންހުރ  126

uploads/2018/03/Women-in-Maldives.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020(

“މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހޭޒް ދަ ހަޔަސްޓް ޕަސަންޓްޓޭޖް އޮފް ފީމޭލް އޮފިސަރސް އިން ސައުތްއީސްޓް އޭޝިއާ ރީޖަން”، ސިޒިއޮން ޕީއާރް 16 އޮކްޓޯބަރު 2017. ލިބެންހުރީ   127 

https://www.prnewswire.com/news-releases/maldives-police-service-has-highest-percentage-of-female-officers-in-south-east-asia-
region-651103813.html )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރ 2020(

https://presidency.gov.mv/Press/ ީމޯލްޑިވްސް، ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް، “ޕްރެޒިޑަންޓް ރެޓިފައިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އެކްޓް”، 27 ޑިސެމްބަރ 2020. ލިބެންހުރ  128

Article/24190 )އެކްސެސް ކުރީ 14 ޖަނަވަރީ 2021(.

ހަރަކާތް 4

ޖިނާއީ އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަޖުރިބާތައް ތަފާތުވާ 3 ގޮތް ބަޔާންކުރާށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ތަފާތުކުރުން އޮންނާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްކަމާމެދު ވިސްނާލާ:

އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން	�

ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވާހިނދު ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާންޖެހުން	�

ނުރައްކާތެރި ކުށެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފާއި އޮއްވާ ކަފާލާތު ލިބުން	�

އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރުކުރާ ވަކީލެއްގެ އެހީ ލިބުމަށް މަގުފަހިވުން	�

އަމާޒު: ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 12% އެވެ.126 މިއީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ނިސްބަތުން އެންމެ މަތީ 

އަދަދެވެ.127

ދާދިފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އެކްޓް )ޤާނޫނު ނަންބަރު 34/2020( ތަސްދީޤުކޮށްދެއްވާފައެވެ. މީގެ ދަށުން 

އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒު ހިންގުމެއްނެތި، އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތުމާއިއެކު ކަށަވަރުކުމަށް ހުއްދަކުރެއެވެ.128

1.4 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ވާޖިބުވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި

ހަމަހަމަކަމާ އަދި ތަފާތު ނުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ، ހާއްސަކޮށް މިންތިއަށް ބަލާ، އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ އެއް އަސާސީ ހަމައެވެ. އަދި މިއީ އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަދި ގާނޫނުގެ ހިންގުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި 

އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، 1979ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެވުނު އަދި 1981 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރެވުނު ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް 

ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ( އަދި އޭގެ އިތުރު ޕްރޮޓޮކޯލުތަކާ، މަތީގައި ދެންނެވުނު ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރާ އެފަދަ އެހެން އެތަކެއް 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ލިޔުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 30

129  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ، “ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނ.CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( ، 26( ،”31 މެއި 2004، ޕެރަ. 8.

ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެންއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ( ރިޒަވޭޝަންސްތަކުގައި، ‘ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   130

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm#N35 ީޤާނޫނުއަސާސީގެ 34 ވަނަ މާއްދާއާއި ފުށުއަރާ މިންވަރު’ ލިބެންހުރ 

)އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރ 2020ގައި(.

އިބިޑް.  131

ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެންއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ(، އާޓިކަލް 7: “ބަޔާންކުރާގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަރުހަލާގައި އަންހެނުންނަށް   132

ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއިއެކު އަދި ވަކިން ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ތިބެވުމަށް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަކުންވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. )ހ( ހުރިހާ އިލެކްޝަންތަކުގައި އަދި 

އާންމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު އަދި އާންމުކޮށް ހޮވާ ހުރިހާ އިލެކްޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު. 

ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ(، އާޓިކަލް 7: “ސްޓޭސްޓް ޕާޓީސް ޝެލް ޓޭކް އޯލް  ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް   133

އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ(، މާއްދާ 16: “1. ކައިވެނި އަދި އާއީލީ ގުޅުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށްކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކާ، އަދި ވަކިން 

ހާއްސަގޮތެއްގައި އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ އަލީގައި، ދައުތަލުގެ ވުޒާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ( ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ޙައްޤު

)ށ( ކައިވެނި ކުރާނެ މީހެއް ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު އަދި އަމިއްލަ އެދުމާ އެއްބައްސްވުމާއެކު ކައިވެނި ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު

)ނ( ކައިވެނީގެ ތެރޭގައި އަދި ކައިވެނި ރޫޅުމުގައި ހަމަހަމަ ޒިންމާތަކާ ޙައްޤުތައް

)ރ( ދަރިން ބެލުމުގައި، އެއީ ކައިވެނީގެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވީނަމަވެސް، މައިންބަފައިންގެ ގޮތުގައި ލިބިދޭ ހަމަހަމަ ޒިންމާތަކާ ޙައްޤުތަކުގައި، ދަރިންނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ދަރިންނަނަށް އިސްކަންދިނުން.

)ބ( ދަރިން ހޯދުމުގެ އަދަދު އަދި ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގައި މިނިވަންކަމާ ޒިންމާދާރުގޮތްތައް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހަމަހަމަ އަށް ޙައްޤު ލިބުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު،އަދި ޢިލްމަށް ވާސިލުވުމުގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް 

މެދުވެރިކުރުން

)ޅ( ބެލެނިވެރިކަމުގައި، ޒިންމާނެގުމުގައި، ވަލީދިނުމުގައި އަދި ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރުމުގައި، ނުވަތަ އެފަދަ މަފްހޫމުތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤައުމީ ވުޒާރާއެއްގައި ޒިންމާތަކާ ޙައްޤުތައް ހަމަހަމަވުން؛ އަދިހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް 

ދަރިންނަނަށް އިސްކަންދިނުން.

)ކ( ފިރިއެއް ނުވަތަ އަންބަކަށްވީތީ ލިބިދޭ ޒާތީ ޙައްޤުތައް ހަމަހަމަވުން، މީގެތެރޭގައި އާއިލާ އަށް ނަން ކިއުން، އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ. 

)އ( މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި، ހޯދުމުގައި، ބޭނުންކުރުމުގައި، ބޭނުންހިފުމުގައި، އޭގެ ފައިދާ ލިބިގަތުމުގައި އަދި ނައްތާލުމުގައި، އެއީ ހިލޭ ނުވަތަ އަގެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

ދެމަފިރިންނަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ޙައްޤުތައް ލިބުން.

މީގެ އެތަކެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުއާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވުމާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް އަދި އެ 

ހައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ވާޖިބުވެފައެވެ. ‘އިހުތިރާމު’ ވާޖިބު ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެތެރެއަށް ދައުލަތުން 

ނުވަނުން، އަދި ‘ރައްކާތެރިކުރުން’ ވާޖިބު ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. ‘ފުރިހަމަކުރުން’ ވާޖިބު ކުރަނީ ޕޮސިޓިވް ވާޖިބެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަށްވަނީ، ޕޮސިޓިވް ވާޖިބެއްގެގޮތުން، ދައުލަތުން، ނުވަތަ ދައުލަތުން ބޭރުގެ ފަރާތަކުންވިޔަސް އިންސާނީ 

ހައްޤުތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ދައުލަތުގެ އިޙްތިޟާސްގެ ތެރޭގައިވާ ހުރިހާ އެންމެން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުވާފައެވެ.129 މިގޮތުން ލާޒިމުކުރާ 

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ ޝަހުސުތަކަށް 

ހުރަސްއެޅުމާއި، ތަހުގީގުކުރުމާއި، އަދި އަދަބުދިނުމުގެ ވާޖިބެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތައް

ކޮންވެންޝަން އޮން އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ( ގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ 1993ވަނަ އަހަރުގައެވެ.130 އަދި 

ސީޑޯ ގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ.131  

ސީޑޯ ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ އެކުގައެވެ:

“ސަރުކާރުގެ ނަޒަރުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ސަޤާފަތްތައް ބިނާވެފައިވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަން ފިޔަވާ، މި 

މުއާހަދާގެ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވަމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، މި މުއާހަދާގެ އެއްބަސްވުމުގެދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އެއްވެސް 

ބަދަލެއް ގެނައުމަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.”

މި މުއާހަދާގެ މާއްދާ 7 )ހ(132 އަދި 33316 އަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ރިޒަވޭޝަންއެއް ހިމަނާފައެވެ. މާއްދާ 7)ހ(ގެ ރިޒަވޭޝަންގައި ވަނީ:



31ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

 ރިފަރެންސް

މި ތަމްރީނު ސީރީޒްގެ އެއްވަނަ މޮޑިއުލް ކަމަށްވާ “ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް: އިންކޯޕަރޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ 

އިންޓު މޯލްޑިވިއަން ލޯ” ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކުގެ މުއާހަދާތަކުގެ އާންމު ހުލާސާއެއް ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، 34 ވަނަ މާއްދާ: “)ހ( ޤާނޫނުގައި ކައިވެނިކުރެވޭ ޢުމުރުކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައިވެނިކުރުމާއި،   134

ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ޠަބީއީ އަދި އަސާސީ ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް( 1966؛ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 1966؛ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް   135

ކަލްޗުރަލް ރައިޓްސް )އައި.ސީ.އީ.އެސް.ސީ.އާރް 1966(.

 “...މުއާހަދާގެ މާއްދާ 7)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 34 134 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުކަމެއް 

ކަމަށްވާތީ، އެ މާއްދާއަށް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާއިން ރިޒަވޭޝަންއެއް އޮތްކަން ހާމަކުރަމެވެ...” 

މާއްދާ 16 ގައި އޮތް އަސްލު ރިޒަވޭޝަންގައި އޮތީ: 

“ކައިވެނި ކުރުމާ އާއިލާ އެކަށައެޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާ 16 އަކީ 

އިސްލާމީ ޝަރިއަތާ ފުށުއަރާ މާއްދާއަކަށްވެފައި 100 އިންސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއް ކަމުގައިވާ ރާއްޖޭގައި ކައިވެނިކުރުމާ އާއިލާ އެކަށައެޅުން ކަނޑައަޅަނީ 

އިސްލާމީ ޝަރީއާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އެ މާއްދާ ނެގެހެއްޓުމަށް އޮތް ރިޒަވޭޝަންގެ ހައްޤު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއިން ދަމަހައްޓަމެވެ.”

ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖެއިން ވަނީ ބައެއް ރިޒަވޭޝަންތައް ނަގާފައެވެ. 2010ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރުންވަނީ މާއްދާ 7)ހ( އަށް އޮތް ރިޒަވޭޝަން ނެގުމަށް 

ނިންމާފައެވެ. 

2020ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، ސަރުކާރުންވަނީ މާއްދާ 16އަށް އޮތް ރިޒަވޭޝަންގެ ބައެއް ނަގާފައެވެ. ބާކީ ހުރި ރިޒަވޭޝަންތަކަކީ 16 ވަނަ މާއްދާގެ 1ވަނަ 

ޕެރެގްރާފުގެ )ހ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ޅ(އަށް ހުރި ރިޒަވޭޝަންތަކެވެ. 

ރާއްޖެއަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ އެތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލިޔުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި މައިގަނޑު ހުރިހާ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ 

މުއާހަތާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ.135 އޭގެން އިސްތިސްނާ ވަނީ ހިޖުރަކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ 

ގުޅޭ މުއާހަދާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ކޮމަންވެލްތް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. 

)ހ( ހަމަހަމަކަމާއި، ތަފާތުނުކުރުމުގެ ހައްޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ )2008(އިން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ވަނީ އެއް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. 

މާއްދާ 17)ހ( ގައި “ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ އުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫނެވެސް ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ، ނިސްބަތްވާ އާއިލާއަށް ނުވަތަ 

އުފަން ރަށް” ހިމެނޭގޮތަށް އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަލާ ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މާއްދާ 17)ށ( ގައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި 

ވަގުތީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޫނީ އެފަރމެޓިވް އެކްޝަންތަކަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 32

https://www.ecoi.net/en/file/loc ީދިވެހިރާއްޖެ، “ކޮމަންކޯ ޑޮކިއުމަންޓް ފޯމިންގ ޕާޓް އޮފް ދަ ރިޕޯޓް އޮފް ސްޓޭޓް ޕާޓިސް،” 16 ފެބްރުއަރީ 2010. ލިބެންހުރ  136

al/1103906/3256_1366118714_2011-02-21-maldives.pdf )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020(.

އިބިޑް.   137

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ(، އާޓިކަލް 3.  138

ހަރަކާތް 5

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވާ ހުރިޙާ ރިޒަވޭޝަނެއް ނެގުމަށް ތިބާއަށް ފެނޭތަ؟ އާއެކޭނަމަ، އެއީ ކީއްވެ؟ 	�

ރިޒަވޭޝަންތައް ނެގުމަށްފަހު، ސީޑޯގެ މާއްދާ 2ގައިވާ ކަންކަން އަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމަށް 	�

އަޅަންޖެހިދާނެ 10 ފިޔަވަޅެއް ފާހަގަކުރާށެވެ. 

އަމާޒު: އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ ފަސް އަހަރުގެ 

ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ ފަސް އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި އާންމު ދިރުއުޅުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މިންތި އެކުލަވާލުމުގެ މުހިންމުކަން 

ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަކީ ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއާއި 

ފޮށުން ފަދަ، އެމީހުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ނުރައްކަލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެކެވެ. އަށަގެންފައިވާ ރޯލުތަކާ، 

އަމަލުތަކާ އަދި ދެކޭ ވަކި ގޮތްތަކެއް ހުރުމުގެ މާނައަކީ ވަރަށް ގިނަކުދިން ފަގީރުކަމާއި، ތަފާތުކުރުމާއި، ހިދުމަތްތަކަށް ވާސިލުވުމުގައާއި 

މުޖްތަމައުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަހަމަނޫން ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވުމެވެ.  

ކަންކަން ނިންމާ ފަންތީގައާއި އިސްމަޤާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ 

އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ.136 ޖަނަވަރީ 2008ގައި، 

ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުން )ކޮންސްޓިޓުއެންޓް 

އެސެމްބްލީ( ރައީސްކަމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލުމަށް 

އޮތް ހުރަސް ވަނީ ނައްތާލާފައެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ 

ސީޑޯ އާއި އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ އެހެން 

މުއާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ދީފައިވާ ޔަގީންކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.137

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާ 

ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި މާއްދާ 18ގައި 

ޝަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން 

ބަލައިގަތުމަށްޓަކާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުތަކާއި، 

އުސޫލުތަކާއި، ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ތެރެއަށް މިންތީގެ ހަމަތައް 

މެއިންސްޓްރީމުކުރަން ޖެހެއެވެ. ރަސްމީ އަމުރުވެރި އޮނިގަނޑުތަކުގެ އިތުރަށް، 

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށްއޮތް ހަމަހަމަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހައްޤު 

ދެމެހެއްޓުމަށް، ކަންކަންކުރަމުން އަންނަގޮތާއި، ދެކޭގޮތްތަކާ، ހުނަރުތަކާ އަދި 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖެންޑަރ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލަވާލުމުގައި ޖެންޑަރ 

ރެސްޕޮންސިވް އުސޫލުތަކެއް ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. 

ސީޑޯ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި، އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ބަލައިގަތުން 

އަންހެނުންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.138 އޭގެއިތުރުން، ތަފާތުކުރުންތައް ހިމެނޭ ޤާނޫނުތަކާ، އަމަލީގޮތުން ކުރާ 

ކަންކަމާއި އާދަކާދަތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީވެސް ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.



33ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން، “ޖެނެރަލް ރެކޮމެންޑޭޝަން އޮން ނ. 35 އޮން ވައިލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން”، 2017، ޕެރަ. 1، ރީއެފަރމިންގ ދަ   139

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20 ީރެލެވަންސް “ޖެނެރަލް ރެކޮމެންޑޭޝަން ނ. 19 އޮން ވައިލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން”، 1992، ޕެރަ. 9. ލިބެންހުރ

Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 10 ޑިސެމްބަރު 2020(.

ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން، “ޖެނެރަލް ރެކޮމެންޑޭޝަން ނ. 33 އޮން ވިމެންސް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް،” 2015، ސ. 1، 8. ލިބެންހުރީ   140

 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf 
)އެކްސެސްކުރީ 15 ޑިސެމްބަރު 2020(.

ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން، “ޖެނެރަލް ރެކޮމެންޑޭޝަން ނ. 33 އޮން ވިމެންސް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް،” 2015، ސ. 7 ލިބެންހުރީ   141 

 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf 
)އެކްސެސް ކުރީ 15 ޑިސެމްބަރު 2020(

ވަކި މިންތިއަކަށް ވިތީ ކުރާ އަނިޔާއަކީ ސީޑޯގެ 1ވަނަ މާއްދާގައި އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ކުރާ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަދި އަންހެނުންގެ އިންސާނީ 

ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭ ފަދަ ކަމެކެވެ.139

)ށ( ޢަދުލު އިންސާފާއި ހައްލަށް ވާސިލުވުމުގެ ޙައްޤު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ )2008(ގެ މާއްދާ 20ގައި ވާގޮތުން، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އަދި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް 

ހަމަހަމަވެގެންވާ މީހެކެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހައްޤެކެވެ. ދުސްތޫރައިގެ 

އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ ބާބުގައި ޔަގީންކޮށްދީފައިވާފަދައިން، މާއްދާ 65ގައި ވާގޮތުން، އެއްވެސް ހައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެއްވެސް 

މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފިނަމަ ނުވަތަ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އިންސާފުވެރި ހައްލެއް ހޯދުމައްޓަކައި އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު އެ މީހަކަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

ސީޑޯ ކޮމިޓީ )މީގެފަހުން “ކޮމިޓީ”(އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ޢަދުލު އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް އަންހެނުންނަށް އޮތް ހައްޤަކީ “އެ މުއާހަދާއިން ރައްކާތެރި 

ކޮށްދީފައިވާ ހުރިހާ ޙައްޤެއްގެ ފައިދާ ފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ....” ޙައްޤަކަށްވެފައި، ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްކުރުން، ބާކީކޮށްލުން، އަދި 

ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއާއި، އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ކުރާ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ހައްޤު ލިބިގަތުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެއެވެ.140

އެ ކޮމިޓީއިން މުއާހަދާގެ މާއްދާ 5)ހ(ގައި އިތުރަށް ޔަގީންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި،”ސަޤާފީ އަދި އިޖްތިމާއީ ހުރަސްތަކުގެ އިތުރުން، އަންހެނުންނަށް އެމީހުންގެ 

ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި އަދި ހައްޤުތަށް ހޯދުމަށާއި ހަރުދަނާ ހައްލުތައްހޯދުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ ވަކިމިންތިއަކަށް ވީތީ ދެކޭގޮތްތައް، ހާމަކޮށް އަދި 

ނައްތާލުމަކީ” ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ.141 

ތަފާތުކުރުމުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޢަދުލު އިންސާފާއި ހައްލުތަކަށް ވާސިލުވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްދަރަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި 

ޝަރުޢީ މުޢައްސަސާތަކުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމެވެ. އެފަދަ ހައްޤުތައް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމުގައި އަދި ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި، ޤާނޫނު 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމު ކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އަދި ޖުޑީޝަލް ނިޒާމުތަކުގައި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަންހެނުން 

ތަމްސީލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ހުރިހާ ގިންތިއަކަށް އަންހެނުން ނެގުމުގައި، ދެމެހެއްޓުމުގައި އަދި ކުރިއެރުވުމުގައިވެސް އެފަދަ ތަމްސީލުކުރުމެއް 

ފެނިގެންދާންޖެހެއެވެ. މި މޮޑިއުލްގެ 3ވަނަ ބާބުގައި މިބައިތައް އިތުރަށް ތަފްސީލު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 34

 އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް 

ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފޯރަމްއިން ވަނީ “ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް” 	�

ގެ ނަމުގައި ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެލިޔުމުގައި އަންހެނުންނާ މިންތިއާ ގުޅުންހުރި އަނިޔާވެރި ނިރުބަވެރިކަމާ )ސީ.ވީ.އީ(ދެކޮޅަށް 

ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރެވިދާނެ 22 ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގައި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގައި 

ޝާމިލުވާ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިނާމެދު ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ސީ.ވީ.އީ ގައި އެމީހުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރާނެ ގޮތްތަކާ، އަދި 

އަންހެނުން ޝިކާރައަކަށް ވުމުން ކަންތައްކުރާނެގޮތަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއިން ވަނީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް “ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އިން ދަ ވަރކް އޮފް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ”ގެ 	�

ނަމުގައި ގައިޑެންސް ނޯޓެއް އުފައްދާފައެވެ. އެ ނޯޓުގައި، ނިރުބަވެރިކަމާ ކުރިމަތިލުން ހިމެނޭގޮތަށް، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޖެންޑަރ 

މެއިންސްޓްރީމް ކުރާނެ ގޮތުގެ ހުލާސާއެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

ހަރަކާތް 6

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ހިދުމަތް ލިބިގަންނައިރު، އެއްކަހަލަ ނުވަތަ ތަފާތު 

އިޖްތިމާއީ އަދި ސަޤާފީ އާދަކާދައާއި ޤަބޫލުކުރުންތަކެއް ހުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާ 

ބައްދަލުވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ޝިކާރަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފުލުހުން، ދައުވާކުރާ ފަރާތް، އަދި 

ޖުޑިޝަރީގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން މަސައްކަތްތެރިން އަމަލުކޮށްފާނެ ބައެއް ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟

މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް ވާންޖެހުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފިރިހެނެއް؟	�

ގަދަކަމުން ނިރުބަވެރިއަކާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނެއް؟	�

އެތައް ނިރުބަވެރިންނާއެކު ޖިންސީ އަޅުވެތިކަމުގައި އުޅެން މަޖުބޫރުކުރެވެފައިވާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 	�

އަންހެން ކުއްޖެއް؟

މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ހުވަފަތް އަންހެނެއް؟	�

މަތީގައިވާ ސުވާލުތަކުގެ އަލީގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ހައްޤުހޯދުމަށް ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް 

ދިމާވާނީ އެއް ހުރަސްތަކެއްތަ؟ އަދި އެހެން ވަނީ ކީއްވެގެން؟ އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވާ ހިސާބުތަކަކީ ކޮބާ؟

މިއިން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި މިފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތްގޮތަކުން؟ އެ ބަދަލުތައް 

އަންނާނީ ސިޔާސަތުތަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކުން، ނުވަތަ އާދަކާދަތަކުންތޯ ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

1.5 ރާއްޖެއަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި، 

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

2015 ވަނަ އަހަރު އ.ދ.ގެ މެމްބަރު ދައުލަތްތަކުން ވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އެޖެންޑާ 2030 ބަލައިގެންފައެވެ. އަދި 2030ގެ ކުރިން ހާސިލުކުރަން 

ބޭނުންވާ ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ )އެސް.ޑީ.ޖީ( ތެރެއިން އެއް ލަނޑުދަނޑިކަމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމާއި އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް 



35ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ޔޫ.އެން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްސް ހައި-ލެވެލް ޕެނަލް އޮން ވިމެންސް އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަމެންޓް، ”ލީވް ނޯވަން ބިހައިންޑް، އަ ކޯލް ޓު އެކްޝަން ފޮ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެންޑް ވިމެންސް އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަމެންޓް،” ސ.   142

https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2016/09/leave-no-one-behind?lang=en#:~:text=Download- ީ1. ލިބެންހުރ
,Leave%20No%20One%20Behind%20%2D%20A%20Call%20to%20Action%20for,Equality%20and%20Women’s%20Economic%20

  Empowerment&text=This%20report%20is%20a%20call,full%20economic%20empowerment%20of%20women 
)އެކްސެސް ކުރީ 16 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/ ީޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް، “މޯލްޑިވްސް: ޓޭކިންގ އެކްޝަން ފޮ ސަސްޓައިނަބަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް،” 2017. ލިބެންހުރ  143

uploads/2017/07/Maldives_Government.pdf )އެކްސެސްކުރީ 18 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5 އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )އެސް.އޭ.ޕީ( ގައި “ގުޑް ގަވަނަންސް” ގެ ދަށުން “މިންތީގެ ހަމަހަމަ”ކަމުގެ ނަމުގައި 	�

ސަބް ސެކްޓަރއެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އޭގައި ބަލައިގެންފައިވާގޮތުން “ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 

ޤާނޫނާއި، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުފަދަ ޤާނޫތައް ފާސްކުރެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ކުރިއެރުންތަކެއް 

އައިސްފައިވީނަމަވެސް، އިދާރީ ގޮތުންނާއި، ފައިސާ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުރި ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން 

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކާ އެ ޤާނޫނޫތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.” 

)ހ( ‘މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމޭ’ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނަ އަކީ ކޮބާ؟

)ށ( މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިވުން ހާސިލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟ 

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ޢަދުލާއި، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވޭ ތިން 	�

ގޮތެއް ފާހަގަ ކުރާށެވެ. 

ޕޮލިސް ރިފޯރމް ކުރުމުގައި ޖެނޑަރ މެއިން ސްޓްރީމުކުރެވިދާނެ 3 ގޮތެއް ފާހަގަކުރާށެވެ.	�

ސީޑޯ ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި، އަންހެނުންނާމެދުކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް 	�

ނައްތާލުމަށް ރާއްޖެއިން ޒިންމާ ނަގާފައިވާ 4 ކަމެއް ފާހަގަކުރާށެވެ. 

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ސީޑޯގެ ދަށުން، ޢަދުލު އިންސާފަށް ވާސިލުވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމުގެ 	�

ހައްޤަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް، ރާއްޖެއަށް އޮތް މައިގަނޑު ޒިންމާތަކަކީ ކޮބާ؟

ކުރެވޭ ހުރިހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން، އެކަމާ ގުޅުންހުރި ލަނޑުދަނޑި، އެސް.ޑީ.ޖީ. 5 ގައި ވަނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ 

މުހިންމުކަން އެއީ ހަމައެކަނި އަސާސީ އިންސާނީ ހައްޤެއްގެ އިތުރުން، އެހެން ކަންކަމަށް އޭގެން އެތަށް ގުނައަކަށް އަސަރުފޯރުވާ، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އާއްމުކޮށް ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރެއް ކުރިއެރުވުމަށް މުހިންމު އާލާތެއްގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި އެޖެންޑާއިން އާއްމުގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

މުހިންމު އަނެއްކަމަކީ ޝާމިލުކުރުވުމެވެ. އެގޮތުން، 5ވަނަ ލަނޑުދަނޑިވެސް ހިމެނޭގޮތަށް، ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއްގެވެސް އަމާޒަކީ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު 

ރަނގަޅުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިންގިލާބީ ބަދަލުގެނައުމާއި، އަންހެނުން ވިއަސް، ކުޑަކުދިން ވިއަސް، މައިނޯރިޓީ ބައެއް ވިއަސް، އިންޑިޖެނަސް 

ބައެއް ވިއަސް، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވިއަސް، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކުރުމެވެ.142

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އެޖެންޑާ 2030 ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުންވަނީ އޭގައި ހިމެނިފައިވާ 17 އެސް.ޑީ.ޖީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އެސް.

ޑީ.ޖީއެއްވެސް ހާސިލްކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނައަހަރު އެސް.ޑީ.ޖީ އާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް 

ސެކްރެޓޭރިއަޓެއްގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރްމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރަޢްގީގެ ޑިވިޝަނެއް ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެކި އޭޖެންސީތަކުގެ 

މެދުގައި ކޯޑިނޭޓްކޮށް، އެސް.ޑީ.ޖީ ރިޕޯޓުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޤުފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ނެޝަނަލް މިނިސްޓީރިއަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި އެސް.ޑީ.ޖީ 

ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.143 

s 1.6 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 36

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެސެމްބްލީ، “ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ފްރީޑަމްސް ވައިލް ކައުންޓަރިންގ ޓެރޮރިޒަމް،” A/72/495 ޕެރަ. 29. ލިބެންހުރީ   144 

http://www.undocs.org/A/72/495 )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތައް

ބާބު

އުނގެނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް

 

މި ބާބު ނިމޭއިރު ބައިވެރިންނަށް އެނގޭނެ ކަންކަން:

ވަކި މިންތިއަކަށް ބުރަނުވާ ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުއްތަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަސަރުކުރާގޮތް ތަފާތުވަނީ ކިހިނެއް ވެގެންކަން 	�

ތަފްސީލުކޮށްދޭން އެނގުން.

އިސްލާހުކޮށްފައިވާ އެންޓި ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނު 2015ގެ ދަށުން އެހީތެރިވެދިނުމާއި މެންބަރަކަށްވުމުގެ ކުށުގައި ހިމެނޭ ޖެންޑަރ 	�

ޑައިމެންޝަންތައް ފާހަގަކުރަން އެނގުން 

ޖާނުން ފިދާވުމަށް ބޮން ގޮށްވާ މީހުންގެ ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް މަޝްވަރާކުރުން 	�

ނިރުބަވެރި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެޅިދާނެ އެހެން ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެއާ ގުޅުންހުރި ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް 	�

ތަފްސީލުކޮށްދޭން އެނގުން 

ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު ދަށް ހުކުމެއް އިއްވުން ބިނާވާ ކަންކަމާއި، 	�

އިހްތިޔާރެއްނެތި ނިރުބަވެރި ކުށްތައްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ދިފާއުވުމާއި ދަރަޖައަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާގޮތް 

ފާހަގަކުރަން އެނގުން

2

ނިރުބަވެރި ހަމަލާތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގެ ޒިންމާއަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އަންހެނުންނަކީ ނިރުބަވެރި ކުށްތައް ނުކުރާނެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގައި 

އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި އަމަލުކުރާބައެއް ނޫންކަމުގައި ބެލެވޭފަދަ ސްޓީރިއޯޓައިޕްތައް ގެންގުޅުމާ ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ޖެންޑަރ 

ނިއުޓްރަލް ގާނޫނުތަކާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މުޖުތަމަޢުތެރޭގެ ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްނުލުމަށް 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ވަކި މިންތިއަކަށް ބިނާކޮށްގެން ނޫންކަމާއި، އެއިން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަސަރުކުރާގޮތް ތަފާތުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރުން 

މުހިންމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި، ބޮޑަށް ފިރިހެނުން ހިއްސާވާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ އިޖާބަ ބިނާވެފައިވަނީ ނުރައްކާ 

އަންނަނީ ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުންކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އ.ދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުއަރ އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސަލާމަތީ 

ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި މާނަތައް އެކުލަވާލުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އަންހެނުން ވަނީ ބާކީކޮށްލެވިފައިވެއެވެ. އަދި ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ 

އޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސެޓިންގް ތަކުގައި އަންހެނުންވަނީ އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސާލާފައެވެ.”144 



37ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

އެންޓިޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނު 2015،ގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ނިރުބަވެރި އަމަލުތަކާއި، އެތައް ގޮތްގޮތަކުން އެކަމަށް 

ތާއީދުކުރުމާއި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުންވަނީ ކުށަކަށް 

ހަދާފައެވެ. އެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ވަކި މިންތިއަކަށް ބިނާނުވާފަދަ 

 އިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ބައެއް މިސާލުތަކުގެ ގޮތުން، 

 ޤަތުލުކުރުން، ގަދަކަމުން މީހަކުފޮރުވުން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ 

އަމަލުތަކަށް ފައިސާފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުށެއް ކަމުގައި 

ކަނޑައާޅާފައިވަނީ އެ ކުއްކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭމީހާގެ ޖިންސައް 

ރިއާޔަތްނުކޮށެވެ. 

2.1 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރި ގްރޫޕްތަކުގައި ހުރި މިންތީގެ ދައުރުތައް

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު 2015އަކީ ރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި ދައުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ޤާނޫނެވެ. އޮކްޓޯބަރު 

2019ގައި ސަރުކާރުންވަނީ މި ގާނޫނު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުވި އިސްލާހެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ އިސްލާހުގައި “ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ” ފިކުރަށް ތާއީދުކުރުމާއި، 

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައާނުލާ ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމާއި، ހަނގުރާމަވެރި ގްރޫޕްތަކާ ގުޅެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންފަދަ، 

ވާޖިވެރިވުމުގެ އެތައް އަމަލެއް ވަނީ ކުށަކަށް ހަދާފައެވެ.145 މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުންވަނީ ޓެރަރިޒަމް 

މަނާކުރާ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައިވާ 17 ނުރައްކާތެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެ ޖަމާޢައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައި.އެސް.އައި.އެލް، 

އަލް-ޤައިދާ ،ޖަބާހަތު އަލް-ނުސްރާ )ޖޭން(، ލަޝްކަރް-އޭ-ތައިބާ )އެލް.އީ.ޓީ(، އަލް-ޤައިދާ އިން ދަ އަރަބިއަން ޕެނިންސުލާ )އޭ.ކިއު.އޭ.ޕީ(، އަލް-ޤައެދާ އިން 

ދަ އިސްލާމިކް މަޤްރެބް )އޭ.ކިއު.އައި.އެމް(، އަލް-ޤައިދާ އިން ދަ އިންޑިއަން ސަބްކޮންޓިނެންޓް )އޭ.ކިއު.އައި.އެސް(، އަބޫ ސައްޔާފް )އޭ.އެސް(، ބޯކޯ ހަރާމް 

)ބީ.އެޗް(، އަލް-ޝަބާބް، ޓެހްރީކް-އީ-ތާލިބާން ޕާކިސްތާން )ޓީ.ޓީ.ޕީ(، ހަރްކަތުލް-ޖިހާދީ އިސްލާމީ )ހޫޖީ( ޖައިޝް-އީ-މުހައްމަދު )ޖެމް( އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް 

އޮފް ދަ އިރާޤް އެންޑް ލެވާންޓް )އައި.އެސް.އައި.އެލް(، ނަޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާޢަތު )އެން.ޓީ.ޖޭ( ޖަމާތެއި މިއްލަތު އިބްރާހިމް )ޖޭ.އެމް.އައި( އަދި ވިލާޔާ އައް 

ސޭލާނީ )ޑަބްލިއު.އޭ.އެސް(އެވެ.146

އަލް-ގައިދާގެ ބަރަކާތާއެކު، ބައެއްފަހަރު އަންހެނުން ހަނގުރާމަވެރި ފިރިހެނުންނަށް މޯރަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާނަގައެވެ.147 ލޮޖިސްޓިކްސް 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އެހެން އަންހެން މެންބަރުން ރެކްރޫޓުކުރުމުގައިވެސް އަންހެނުން ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.148 އައި.އެސް.އައި.އެލްގެ ވެރިކަމުގައި 

ޓީޗަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، މަންމައިން އަދި އަނިޔާކުރާބައެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ދައުރެއް އަންހެނުން އަދާކުރެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަކީ އަމިއްލައަށް 

ބޭނުންވެގެން ބައިވެރިވާ މީހުންނެވެ. އަދި ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނެވެ.149 މި ހުރިހާ 

އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އަދި ހަރަކާތްތެރި ދައުރުތަކަކީ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު 2015ގައި ކުށްވެރި ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ.150 

މި ބާބުގައި ބަލާލާނީ، 1ވަނަ ބާބުގައި ތައާރަފުކޮށްފައިވާ 

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމުގެ އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން، 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތައް ކުށަކަށް ހެދުމުގެ އަސަރު 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ކުރާނެ ގޮތްތަކަށެވެ. 

https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/ ީޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓް، “ކަންޓްރީ ރިޕޯޓްސް އޮން ޓެރަރިޒަމް 2019: މޯލްޑިވްސް.”. ލިބެންހުރ  145

maldives/#:~:text=In%20October%2C%20Maldives%20passed%20an,its%202015%20Anti%2DTerrorism%20Act.&text=2019%20
Terrorist%20Incidents%3A%20There%20were,for%20preventing%20and%20prosecuting%20terrorism )އެކްސެސްކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.khmertimeskh.com/739520/maldives-reels- ީގިރިރާޖް ބައްޓަޗަރްޖީ، “މޯލްޑިވްސް ރީލްސް ފްރޮމް ޓެރޮރިޒަމް،” އިންޑިއާ ބްލޫމްސް، ޖޫން 30، 2020. ލިބެންހުރ  146

 /from-terrorism )އެކްސެސްކުރީ 7 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ސާގަރ އެން. “ސްޓޭޓްލެސް & ލެފްޓްއޯވަރ އައިސިސް ބްރައިޑްސް”.  147

އިބިޑް.  148

https://www.aljazeera.com/program/ ީތޯމަސް ޑެންޑޮއިސް، “ވިމެން އޮފް އައިސިލް، ލައިފް އިންސައިޑް ދަ ކަލިފޭޓް”، އަލްޖަޒީރާ، 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019. ލިބެންހުރ  149

/witness/2019/9/26/women-of-isil-life-inside-the-caliphate )އެކްސެސްކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

 https://edition.mv/news/12678 ީފާތުމަތު ޝާހުނާޒް، “ޕާލިމެންޓް ޕާސެސް އެމެންޑްމެންޓްސް ޓު ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓެރޮރިޒަމް އެކްޓް”، ދަ އެޑިޝަން، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019. ލިބެންހުރ  150

)އެކްސެސް ކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 38

2.1.1 ދިވެހިރާއްޖެ: ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކާރިސާ 

އ.ދ.ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަރާރު 2178 )2014(ގައި “ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިން” މާނަކުރަނީ ހަތިޔާރާއެކު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުން 

ހިމެނޭގޮތަށް، ނިރުބަވެރި އަމަލެއް ހިންގުމަށް، ނުވަތަ ރޭވުމަށް، ނުވަތަ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަށް، ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމުގެ ތަމްރީނެއް 

 ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ޤައުމު ނޫން އެހެން ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރުދުންނަށެވެ.151 

ޑީ ގަޓްރީ، ކެޕޯން އަދި ޕޯލުސެން )2016( މާނަކޮށްފައި ވާގޮތުގައި، ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަކީ “...ވަކި ފިކުރެއް، ދީނެއް، އަދި/ނުވަތަ ގުޅުމަކުން 

ހިތްވަރުލިބިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމު ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ޤައުމު ދޫކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ބަޔަކާ ގުޅުމަށް ދާ ފަރުދުންނެވެ”.152 

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ )ދެވަނަ އިސްލާހުގެ( މާއްދާ 4-60ގައި ވާގޮތުން:

)ހ( “ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްސަދަކައްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާ ފަރާތްތަކެވެ. 

)1( ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން ހިންގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް؛ 

)2( ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގަން ރޭވުމަށް، ނުވަތަ ތައްޔާރުވުމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް؛ 

)3( ހަނގުރާމަކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް.

)ށ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިޔުމަށްފަހު 

އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާއެކު އެފަދަ ސަރަހައްދަކުން އަންނަ އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަކީ، އެނޫން ހާލަތެއްގައިވާ 

ބައެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅެންދެން، މި ޤާނޫނޫގެ ބޭނުމައްޓަކައި ހަނގުރާމަވެރިންކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. 

)ނ( މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ކުޑަކުދިންނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހިތްވަރަކީ، އެމީހަކަށް ހާއްސަ ކަމެއްކަމުގައި ވާހިނދުވެސް، “ސިޔާސީ، ދީނީ، ޒާތީ” ކަންކަން ފަދަ ހިތްވަރު ލިބޭ 

ބައެއް ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.153 އަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކޮށް ހަނގުރާމަވެރިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު 3 ސަބަބެއް ފްރެނެޓް އަދި 

ސިލްވަރމަން )2016( ފަދަ، ބައެއް އިލްމުވެރިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ، ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، އެކަމުގެ 

އަސަރު ކުރާ މީހުންނާމެދު ހަމްދަރުދީވުން، އޭނާ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ގްރޫޕުގެ ފިކުރަށް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން، އެމީހެއްގެ ޝަހުސު ހޯދަންބޭނުންވުމާއި، ބަޔަކަށް 

ނިސްބަތްވާކަމުގެ އިހުސާސްކުރަން ބޭނުންވުމެވެ.154 އެކަމަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭ އެހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޤީރުކަމާ، ވަޒީފައެއްނެތުމާއި، ކުށްކުރުމަކީ، 

ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ނިކަމެތި ކުރުވާ އަދި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ހިމަނާ ކަންކެމެވެ.155

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ބައެއް މީހުން ގުޅެން ހިތްވަރުދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައްކެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،156 

އަލްޤައިދާ އާ ގުޅުންހުރި ފެކްޝަންތައް ކަމަށްވާ ޖަބްރަތް އަލް ނުޝްރާ ނުވަތަ ފަހުގެ ހައިބްރިޑް ގްރޫޕެއްކަމަށްވާ ހަޔަތް ތަހްރީރް އަލް-ޝާމް )އެޗް.ޓީ.އެސް(، 

އަދި އައި.އެސް.އައި.އެލް. ފަދަ މެދު އިރުމަތީގެ ޖަމާޢަތްތަކާ އެކު ހަނގުރާމައަށް ނުކުތުމަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާ ހަރުކަށި ފިރުކުގެ މީހުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ވަރަށް 

 https://www.undocs.org/S/RES/2178%20)2014( ީސެޕްޓެމްބަރު 24، 2014. ލިބެންހުރ ،,)S/RES/2178 )2014 ،)2014(2178 ްސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ރެސޮލިއުޝަނ  151

)އެކްސެސް ކުރީ 9 ޖެނުއަރީ 2021ގައި(

https://www. ީޑީ ގަޓްރީ، އެންޑްރިއާ، ކެޕޯން، ފްރަންސެސްކާ، ޕޯލްސެން، ކްރިސްޓޯފް )އެޑްސް.(، “ފޮރިން ފައިޓަރސް އަންޑަރ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ބިޔޯންޑް،” ސްޕރިންގަރ، )2016(. ލިބެންހުރ  152

springer.com/gp/book/9789462650985 )އެކްސެސްކުރީ 7 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “އިންވެސްޓިގޭޝަން، ޕްރޮސެކިއުޝަން އެންޑް އެޖަޑިކޭޝަން އޮފް ފޮރިން ޓެރޮރިސްޓް ފައިޓަރ ކޭސަސް ފޮ ސައުތް އެންޑް ސައުތްއީސްޓް އޭޝިއާ”، )2018(.  153

https://www.springerprofessional.de/ ީރޯސް ފްރެނެޓް އަދި ޓަންޔާ ސިލްވަމޭން، “ފޮރިން ފައިޓަރސް: މޮޓިވޭޝަން ފޮރ ޓްރެވެލް ފޮރިން ކޮންފްލިކްޓްސް”، ސްޕްރިންގަރ، )2016(. ލިބެންހުރ  154

en/foreign-fighters-motivations-for-travel-to-foreign-conflicts/7498528 )އެކްސެސްކުރީ 7 ޑިސެމްބަރު 2020(

https://www.efsas. ީޔޫރަޕިއަން ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ސައުތް އޭޝިއަން ސްޓަޑިސް، “ދަ މޯލްޑިވްސް’ ފޮރިން ފައިޓަރ ފެނޯމިނޮން – ތިއޮރީސް އެންޑް ޕަރސްޕެކްޓިވްސް،” 4 އޭޕްރިލް 2020. ލިބެންހުރ  155

/org/publications/articles-by-efsas/the-maldives%E2%80%99-foreign-fighter-phenomenon-theories-and-perspectives )އެކްސެސްކުރީ 7 
ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

ޔޫރަޕިއަން ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ސައުތް އޭޝިއަން ސްޓަޑިސް، “ދަ މޯލްޑިވްސް’ ފޮރިން ފައިޓަރ ފެނޯމިނޮން – ތިއޮރީސް އެންޑް ޕަރސްޕެކްޓިވްސް.”  156



39ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ގިނައިން ފެންނަން ފަށާފައެވެ.157 ދިވެހިރައްޔިތުން އެކުއެކީގައި 

)6އިން 10އަށް( ސީރިއާއަށްދާ މައްސަލަތައް ވަނީ 

ފެންމަތިވެފައެވެ. މި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް އަހަރު ނުވާ 

ކުޑަކުދިންނާއި، 11 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކާއި، އުމުރުން 20 

އަހަރާ 40ގެ މެދު އަހަރުތަކާ ދެމެދުގެ ބައެއް އަންހެނުންނާއި، 

އަދި 18 އަހަރާ 40ގެ ފަހު އަހަރުތަކާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުން 

ހިމެނެއެވެ.158 

2.1.2 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދައުރުތަކުގައި އަންހެނުން )ރާއްޖޭގެ ހާލަތު( 

އެން.ސީ.ޓީ.ސީ އިން ފާހަގަކޮށްފައި ވާގޮތުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުން އަދާކުރާ އެތައް އެހީތެރިކަމުގެ ދައުރެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން، 

އަންހެނުންނަކީ ޒިންމާދާރު، ގިނަފަހަރަށް އެކި ގޮތްގޮތުން، މުޖުތަމައުގެ އެހެން މީހުންނަށް މަގުދައްކައިދީ، ކިޔަވައިދީ )ޓެލެގްރާމް، ސިއްރު ގްރޫޕްތައް/

ޗެނަލްތައް(، އާއްމުކޮށް ފިރިމީހާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ނިރުބަވެރިކަމަށް މެދުވެރިކުރާ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވިސްނުން ދެމީހުން 

އެކުގައި ހިއްސާކުރާ، އަދި ގިނަފަހަރަށް އެމީހުންގެ ކުދިން ގޭގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ “ތައުލީމު” އެކުދިންނަށް އުނގަންނައިދޭ 

މީހުންނެވެ. 

ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނާބެހޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ސްޓަޑީއެއް ހެދިފައި ނެތްނަމަވެސް، އަންހެނުންގެ ދައުރު، 

ހާއްސަކޮށް ދިވެހި އަންހެނުންގެ ދައުރު ދެނެގަތުމަށް، އާއްމުކޮށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާތައް ނުވަތަ ސްޓަޑީތައް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެކި ޤައުމުތަކުން ހަނގުރާމަވެރި އަންހެނުންގެ ގޮތުގައި މީހުން 

ރެކްރޫޓުކުރެއެވެ.160 ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުން އާންމުކޮށްނަގަނީ “ފަހަތު ސީޓެ”ކެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ 

އޮންލައިންކޮށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމާ، ގޭތެރޭގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭކަންކަމުގައެވެ.161 އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން 

އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތްބެއް އަދި މަންމައެއްގެ ދައުރާ، މީހުން ހޯދުމާ، ކަންކަން ރޭވުމާ، ނަސޭހަތްތެރިވުމާ، މުދައްރިސަކަށްވުމާ، 

ތަރުޖަމާނަކަށްވުމާއި އަދި ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.162 އަންހެނުންގެ ޒިންމާއަކަށް ވެފައިވަނީ އާއިލާގެ ދުވަސްވީ އާދަކާދަތައް ދެމެހެއްޓުމާއި، 

ނިޒާމުގެތެރެއިން އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރުމާ، ރީޕެކޭޖުކުރުމާ އަދި ސަޤާފީކަންކަން ދިރުވުމެވެ.163 އެމީހުން ވެފައިވަނީ އާއިލާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއި އަބުރު 

ދަމަހަށްޓާ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ، ދަރިން ބޮޑުކުރުމުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދާނެހެން މަޢުލޫމާތު/އިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ޒިންމާއަކަށް 

ވެފައިވާތީއެވެ.164 ޖިހާދީންނަށް ‘ރަނގަޅު’ އަތްބަކަށްވުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ އިރުޝާދުތަކެއްވެސް އެމީހުންނަށް ކިޔާދެވިފައިވެއެވެ.165

އަނިމެޝް ރައުލް، “ދަ މޯލްޑިވްސް ފޭސަސް ޑުއަލް ޗެލެންޖަސް އޮފް ޓެރޮރިސްޓް ރިޓަރނީސް އެންޑް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ހޭޓް ކެމްޕެއިންސް،” ޓެރޮރިޒަމް މޮނިޓަރ، ވޮލް. 17، ނ. 6، ސ. 7-6. ލިބެންހުރީ   157

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/03/TM-Mar.-25-2019-Issue.pdf )އެކްސެސްކުރީ 7 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www.voxpol.eu/leaving-paradise- ީއަޡްރާ ނަސީމް، “ލީވިންގ ޕެރެޑައިސް ފޮރ ޖިހާދް: މޯލްޑިވިއަން ފައިޓަރސް އިން ސީރިއާ، އެންޑް ދަ އިންޓަނެޓް،” 13 މެއި 2015. ލިބެންހުރ  158

 /for-jihad-maldivian-fighters-in-syria-and-the-internet )އެކްސެސް ކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

ފާތިމަތު އަރުމާ ހުސެއިން، “ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް: މޯލްޑިވްސް ހޭޒް ނިއަރލީ 1400 ޓެރޮރިސްޓްސް،” ދަ ސަން، 16 ޑިސެމްބަރު 2019. ލިބެންހުރީ https://en.sun.mv/57176 )އެކްސެސްކުރީ 12   159

ޖަނަވަރީ 2021ގައި(

http://www.bbc.com/news/world-middle- ީފްރޭންކް ގާޑްނާރ، “ދަ ކްރޫޝަލް ރޯލް އޮފް ވިމެން ވިތިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓެ،” ބީ.ބީ.ސީ ނިއުސް، 20 އޮގަސްޓު 2015. ލިބެންހުރ  160

east-33985441 )އެކްސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

އެމާންޑާ އެން. ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑްން ފޭސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް: އެން އެނެލައިސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް.”  161

އެމާންޑާ އެން. ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑްން ފޭސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް: އެން އެނެލައިސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް.”  162

ޑެނިއަލް ގޯޖަސް-އަބެޔީ، “ވިމެން އޭޒް ޓެރޮރިސްޓްސް،” އިން ޕަރސްޕެކްޓިވްސް އޮން ޓެރަރިޒަމް ލައުރަންސް ޒެލިކް ފްރީޑްމަން އެންޑް ޔޮނާޝް އަލެކްސާންޑަރ އެޑްސް. )ވިލްމިންގްޓޮން: ސްކޯލާލީ ރިސޯސަސް،   163

1983(، ސ. 79؛ މިއެމީ ވިން އަދި މޭޖަރ ގްރެޗެން ޑެކަރ، “ވައި ދަ ޔޫ.އެސް ޝުޑް ޖެންޑަރ އިޓްސް ކައުންޓަރ ޓެރޮރިޒަމް ސްޓްރެޓެޖީ،” މިލިޓަރީ ރިވިއު، 2017.

164  އިބިޑް. 

އަނީތާ ޕެރެސިން، “ފޭޓަލް އެޓްރެކެޝަން: ވެސްޓަރން މުސްލިމާސް އެންޑް އައިސިސް”، ޕަރސްޕެކްޓިވްސް އޮން ޓެރޮރިޒަމ، ވޮލިއުމް 9، ނަންބަރު 3 )2015(.  165

ޑިސެމްބަރު 2019ގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަނީ 

1400އާ ހަމައަށް އައި.އެސް.އައި.އެލް ގެ ފިކުރަށް ތަބާވާ، 

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްލާމިސްޓުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން 

ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެއިތުރުން، 423 ރައްޔިތުން ވަނީ އިރާޤާއި 

ސީރިއާގައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރަން 

މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ކާމިޔާބުވީ 173 މީހުންނަށެވެ.159



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 40

ތަފާތު ޤައުމުތަކުން އަންހެނުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ރޯލުތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި އައި.އެސް.އައި.އެލް އިން ވަނީ 

އޮނިގަނޑެއ166ް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ފަސް ވައްތަރެއްގެ ކޯސްތަކެއް އެމީހުންނަށް ހުށަހަޅައެވެ: އެއީ 1. ފަސްޓް އެއިޑްގެ ތަމްރީން؛ 2. ސޯޝަލް މީޑިއާ 

މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮގްރާމިންގ؛ 3. އިސްލާމީ ޝަރީއާ؛ 4. ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތީގެ ތަމްރީނު؛ 5. ޑޮމެސްޓިކް އެފެއާރޒްއެވެ.167

ޔޫރަޕްގައި ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކައުންސިލުން ވަނީ އައި.އެސް.އައި.އެލް ގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ ދައުރު މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށް 

ބަހާލާފައެވެ: އެއީ، ދައުލަތެއް ބިނާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެޖެންޓުންނާއި، ރެކުރޫޓަރުން، އަދި ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ.168 އައި.އެސް.އައި.އެލްގެ 

ޕްރޮޕަގަންޑާގައި ހުށަހަޅާގޮތުގައި “ތޯހިރު މުސްލިމު އަންހެނުންގެ ބޭނުމެއްކަމުގައި މާތްهللا އަންގަވާފައިވަނީ މި އުންމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު 

އަތްބަކަށް ވުމަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޖިހާދީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމެވެ.”169 އެހެންކަމުން، އަންހެނުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިންމާއަކަށްވާންޖެހޭނީ، ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަދު ހާލަތްތަކެއް ފިޔަވައި، ފިރިމީހާއަށް ރަނގަޅު އަތްބަކަށްވުމާއި އަދި ގޭތެރޭގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.170 

ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އެމީހުންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސައިޓުތައް ކަމަށްވާ ޓްވީޓަރ، ޓަމްބްލަރ، ކިކް، ފޭސްބުކް،ވަޓްސް އެޕް، އަދި އާސްކް.އެފް.އެމް ފަދަ 

ސައިޓުތަކުގައި ކޭމްޕޭން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބަރޯސާވަނީ އެހެންގަމުތަކުން ރެކްރޫޓުކޮށްފައިތިބޭ އަންހެނުންނަށެވެ.171 2016 ވަނަ އަހަރު ކައުންޓަރ-ޓެރެރިޒަމް 

ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓޮރޭޓް އިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހެދި ދިރާސާއެއްގައި، އައި.އެސް.އައި.އެލް ގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބިދޭސީ އަންހެނުން ދަތުރުކޮށް، 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޖަމާޢަތް އަދި އެ ޖަމާޢަތުގެ ދައުލަތް ބިނާކުރުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއެރުވި ވާހަކައަށް ވަނީ ސަމާލުކަން ލިބިފައެވެ.172 އަދި 

ރެކްރޫޓަރުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މުހާޖިރާތުންނަށް ވާންތިބި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ގެންނަންވީ އެއްޗެހީގެ 

މަޢުލޫމާތާއި ގެނައުން ރަނގަޅުނޫން އެއްޗެހީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ގެދޮރު ދޫކޮށްދިއުމަށްފަހު އާއިލާ މީހުންނާ ގުޅާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއެވެ.173 އައި.އެސް.

އައި.އެލް ގެ ރެކްރޫޓަރުންނާ ހަމައަށް ވާސިލިވުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ސައިޓުތަކުގައި ފޯރުކޮށްދީފައި ހުންނަނީ އެއާޕޯޓު ތެރެއިން ދާންވީގޮތް 

ހިމަނައިގެން، އާންމު މަޢުލޫމާތު އެކަންޏެވެ.174 ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ބިންގަރާސްތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތެރިންނަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވާނެތަކެތި ގެންދިއުމަށް އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.175

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުން، އަލްޖަޒީރާއަށް ދިން ޓެސްޓިމޮނީތަކެއްގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ 

އަންހެނުންވަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ތެރޭގައި އާއްމު ދިރިއުޅުން އުޅެމުންދާގޮތް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.176 ދީނީ ފުލުހުންގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިތިބޭ އަންހެނުން، 

ހެދުން އެޅުމުގެ ގަވައިދުތަކަށް އަމަލުނުކުރާ މީހުން ހޯދުމަށާއި، އެހެން އަހުލާގީ ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހޯދުމަށް މަގުތައް ޕެޓްރޯލް ކުރެއެވެ.177 

ކުދިންނަށް މުދައްރިސުން ކިޔަވައިދެނީ ހަރުކަށިކަމާ ގުޅޭ ފިލާވަޅުތަކެވެ.178 ނަރުހުންނަށް ވަނީ ނިރުބަވެރިން ބާރުހިންގާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އަޒަޑެހް މޮއަވޭނީ، “އައިސިސް ވިމެން އެންޑް އެންފޯސަރސް އިން ސީރިއާ ރިކައުންޓް ކޮލާބޮރޭޝަން، އެންގުއިޝް އެންޑް އެސްކޭޕް،”ދަ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް، 21 ނޮވެމްބަރ 2015. މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރީ   166 

https://www.nytimes.com/2015/11/22/world/middleeast/isis-wives-and-enforcers-in-syria-recount-collaboration-anguish-and-
 .escape.html )އެކެސެސްކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

http://www.rferl.org/content/matchmaking- ީމެޗްމޭކިންގ އެންޑް މެރެއިޖް، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް-ސަޓައިލް،” ރޭޑިއޯ ފްރީ ޔޫރަޕް، 15 ޖެނުއަރީ 2015. މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރ“  167

marriage-islamicstate-style/26774719.html )އެކްސެސް ކޮށްފައިވަނީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020(

 https://rm.coe.int/16806b33a7 ީކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްޕަރޓްސް އޮން ޓެރޮރިޒަމް، “ދަ ރޯލްސް އޮފް ވިމެން އިން ދަޢޭޝް: ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރ،” )2016(، ކަރުދާސް 5 – 8. ލިބެންހުރ  168

)އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www. .2015 ީޗާލީ ވިންޓަރ، “ވިމެން އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް: އަ މެނިފެސްޓޯ އޮން ވިމެން ބައި ތހެ އަލް-ޚަންސާ ބްރިގޭޑް،” )ޓްރާންސް.(،” ކުއިއްލަމް ފައުންޑޭޝަން، ފެބްރުއަރ  169

quilliamfoundation.org/wp/wpcontent/uploads/publications/free/women-of-the-islamic-state3.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(، 
ސައިޓްކޮށްފައިވަނީ އެމާންޑާ އެން ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑަން ފޭސް އޮފް ޓެރޮރިޒަމް: އެން އެނެލައިސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް.”

އިބިޑް  170

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/12/06/  ީމިއާ ބްލޫމް އަދި ޗާލީ ވިންޓަރ، “ހައު އަ ވުމަން ޖޮއިންސް އައިސިސް،” ދަ ޑެއިލީ ބީސްޓް، 6 ޑިސެމްބަރ 2015. ލިބެންހުރ  171

how-a-woman-joins-isis.html )އެކެސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020(

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ލެޓަރ ޑޭޓެޑް 18 ޖަނަވަރީ 2016 ފްރޮމް ދަ ޗެއަރ އޮފް ދަ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ކޮމިޓީ އެސްޓަބްލިޝްޑް ޕަރސުއަންޓް ޓު ރިސޮލިއުޝަން 1373 )2001( ކޮންސަރނިންގ   172

ކައުންޓަރ-ޓެރޮރިޒަމް އެޑްރެސްޑް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ދަ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް،” 20 ޖަނަވަރީ S/2016/49 ،2016، ޕެރަ 34. ލިބެންހުރީ https://undocs.org/S/2016/49 )އެކްސެސް ކުރީ 

9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އަނީތާ ޕެރެސިން، “ފޭޓަލް އެޓްރެކްޝަން.”  173

އިބިޑް  174

އިސަބެލް ކޯލްސް އެންޑް އަލީ ނަބްހާން، “އިސްލާމިކް ސްޓޭތް އެންލިސްޓްސް ވިމެން އޭޒް ކޮވަރޓް އޮޕެރޭޓިވްސް އިން ސަވައިވަލް ބިޑް، “ދަ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލް، 30 ޖަނަވަރީ 2019. ލިބެން ހުރީ   175 

https://www.wsj.com/articles/islamic-state-forced-underground-turns-to-women-to-survive-11548856800 )އެކްސެސް ކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 
2020ގައި(.

އަޒަޑެހް މޮއަވެނީ، “އައިސިސް ވިމެން އެންޑް އެންފޯސަރސް އިން ސީރިއާ ރިކައުންޓް ކޮލާބޮރޭޝަން، އެންގުއިޝް އެންޑް އެސްކޭޕް،” ދަ ނިޔު ޔޯކް ޓައިމްސް، 21 ނޮވެމްބަރު 2015. ލިބެންހުރީ   176 

https://www.nytimes.com/2015/11/22/world/middleeast/isis-wives-and-enforcers-in-syria-recount-collaboration-anguish-and-
escape.html )އެކްސެސް ކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

އިބިޑް.  177

ތޯމަސް ޑެންޑޮއިސް، “ވިމެން އޮފް އައި.އެސް.އައި.އެލް، ލައިފް އިންސައިޑް ދަ ކެލިފޭޓް.”   178



41ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

މަޖުބޫރުވެފައެވެ.179 ސްކޫލްތައ180ް ވަނީ ބަންދުކޮށް ތަމްރީނު ސެންޓަރުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުން މަނާކޮށް އަދި އެ 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ގޮފިން އަދަބުގެ ގޮތުގައި ޓޯޗަރ ކުރުމަކީ އާއްމުކަމެކެވެ.181 

ކުރީސަފުގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ގޮތުގައާއި، ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރާ،182 އަދި ފައިސާ ހޯދާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާ އަދަދު ދަނީ 

އިތުރުވަމުންނެވެ.183 އައި.އެސް.އައި.އެލް އިން އެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ރެކުރޫޓުކުރާ ހުނަރުވެރި ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް )މިސާލަކަށް އަންހެން ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ 

ޓީޗަރުން( ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދެއެވެ.184 އެ ރޯލުތަކުގެ އިތުރަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި، އިދާރީ އަދި މަންފާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި 

އަންހެނުން ޝާމިލުވެއެވެ.185 އޭގެއިތުރުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާ، ފަރުވާގެ ފެސިލިޓީތަކާ، މަންފާ މަރުކަޒުތަކާއި، ޔަތީމުހާނާތައް އަލުން 

ހުޅުވާ ޤާއިމުކުރުމުގައި އެމީހުން ދަނީ ޝާމިލުވަމުންނެވެ.186

2.1.3 އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުން )ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގައި(

ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮން ގޮށްވުން ހިމެނޭގޮތަށް، ހަނގުރާމަވެރި ދައުރުތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުވުމަކީ ނިރުބަވެރިންނަށް ފެންނަގޮތުގައި އެކަމުން ފައިދާއެއް 

ލިބޭ ކަމެކެވެ. ކުރިއައްއޮތްތާގައި އެ ޖަމުއިއްޔާތަކާ ރެކުރޫޓުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެގުނަޔަށް އިތުރުކުރުމާއެކު، ޓެކްޓިކަލް އަދި އިސްތިރާޖީ ފައިދާތަކަކީ 

އަންހެނުންނާ އަނިޔާ އާއި ގުޅޭ މިންތީގެ ހީވުންތަކެކެވެ. އަންހެނުންނާމެދު ގިނަފަހަރަށް ދެކެނީ އަނިޔާކުރާ ބައެއްގެ ބަދަލުގައި ޝިކާރައަކަށްވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ކަމަށްވާތީ، އެމީހުންނާ ދެމު ދެކެނީ ނުރައްކާ ކުޑަ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ޝައްކުވިޔަ ނުދީ ފަސޭހަމަކަމާއެކު 

ވަނުމަށާއި ޗެކްޕޮއިންޓްތަކުން ފާހަގަނުވެ ގޮސްހެދެއެވެ.187 އަންހެނުންނަކީ އަނިޔާވެރި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް އޮންނަ މިންތީގެ 

ޤަބޫލުކުރުންތަކާހެދި އެމީހުންނާމެދު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޝައްކުކުރުމުންނާއި އެފަރާތުން ހިންގާ ބަލާފާސްކުރުމުން ސަލާމަތްވެއެވެ. އެފަދަ ޤޮތަކަށް ދެކުމަކީ 

ނިރުބަވެރި ގްރޫޕްތަކުން ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕިންގް އާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނުންގެ މަޑުމައިތިރި، އަނިޔާވެރި ނޫން މިޒާޖުގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފާ، ވަކި 

ވައްތަރެއްގެ ހެދުން އަޅައިގެން ނުވަތަ މާބަނޑުކަމަށް ދައްކައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގާ ބަލާފާސްކުރުމުން ދުރުހެލިވެ ހުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.188

އައި.އެސް.އައި.އެލް އުފެދުމުގެ ދުވަސްކޮށްޅެއް ފަހުން، އަންހެނުން ވަނީ ހަތިޔާރު ހިމެނޭ ނުވަތަ ހަތިޔާރު ނުހިމެނޭ ދައުރުތައް އަދާކުރަންފަށާފައެވެ. އެގޮތުން، 

އެމީހުންވަނީ އިންގިލާބާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުސް އަންހެނުން ހިމެނޭ އުންމު އަލް ރަޔާންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުން ޙަންސާ ބްރިގޭޑްގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު 

އަދާކޮށްފައެވެ.189 އަލް ހަންސާ ބްރިގޭޑްއިން އިންޓެލިޖެންސް އެއްކުރުމާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި، އަޅުން ބެލެހެއްޓުމާއި މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް 

ހިންގައެވެ.190 ބޭރުގެ އަދި އެތެރެއިން ރެކްރޫޓުވެފައިވާ އަންހެނުންވެސް، ފިރިހެން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ދައުރުތައް އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން، 
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https://www.newyorker.com/magazine/2015/06/08/battle- ީރޮބިން ކްރެސްވެލް އެންޑް ބަރނަޑް ހޭކެލް، “ބެޓްލް ލައިންސް،” ދަ ނިއު ޔޯކަރ، 1 ޖޫން 2015. ލިބެންހުރ  182

lines-jihad-creswell-and-haykel )އެކްސެސް ކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.dcaf.ch/ ީޖެނީވާ ސެންޓަރ ފޯ ސެކިއޮރިންގް ސެކްޓަރ ގަވަރނެންސް، “ޖެންޑަރ، ޕްރިވެންޓިންގް ވައޮލެންސް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ޓެރެރިޒަމް،” ޕޮލިސީ ބްރީފް..ލިބެހުރ  183

sites/default/files/publications/documents/GSPolicyBrief_3%20EN%20FINAL_0.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 7 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.quilliaminternational.com/shop/e-publications/women-of-the- ީކުއިލަމް ފައުންޑޭޝަން، “ވިމެން އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް: އަ މެނިފެސްޓޯ،” ލިބެންހުރ  184

/islamic-state-a-manifesto-on-women-by-the-al-khanssaa-brigade-2 )އެކްސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

http://www.ibtimes.co.uk/ ީ185  ލިޑިއާ ސްމިތް، “އައިސިސް: ދަ “ސެންޓްރަލް” ރޯލް އޮފް ވިމެން އިން ފޯމިންގް ދަ ނެކްސްޓް ޖިހާދިސްޓް ޖެނެރޭޝަން،” 18 ފެބްރުއަރީ 2016. ލިބެންހުރ

isis-central-role-womenforming-next-jihadist-generation-1521058 )އެކްސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބިޑް.  186

ޖެނީ ސްޓޯން އެންޑް ކެތަރީން ޕެޓިލޯ، “އަލްޤައިދާސް ޔޫސް އޮފް ފީމޭލް ސުއިސައިޑް ބޮމްބާސް އިން އިރާޤް: އަ ކޭސް ސްޓަޑީ،” އިން ވިމެން، ޖެންޑަރ އެންޑް ޓެރެރިޒަމް، ލައުރާ ޖޯބަރގް އެންޑް ކެރޮން ޖެންޓްރީ،   187

އެޑްސް. )އެތަންސް، ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޖޯޖިއާ ޕްރެސް، 2011( ސ. 165-163؛ ކޭތީ ލެސްޓާ އެންޑް އެޑްނާ އެރޭޒް، “ސިސްޓަރ އިން ޓެރެރިޒަމް؟ އެކްސްޕްލޯޑިންގް ސްޓިރިއޯޓައިޕްސް،” ވިމެން އެންޑް ކްރިމިނަލް 

ޖަސްޓިސް، ވޮލިއުމް. 25، ނ.2-1، )2015(، ސ. 3.

188  މިއާ ބްލޫމް، “ބޮމްބްޝެލްސް: ވިމެން އެންޑް ޓެރާ”، ޖްންޑަރ އިޝޫސް، ވޮލިއުމް. 28، ނ. 2-1 )2011(، ސ. 3.

https://www.theatlantic.com/education/ ީއަބްދުލް-އަލިމް، “އައިސިސް ‘މެނިފެސްޓޯ’ ސްޕެލްސް އައުޓް ރޯލް ފޮ ވިމެން.” ދަ އެޓްލާންޓިކް، 8 މާރިޗު 2015. ލިބެންހުރ  189

/archive/2015/03/isis-manifesto-spells-out-role-for-women/387049 )އެކްސެސްކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.
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ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 42

އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި “އަޚްލާގީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ” އަންހެނުންނަށް ޓޯޗަރ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.191 އަނިޔާވެރި އަދި އަނިޔާވެރިނޫން ހަރަކާތްތައް 

ހިންގުމުގައި ފަހަތައް އަދި ކުރިއަށް ގޮސްލަގޮސްލާ ތިބުމަކީ އައި.އެސް.އައި.އެލް އާ ގުޅިފައިވާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކަމެއް ނޫނެވެ.192 އެމޭންޑާ އެން 

ސްޕެންސަރގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އައި.އެސް.އައި.އެލްއަށް ރެކްރޫޓުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 1 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ދައުރު 

އަދާކުރާ ބައެކެވެ.193 

އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި / އިހްތިޔާރަކާނުލާ އަންހެނުން ނަގާ ‘ހަރަކާތްތެރި’ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖާސޫޖް ކުރުން، ސީދާ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ 

ހަރަކާތްތައް، އަދި ބައެއްފަހަރު ލީޑަރޝިޕްގެ ދަރަޖަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ހިމެނެއެވެ.194 މީޑިއާއިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ހަރަކާތްތެރިކަން ދަށް ބައެއްގެ 

ގޮތުގައި އައި.އެސް.އައި.އެލް ގައި ތަމްސީލުކުރާ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އައި.އެސް.އައި.އެލް އާ ގުޅި، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ސީނިއަރ 

އޮފިސަރެއްގެ ރޭންކާ ހަމައަށް ވާސިލުވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ އަންހެނަކު ވަނީ އޭނާއަށް އަސްކަރީ ތަމުރީނު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އުޅެނީ ހަތިޔާރެއް ހިފައިގެންކަމަށް 

ބުނެފައެވެ.195 “ހުރިހާ ފިރިހެނުން އުޅެނީ ބަޑިއެއް ހިފައިގެންނެވެ. ހުރިހާ އަންހެނުންވެސް މެއެވެ.” އޭނާ ބުންޏެވެ.196 އެން.ސީ.ޓީ.ސީ އިން ފާހަގަކުރާ 

ގޮތުގައި، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވަނީ އެމީހުންގެ ފިރިން ރާވާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ދަތުރުތަކަށް ގެންގޮސް، އަމަލީ ތަމްރީނުތަކުގައި 

އެމީހުން ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. 

ހަމަގައިމުވެސް، އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ޝާމިލުވެފައިތިބި އަންހެނުން އަދާކުރަނީ ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ދައުރެކެވެ.197 މަގުމަތީގެ ދައުރުތަކުގައި 

ޝާމިލުވުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ހަތިޔާރު ލޯޑުކޮށް، ސާފުކޮށް ފިސްތޯލު ޖަހާނެ ގޮތުގެ 15 ދުވަހުގެ ހަތިޔާރާ ބެހޭ ތަމްރީނެއް ދެއެވެ.198 އައި.

އެސް.އައި.އެލް އަށް ނަގާފައިވާ ބޭރުގެ އަދި ޑޮމެސްޓިކް ރެކްރޫޓުންވެސް ވަނީ އަނިޔާކުރުމާއި އަދަބުދިނުމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.199 ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް، 

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނަގާފައިވާ އަންހެނުން، “އަހުލާޤު ދަމަހައްޓާ” މީހުންނާއެކު، އަތުލައިގަނެވިފައިވާ މުސްލިމުނޫން އަންހެނުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކަންކަން 

ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.200 އެންމެ ފަހުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުން، އަންހެނުންނަކީ، ކުރިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދައުރުތަކަށް ވުރެއް މަދުންނަމަވެސް، 

ނިރުބަވެރި އަނިޔާވެރިކަން ރާވާ، އެކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައެކެވެ.201

އިބިޑް.  191
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/isis-women-recruiting )އެކްސެސްކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.
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deLeede-Women-in-Jihad-Sept2018.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ހަރަކާތް 7

ތިބާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަވާގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި 	�

އަދާ ކުރާ ދައުރުތަކަކީ ކޮބާ؟ 

މި ބައި ގައި ހިމަނާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓުތަކާ ރިޕޯޓުތަކާ ތިބާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާ ދިމޭވޭތޯ؟ ތަފާތުވަނީ 	�

ކޮން ހިސާބުތަކަކުންތޯ؟

ތިބާގެ ނަޒަރުގައި، ނިރުބަވެރި ގްރޫޕުތަކާ އަންހެނުން ގުޅެނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮން ގޮތަކަށް؟ ފިރިހެނުންގެ 	�

ތަޖުރިބާތަކާ މިކަމާ ތަފާތުވޭތޯ؟ 

ރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ޖިނާއީ އަދުލުގެ އިޖާބައަށް އެ ތަފާތުތަކުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީކޮބާ؟ 	�



43ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

2.2 ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު 2015، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު 

 )އިސްލާހު( 2016، އަދި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ޤާނޫނު )އިސްލާހު( 

2019 ގައި ހިމަނާފައިވާ ކުށްތަކުގައި ހުރި މިންތިއާ ގުޅޭ ކަންކަން 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަދުލު އިންސާފު ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަން ވަރަށް ސާފެވެ. 

އަންހެނުންނަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އަމަލުތަކާއި ކުށްތައްކޮށް، އަދި އެފަދަ ކުއްތަކުގެ ޒިންމާ ނުނެގޭ ބައެއްކަމަށް ދެކުން ފަދަ، އާއްމުކޮށް ވަކި މިންތިއަކާ 

ގުޅުވާފައި ދެކޭގޮތްތަކުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ދުރުވާންޖެހޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އަންހެނުންނަކީ ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާޒާ 

ކުރެވިފައިނުވާ ގޮތްތަކަކަށް ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގައި ނަހަމަ ގޮތެއްގައި އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަސަރުކުރާ ބައެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ 

މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ، މިސާލަކަށް، އިމްޕްރޮވައިސްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސަސް ބޭނުންކޮށްގެން ދޭ ހަމަލާތައް، މީހުން މެރުން އަދި 

ވަގަށްނެގުމަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ހަމައެކަނި އެއްބައެވެ. މި ޖަމާޢަތްތަކަކީ ވަކި އޮނިގަނޑެއް އެކުލެވިގެންވާ، 

ބައެއް މީހުން ވަގުތުން އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާއިރު، އިތުރު އެހެން މީހުން، ފައިސާއާ، ކާތަކެއްޗާ، ހަތިޔާރާ، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ، އާ 

މެންބަރުން ރެކްރޫޓުކުރުމާ، މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ފެތުރުމާއި، އެކުގައި އުޅުމާއި މޯރަލް ސަޕޯޓު ދިނުންފަދަ ‘އެހީތެރިންގެ ރޯލުތައް” އަދާ ކުރާ ބައެކެވެ. 

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ނުބަލާނަމަ )ކުރީގެ ބާބުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ(، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނިރުބަވެރިކަމުގެ 

ކުއްތަކަށް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ނުވަތަ ހަރުދަނާ އިޖާބައެއް ނުދެވިދާނެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުން އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާ އަދި ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތަކާއި އަދާކުރާ ރޯލުތައް ތަފާތުވާގޮތަށް 

ބިނާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅާނުލާފާނެއެވެ.202 ބައެއްފަހަރު އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަކީ ފިރިހެނުން ހިންގާ ކަމެއްކަމަށް އޮންނަ އާންމު 

ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނިރުބަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކަކީ ޖެންޑަރ ބްލައިންޑް އެއްޗަކަށް ވެގެން ދެއެވެ.203

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުއަރ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގައި، 

ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ މާނަތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައާއި ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލާ 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސެޓިންގްސްގައި އަންހެނުންވަނީ އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސާލެވިފައެވެ.204 މިންތިއަށް ބަލައިގެން ޤާނޫނުތައް އުފައްދަންޖެހުމުގެ ބޭނުން 

ދެނެގަތުމަށް، އަންހެނުންގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުން، އަނިޔާވެރިވާ ބައެއްގެގޮތުގައާއި، އަނިޔާއަށް 

މަގުފަހިކޮށްދޭ ބައެއްގެގޮތުގައާއި، ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއްގެގޮތުގައާއި، ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި، ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަދި މީހުން ހޯދުމުގައި އެތައް ރޯލެއް 

އަދާކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅިފައިވާ އާއިލީ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ބައިސްޓޭންޑާސް 

ނުވަތަ އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ގުޅެނީ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި، ބައެއް މީހުންނަކީ ވަގަށް ނާގާފައިވާ ބައެކެވެ. 

ބައެއްމީހުންނަށްކީ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާ ބައެކެވެ. އަދި އަނެއްބައިމީހުން އެކަމާ ގުޅެނީ ހިސާބުގަނޑު ގްރޫޕްތަކުގައި ދަންނަމީހެއް 

އުޅޭތީއެވެ.

އޯ.ސީ.އެސް.ސީ، “އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ދަ ރޯލް އޮފް ޖެންޑަރ އިން ޕްރިވެންޓިންގ އެންޑް ކައުންޓަރިންގ ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ދެޓް ލީޑް ޓު ޓެރަރިޒަމް،” މެއި 2019. ލިބެންހުރީ   202

https://www.osce.org/secretariat/420563 )އެކްސެސް ކުރީ 14 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެލިޒަބެތް ޕިއާސަން، “ވައި މެން ފައިޓް އެންޑް ވިމެން ޑޯންޓް: މަސްކިއުލިނިޓީ އެންޑް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ވައިލެންސް،” ޓޯނީ ބްލެއަރ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ގްލޯބަލް ޗޭންޖް، 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2018. ލިބެންހުރީ   203

https://institute.global/policy/why-men-fight-and-women-dont-masculinity-and-extremist-violence )އެކްސެސް ކުރީ 14 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި(.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ، “ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރީޑަމްސް ވައިލް ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމް،”  A/72/495، ޕެރަ. 29. ލިބެންހުރީ   204

https://undocs.org/en/A/72/495 )އެކްސެސް ކުރީ 2 ޖަނަވަރީ 2021ގައި(.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 44

މަޖުބޫކުރުވައިގެން ނިރުބަވެރި ނުވަތަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ރެކްރޫޓުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރުދުންނާއި، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނިރުބަވެރިކަމާ 

ގުޅޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ފާހަގަވާ މިންތީގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ.205 އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކީ “ޑީރެޑިކަލައިޒް” 

ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބައެއްގެ ބަދަލުގައި، ސީދާ ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމުން ދުރުވުމަށްޓަކައި، ބާރުއެޅުމާއި މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ ތަފާތު ދެނެގަންނަން 

ޖެހެއެވެ.206 އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓައިގެން، އ.ދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައިގެންފައިވަނީ “ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ދައުވާތައް 

އުފެއްދުމުގައާއި، ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ އިސްތިރާޖުގައި،” އަންހެނުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމުކަމަށް، “އަދި .... 

ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅިފައިވާ، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ހުރެދާނެ އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެކަން 

ކުރުމުގައި މިންތި އަދި އުމުރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެ”ކަމަށެވެ.207 އެހެން ޤައުމުތަކުން އެނބުރި އަންނަ އަންހެނުންގެ ސުވާލަކީ އިތުރު 

ގޮންޖުހުންތައް ގެނުވާ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ އެމީހުން ގުޅުނީ އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެންތޯ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވައިގެންތޯ، އަދި 

އަނިޔާވެރިވުމުގައި އެމީހުން ބައިވެރިވީ ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ނުވަތަ ތާއީދުކުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ، އަދި ބޭރު ޤައުމެއްގައި ލިބެންހުރި ހެކިތަކަކީ 

ކޮބައިތޯއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުނ208ް ވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 )އޭ.ޓީ.އޭ( ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ދިވެހި ޤާނޫނު ހަދާ ބޭފުޅުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތައް ބަލިކޮށް ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު 

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކާ، އެ ވަގުތެއްގައި ނިރުބަވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގެ އިތުރުން، އެހީތެރިކަމުގެ ރޯލުތަކުގައި 

ނިރުބަވެރި އަނިޔާވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ފަރާތްތައްވެސް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭގޮތެއްގައި، ސީދާ ގޮތެއްގައި އަނިޔާވެރި 

އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރި ނުވިނަމަވެސް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އަމަލު ޝަރީހަގޮތެއްގައި ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހެދުމަށް އޭ.ޓީ.އޭ 

2015ގައި )2016 އަދި 2019ގައި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް(ވަނީ އިތުރު އެތައް ކުށެއް )މިސާލަކަށް ‘ނިރުބަވެރި އަމަލެއް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން’، ‘ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ނިރުބަވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން’، ‘ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުމާއި 

ޝާއިއުކުރުން’، ‘ޓީވީ، ރޭޑިއޯ، އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން’، ‘ތަމްރީނު ކުރުމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުން’، ‘ނުރައްކާތެރި 

ހަތިޔާރު ނުވަތަ ގޮވާތަކެއްޗާ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމާއި، ވިއްކުމާ ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުން’، ‘ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާ 

ބައިވެރިވުން އަދި އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް މީހުން ބައިވެރިކުރުވުން’، ‘ހަނގުރާމައަށް ދިއުން އަދި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތަކަށް ވަނުން’ އަދި ‘ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަން’( ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މިއީ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 1373 )2001(، 2178 

)2014( އަދި 2396 )2017(އާއި، 1999 ވަނަ އަހަރުގެ 

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް ދަ 

ފައިނޭންސިންގް އޮފް ޓެރަރިޒަމް، އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކަކީ، ކުށްކުރާ 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ފަރަގެއް ގެންގުޅެފައި ނުވާ، 

ފެންނަ ފެނުމަށް ވަކި މިންތިއަކަށް ބުރަ ނުވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

އާއްމުކޮށް ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ 

ރޯލުތައް ތަފާތުވުމުން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތައް ބޭނުންކުރެވޭގޮތް 

ފުޅާކުރުމަކީ މިންތީގެ މުހިއްމު މިންގަޑުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ދިވެހި 

އިންޓަނޭޝަނަލް އެލަރޓް އެންޑް ޔުނިސެފް، ‘ބޭޑް ބްލަޑް’: ޕަރސެޕްޝަންސް އޮފް ޗިލްޑްރަން ބޯން އޮފް ކޮންފްލިކްޓް-ރިލޭޓެޑް ސެކްޝުއަލް ވައިލެންސް އެންޑް ވިމެން އެންޑް ގަރލްސް އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ބޯކޯ ހަރާމް   205

އިން ނޯތްއީސްޓް ނައިޖީރިއާ،” 2016. ލިބެންހުރީ https://www.international-alert.org/sites/default/files/Nigeria_BadBlood_EN_2016.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 1 

ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބްޑް.  206

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، ރެސޮލިއުޝަން 2396 )2017(، ޕެރަ. 31. ލިބެންހުރީ  )އެކްސެސް ކުރީ 10 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.  207

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، 70 ވަނަ މާއްދާ.  208

އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި )2016 އަދި 2019ގައި 

 އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް( އެ ކުށްތަކަކީ 20 

އަހަރާ ހަމައަށް ޖަލު ހުކުމުގެ އަދަބު ފަދަ 

އަދަބުކަނޑައެޅިގެންވާ ކުށެއްކަމުގައިވަނީ ހަދާފައެވެ. 

އެކަމުންވެސް ދޭހަކޮށްދެނީ، އަމިއްލައަށް ނިރުބަވެރިކަމުގެ 

އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ނުހިންގި ކަމުގައިވިޔަސް، ނިރުބަވެރި 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ 

ޖިނާއީ ކުށުގެ ބޮޑުކަމެވެ. 



45ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ސީރިއަސް ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 2.1ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ހުލާސާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މުޅިންހެން 

ފިރިހެނުން ހިމެނޭ، ހަމައެކަނި ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންގެ އަމަލުތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 

އެތައް ރޯލުތަކެއް އަދާކުރުމުގެ އަމަލުތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

މި ބާބުގެ ބާކީ އޮތް ބައިގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަލާލާނީ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސްގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވިފައިވާ 

ކުށްތަކަށެވެ. އެކަން ކުރާނީ ހަތަރު ބަޔަކުންނެވެ: 

ފުރަތަމަ، ބަލާލާނީ އެހީތެރިވެދިމުނުގެ ކުށްތަކަށް. )2.2.1(	�

ދެވަނަޔަށް، ބަލާލާނީ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮންގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލައަށް. )2.2.2(	�

ތިންވަނައަށް، ހުކުން ކުރުމާ ބެހޭ ސުވާލުތަކަށް. )2.2.3(	�

ހަތަރުވަނައަށް، މިންތިއަށް ހާއްސާ އިޖާބައެއް ފަރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދާނެފަދަ އެކި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަލައިގެން، ނިރުބަވެރި 	�

ކުށްތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ ގޮތްތަކަށް )2.3( 

2.2.1 ހޮވާލެވިފައިވާ، ހިއްވަރުދިނުމުގެ ކުށްތައް 

މިބައިގައި، އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ހިމަނާފައިވާ އެތައް “އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށްތައް” ވިލަރެސްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އެ ކުށްތަކުގެ ޖެންޑަރ 

ޑައިމެންޝަންއަށް ބަލާއިރު، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ބައިވެރިވާ، ނިރުބަވެރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ފޮރުވާ، ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅޭ 

މަޢުލޫމާތު ފޮރުވާ، ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ގްރޫޕްތަކާ ގުޅޭ މެންބަރުންގެ އިޙްތިޔާރާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ 

ދައުރުން އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. 

އަމާޒު: ނިރުބަވެރިއެއްގެ އަތްބަކަށް ވުމަށް އިޙްތިޔާރުކުރުމަކީ “ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން” ކަމުގައި 

ބެލެވިދާނެތަ؟

2013އިން ފެށިގެން، ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެތައް އަންހެނުންނާއި، އަންހެން ކުދިންނެއް އައި.އެސް.އައި.އެލް )ދާއެޝް( ގެ 

ހަނގުރާމަވެރިންނާ ކައިވެނިކުރުމަށް ސީރީއާ އާ އިރާގަށް ދަތުރުކުރާތަން، ނުވަތަ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ހަފްލާ އޮންލައިންކޮށް 

ހިންގުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ފިރިންގެ ގާތަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ކުރާ )ނުވަތަ ދަތުރުކުރަން އުޅޭ( މަންޒަރު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 

އެފަދަ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އަމަލުތަކަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިޖާބަ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ތަފާތެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި 

އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށް ދަރިން ހޯދުމަކީ 

ކުށެއްކަމުގައި ނުބެލޭއިރު، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ބަލާފައިވަނީ މިއީ މޯރަލް ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތެއް އަދި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގައި، ކުރީކޮޅުގައި ސީރިއާއާއި އިރާގުން އެނބުރި އަންނަ އަންހެނުން 

ތަހުގީގުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރިނަމަވެސް، އައި.އެސް.އައި.އެލްގައި އަންހެނުން އަދާކުރަމުން އައި ދައުރާމެދު އޮތް ބަދަލުވަމުންއައި 

ޤަބޫލުކުރެވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިން ކަންތައްކުރި ގޮތް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.  

 ރިފަރެންސް:

މި ޤާނޫނީ މައްސަލަ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.ގެ ހޭންޑް ބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 

ގެ 2 ވަނަ ބާބުގައި އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 46

ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި އެކަމަށް ތާއީދުކުރުން 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގެ 6ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން:

)ހ( )1( ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ހިންގުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ 4ވަނަ މާއްދާގައ209ި ބަޔާންކުރާގޮތުން ކުށެކެވެ. 

)2( މި ޤާނޫނުގެ 4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް   

ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރުމުގެ އަދަބަކީ 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

އަދަބަކީ 17 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ޤާނޫނުގެ 8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން،

)ހ( ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގައި ހިތްވަރު ދިނުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ބުނާ ބުނުމަކުން، ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނަކުން، އެއީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް 

ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެއް ކަމަށް އާއްމުންނަށް ނުވަތަ އާއްމުންގެ ބަޔަކަށް ފެންނަފެނުމަށެވެ. 

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ކަމަށް އާއްމުންނަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ފެނިދާނެކަން 

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަޔާނަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

)ރ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ހަމައެގޮތުން، 10ވަނަ މާއްދާގައިވެސް ޑިޖިޓަލް ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ އެފަދަ އަމަލުތަކަށް ދެވިދާނެ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

)ހ( މި ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ޓެލެވިޜަން، ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015، ސެކްޝަން 4 )ހ(. މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކާ، ޓެރަރިޒަމް މާނަ ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކާ ހިންގާ ސަބްސެކްޝަން )ށ( ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ   209

އަމަލެއް.

ވަކި ސިޔާސީ ނުވަތަ ދީނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ގަބޫލުކުރުމެއް ކުރިއެރުވުމަށް  

ދައުލަތް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ނުވަތަ ބާރުހިންގުމަށް، ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް  

)ށ( މި ޤާނޫނުގެ ސަބްސެކްޝަން )ހ( ގައިވާ ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލުކުރުމެ ބޭނުމަށް، ތިރީގައިވާ ކޮންމެ އަމަލެއް ހިންގުމަކީވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.   

1. މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން   

2. ކުށްވެރިޔާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ހަޔާތައް ގެލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުން   

3. މީހަކު ގަދަކަމުން ގެއްލުވާލުން ނުވަތަ ކިޑްނެޕް ކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގުން  

4. ގެދޮރަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އަމަލެއް ހިންގުން  

5. މީހުން ނުވަތަ ތަކެތި އުފުލައިގެންދާ އުޅަނދުފަހަރު ހިސޯރުކުރުން  

6. މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއްގެ ސިއްޙަތު ނުވަތަ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުން  

7. މުހިއްމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ، ނުވަތަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާފަދަ އަމަލެއް ހިންގުން  

)ނ( ސަބްސެކްޝަން )ހ(ގެ )1( އަދި )2( ހިމެނޭގޮތަށް، ސަބްސެކްޝަންގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގުމަށް ހަތިޔާރު ނުވަތަ ގޮވާތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ސަބްސެކްޝަން )ށ( ގެ ބޭނުމަށް ޓެރަރިޒަމްގެ   

އަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

)ރ( ސަބްސެކްޝަން )ށ(ގެ )7( ހިމެނޭގޮތަށް، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މުޒާހަރާ، ސްޓަރައިކް، އަދި ޕީސްފުލް އެއްވުމުގެ ސަބަބުން އާއްމު ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.   



47ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން 

މި ގާނޫނުގެ މާއްދާ 15ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ:

)ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އެއްވެސް އަމަލެއްކުރާ މީހެއް އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

)1( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން؛

)2( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން؛

)3( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާ މީހަކު ގުޅުވުން؛

)4( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ނުވަތަ އެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން. 

)ށ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، “ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި މާނައިގައެވެ. 

)1( އެ ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ، ގުޅިފައިވާ އާންމު އެއް މަޤްސަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ، ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ޖަމާޢަތާ ގުޅިފައިވާ 

މީހުން މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ މަޤްސަދެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ނުވަތަ އެ ދެ 

ކަންތައްކުރެ ކަމެއްގެ ބިރުދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ އަމަލު ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ އަމަލު ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

)2( އެފަދަ ކުށް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަކީ އެ ޖަމާޢަތުގެ ބޭނުންކަމުގައި ނުވަތަ މަޤްސަދުކަމުގައި ޢާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ ޤާބޫލުކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

)3( މި ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްޖަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން. 

)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ހަމައެއާއެކު، ޤާނޫނުގެ މާއްދާ 1-16 ގައި ވަނީ:

)ހ( އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި އަމަލުތައް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

)1( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން ނުވަތަ ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުން؛

)2( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ އަމަލުތައް ދިފާއުކޮށް އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ ސަބަބުވެރި އަމަލުތަކެއްކަމަށް ވަކާލާތުކުރުން، ނުވަތަ ތިމާއަކީ ވަކި ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން ދޭހަވާ ފަދައިން ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއެކު، އެފަދައިން ފާޅުކުރާ ހިޔާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް 

ތާއީދުކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބިގަނެދާނެ ކަމާމެދު ފަރުވާލެއް ނެތި، އެ ހިޔާލުފާޅުކުރުން؛ 

)3( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ފާޅުގައި 

ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ތަޤްދީރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމައްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން އެނގިހުރެ، އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް 

ރޭވުން ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރުން ނުވަތަ ރޭވުމުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން؛ 

)4( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުމައްޓަކައި، ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމައްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން 

އެނގިހުރެ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުން؛ 

)5( ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްކަމަށް ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާފަދަ އަންނައުނެއް ލުން، ނުވަތަ އެފަދަ 

ދޭހައެއްވުން އެކަށިގެންވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ގެންގުޅުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން. 

)ބ( މި ސެކްޝަންގެ ބޭނުމަށްޓަކާ، “މުހިއްމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ” މާނަކުރެވެނީ އެއަށް ގަސްދުގައި ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޙާލަތައް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެފަދަ، ހަރުމުދާ، ނިޒާމުތައް، ނެޓްވަރކް،   209

ނުވަތަ ފިޒިކަލް އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗުރަލް އާލާތްތަކާ ބޭނުންތަކަށެވެ.

)ޅ( މި ސެކްޝަންގެ ބޭނުމަށްޓަކާ، ‘އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ”، ކަރަންޓު، ފެން، ނަރުދަމާ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، އަދި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ހިދުމަތްތަކެވެ.  



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 48

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )1( )2( )3( އަދި )4( ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 3 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ 

މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )5( ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 1 އަހަރާއި 3 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި، 2019އާ ހަމައަށް އެނބުރިއައި މީހުންގެ ތެރެއިން 59 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނެވެ.210 އޭގެތެރެއިން ބައެއް އަންހެނުން 

ދަތުރުކުރީ އެމީހުންގެ ފިރިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ފިރިހެނަކާއެކު ނަމަވެސް، ބައެއް އެހެން އަންހެނުން ދަތުރުކުރަނީ އެކަންޏެވެ.211 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، އެމީހުން 

ވަގަންނަގައިގެންނާއި، ބިރުދައްކައިގެންނާއި، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެންވެސް އެމީހުންގެ ފިރިންނާއެކު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުވައެވެ.212 ބައެއްފަހަރު އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށާއި، ދަރިންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް ވިސްނިގެންވެސް ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެމީހުން ކައިވެނިކުރެއެވެ.213 އެނގިގެން 

ނަމަވެސް ނުވަތަ ނޭނގިނަމަވެސް، ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެންދެއެވެ. ހަނގުރާމެރިންގެ ގޭގޭގައި ބައްދަލުވުންތައް ގޭގޭގައި ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވާއިރު،214 ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާ ބަޔަކީ އަންހެނުންކަމަށް ވާތީ،215 އެ ބައްދަލުވުމަށް އެކި ކަންކަން ހަމަޖައްސާ، މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި އެ 

ހަނގުރާމަވެރިން އެގެއަށް އައުމުން މަރުހަބާކިޔަނީ އާއިލާގެ އަންހެނުންނެވެ.216

ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް ވުން 

ޤާނޫނުގެ މާއްދާ 17ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ:

)ހ( މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށަކަށްވާނެ އަމަލެކެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާ އުފުލުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުއްދައާނުލާ ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމުގެ އަމަލު އެއީ ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. 

ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ ކުރިން ބޭރުގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކުން ހުއްދައާނުލާ 

އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް ސަރަހައްދަކަށް ދިއުން ވަނީ ކުށަކަށް ހަދާފައެވެ. ޤާނޫނުގެ 16ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން:

)ހ( ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާއްސަހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)1( ހަނގުރާމައަށް ދިއުން؛ 

)2( ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިޔުން ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރުން؛ 

)ށ( އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)1( ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވުން؛ 

)2( ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން؛

އައިކޭން، “އިންވިޒިބަލް ވުމަން”، ޖެންޑަރޑް ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ދަ ރިޓަރން، ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރީއިންޓެގްރޭޝަން ފްރޮމް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ )2019(. ލިބެންހުރީ   210 

 https://icanpeacework.org/wp-content/uploads/2019/02/ICAN-UNDP-Rehabilitation-Reintegration-Invisible-Women-Report-2019.pdf
)އެކްސެސްކުރީ 11 ޑިސެމްބަރު 2020(.

211  އިބިޑް.

“މޯލްޑީވްސް ފީމޭލް ސީނިއަރ އައިސިސް އޮޕެރޭޓިވް ޑީޓެއިންޑް އިން ސީރިއާ،” ދަ ސަން، 23 އޭޕްރިލް 2019. ލިބެންހުރީ https://en.sun.mv/53410 )އެކްސެސް ކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.  212

ޑެނިއަލް ގޯޖެސް-އަބެޔީ، “ވިމެން އޭޒް ޓެރޮރިސްޓްސް،” ޕަރސްޕެކްޓިވްސް އޮން ޓެރޮރިޒަމް، 1983، ސ.79.  213

ބްރެންޓް އެލް. ސްމިތް، ޖެކްސަން ކޮތްރެން، ޕެކްސްޓޮން ރޮބަޓްސް، ކެލީ އާރް ޑެމްޕްހައުސް، “ޖިއޯސްޕާޝަލް އެނަލައިސިސް އޮފް ޓެރޮރިސްޓް އެކްޓިވިޓީސް: ދަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އޮފް ސްޕާޝަލް އެންޑް   214 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/ ީޓެމްޕޮރަލް ޕެޓަރންސް އޮފް ޕްރިޕަރޭޓަރީ ބިހޭވިއަރ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޑް އެންވިރޮންމެންޓަލް ޓެރޮރިސްޓްސް”، މެއި 2008. ލިބެންހުރ

grants/222909.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެމާންޑާ އެން. ސްޕެންސަރ، “ދަ ހިޑްން ފޭސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް: އެން އެނެލައިސިސް އޮފް ދަ ވިމެން އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް،”  215

ބްރެންޓް އެލް. ސްމިތް، ޖެކްސަން ކޮތްރެން، ޕެކްސްޓޮން ރޮބަޓްސް، ކެލީ އާރް ޑެމްޕްހައުސް، “ޖިއޯސްޕާޝަލް އެނަލައިސިސް އޮފް ޓެރޮރިސްޓް އެކްޓިވިޓީސް: ދަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އޮފް ސްޕާޝަލް އެންޑް ޓެމްޕޮރަލް   216

ޕެޓަރންސް އޮފް ޕްރިޕަރޭޓަރީ ބިހޭވިއަރ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޑް އެންވިރޮންމެންޓަލް ޓެރޮރިސްޓްސް”.



49ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )1( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )2( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމަކީ އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ 

ކުށެކެވެ. 

)ބ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމައްޓަކައި “ހަނގުރާމައަށް ދިއުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްސަދަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ދޫކޮށް ދިޔުމަށެވެ. 

)1( ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް؛

)2( ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގަން ރޭވުމަށް ނުވަތަ ތައްޔާރުވުމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް؛ 

)3( ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް 

)ޅ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، “ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ 

އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން ހަނގުރާމައެއް ހިންގަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދަށެވެ. 

)ކ( އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ )އ(ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި އެނޫން ހާލަތެއްގައި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް 

ދިޔުމަކީ ހަނގުރާމައަށް ދިއުމައްޓަކައި އެފަދަ ސަރަހައްދަކަށް ދާ ދިއުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. 

)އ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްސަދަކަށްޓަކައި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމަކީ ނުވަތަ 

އެފަދަ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

)1( ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމަށް؛ 

)2( ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް؛ 

)3( އެހެން ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް؛ 

)4( އ.ދ. ނުވަތަ އ.ދ. ގެ އޭޖެންސީއަކުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް؛ 

)5( ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް؛ 

)6( އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް؛ 

)7( ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް.

މި މާއްދާގެ )އ( ގެ )1(،)5(،)6( އަދި )7( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  )ވ( 

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދެވޭނީ، މަޑުކުރެވޭނީ، އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

)މ( މި މާއްދާގެ )ވ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރަކު އެ 

އޮފިސަރެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމައްޓަކައި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަހައްދެއްގައި 

މަޑުކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ވ(ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

)ފ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )1( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 9 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ޖަލަށްލުމެވެ. 

)ދ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )2( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 5 އަހަރާއި 7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

)ތ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

)ލ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 5 އަހަރާއި 7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

)ގ( މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 3 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 50

)ޏ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހަނގުރާމައަކަށް ދިއުމަށްފަހު ނުވަތަ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ 

އަންނަ މީހާއާމެދު މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ހަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހާއަށް މާއްދާ 17ގެ ދަށުން ދައުވާ ކުރެވިދާނެއެވެ. ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް 

ނެތި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް ވަނުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން އަދަބުކަނޑައަޅާ ކަމެކެވެ. ބިރުދައްކައިގެންނާއި، ފިރިމީހާއާއެކު ނުވަތަ އާއިލާގެ 

އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރާ އަންހެނުންގެ ހާލަތްތަކަށް،217 ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އެޕްރޯޗަކަށް ވިލަރެސްކޮށް 

ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015ގެ 13-60 )ބ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ ފާހަގަކޮށްލުންވެސް މުހިއްމެވެ. އެ މާއްދާގައިވަނީ: 

ވަކި މީހަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލެވުނުނަމަވެސް، ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނު 

ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލެވުނުނަމަވެސް، އެމީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ )އ(218 ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި އެނޫން ހާލަތެއްގައި 

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ހިނގައްޖެ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެމީހަކީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި 

މާއްދާގެ )ސ( އަދި )ނ(ގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެ ފަރާތެކެވެ. 

މިއިން ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްނަމަވެސް، ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ފިރިހެން ބައިވެރިޔާ ނުވަތަ އާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު 

ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދަކަށް ދާ އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ 7-60 މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 11-60 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުގައި 

އެނޫންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި މެނުވީ، މި ޤާނޫނުގެ 3-60 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަކީ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ބަލައި، އެމީހުން ބައިތިއްބަންވާނީ، )މި ޤާނޫނުގެ 6-60 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

)3( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ( ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައެވެ. މި މާއްދާގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ ގެ އެޕްރޯޗެކެވެ؛ 

އެހެންނަމެވެސް، މި ހާލަތުގައި ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމެވެ. ބަޔާންވެގެންދިޔަ ކަން )މީހެއް، އަންހެން މީހުން ހިމަނައިގެން، ކުށްވެރިއެއްގެ 

ގޮތުގައި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ވަނުން އަދި ޝިކާރަވެރިވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން( ހައްލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހަރުދަނާ 

ރިސްކު އެސެސްމަންޓެއް ހެދިގެންނެވެ.

އައިކޭން، “އިންވިޒިބަލް ވުމަން.”  217

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި..  218
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އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގެ 15ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރުންނަށް 

ލިބޭ އަދަބަކީ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން މަޝްވަރާކުރާށެވެ. 

)ހ( އޭ.ޓީ.އޭ ގެ މާއްދާ 15 )2(ގެ ބޭނުމަށް، ވަކި މީހަކު އެއީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްކަން 

ކަނޑައަޅަށް ބޭނުންކުރާނީ ކޮން މިންގަނޑުތަކެއް؟ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ވަކި 

އުސޫލެއް ނުވަތަ ހުވައެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތަ؟ އޭ.ޓީ.އޭ 15 )2(ގެ ބޭނުމަށް، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން 

ޝައްކުކުރެވޭމީހަކު އެއީ މެންބަރެއްކަން” ސާބިތުކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް؟

)ށ( ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ ތަފާތުކަމަށް ބަލާ، 

އެމީހުންނާމެދު ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު ތަފާތުވާނެތަ؟ އޭ.ޓީ.އޭ 15 )2( ގެ ދަށުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ 

އަންހެނެއް ދަންނަންތަ؟ 



51ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

2.2.2. ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭ އަންހެނުން 

ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން:

)ހ( ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހި ކުރުމަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. 

)1( ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި، އެހެން 

ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛

)2( ގޮވާތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި، އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި، އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި، އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން.

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ، އެކަން ކުރަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ 

މަގުފަހިކުރުމަށްކަން އެނގިހުރެ ކޮށްފިނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 12 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 
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ތިބާގެ ނަޒަރުގައި، އަންނަނިވި އިފްތިރާލީ ހާލަތްތަކުގައި އަންހެނުން ކަންތައް ކޮށްފައިވާގޮތް އެއީ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ 

އޭ.ޓީ.އޭ 2015ދަށުން ކުށެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެތަ؟ އާއެކޭނަމަ، އެ އަންހެނުންނަށް ދައުވާ ކުރާނީ ކޮށް ކުށް/ކުށްތަކަކަށް؟ 

އުމުރުން ޅަ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ “އޭ”، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކާ ކައިވެނިކޮށް، އޭނާއާއެކު 	�

އެ ޖަމާޢަތުގެ ކޭމްޕަށް ދިއުމަށްފަހު، އެތަނުގައި އޭނާ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށް އެ ކައިވެނިން ލިބުނު 

ކުދިން ބޮޑެތިކުރަމުން ދިޔައެވެ. “އޭ” ގެ ހިތްވަރަކީ އެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކީ އެހެން ތަންތަނާ 

އަޅާބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަނގަޅުތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ.

އުމުރުން ޅަ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ “ބީ”، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކާ ކައިވެނިކޮށް، އޭނާއާއެކު 	�

އެ ޖަމާޢަތުގެ ކޭމްޕަށް ދިއުމަށްފަހު، އެތަނުގައި އޭނާ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައްކޮށް އެ ކައިވެނިން ލިބުނު 

ކުދިން ބޮޑެތިކުރަމުން ދިޔައެވެ. “ބީ” އެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ 

އަތްބެއްގެ ގޮތުން އެ ޖަމާޢަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވެއެވެ. 

“ސީ” ގެ ފިރިމީހާ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތާ ގުޅުމަށް ނިންމީ އެދެމީހުން ކައިވެނިކުރި ފަހުންނެވެ. “ސީ” 	�

އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު އެ ޖަމާޢަތުގެ ކޭމްޕަށް ދިޔައެވެ. އެތަނުގައި އޭނާ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައްކޮށް އެ 

ކައިވެނިން ލިބުނު ކުދިން ބޮޑެތިކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“ޑީ” އަކީ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު އޭނާގެ ރަށުގެ ޅަ އުމުރުގެ އެތައް 	�

އަންހެނުންނަށް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ކައިވެނިކުރުމަށް ހިތްވަރުދީފައެވެ. 

މެދު އުމުރުގެ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ “އެފް”އަށް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު “ވައި”، “ވައި”ގެ ފިރިމީހާއާ ދެ 	�

ދަރިންނާއެކު ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާ ގުޅެން ދިޔަކަން އެނގުނެވެ. އެތަނުގައި އުޅެމުން “ވައި” “އެފް” 

އަށް ގުޅާ ފައިސާއަށް އެދެއެވެ. “އެކްސް”، އެނާގެ ދަރިފުޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ 

ސަރަހައްދެއްގައި ސަލާމަތުން ދިރިއުޅެވޭގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން “ވައި”އަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް 

ސްޓައިޕެންޑް ފޮނުވަން ފަށައެވެ.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 52

އޭގެއިތުރުން، ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި، “ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ” ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ގޮވާތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާން ރޯވެދާނެފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ 

ތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ވިހައާ، ވިހަ ގޭހާއި، މީހުން 

މަރުވެދާފަދަ ބަޔޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި، ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މާއްދާތައް ހިމެނެއެވެ. 

ފަހަކަށްއައިސް އެކި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އަންހެނުން ބޭނުންކޮށްގެން 

ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮންގޮވުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.219 އަދި އެކަން 

ފަށާފައިވަނީ ބޯކޯ ހަރަމް އިންނެވެ.220 ކުރިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 

ޗެކް ޕޯސްޓްތަކުގައި އަންހެނުން ބޭނުންކުރަނީ އަންހެނުންނަށް، އަދި 

ހާއްސަކޮށް މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޝައްކުކުރާވަރު މަދުވުމުންނެވެ. 

އެސަބަބާހެދި އަންހެނުންނަށްވެސް ވަނީ ގޮވާތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ގެންދިއުމަށް ފަރިތަވާން ފަށާފައެވެ.221 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، މި 

އަންހެނުންނަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާ، 

މީހުން ވަގަށްނަގާ، ނުވަތަ ހުވަފަތްވެފައިވާ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަނބިން، 

ނުވަތަ ނިރުބަވެރިންނާ ކައިވެނިކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައިވާ އަންހެނުންނެވެ. 

ބައެއް އެހެން އަންހެނުން އެ އަމަލުތައް ހިންގަނީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައެވެ. 

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮން ގޮށްވާ އަންހެނުން )އެކަން ކުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ(ގެ މައްސަލަ، އެހެން މައްސަލަތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ބަލަންވާނީ 

އެކަމުގެ އަސްލު ހާލަތްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. ބެލިދާނެ ބައެއް ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތާ ގުޅެން 

މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތްތަކާއި އެ ޖަމާޢަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ގޮތްތަކަށެވެ. ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިގޮތުން ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮން ގޮށްވަން 

ފޮނުވާ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަކީ ވަގަށް ނެގުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން، ނުވަތަ ހަނަގުރާމަވެރިންގެ ހުވަފަތްވެފައިވާ އަނބިން، އަދި 

ހަނގުރާމާވެރިންނާ ކައިވެނިކުރަން ދެކޮޅުހަދާފައިވާ އަންހެނުންނެވެ.222 އެހެން ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަވާ ގޮތުގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ މިޝަންތަކަށް އަންހެނުންނާއި 

އަންހެންކުދިން ފޮނުވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން މަސްތުކުރުވާފައެވެ.223 އެހެންކަމުން، ހާއްސަގޮތެއްގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭ އަންހެނުން 

ހިމެނޭގޮތަށް، ނާކާމިޔާބުވާ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭ މީހުން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނަޒަރުގައި، އެކަން އެ ހިންގީ ފުރިހަމައަށް ދަނެގެންކަން އިނގޭހާލުގައި، ކަމާ ގުޅުންހުރި 

އެހެން މައްސަލަތައްވެސް ވިލަރެސްކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

މަޖުބޫރުން ކަންކަން ކުރުވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި، ދައުވާކުރާނެ އެހެން ގޮތްތަކާ އަދި އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް 

ބަޔާންކޮށްދޭނެ އެހެން ހާލަތްތައް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. )ސެކްޝަން 2.3ގައި އިތުރަށް ބުނެދެވިފައި(.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ ބޭނުންހިފޭނީ 

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާތައް ހިމެނޭ ހަތިޔާރު ނުވަތަ ތަކެތި 

 ގެންގުޅުން ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ގެންދިއުން ހިމެނޭގޮތަށް ހިންގާ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮން 

 ގޮށްވުންތަކަށެވެ. މި މާއްދާ ބޭނުންކުރުމުގައި، 

 މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދިނުން 

މުހިންމެވެ.

ރޭޗަލް ބްރައިސަން، “ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާދޭ އަންހެނުން އައިސިސްއަށް އާވެދާނެ، އެކަމަކު އެއީ އިރާޤަށް އާކަމެއް ނޫން.”   219

އެލިޒަބަތް ޕިއާސަން، “ވިލާޔަތް ޝަހީދަތް: ބޯކޯ ހަރާމް، ދަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް، އެންޑް ދަ ކުއެސްޓަން އޮފް ދަ ފީމޭލް ސުއިސައިޑް ބޮމްބަރ.”  220

https:// ީއިޒަބެލް ކޯލްސް އެންޑް އަލީ ނަބްހާން، “އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އެންލިސްޓްސް ވިމެން އޭޒް ކޮވާތް އޮޕަރޭޓިވްސް އިން ސަވައިވަލް ބިޑް،” ދަ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް، 30 ޖަނަވަރީ 2019. ލިބެންހުރ  221
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ތަމްރީން 10

ތިރީގައި މިވާ އިފްތިރާލީ ހާލަތަށް ވިސްނާލަމާ:

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުން މާލޭގެ ބޭރުވަރީގައި ހުރި އިމާރާތެއް ރެއިޑް ކޮއްފިއެވެ. އެތަނަކީ ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތަކުން ސޭފްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮއްފައިވާ ތަނެކެވެ. އިމާރާތުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ތިން 

އަންހެނުން އަދި ގޮވާ އެއްޗެހި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ އާލާތްތަކާއި އެކު ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރާ 

ބެލްޓުތަކެއް ވެސް ފެނުނެވެ. ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި އެނގުނު ގޮތުގައި އޭގެތެރެއިން ދެ އަންހެނުންނަކީ ޖާނުން 

ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްތު ކޮއްފައިވާ ދެ އަންހެނުންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަންހެން މީހާ އެތާ 

ހުރީ “މައިންޑާ” އެއްގެގޮތުގައި އެ ގެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރާ ދެ އަންހެނުން 

ގާޑު ކުރުމަށެވެ. 

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ސޭފް ހައުސް ހެދުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތުގެ މެދު ފަންތީގެ އޮޕޮރޭޓިވްއެއް ކަމަށްވާ، ތިންވަނަ އަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާ “ޓީ” ހައްޔަރު ކޮއްފައެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމަކީ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި އެ ތިން އަންހެނުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދިފައިވާ 

މަޢުލޫމާތެވެ. 

)1( “އޭ” ގެ އުމުރަކީ 28 އަހަރެވެ. އޭނާއަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ މެދު ފަންތީގެ އޮޕޮރޭޓިވް އެއް ކަމަށްވާ 

“ޓީ” ގެ އަނބިމީހާއެވެ. އެނާއަކީ އެގޭގައި ތިބި އަންހެނުންގެ “މައިންޑާ” އެވެ. އޭނާ ހުރީ އެގޭގައި ދެން 

ހުރި އަންހެން މީހާއާއި އަންހެން ކުއްޖާ ގާޑު ކުރުމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވީވަރަކުން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ 

ހަމަލާގައި އެމީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި އަދި ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނާއި އޮތް ގުޅުން 

ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. “އޭ” ބުނާ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުން ވަނީ އޭނާއާއި 

އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުން މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައިގެން ސޭފް ހައުސް ހިންގުމަށް 

އެމީހުންނަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ކާއެއްޗެއްސާއި ގޮވާ ތަކެތި 

ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އެ ނިރުބަވެރި ސޭފް ހައުސްއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުގެ މުހިންމު 

މަޢުލޫމާތާއި ސޭފް ހައުސް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނެޓްވޯކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ އަންހެން މީހާއަށް 

އެނގޭނެއެވެ. އަދަބުދިނުމުގައި ބޮޑު ލުޔެއް ނުވަތަ އަދަބެއް ނުދޭނަމަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު 

މަސައްކަތް ކުރަން އޭނާ ހުންނާނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އޭނާ ހުރީ އިދާރާތަކާއިއެކު މަސައްކަތް 

ކުރާނަމަ އޭނާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ނުރައްކާ ވެދާނެތީވެސް ބިރުންނެވެ.

)2( “ބީ” ގެ އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. އޭނާ އެގޭގައި ހުރީ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ބޭނުން 

ކުރުމަށެވެ. އޭނާގެ ބޭބެ މަރުވެފައިވަނީ ނިރުބަވެރި އަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. 

“ބީ” ބުނާގޮތުގައި އޭނާގެ ބޭބެއާއި އެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ. “ބީ” އަށް 

ހިއްވަރުލިބުނީ އޭނާގެ ބޭބެގެ އާއިލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި، ހާއްސަކޮށް 

ބޭބެގެ ފަސް ކުދިންނަށް ކާންދިނުމަށްޓަކައި، އަދި ބޭބެގެ މަރަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ބޭނުމުގައި 

އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ބުނެ “ޓީ” އާއި “އޭ” އޭނާއަށް ވީ ވައުދުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

)3( “ސީ” ގެ އުމުރަކީ 19 އަހަރެވެ. 2018 ގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުން އޭނާގެ ރަށަށް އައިސް ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކާއި ކައިވެނި ކުރުވުމަށްޓަކައި އޭނާ ހަވާލު ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއަށް މަޖުބޫރު 
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2.2.3 ހުކުމްކުރުން 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު 2015 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ އަމަލުތަކުގެ އަދަބެއްގެ 

ގޮތުގައި ބަންދު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 20 އަހަރަށެވެ. އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބަކީ ނިރުބަވެރި އަމަލެއް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމުން އަދި ހިއްވަރު ދިނުމުން ނުވަތަ 

އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގުމުން 20-17 އަހަރަށް ބަންދު ކުރުމެވެ.224 ‘ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނިރުބަވެރި އަމަލެއް 

ހިންގުމަށް ހިއްވަރުދިނުމަކީ’،’225 އަދި ‘ޓީވީ، ރޭޑިއޯ އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހިއްވަރުދިނުމަކީ’226 15-10 އަހަރަށް 

ބަންދުކޮށް އަދަބު ދެވޭނެ ކަންކަމެވެ. ސެކްޝަން 16)ފ( އަދި 16)ވ( ގައި ވާގޮތުން، ހަނގުރާމައަށް ދިއުމުގެ އަދަބަކީ 9 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ 

 މުއްދަތަކަށް ބަންދު ކުރުމެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި މަޑުކުރުމުގެ އަދަބަކީ 5 އަހަރާއި 7 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދު ކުރުމެވެ. އަދި 

ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް ދާން ހިއްވަރު ދިނުމުގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް 

ބަންދު ކުރުމެވެ.227

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުމަކީ ނުވަތަ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ވުމަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމެކެވެ. ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ އިތުރު އަނިޔާވެރި ނޫން އަމަލުތަކަކީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 20 އަހަރުގެ ކޯޓު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ ކަންކަމެވެ.

ކުރުވިއެވެ. އޭނާ އޭނާގެ “ފިރިމީހާ” އާއި އެކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު އުޅެފައިވާއިރު، ޖުލައި 2019 

ވަނަ އަހަރު އެކައިވެންޏަށް ކުއްޖަކު ވިހާފައިވެއެވެ. މޭ 2019 ގައި، އޭނާގެ “ފިރިމީހާ” ވަނީ 

ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައެވެ. “ސީ” ސޭފް ހައުސްއަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. “ޓީ” އާއި “އޭ” އޭނާއަށް 

ވިސްނާދިން ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އޭނާވެސް ޝަހީދުވުމެވެ. 

މި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ޝައްކު ކުރެވޭ ނިރުބަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކާކު އަދި ކުށުގެ އަދަބު ދެވޭނީ 

ކާކަށް؟ އެއީ ކޮން ކުށަކަށް؟ އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ކޮން ހާލަތްތަކަކަށް ބިނާކޮށް؟

 ރިފެރެންސް

ދިފާޢު ކުރެވިދާނެ އަދި އަދަބު ލުއި ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް: މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި އަންހެނުން ދިފާޢު ކުރެވިދާނެ އަދި 

އެމީހުންގެ އަދަބު ލުއި ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައިވާ ސެކްޝަން 2.3 ގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

އިންޓަވިއު ކުރުން އަދި ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުން: މި ހާލަތުގައި ސިފަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި، މިންތިއަށް ބަލައިގެން 

އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހަމަ މިއާއިއެކު، މި އިފްތިރާލީ ހާލަތުގައިވާ އިދާރާތަކުން އެކަކު ނުވަތަ ބައިވަރު 

އަންހެނުންގެ މައްޗަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭނަމަ މިންތިއަށް ބަލައިގެން 

ހެކިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި މަޢުލޫތަކަށް މި މޮޑިއުލްގެ ބާބު 3 ގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015، އިސްލާހުގެނެވިފައިވާ، 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(.  224

އިބިޑް. 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(.  225

އިބިޑް. 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  226

އިބިޑް. 16 ވަނަ މާއްދާގެ )ތ(.  227



55ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

 އަމާޒު: ޔޫ.ކޫ ޓެރެރިޒަމް އެކްޓުގެ ދަށުން އެންސިލަރީ ކުށްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ހުކުމްތަކާ އަޅާ ކިޔާލުން 

ޔޫ.ކޭ ގެ އެންޓި-ޓެރެރިޒަމް ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން، ގާނޫނާ ހިލާފު އަނިޔާވެރި ނިރުބަވެރި އަމަލު ހިންގާ މީހުންގެ ހުކުމް ކަނޑައަޅާއިރު އަދަބެއްގެ 

ގޮތުގައި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައިވާ އަދަބުތަކާއި އަޅާކިޔާލެވޭވަރުގެ ހަރުކަށި އަދަބު ދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. 

މިސާލަކަށް 2005 ވަނަ އަހަރު 7/21 ގެ ބޮން ގޮއްވާލި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މީހަކު މެރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތު ވެފައިވާ މީހުން، 

އެމީހުންގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގެ ހުކުމެއްގެ ގޮތުން މަދުވެގެން 40 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރެވުނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކުށްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ހުކުމްތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ޓެރެރިޒަމް އެކްޓް 2000 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، މިސާލަކަށް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކުށުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމާއެކެ “ދިހަ އަހަރަށް 

ވުރެ ގިނަނުވާގޮތަށް ބަންދު ކުރުން، ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ ދެކަމަށް ވެސް ހުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ” )ސެކްޝަން 12(. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ 

މެންބަރަކަށް ވުމުގެ އަދަބަކީ ދިހަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ނޫން މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުމެވެ )ސެކްޝަން 11(. 

 ރިފެރެންސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބަސްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ބަލާއިރު ނިރުބަވެރި އަމަލުތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހުކުމް 

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އުނދަގޫ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލް ހޯދުމަށް، ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް 

ލީގަލް-ޓްރެއިނިންގ ކަރިކިއުލަމްގެ، 4ވަނަ މޮޑިއުލްގެ، 6ވަނަ ބާބު، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސް ޓު ޓެރެރިޒަމް 

ވިދާޅުވާށެވެ. 

މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިންގާ އަމަލުތައް ހިމެނޭ ހާލަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، ހުކުމް ލުއި ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގާނޫނުތަކުގައިވެސް 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ގާނޫނީ ހަމަތައްވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމަނައިގެން، ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 

އޮންނަކަމަށް އެނގިފައިވާ ހާލަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ވަރުގަދަ ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަނެއް ހިމެނިފައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި މަޢުލޫއަށް 

ސެކްޝަން 2.3 ގައި ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ މާހަލުގައި ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ނިރުބަވެރި ކުށްތަކުގައި އަންހެނުންނާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް 

އިންސާފުވެރި ކަމެއްނެތި ލުއިކޮށްފައި ހުރެދާނެތޯ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި ނެރުނު 

ދިރާސީ އާޓިކަލްއެއްގައި ލިޔުންތެރިން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވާގޮތުން، )ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާއި ޔޫރަޕްގައި( ކުށުގެ ބާވަތާއި އަޅާބަލާއިރު “ނިރުބަވެރި 

ކުށްތަކާއިގުޅޭ އަންހެނުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ، ކުށްވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ، އަދި ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ އަދަބަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ 

އަދަބުވެސް ލުޔެވެ”.228 ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ބަލާއިރު ހަރުކަށި ފިކުރުން ހިއްވަރުލިބި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ރަސްމީގޮތުން އިޖާބަ ދިނުމުގައި މިންތީގެ އިންސާފުވެރިކަން ނެތްކަމަށެވެ.”

އޮޑްރޭ އެލެކްސެންޑަރ އެންޑް ރެބެކާ ޓަރކިންގްޓަން، “ޓްރީޓްމެންޓް އޮފް ޓެރެރިސްޓްސް: ހައު ޑަޒް ޖެންޑަރ އެފެކްޓް ޖަސްޓިސް؟”. ސީ.ޓީ.ސީ ސެންޓިނެލް، ވޮލިއުމް.1، ނ.8 )ސެޕްޓެމްބަރ 2018(، ސ. 24؛   228

އެސްޓަރ ސްޓްރޯމެން، “ޖިހާދީ ބްރައިޑްސް އޯ ފީމޭލް ފޮރިން ފައިޓަރސް؟ ވިމެން އިން ޑާއެޝް – ފްރޮމް ރެކްރޫޓިންގް ޓު ސެންޓެންސިންގް،” ޖީ.ޕީ.އެސް ޕޮލިސީ ބްރީފް 2017 )އޮސްލޯ، ޕީސް ރިސާޗް 

އިންސްޓިޓިއުޓް، 2017(، ސ. 3..



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 56

2.3 ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ކުށް 

ސާބިތުކުރުމަށްފަހު ލުއި ހުކުމެއް އިއްވުން، އަދި ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ 

ހާލަތްތައް 

ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި، ދައުވާ، ނުވަތަ ދައުވާކުރުމުން ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ކުށްވެރިން ތިބި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ނަހަމަގޮތުގައި 

އަސަރުކުރެއެވެ. ދައުވާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކާ، އެކަން ކުރިއަށްދާގޮތުންނާއި އަދި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާމީހާ 

އެތަށް ނާޒުކު ހާލަތްތަކަކަށް ހުށަހެޅިގެންދެއެވެ. ހަމައެގޮތުން، ކުށް ސާބިތުކުރުމާއެކު ހުކުމް އިއްވުމަކީ، ކުށް ސާބިތުވި މީހާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެ 

ކުށްކުރުމަށް މެދުވެރިވި ހާލަތަށް ބަދަލެއްނައިސް، އޭނާގެ ވަކި ބޭނުންތަކާ ނުބައްދަލު ގޮތަކަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދިއުން އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ހަރަކާތް 11

މިދަންނަވާ ކޭސް އަށް ބަލާލަމާ: “އެސް” އަކީ އަވަށެއްގެ މާރުކޭޓުގައި ތަރުކާރީގެ ވިޔަފާރިކުރާ 38 އަހަރުގެ 

އަންހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކުން އެއަވަށުގެ ފުލުހުންނާއި، އަސްކަރިއްޔާއާއި އަދި އެނޫންވެސް 

ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ އަމަލުތައް ބެލުމަށް ރެކްރޫޓު ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބަދަލެއްގެ 

ގޮތުގައި، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުން އެއް އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި މަހުފީއެއް 

ދެއެވެ. އަވަށްޓެރިއެއްގެ ފަރާތުން “އެސް” އަށް ތުހުމަތުކުރުމުން އޭނާ ވަނީ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުށަށް 

އިޢުތިރާފުވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ “އެސް” އާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައެވެ. 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ އޭ.ޓީ.އޭ 2015 ގެ ސެކްޝަން 6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ކުށެއް ކުރުމަށް 

އެހީތެރިވުމާއި، ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުނެވެ. 

“އެސް” އަށް ދައުވާކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ކުށުގެ އަދަބު   )1(

ލުއިކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިންގަޑުތަކެއް 

އެކުލަވާލެވިފައި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ، މިސާލު: “ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް” އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން؟

މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވަނީ ވަރުގަދަ ހެއްކެއް ކަމަށް، އަދި “އެސް” އަށް ދައުވާކުރުމަކީ އާއްމު   )2(

މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުންކަމަށް، އަދި ސަތާރަ އަހަރާ ވިހި އަހަރަށް ބަންދު ކުރުމުގެ ހުކުމަކީ )އޭ.ޓީ.އޭ 

2015 ސެކްޝަން 6 ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް( މާ ދިގު ހުކުމެއްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޝަންއިން 

ގަބޫލުކުރާނަމަ، ދައުވާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟

އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށެއް ކުރުމުގައި   )3(

އެހީތެރިވިކަމަށް، ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށް ދެވުނުކަމަށް ބަލާށެވެ. “އެސް” ގެ މައްޗަށް ކުރާ 

ދައުވާ ޙައްޤުކަމަށް، ނަމަވެސް އެންމެ މަތީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ އިންސާފުވެރި އަދި އާންމުންގެ 

މަސްލަހަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެކަމަށް ގާޒީ ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ގާޒީ އަށް 

ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި އޮތް ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟

ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ހުކުމް ކުރުމާއިމެދު ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟  )4(



57ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، އަދި އާއްމު މަސްލަހަތަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެޅިދާނެ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. 

އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި، އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް ބަލާލާނަމަ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން، ތަޙުޤީގުކުރާ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ވަޒަންކޮށް، ދައުވާއެއް އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިކަމުން ދޭހަވަނީ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ 

ތެރެއިން ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތްކަމެވެ. 

އޭ.ޓީ.އޭ އަށް 2019ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު އިސްލާހުން ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގައި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާނެ ވަކި 

މަރުކަޒެއް ހިމެނޭގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ބޭރުން އެނބުރި އަންނަ ދިވެހި ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން އާއި ރީއިންޓަގްރޭޝަން މަރުކަޒެއް 

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.229

ހައްޔަރު ނުކޮށް އެހެން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ޖާގަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ފަހިކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް އިސްލާހުކޮށްފައިވާ އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި އެފަދަ ކަމެއް 

ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް ބަލާނަމަ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޖާގަ އޮވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެކަމަށް އޮތް ހާލަތްތަކަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ، އަދި މިންތީގެ ރުކުނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ 

ހާލަތްތަކެކެވެ. 

ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ހުކުމް ކުރުމަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަފާތު ދެ ބައެއް ނިމުމަކަށް އައުމެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު، 

ހުކުމް ނިންމާނީ ކޯޓުންނެވެ. ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ ނުވަތަ މަތި ކުރުމުގެ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްފަހު، އެ ކުށަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ 

ކުރީ ވަގުތުގައެވެ. ދަރަޖައިގެ ހާލަތްތައް، ރަނގަޅަށް ހުށަހެޅި އެކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުވިއްޖެނަމަ، އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ލުއި ހުކުމެއް 

އިއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ ހާލަތްތައް ހުރި މިންވަރަށް ބަލާނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ފައިދާކުރަނިވި ވަކި ހާލަތްތަކަށް 

ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ޤާޒީ ހުކުން އިއްވުމުގައި އަދަދާ މިންވަރުގެ ގޮތުން ދަށް ހުކުމެއް އިއްވުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަލައިގަންނަކަމެކެވެ.

2.3.1 ދައުވާ ނުކުރުމާއި، ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފެންނަމުންދާ ޓްރެންޑުގައި، އެހީތެރިކަމުގެ ރޯލުތަކާ ތައްޔާރީ އަމަލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ ކުށުގެ އަދަދުތައް ފުޅާކުރުމުގެ 

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުތަކުން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް ހޯދާގަނެއެވެ:

އަލަށް ކުށްކުރާ ކުށްވެރިން؛ 	�

ނަފްސާނީގޮތުން ނާޤާބިލުކަން ތަހަންމަލު ކުރަމުންދާ މީހުން؛ 	�

އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގައި އަދި ބައިވެރިނުވާ، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަންހެނުންނާއި ކުދިން؛ 	�

އަނިޔާވެރި ހަރަކާތްތަކުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ރޯލުތައް އަދާކުރާ، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ‘ބެލެހެއްޓުމުގެ’ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން، އަދި، 	�

އިންސާނީ ވަގުފާރަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއްނެތި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކާ ގުޅިފައިވާ މީހުން 	�

ސެކްޝަން 2.1ގައި ހުލާސާކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ގިނަބައެއް )އަލަށް ކުށްކުރާ، އަނިޔާވެރި 

އަމަލުތަކުގައި ސީދާގޮތެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ މީހުން( މިބައިތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. މި ބައިތަކުގައި ފިރިހެނުންވެސް ހިމެނުން އެކަށިގެންވީނަމަވެސް، 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު، 60-5 ވަނަ މާއްދާ އަދި 60-6 ވަނަ މާއްދާ.   229



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 58

ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ރޯލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތަކުގެ އަލީގައި މި ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ  

ފުރުސަތު އޮތީ ފިރިހެނުންނަށްވުރެއް ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށެވެ. އެހެންކަމުން، ނިރުބަވެރިންނާމެދު ކަންތައްކުރާނެގޮތުގެ ސުވާލުގައި މުހިންމު ޖެންޑަރ 

ޑައިމެންޝަންއެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް ކުށްކުރާ މީހުންނާއި، އަނިޔާވެރިވުމުގައި ސީދާގޮތުން ބައިވެރިވެފައި ނުވާމީހުން 

ހިމެނުމަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ އިސްތިރާޖާމެދެ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް:

“ނިރުބަވެރި ކުށްވެރިންގެ’ ބައިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިންނާމެދު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟ 	�

ކޮންމެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެތަ، އަދި އެކަށީގެންވާވަރަށް ހެކިލިބިއްޖެނަމަ ދައުވާކުރަންޖެހޭނެތަ؟	�

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށް އޮތީ ކޮން ނިޒާމުތަކެއް؟ 	�

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާ މީހުންގެ ނުރައްކަލަށް ތައްޔާރު ވުމުގެގޮތުން އެޅިދާނެ 	�

އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟ 

ބަދަލުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަމާޒަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން “އޮލްޓަނޭޓިވް ސެޓިންގސް” އަށް މިފަދަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަލުން 

މުޖްތަމައުއަށް ރުޖޫއަވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމެވެ. އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 2017ވަނަ އަހަރުގެ ‘ވިމެން، ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ’ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ 

“އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާއި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި، ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންނާއި، އަދި ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް 

ކޮލިފައިވާ ކުށްކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން )އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައި( ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، އަނބުރާ މުޖުތަމައައް ރުޖޫއަވުމަށް މެންބަރު ދައުލަތްތަކުން ބޭނުން 

ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ އިންސާނީ-ހައްޤުތަކަށް ބިނާވެފައިވާ އަދި ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް އެޕްރޯޗުތަކަށް މަރުހަބާ’ ވިދާޅުވެފައެވެ.230 

މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނުކުރާނީތޯ ނިންމާއިރު، މުޖުތަމައުއާ، ޝައްކުކުރެވޭ މީހާއާއި، ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާގެ މަސްލަހަތަށް 

ރިއާއަތްކުރުމަށްފަހު، ކުށަކީ ނުވަތަ ކުށް ކުރެވުނު ހާލަތަކީ އާއްމު މަސްލަހަތަށް ބެލުމަށްފަހު ދައުވާކުރަންޖެހޭ ސިފަތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަކީ 

މުހިންމުކަމެކެވެ. އާއްމު މަސްލަހަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ސީރިއަސްކަން، އަދި ދަރަޖަ 

ދަށްކުރުމާއި މަތިކުރުމުގެ ހާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ދަރަޖައާ ގުޅުންހުރި، ‘ކުށެއްގެ ސީރިއަސްކަން ދަށްކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާންމު މަސްލަހައްޓަކައި 

ދައުވާ ކުރަން ނުޖެހޭ’ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނީ ކުށް ކުރި ތާރީހާ ޝަރީއަތްކުރުމާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމެވެ.231

އާއްމު މަސްލަހަތައްޓަކައި ދައުވާކުރަން ޖެހޭނެތޯ ވިލަރެސްކުރުމަށް ބެލިދާނެ އެހެން ކަންކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

ދައުވާގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ އަދި ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެފަދަ އެހެން ކަންކަން 	�

ދައުވާ ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުށްކުރާ މީހާގެ ހާލަތާ އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ލިބުން	�

2.3.2. ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެޅެންހުރި އެހެން ފިޔަވަޅުތައް 

މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި، ބިރުދެއްކުން ހިމެނޭގޮތަށް އަދި އޭގެ އިތުރަށް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ އަންހެނުން ގުޅި، އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ރޯލުތައް 

އަދާކުރަން މެދުވެރިވާ އެތަށް ކަމެއް ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ކަންތައްކުރާނަމަ، ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބެލުމުގައާއި، 

ޔުނައިޓޭޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮން ވިމެން އެންޑް ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ،” S/2017/861 ،2017، ޕެރަ.47. ލިބެންހުރީ   230 

https://undocs.org/en/S/2017/861 )އެކްސެސްކުރީ 25 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ޔުނައިޓޭޑް ނޭޝަންސް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް، “ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮން ވިމެން އެންޑް ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ،” S/2017/861 ،2017، ޕެރަ.a() iv(8(. ލިބެންހުރީ   231 

https://undocs.org/en/S/2017/861 )އެކްސެސްކުރީ 25 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(. އާންމު މަސްލަހަތާ ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ނިންމުން ދެ 
ދުވަސްތެރޭގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ޕެރަ. 6(.



59ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ހައްޔަރުގެ ބަދަލުގައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި، ކުށް ސާބިތުވުމަށްފަހު ހުކުމް ކުރުމުގައި، އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާނެއެވެ.232 ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދުތަކުން 

އެނބުރި އަންނަ ހަނގުރާމަވެރި އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ ތަޖުރިބާތަކާ ބޭނުންތައް ބެލުމާއި، އަދި އާރބަން ނުވަތަ އަވަށްޓެރި ސަރަހައްދުތަކުގެ 

ބައެއްތޯ، ކައިވެނިކޮށްފަތޯ އަދި ދަރިން ތިބޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އެމީހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބެލުން ހިމެނޭގޮތަށް، އެމީހުންގެ ހާލަތާއި ފަސްމަންޒަރު 

ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.233 މިކަންކަންކަމަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން އަމިއްލަ ޤައުމަށް އެނބުރިއައުމުން މުޖުތަމަޢުއިންނާއި 

އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެމީހުން ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ބަލައިނުގަތުމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަމެވެ.234 ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތަކުން އެނބުރި އައުމަށްފަހު 

އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީގޮތުން ތިބޭ ހާލަތަށް ބަލާ، ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ސްކީމެއް ހިމެނޭ ހަރުދަނާ، އިންސާނިއްޔަތުކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ ޢަދުލު އިންސާފުގެ 

ނިޒާމެއް ބޭނުންވެއެވެ. އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ޕްރޮބޭޝަންއާއި، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލާއި، އުޅޭނޭގޮތް ގާތުން ބެލުން ނުވަތަ ގޭ ބަންދުކުރުމަކީ 

ބޭނުންތެރި ކަންކަމެވެ. 

ހުކުމް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މިންތިއަށް ހާއްސަ އިޙްތިޔާރުތަކެއް ބިނާކުރުން 

މުހިންމެވެ.235 އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރިހެބިލިޓޭޝަންއާއި ރިފޯމް ކުރިއެރުވުމުގައި، ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މުހިންމުކަން ދައްކުވާދޭ 

ދިރާސާއަކުން ފެންނަގޮތުން، ދެ އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރެވޭ މީހާކާ އަޅާބަލާއިރު، ހައްޔަރުކުރުން ނޫން އެހެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ މީހަކު އަލުން ކުށްކުރާ 

ނިސްބަތް 11 އާއި 13 އިންސަތައާއި ދެމެދުގެ އަދަކަށް ދަށްވެއެވެ.236 އޭގެއިތުރުން، ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ޖަލުތަކުގައި މީހުން 

ތޮށްޖެހުން މަދުކުރުމާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް، އަދި ދެމެއްހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ރައްކާތެރި މުޖުތަމައުތަކެއް ބިނާކުރުމުގައި 

އެކަމުގެ ދައުރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޖަލަށްލުން ނޫން އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އ.ދ.ގެ ނިންމުމެއްގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.237 

238، 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނުލް  ކުށްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ އަދަބުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ އިހްތިޔާރެއްކަމުގައި ބެލެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް

އުޤޫބާތުގެ އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލުގައ239ި ގޭބަންދުކުރުމާއި،240 އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމާއި،241 ޖޫރިމަނާކުރުމާއި،242 މުޖުތަމައުއަށް 

ހިދުމަތްކުރުމާއި،243 ޕްރޮބޭޝަން،244 ވަނީ ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެވެ. އެބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އަދަބެއްގެ 

މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި، ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެތެރެއިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ އަދަބެއްވެސް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.245 

ގޭބަންދުކުރުން؛ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް. މިއީ ގޭބަންދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްވެރިޔާގެ ގޭގައި، ނުވަތަ ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް ފިޔަވާ އެހެން 	�

މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރާ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ އޭނާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ގެއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރަށް ނުކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.246
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ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 60

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން: އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭ ނޫޅޭގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބަލާބެލުމެވެ. ކުށްވެރިޔާއަށް ވަކި 	�

ބަޔަކާ ބައްދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާއި، ބައެއް ތަންތަނަށް ނުދެވޭގޮތަށް އަމުރުކުރުމާއި، ބައެއް ތަންތަން ނޫން ތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަށް 

)މަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި، ދިރިއުޅޭތަންފަދަ ތަންތަން( އަމުރުކުރުމާއި، ކުށްވެރިޔާއަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ނުވަތަ 

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ތަނަކުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ 

ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމައްޓަކައި ކުރާ ޓެސްޓު ކުރަން އެންގުމާއި، ކުށްވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑާއި އޭނާ އުޅޭތަން ދުރާލާ އެންގުމަކާނުލާ ނުވަތަ އިތުރު 

ހުއްދައަކާނުލައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެންގުމާއި، ކަނޑައެޅޭ ތަޢުލީމީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ވަކި 

ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރުމަށް އެންގުމާއި، މިނޫންވެސް ކުށްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އާއްމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅާ، ކުށްވެރިޔާ 

އެނބުރި މުޖުތަމައަށް އައުން އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ އެކުޅަ ކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބިދިނުމައްޓަކައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާއި އެކަންކަމުގެ 

އިތުރުންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އުޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބެލުމުގައި ކުށްވެރިޔާ ވަކި ހާއްސަ ފަރުވާގެ 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނިދާނެއެވެ. ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްވެރިޔާ ދެވިހިފާފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުށްކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދޭ އަމަލުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދުމެވެ. އެފަދަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުށްވެރިޔާ، އެ 

ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާކަމެކެވެ.247 

ޕްރޮބޭޝަން: ޕްރޮބޭޝަންއަކީ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބަލާ އޮފިސަރަކާ ގަވާއިދުން ބައްދަލުކުރުމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ނުވަތަ ބަނގުރާ 	�

ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްކުރާ ޓެސްޓް ގަވާއިދުން ކުރުމަށާއި، ކައުންސެލިންގ އަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން 

މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމައްޓަކައި ވީހާވެސް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ކުށްވެރިޔާއަށް ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު، ކުށްވެރިޔާގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަވަސްކުރުމާއި، އޭނާ 

ކުޅަކުށަކަށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން، ވަކި ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު ކުށްވެރިޔާ ދޫކޮށްލާފައިހުންނަ މުއްދަތެވެ.248

ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ މަތީގާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި މިންތީގެ ބައިތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު 2015ގައި މި ބައިތައް 

ހިމެނުމުން ނިރުބަވެރި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އުޅޭ އަންހެނުންގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީއިންޓަގްރޭޝަނަށް އިފެކްޓިވެގޮތެއްގައި މަގުފަހިކޮށްދެވެއެވެ. އަދި 

މިއާއެކު ގަނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަށް ބިނާކުރެވިގެންދެއެވެ. 

2.3.3 ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 49ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި ހާލަތްތަކަކަށް ބިނާކޮށް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މީހަކު މިނިވަންކުރުމުގެ ހައްޤުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. 

އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްޤެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

އެމީހަކާ މެދު ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް، ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭން ހުރިމީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކައި، 

ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފިލައިފާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް 

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައިމެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކާމެދު ޝަރީއަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރީން އެ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ބަންދުން 

ދޫކޮށްލާ ހިނދު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އެހެން ޝަރުތުތަކެއް 

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އިން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް( ގެ 9ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން، މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެކަމުގެ 

ޔަގީންކަން ދޭނަމަ އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހުމުގެ ކުރިން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރުމުގެ ހައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޤާނޫނާއި އެތެރޭގެ ޤާނޫނު ވަކިން ބޭނުންކުރާ، ‘ޑުއަލިސްޓް’ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް އޮތް ޤައުމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 68ވަނަ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައި، އިންސާނީ 

ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމައުއަކުން ޤާބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

އިބިޑް. 1005 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(.  247

އިބިޑް. 1005 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(.  248



61ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 17ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި 

މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހަކު، ޝަރީއަތުން ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 

ނުވާނެކަމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 49ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 

މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އަދި ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް 

މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރަށް 

މަގުފަހުކޮށްދިނުމައްޓަކައި، އެ ޙައްޤު އެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމައްޓަކައި ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުގެ 2-28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި 

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދުލެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް 

ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި )އޭގެތެރެއިން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރިކަން ހިމެނެއެވެ( ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، ނިރުބަވެރި ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ކަފާލާތުގެ ‘ހައްޤު’ އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި ކަފާލާތުގެ 

އުސޫލުން މީހަކު ދޫކޮށްލުމާއި ދޫނުކުރުން ބިނާވެގެންވަނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

2.3.4 ހުކުމް ލުއިކުރުމާއި، ދަރަޖައިގެ ހާލަތްތައް 

ތުހުމަތުކުރެވިގައިވާ މީހެއްގެ ހުކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާއިރު، އެ ކުށެއް ކުރަން މެދުވެރިވި ހާލަތަށް ޤާޒީ ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެ ހާލަތަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

މަތިވާ ނުވަތަ ދަށްވާ ހަލަތަކަށް ވެދާނެއެވެ.

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-10/key-issues/ ީޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “އެގްރެވޭޓިންގް އެންޑް މިޓިގޭޓިންގް ފެކްޓާސް”، މޭ 2018. ލިބެންހުރ  249

aggravating-and-mitigating-factors.html )އެކްސެސްކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު 2014ގެ މާއްދާ 1001ގައި އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ދަރަޖައަށް ބެލުމުގެ މަފްހޫމް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ހިމެނޭ މާއްދާތަކަކީ 1104ވަނަ މާއްދާ، ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތުމުން ކުށުގެ މިންވަރު މަތިވުން، 1006ވަނަ މާއްދާ، ކުށާ މެދު ދެރަވުން، 1107ވަނަ މާއްދާ، 

އެއްބާރުލުން ދިނުން،، 1108 ވަނަ މާއްދާ، ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢުއެއްގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން، 1109 ވަނަ މާއްދާ، ފުރިހަމަނުވާ މައާފު 

ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން، 1110ވަނަ މާއްދާ، ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާތަށް ކުރާ އަސަރަކާ ގުޅިގެން އަދަބުގެ މިންވަރު 

ދަށްވުން، މިއެވެ. 

 ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ 

 އެފަދަ ބައެއް 

ހާލަތްތަކަކީ:

މައްސަލަ ރައްދުވާމީހާގެ އުމުރު، 

ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ހާލަތު

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހާ އިތުރަށް ކުށް 

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު 

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހާގެ އާއްމު 

ވަނަވަރާއި، ސިފަތަކާއި، ކުރިން 

ކޮށްފައި ހުރެދާނެ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެއީ ތުހުމަތުކުރެވޭމީހާ ކުރި 

ފުރަތަމަ ކުށަށްވުން 

02

01

03

04

މައްސަލަ ރައްދުވާމީހާ ކުރި ކުށާ 

މެދު ދެރަވާ މިންވަރު 

ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް 

އުޅެފައިވާނަމަ އެކަން 

ބިރުދައްކައިގެން، ނުވަތަ 

ގަދަކަމުން ކުރުވި ކުށެއްތޯ 

ކުރި ކުށެއްގައި ކުޑަ ދައުރެއް އަދާ 

ކޮށްފައިވުނ249ް
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05
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މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން، ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ އެހެންގޮތެއް ނެތިގެން ކުރާ ކުއްތަކުން ދިފާޢުވުމުގެ ބައެއް އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި 

ހިމެނިފައިނެތްނަމަވެސް، ޤާނޫނީގޮތުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ދިފާޢެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން ޖިނާއީ ޤާނޫނުގަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ ކޮމަން ލޯ 

ގައިވެސް ދިފާޢެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު 2014ގެ 55ވަނަ މާއްދާގައި މަޖުބޫރުކުރުވުމުކަކީ ދިފާޢުވުމުގެ ހުއްޖަތެއްގެ 

ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ކުށްކުރި ވަގުތު އެމީހާ ކުރި ކުށަށް މާއާފުލިބޭނީ، އެވަގުތު: 

ކުށުގެ އަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވާނަމަ؛  )1(

އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާކަމާއެކު ވިސްނާ އެހެންމީހަކަށް އެ ހާލަތުގައި، އެ ގެއްލުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވީނަމަ، އޭނާވެސް އެ ކުށުގެ އަމަލުކުރާނެ   )2(

ކަމުގައިވާނަމަ. 

މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ ދިފާޢުވާން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، އެކަމަކީ އެކަމާ 

އެކަށީގެންވާ ކޭސްތަކުގައި ދަރަޖަ ދަށްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހާލަތެކެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ އާދަޔާ ހިލާފު ދަށް ފަންތީގެ 

ރޯލުތައް އަދި އެ ޖަމާޢައްތަކުގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް އޮތްބާރު ދަށް ކަމަކީ އެމީހުންނަށް ދައުވާ ކުރުމުގައި ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޭނުންވާ 

މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދުވުމާއި، އަނިޔާވެރި ނޫން، ވާގިވެރިވުމުގެ 

ދައުރުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑަށް އޮންނާތީއެވެ. އޭގެއިތުރުން، އެފަދަ ބައިވެރިވުމަކީ ބިރުދެއްކުމާއި، މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި، ވަގަށްނެގުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ 

ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމެކެވެ.250 ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދުތަކުން އެނބުރި އަންނަ އަންހެނުންނަކީ އެމީހުންގެ ފިރިންނާއި ދަރިން ނުވަތަ އާއިލާގެ އެހެން 

މެންބަރުން ގެއްލިފައިވާ ބަޔަކަށް ވެދާނެއެވެ.251 އެމީހުންނަކީ ގިނަފަހަރަށް ޕޯސްޓް ޓްރޯމެޓިކް ޑިސްއޯޑަރ )ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ(252 އާއި ޖިންސީ އަދި ވަކި 

މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގ253ެ ޝިކާރަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނެވެ. 

2.4 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް

އޮލިވިއާ އެމް. ބިޒޯވީ، “ޑީވިއަންޓް ވިމެން: ފީމޭލް އިންވޯލްވްމަންޓް އިން ޓެރަރިސްޓް އޯގަނައިޒޭޝަންސް”.  250

ރޮބިން ރައިޓް، “ދަ ޑޭންޖަރަސް ޑްރެގްސް އޮފް އައިސިސް”  251

އެންޓޮން ޑަބްލިއު. ވީނިކް، “ބިހޭވިއޮރަލް ޕްރޮބްލެމްސް އެންޑް ޑިސްއޯޑަރޒް އެމޮންގް ރެޑީކަލްސް އިން ޕޮލިސް ފައިސް”، ޓެރަރިޒަމް ރިސަރޗް އިނީޝިއަޓިވް، ލެއިޑެން ޔުނިވަރސިޓީ، 2015. ލިބެންހުރީ    252 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/416/html )އެކްސެސްކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(؛ އަމިން އޭ. މުޙައްމަދު ގަދިތް، “ޓެރަރިޒަމް 
https://jpma.org.pk/ ީއެންޑް މެންޓަލް ހެލްތް: ދަ އިޝޫ އޮފް ސައިކޮލޮޖިކަލް ފްރެޖިލިޓީ”، ޖަރނަލް އޮފް ޕާކިސްތާން މެޑީކަލް އެސޯސިއޭޝަން، ވޮލް 59، ނ. 10، އޮކްޓޯބަރު 2009. ލިބެންހުރ

article-details/1837 )އެކްސެސްކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.osce. ީއޯ.އެސް.ސީ.އީ، “ގައިޑްލައިންސް ފޮރ އެޑްރެޗސިންގް ދަ ތްރެޓްސް އެންޑް ޗެލެންޖަރޒް އޮފް “ފޮރިން ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަރޒް: ވިތިން އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވަރކް.” ލިބެންހުރ  253

org/files/f/documents/4/7/393503_2.pdf )އެކްސެސްކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް

ނިރުބަވެރި އަމަލަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ކުރާ ކުށްތަކާ ފިރިހެނުން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި 	�

ތަފާތުކުރޭތަ؟ 

އިސްލާހުގެނެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015ގައި ހިމަނާފައިވާ، މިންތިއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ތިން ކަމެއް ލިސްޓުކޮށް، އަދި އެއިން 	�

ކޮންމެ ކަމަކުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަސަރު ތަފާތުވެދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކޮށްދޭށެވެ.

އޭ.ޓީ.އޭ 2015 ގެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނިރުބަވެރިކަމަށާ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ހިއްވަރުދޭ އަމަލުތައް ތަޖުރީމު ކުރެވޭނެ ތިން 	�

ކެރެކްޓެރިސްޓިކްއެއް ލިސްޓުކުރާށެވެ.

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ޖެންޑަރ-ޑައިމެންޝަންތައް ތަފްސީލު ކޮށްދޭށެވެ. 	�

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިރުބަވެރި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުމުގައި 	�

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ތިން ގޮތެއް ލިސްޓު ކުރާށެވެ. އޭގެތެރެއިން ކުށްކުރާ އަންހެނުންނާއި ގުޅުން ހުރި ގޮތް ފާހަގަކޮށް މަޝްވަރާކުރާށެވެ.

ނިރުބަވެރި މައްސަލަތަކުގައި މަޖުބޫރީ ހާލަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތު ކުރެވިދާނެތަ؟	�
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ނިރުބަވެރި ކުށްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، އެކުށްތައް 

ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ދައުވާކުރުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ 

ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް 

ބާބު

އުނގެނުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 
މި ބާބު ނިމޭއިރު، ބައިވެރިންނަށް އެނގެންވާނެ ކަންކަން:

ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި، ހާއްސަކޮށް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރުތަކުގައި، ތަޙުޤީޤީބާރުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި މިންތިއަށް 	�

އަސަރުކުރާގޮތް ދެނެގަތުން، އަދި މިންތިއަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ ރަނގަޅުގޮތްތައް ފާހަގަކުރުން 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި، ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން އަދި ހެކިން އިންޓަވިއު 	�

ކުރުމުގައި މިންތިއަށް ސާމަލުކަން ދެވިދާނެ ގޮތްތައް ފާހަގަކުރުން 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި ހެކިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިންތިއަށް ސަމާލުކަން ދޭފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެގޮތްތައް 	�

ފާހަގަކުރުން 

3

މި ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ނިރުބަވެރިކަމުގެ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައާއި ދައުވާކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ މިންތިއާގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. މަޝްވަރާކުރެވޭ 

މައްސަލަތަކަކީ ހަމައެކަނި ނިރުބަވެރިކަމަށް ހާއްސަ މައްސަލަތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވާ ހާލަތްތަކާ ހާއްސަގޮތެއްގައި 

ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. 

އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ތަފާތު، ކޮމްޕްލެކްސް ގޮތްގޮތަށް ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމާ ގުޅިފައިވެއެވެ. ޑިސްއެންގޭޖްމަންޓު، ރިހެބިލިޓޭޝަން، އަދި 

ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގުރާމުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޖެންޑަރ-ރެސްޕޮންސިވް ވުމަށްޓަކާ، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވަމަށާ އަދި ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަމަށް 

ހުރަސްއެޅުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އަންހެނުންނަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ދެންގަންނަންޖެހެއެވެ. މަންތިޤު، މިންތިއަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތައް 

ނެތުމުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެވެ.254 ޖެންޑަރ-ނިއުޓްރަލް އެޕްރޯޗެއްގައި، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދެކެނީ 

އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ބޭނުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ތަޖުރިބާގައި ތަފާތެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި މިކަމުން ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 

ތަޖުރިބާތަކަކީ ކަމާގުޅުންހުރި ކަންކަން ގޮތުގައި ބެލެވުމަކީ މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެދާނެ ކަމެކެވެ.255 ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ދައުވާކުރުމުގައާއި، 

އައިކަން، “އިންވިޒިބަލް ވުމަން.”  254

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮދް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިްސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް”، ސ.12  255



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 64

ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ރުޖޫޢު ކުރުމުގައި މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ އ.ދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ގެ ގަރާރު 2369ގައި 

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ، އަދި “... ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން އެނބުރި އަންނަ ނުވަތަ އެނބުރިދާ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅިފައިވާ އަންހެނުންނާއި 

ކުޑަކުދިންނަކީ ނިރުބަވެރި އަމަލުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ، ނުވަތަ މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާ، ނުވަތަ ނިރުބަވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންފަދަ، ތަފާތު އެކި 

ދައުރުތައް އަދާކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ފާހަގަކޮށް، އެމީހުންނަށް ވަކިން ފަރުމާކޮށްގެން ދައުވާ ކުރުމާއި، ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި، އެނބުރި މުޖުތަމައުއަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ 

އިސްތިރާޖު ބިނާކުރުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ” ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.256 

އޭގެއިތުރުން އެ ގަރާރުގައި “ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނުންނަށް 

އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި، އަދި އެކަން ކުރުމުގައި މިންތިއާއި އުމުރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.”157 

3.1 ހިފެހެއްޓުމާއި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރުތަކުގައި މިންތީގެ ބައިތައް

ނިރުބަވެރިކަމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން އެ ސަރުކާރެއްގެ އިހުތިސާސްގައިވާ ފަރުދުންނާއި މުއައްސަސާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އޮތް 

ޒިންމާއެކެވެ. އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކާ ހިފެއްހެއްޓުމާއި ބަލާފާސްކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެކި ބާރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުން ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤުތަކުގައި މީހުންނާއި ގެދޮރު ބަލާފާސްކުރުން ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ނުކުރާނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އެތައް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެއެވެ. ނަހަމަގޮތެއްގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރު 

ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅުވައިގެން އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އިޙުތިރާމުނުކުރުމާއި ލާއިންސާނީ އަދި ނާތަހުޒީބު އަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް 

ފެންމަތިވެގެންދާނެއެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރުން ތަފާތުވެދާނެ ހާލަތްތަކަށް މިންތީގެ ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ބަލާ ތަންފީޒުކޮށްފިނަމަ 

އެއީ ހައްލުކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ.158 

“ބޭސިކް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައިޑް”ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހުއްޓުވާ ބަލާފާސްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގައި އަންނަނިވި ފަރުދުންގެ ހައްޤުތަކަށް 

ނަހަމަގޮތެއްގައި ހުރަސްއަޅާ، ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދިރިއުޅޭތަނަށް، މަސައްކަތްކުރާތަނަށް، ނުވަތަ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ތަނަކަށް ގޮސްއައުމުގެ ޙައްޤު	�

އާއިލާގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ ހައްޤު؛	�

ބިމާއި ފެނަށް ވާސިލުވުމުގެ ހައްޤު؛ ނުވަތަ	�

މުޅި ދުވަހު މަދަރުސާއާއި މަސައްކަތަށް ދިއުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި، އިޖްތިމާއީ ނުވަތަ ސިއްޙީ ހިދުމަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައާއި މާބަނޑު 	�

އަންހެނުންނަށް، ވާސިލުވުމުގެ ޤާބިލުކަން.159

ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ބަލާފާސްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވާހިނދު، 

އަންހެނުން ހެދުންއަޅާގޮތާއި ހެލިފެލިވެއުޅުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އިޖްތިމާއީ ހުރަސްތަކާއި ހާލަތްތަކުގައި،160 ޒާތީގޮތުން އެމީހުން ބަލާފާސްކޮށް ހެދުމަކީ އެމީހުންގެ 

އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުމަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާފާނެ ކަމެކެވެ. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_ ީ2015( ލިބެންހުރ( S/RES/2242  256

https://digitallibrary.un.org/ ީ2017(، ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން އޮތް. ލިބެންހުރ( S/RES/2396 ؛)ިއެކްސެސްކުރީ 11 ޑިސެމްބަރު 2020ގައ( res_2242.pdf
record/1327675?ln=en )އެކްސެސްކުރީ 11 ޑެސެމްބަރު 2020ގައި(.

އިބިޑް.  257

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮދް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިްސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް”، ސ.63  258

ސީ.ޓީ.އައި.ޓީ.އެފް، “ބޭސިކް ހިއުމަން ރައިޓްސް ރެފެރެންސް ގައިޑް: ދަ ސްޓޮޕިންގް އެންޑް ސަރޗިންގް އޮފް ޕަރސަންސް އިން ދަ ކޮންޓެކްސްޓް އޮދް ކައުންޓަރިންގް ޓެރަރިޒަމް، 2ވަނަ އީ.ޑީ. )ނިއު ޔޯކް، މާރިޗު   259

 https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching_en.pdf ީ2014(، ސ. 20 ލިބެންހުރ

)އެކްސެސްކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

https://www.state.gov/reports/2018-report-on- ީޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓް “2018 ރިޕޯޓް އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލިޖަސް ފްރީޑަމް: މޯލްޑިވްސް.” ލިބެންހުރ  260

/international-religious-freedom/maldives )އެކްސެސްކުރީ 31 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.



65ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

3.1.1. ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ހައްޤުތައް

މިނިވަންކަމާ، ކަރާމާތާ، ހަމަހަމަކަން އަދި ސަރުކާރުގެ އުނދަގޫތަކުން މިނިވަންވުން ހިމެނޭގޮތުގައި، އަސާސީ އުސޫލުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޝަރުތުކުރާ، ޒާތީ 

މިނިވަންކަމަކީ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމައުތަކަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު، އަދި ވަރުގަދަޔަށް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ރުކުނެކެވެ.261 ނުގަވާއިދުން ހިންގާ 

ހުއްޓުވުމާއި ބަލާފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން ޒާތީ ދިރުއުޅުމުގެ ހައްޤަށް އަސަރުކޮށް، ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 24ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ފަރުދުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ހައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ. އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ކޮންމެ 

މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ގެދޮރާއި، އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަނެވެ. ހަމަ ކޮންމެ 

މީހަކުމެ، އަނެކުންގެ މި ބުނެވުނު ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.”

އޭގެއިތުރުން، މާއްދާ 47ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

)ހ( އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ފާސްކޮށް، މީހެއްގެ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން އަތުލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. 

)ށ( ގޮވަތި ގެދޮރާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަނެވެ. ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް 

ލިބިދާނެ ނުރައްކާތެރި ގެއްލުމަކުން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެމީހަކު ސަލާމަތްކުރުމައްޓަކައި، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް 

މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި، ހިފެހެއްޓުމާއި ބަލާފާސްކުރުމަކީ، މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ އަސާސީ ހައްޤާއި،262 ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވަޒަންވެރިވުމުގެ 

އަސާސީ ހައްޤަށ263ް ހުރަސްއަޅާފަދަ ކަންކަމެވެ. އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

އިންސާފު ހޯދައިދީ، އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭގޮތަށް، ޤާނޫނުއަސާސީއިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި، ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައުލަތުން އަސާސީ 

ހައްޤަކަށް ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ހައްޤެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުސްތޫރީ ޤާނޫނުތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް 

ނެގެހެއްޓުމަށް އޮތް ޒިންމާއަށް ބުރޫއަރާފާނެއެވެ. އެއާއެކު، އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް، މިހާރުވެސް އެއްފަރާތްކުރެވިފައިވާ 

މުޖުތަމައުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުންތަކާ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.264

3.1.2 މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުން

މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޒާތީ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މާނައަކީ، ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނުލާ، 

އެންގުމަކާނުލާ، ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ބަލާފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުމުން މިނިވަންވެގެންވާ މީހެކެވެ. ކޮންމެމީހަކީވެސް، ކުށަކުން ބަރީއަވެފައިވާ ނުވަތަ ކުށް 

ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވިއަސް، ބަލާފާސްކުރުމާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޒާތީ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. 

ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބެލިގެންނުވާނެއެވެ.265 ‘ކަޓްޒް ވ. ޔުނިއިޓެޑް ސްޓޭޓްސް’ ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި، 

ސަބަބަކާނުލާ ބަލައި ފާސްކުރުން މާނަކުރެވެނީ ސަރުކާރުން ‘ގަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް’ ވާނަމަ ކޯޓު ހުއްދައަކާނުލާ އަމިއްލަ 

ފަރުދެއް އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލިދާނެ ކަންކަމަށެވެ.266

https://www. ީއިނޮވޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކެނެޑާގެ ނެޝަނަލް ޑީޖިޓަލް އެންޑް ޑޭޓާ ކޮންސަލްޓޭޝަންސްއަށް ހުށަހެޅި އޯ.ޕީ.ސީ ސަބްމިޝަން، 23 ނޮވެމްބަރު 2018. ލިބެންހުރ  261

/priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/submissions-to-consultations/sub_ised_181123 )އެކްސެސްކުރީ 19 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ، 40ވަނަ މާއްދާ.  262

އިބިޑް. 41ވަނަ މާއްދާ.  263

ޔޫ.އެން. ޖެނެރަލް އެސެމްބަލީ )2009(، “އަ ޖެންޑަރ ޕަރސްޕެކްޓިވް އިން ކައުންޓަރިންގް ޓެރަރިޒަމް”، ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުއަރ އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް   264

III ްސެކްޝަނ ،A/64/211  ްފަންޑަމެންޓަލް ފްރީޑޮމްސް ވައިލް ކައުނޓަރިންގް ޓެރަރިޒަމް، 3 އޮގަސްޓް، ޔޫ.އެން. ޑޮކ

ޖޯޖް އީ. އެޑްވާޑްސް، “އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ ޗެލެންގަރސް ޓު ދަ ނިއު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް: ދަ ސަރޗް އެންޑް ސީޒަރ ރައިޓް ޓު ޕްރައިވެސީ”، ދަ ޔޭލް ޖަރނަލް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް   265

ލޯ، ވޮލް 26:323. ލިބެންހުރީ https://core.ac.uk/download/pdf/72839199.pdf )އެކްސެސްކުރީ 19 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

266 389. ޔޫ.އެސް. 347 )1967(.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 66

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 ގެ މާއްދާ 22-1 ގައި ވާގޮތުން: 

)ހ( އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ، ކޯޓު 

އަމުރަކާނުލާ އެފަދަ ފަރާތެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލާފާސްކުރާ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން )ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލާފާސްކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅޭ އެއްޗެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވާފައިވާކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލާފާސްކުރުމުގައި، )ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2016/12( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާއި، 

)އ( އަދި )ވ( އަށް ފުލުހުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ދެންނެވި ޤާނޫނުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހުއްޓުވައި، އެ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛  )1(

އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކާނުލާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނައުން؛   )2(

އެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ފިޔަވައި، އެހެން ތަންތަން، އަތްލައިގެން ނުވަތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްސައިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛  )3(

އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް ނުވަތަ ހިފައިގެއް ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛   )4(

ޖީބުތައް ފާސްކުރުން؛  )5(

މޫނު ނިވާކޮށްގެއް ހުރިނަމަ، މޫނު ހާމަކުރުން؛  )6(

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތްނަމަ، އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުން؛  )7(

އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތްނަމަ، އެ އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުން.”  )8(

38 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ މިންތީގެ މައްސަލަތަކަށް 38 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(، )އ( އަދި )ވ( ގައި 

ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 38 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ވާގޮތުން މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ގައިގައި އަތްލަންވާނީ، އަދި އޭނާ 

ބަލައި ފާސްކުރެވޭއިރު އެތާނގައި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ. 38 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ވާގޮތުން މި 

މާއްދާގެ )ޅ( ގެ )6( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކީ، މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެންހުރި އަންހެނެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ މޫނު ހާމަކުރަން 

އަންގަންވާނީ، އަދި ހާމަކުރާއިރު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނީ، އޭނާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ އޮފިސަރެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، 38 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުން މި މާއްދާގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 

މީހާއާ އެއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރަކު އެތަނުގައި ނެތްނަމަ، އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުރުވައި، އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 

މީހާ ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ޙާލަތުގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރެވޭއިރުވެސް އެތާނގައި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ މީހުން 

އެކަންޏެވެ. 

އާންމު ގޮތެއްގައި ބަލާފާސްކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ އިޚްތިރާމާއިއެކު، ބަލާފާސްކުރުމަށް އެކަށޭނެ ތަނެއްގައި، 

ބަލާފާސްކުރެވޭ ފަރާތުގެ އަބުރަށް ރައްކާތެރިވެގެންނެވެ. ދައުލަތުން އަންގައިގެން، ބަލާފާސްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މެޑިކަލް 



67ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

އޮފިސަރަށް ބަލާފާސްކުރެވޭނީ، ބަލާފާސްކުރާ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ މީހެއް އެކަންޏެވެ.267 މީގެއިތުރުން، ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު 

ބަލާފާސްކުރާއިރު އެހެން ޖިންސެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބަލައި ފާހެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.268 މިފަދަ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ކުރަނީ، ހާލަތާއި ނުގުޅޭ 

ތަނެއްގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ސަބަބުން، ބަލާފާސްކުރާ މީހާއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރަކަށްޓަކައެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި 

ޖަލު ބަލާފާސްކުރުމުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު އަންގައިދެނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމެންޓް އޮފް ޕްރިޒަނާސް 

އިންނެވެ.269 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/5( 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ()13( ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ، ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި 

އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވާގޮތުން އަންހެނަކު ގާތުން ބަލާފާސްކުރަންވާނީ އަންހެން ފުލުހެކެވެ. އަދި ފިރިހެނަކު 

ނަމަ ގާތުން ބަލާފާސްކުރަންވާނީ ފިރިހެން ފުލުހެކެވެ. އަދި އަންހެން ފުލުހަކު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޑިއުޓީ އިންޗާރޖް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ އަންހެނަކަށްމެ 

ބަލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވުމާއިއެކު،270 )އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އިޖާބަ 

ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބައެއ271ް( މަތީގައި ދެންނެވުނުފަދަ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އެޕްރޯޗުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކީ ތަންފީޒު ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނު 

ތަންފީޒު ކުރަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް ތަމްރީނުތައް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 22-1 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ 

ގުޅޭ އެއްޗެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން 

ހާމަވާގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚްރިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ބަލާފާސްކުރުމުގައި ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. 

ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުން އޭގެ ޒާތުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިއަސް، ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުމުގެ 

ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމާއި،272 ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އަދި މިނޫންވެސް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތް 

ލަދުގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.273 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން، ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުން ހުއްދަވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި 

އެނޫންގޮތެއް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.274 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ އިތުރަށް ރައްކާތެރި 

ފިޔަވަޅެއްގެތޮގުން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ:

ޕްރައިވެސީއަށް އިޙުތިރާމުކުރުމާއި، އާއިލާއާއި، ގެދޮރަށާއި، މުއާމަލާތުކުރުމަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ އިހްތިރާމާއި، އަބުރާއި އިއްޒަތް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްޤު ބަޔާންކޮފައި، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް   267

https://www.refworld.org/ ީޕެރެ. 8. ލިބެންހުރ ،VI ްއެނެކްސ ،)A/43/40( .16 ުޕޮލިޓިކަން ރައިޓްސްގައި އޮތް މާއްދާއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ  ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަމްބަރ

docid/453883f922.html )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

https://www.nipsa.in/uploads/country_resources_ ީ268 ކޮމަން ވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއަޓިވް، “ރިވިއު އޮފް ދަ ލީޤަލް ފްރޭމްވަރކް އޮފް މޮލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް”، ލިބެންހުރ

file/1247_Maldives_full_report-1.pdf )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޮރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒިނަރސް )ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(”، ރޫލް 50-43.  269

270   “ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އަންހެނުން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްގައި،” ސިޝަން ޕީ.އާރް ނިއުސްވައަރ، 16 އޮކްޓޯބަރ 2017. ލިބެންހުރީ 

https://www.prnewswire.com/news-releases/maldives-police-service-has-highest-percentage-of-female-officers-in-south-east-asia-
region-651103813.html )އެކްސެސްކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ބެއިޖިންގް ޑެކްލެރޭޝަން އެންޑް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ އެކްޝަން )ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ފޯތް ވަރލްޑް ކޮންފެރެންސް އޮން ވިމެން، ބެއިޖީންގް، 15-4 ސެޕްޓެމްބަރ 1995 )ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްބްލިކޭޝަން، ސޭލްސް ނަމްބަރ.   271

 .)g(124 .ަޕެރ ،)II ްއެނެކްސް 1 އެންޑ ،I .ްޗެޕ ،)E.96.IV.13

https://minivannewsarchive.com/ ީއެމް.ޑީ.ޕީ ޑިޓެއިނީސް އެކިއުޒް ޕޮލިސް އޮފް ސެކްޝުއަލް ހަރާސްމެންޓް: ވަޓް ރައިޓް ޑޫ ދޭ ހޭވް؟” މިނިވަން ނޫސް، 25 މާރިޗު 2012. ލިބެންހުރ“  272

politics/mdp-detainees-accuse-police-of-sexual-harassment-what-right-do-they-have-34122 )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

“ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ލޭބަލްސް ޑީޓެއިންޑް ޖާނަލިސްޓްސް ‘ކްރިމިނަލްސް’ އޭޒް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިންވެސްޓިގޭޓްސް މިސްޓްރީޓްމެންޓް އިން ކަސްޓަޑީ،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް 5 އޭޕްރިލް 2016. ލިބެންހުރީ   273

https://maldivesindependent.com/politics/deputy-minister-labels-detained-journalists-criminals-as-hrcm-investigates-
mistreatment-in-custody-123273 )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(؛ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، “އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް މީޓްސް ވިތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް 

https://www.hrcm.org.mv/news/page. ީއޯވަރ އެލިގޭޝަންސް އޮފް މިސްޔޫސް އޮފް އޮތޯރިޓީ ޓު ސްޓްރިޕް ސާރޗަ”، 3 އޮކްޓޯބަރ 2013. ލިބެންހުރ

aspx?id=166#:~:text=Human%20Rights%20Commission%20of%20the%20Maldives,-Site%20map%20%7C%20
Contact&text=Strip%20searching%20is%20only%20permissible%20by%20consent%20of%20the%20detainee,of%20someone%20

 the%20detainee%20trusts.&text=That%20there%20be%20an%20additional,to%20conduct%20a%20strip%20search. 
 )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(؛ “އެމް.ޑީ.ޕީ ޑިޓެއިނީސް އެކިއުޒް ޕޮލިސް އޮފް ސެކްޝުއަލް ހަރާސްމެންޓް: “ވަޓް ރައިޓް ޑޫ ދޭ ހޭވް؟” މިނިވަން ނިއުސް، 25 މާރިޗު 2012. ލިބެންހުރީ 

 https://minivannewsarchive.com/politics/mdp-detainees-accuse-police-of-sexual-harassment-what-right-do-they-have-34122
)އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ޔޫ،އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ދަ ބޭންގކޮކް ރޫލްސް”، ރޫލްސް 19-21.  274
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ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ ހުއްދައާއި އެކު އަދި/ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހާއަށް 	�

އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި އެކަންޏެވެ. 

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު އެކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ 	�

ހިނދެއްގައި، އެފަރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް ވަގުތުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަށިގަނޑުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެވަގުތު ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ އިތުރުން އިސް އޮފިސަރެއްގެ 	�

ހުއްދަ ލިބިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ. 

ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ބަލާފާސްކުރުމަކީ އިންޓްރޫސިވް ޓްރީޓްމެންޓަކަށްވާތީ، ބަލާފާސްކުރަން ހުންނަ މީހާއަކީ އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް 	�

އަދި އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ތަމްރީނު ހަދައިގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ބަލާފާސްކުރާ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން، ޖިންސީ ގޯނާގެ ނުވަތަ އަޚްލާގީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 	�

އަމަލެއް ފެނިގެން ނުވާނެއެވެ.275

ބަލާފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކުން، އެކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް އެ 

މުއައްސަސާއެއްގެ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި، އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އާއްމު 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން އަދި ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާއި، ޒާތީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހައްޤާއި، އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އެހެނިހެން 

ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެކަންކަން އެއްހަމައެއްގައި ބަހައްޓައިގެން 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދެއެވެ. އަދި އެ ހާލަތްތަކުގައި ބަލާފާސްކުރުން 

ވާންޖެހޭނީ އެކަމާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް، އިޙްތިރާމާއެކު ކުރެވޭކަމަކަށެވެ. 

އެ އިޙްތިޔާރު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ބަލާފާސްކުރުމުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ އެކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ، އަދި 

ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަމުގައިވުން މުހިންމެވެ. ބަލާފާސްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އިޙްތިރާމް: ހުރިހާ ހުއްޓުވުމާއި ބަލާފާސްކުރުމެއް ހިންގަންވާނީ އެކަމާ ގުޅުންހުރި މީހާއަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދީގެން، އިހުތިރާމާއެކު އަދި 	�

އަދަބުވެރިކަމާއެކުއެވެ. ބަލާފާސްކުރެވޭ މީހާ ތަހަންމަލުކުރަންޖެހިދާނެ ލަދުވެތިކަން ކުޑަކުރުމަށް ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަން: ބާލާފާސްކުރެވޭ ތަނުގެ ގޮތުން ވަކި މިންތިއަކަށް ތަފާތުކޮށް އަސަރުކޮށްފާނެބާ؟ އެ ހާލަތަކަށް ބަލާ ތަފާތުކޮށް އަސަރުކޮށްފާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، 	�

އެކަން ކުރެވެނީ އާއްމުކޮށް ފިރިހެނުން ތިބޭ ތަނެއްގައިނަމައެވެ. އަދި އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރެވޭނަމަ އެމީހަކާމެދު ބާކީކޮށްލެވިފައިވާ 

ނަޒަރަކުން މީހުން ދެކުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ދީނާ ގުޅުންހުރި އަންނައުނު: އެއްވެސް މީހަކަށް ދީނާ ގުޅުންހުރި އަންނައުނެއް ބޭލުމަށް އަމުރުކުރާއިރު، މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމުގެ 	�

ގޮތުން، އެކަން ކުރެވެނީ މީހުންނަށް ނުފެންނަ އަދި ބަލާފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައިކަން ދައުލަތުގެ އޭޖެންޓުން 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރުން: ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައިވެސް، ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ތަނެއް ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭނީ ވަރަށް މަދު އަދި ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި، 	�

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން އަދި ސަލާމަތީ މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހު ގޮތްކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ބަލާފާސްކުރެވޭ 

މީހާއާ އެއް ޖިންސެއްގެ، ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސިއްޙީ ފަރާތަކުންނެވެ. 

އެކަށީގެންވާ ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ޗެކްސް އެންޑް 

ބެލެންސްގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ، އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޒާތީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހައްޤު ދެމެހެއްޓުމާއި އިންޓެލިޖެންސަށް 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ އުސޫލު އެއްހަމައެއްގައި 
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275   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، “އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް މީޓްސް ވިތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އޯވަރ އެލިގޭޝަންސް އޮފް މިސްޔޫސް އޮފް އޮތޯރިޓީ ޓު ސްޓްރިޕް ސާރޗަ”، 3 އޮކްޓޯބަރ 2013. 

https://www.hrcm.org.mv/news/page.aspx?id=166#:~:text=Human%20Rights%20Commission%20of%20the%20Maldives,- ީލިބެންހުރ
Site%20map%20%7C%20Contact&text=Strip%20searching%20is%20only%20permissible%20by%20consent%20of%20the%20

detainee,of%20someone%20the%20detainee%20trusts.&text=That%20there%20be%20an%20additional,to%20conduct%20a%20
strip%20search )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.

ޔޫ،އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރެރިޒަމް،” ސ.63.  276
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ބަލާފާސްކުރާ އޮފިސަރުންގެ މިންތި: ހުއްޓުވާ ބަލާފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާއިރު އަންހެނުން ބަލާފާސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އަންހެން 	�

އޮފިސަރުން ތިބިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. 

އާއްމު ސަލާމަތީކަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަސްކަރިއްޔާއަށް އެދުމުން، އަދި ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަލާފާސްކުރުމުގައި އެފަރާތުން ޝާމިލުވެއުޅުމަކީ އެކަމުން ހާއްސަ 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ފެންމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަސްކަރިޔާގެ ފަރާތުން އާއްމުން ބަލާފާސްކުރާނަމަ، އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ ތަމްރީނަކާއި 

އިރުޝާދެއް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެކެވެ. 

3.1.3 ގޭގެއާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުން

މުއައްސަސާތަކުން ނިރުބަވެރި ކުށަކާއި ގުޅިގެން ޝައްކު ކުރެވޭ ތަންތަން ހޯދުމަށްޓަކައި ގޭގެއާއި، އޮފިސްތަކާއި ގުދަންތައް ބަލާފާސްކުރުމަކީ ނިރުބަވެރިކަން 

ހުއްޓުވުމަށާއި ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަބަބަކާއި ނުލާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރު 

ކުރުމުން މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ވަގުތަށް ނުބަލައި އައުމާއި އެންގުމަކާއި ނުލާ ވަނުމާއި އަދި 

ހެދިފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބަލައި ފާސް ކުރެވޭ ގޭގޭގައި އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި އުނދަގޫތައްވުމުގެ ފުރުސަތު 

އޮވެއެވެ. ކުރިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މީހުންގެ ހައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމާއި މީހުން ދިރިއެޅޭ ތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ވާހަކަ ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.277 އެހެންކަމުން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނިކުމެދާނެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ތަކަށް ބަލައި، މީހުންނަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އަންގާދިނުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެން އޮފިސަރުންނާއި ފިރިހެން އޮފިސަރުންނަށް ޖެންޑާ-ސެންސިޓިވް 

ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން: 

)ހ( އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ފާސްކޮށް، މީހެއްގެ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން އަތުލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. 

)ށ( ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ލިބިދާނެ ނުރައްކާތެރި ގެއްލުމަކުން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު 

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަދެގެން 

ނުވާނެއެވެ. 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވާގޮތުން، ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލަ ތަނެއްގައި ހުރިނަމަ، 

އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ފުލުހުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، 47 ވަނަ މާއްދާ.   277
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ބެލެވޭގޮތުގައި، ތަރައްގީ ވެފައިވާ ހިސާބެއްގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު މުއައްސަސާތަކުން 

ނިންމާފައި ވަނީ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރިޔަށް އޮތްތާ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ 

ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފާނެކަމަށް 

ޝައްކު ކުރެވޭ ތަންތަނުގައި މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރުމަށެވެ. 

ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސް ކުރުމުގައި މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

އޮފިސަރުން ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 70

ވަނުމުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި ވާގޮތުން އަމިއްލަ 

ތަނެއްގައި މަޑުކުރެވޭނީ ނުވަތަ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރެވޭނީ އެކަން ކުރަން އެކަށޭނަ މިންވަރެއްގެ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ.278 މީގެއިތުރުންވެސް މި މާއްދާގައި ވާގޮތުން، 

އަމިއްލަ ތަނަކަށް ފުލުހުންނަށް ވަދެވޭނީ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކު އެތަނެއްގައި ވާކަމަށް 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއިއެކު، އެ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ 

ރޭންކެއްގެ ފުލުހެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ؛279 ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ލިބިދޭ 

ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، އެ ތަނަކަށް އެ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު ވަނީ ކޮން މަޤްސަދެއްގައި ކަމާމެދު އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އޭނާ 

އެތަނަށް ވަނީ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްގައިކަން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.280

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ގެދޮރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ މިންތީގެ އަސަރުތަކަށް ބަލާއިރު، އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އުސޫލުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި 

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ދެމެދު ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅެން އެބަޖެހެއެވެ.

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 ގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން:

)ހ( މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ހޯދޭ ތަކެތި އަތުލައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ށ( ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ވަގުތުން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަތުލެވޭ ނުވަތަ 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ ޝަރީޢަތުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 ގެ މާއްދާ 49 ގައި ވާގޮތުން، ނިރުބަވެރި އަމަލެއްގައި ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ މާލީ މުއާމަލާތްތައް، އަމިއްލަ ތަކެތި 

އަދި އަމިއްލަ ތަންތަންވެސް، މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ )މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އަމުރު( ދަށުން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެއެވެ.281 މި މާއްދާއާއި 

ގުޅިގެން، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ބޭނުންކުރާ ފޯނާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ ތަކެތި އަތުލާ، އަޑުއަހައި، ބަލައި، ރެކޯޑު ކުރުމުގެ ބާރު އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.282 

މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް ނިރުބަވެރިކަމާ ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގައި މުހިންމު ކަންކަމަށްވާއިރު، މިހުރިހާކަމެއްގެ ތެރެއިންވެސް އިދާރާތަކުން ވިސްނާލަންޖެހޭ 

މުހިންމު ކަމަކީ، ފަރުދެއްގެ ޒާތީ ކަންކަމާއި، އާއިލާއާއި، ގެދޮރާ، ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލުމަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނެންޓް އޮން ސިވިލް 

އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް( ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އޭ.ޓީ.އޭ. ގެ 54 ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުންނަށް ދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި:

)ހ( ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މީހަކު ހުއްޓުވައި، ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރުން؛

)ށ( މޮނިކޮން އަމުރެއް ރައްދުކުރުމައްޓަކައި، ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަނަކަށް ވަދެ، އެމީހަކު ހޯދުމަށް އެތަނެއް ބަލާ ފާސްކުރުން 

)ނ(އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ އެޑްރެސް ނޫން އެޑްރެހަކަށްވެސް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް އެތަނެއްގައި އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުން

)ރ( މޮނިކޮން އަމުރެއް އެމީހަކަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ރައްދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ވަގުތުގައި، އެމީހަކު ހުރި ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، 

އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރުން. 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 2016، 29 މާއްދާގެ )ށ(  278

އިބިޑް. 29 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  279

އިބިޑް. 29 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  280

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015، 29 ވަނަ މާއްދާ.  281

އިބިޑް. 50 ވަނަ މާއްދާ.  282



71ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ގެއަކަށް ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ވަދެ ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.383 އެކަމަކީ އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވޭކަމެކެވެ. އެހެނީ، އެކަށިގެންވާ ވަގުތެއް ނޫން އެހެން ވަގުތެއްގައި ހުއްޓުވާ ބަލާފާސްކުރުމުން އެކަން ރައްދުވާ 

މީހާއަކީ އިޖްތިމާއީގޮތުން ބާކީކޮށްލެވޭ މީހަކަށްވެ، އަދި އާއިލާގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް އެކަށީގެންނުވާ ބިރުވެރިކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމެއް ކަމުގައި 

ވާތީއެވެ. ގެއެއް ބަލާފާސްކުރުމުން އެ ގެއެއްގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން ގެއްލި، ނާޒުކުރު ހާލަތައް ވެއްޓި ސަލާމަތްކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދެކެވި އަދި ބިރުހީވުމަށް 

މަގުފަހި ކޮށްފާނެއެވެ. ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބިރުދެއްކުމާ އެކުވުމުން، މިސާލަކަށް، ޖިންސީބަހުގެ އަނިޔާތައްކުރުން، އެފަދަ ކަންކަމަކީ ގޭގެ ބަލާ 

ފާސްކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް އޭގެ އަސަރުކުރާ ކަންކަމެވެ.284

އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އޭޖެންސީތަކުން ހިފަހައްޓާ ބަލާފާސްކުރުން ގޭގޭގައި ކުރިއަށްގެންދާއިރު އެކަންކުރަންވާނީ، މިސާލަކަށް ގޭގައި އަންހެނުންނަށް 

ތިބެވޭ ސަރަހައްދުތައް ވަކިކުރުމާއެކު، މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއެކު، ދީނީ އަދި ސަޤާފީ ކަންކަމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދީގެންނެވެ.285 ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި ހަތަރު ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ ތެރެއިން އެއް ރެކޮމެންޑޭޝަންގައި، 

ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ވީޑިއޯކުރުން މަޖުބޫރުކުރުވުމަށާއި، ރެއިޑްތަކުގައި އެތެރެއަށް ވަނުމާއި ބަލާފާސްކުރުމުގައި ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އެޕްރޯޗެއް 

ގެންގުޅުމުގެގޮތުން ދެ ޖިންސުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިކުރުވުމަށާއި، އަދި އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރު ބަލާފާސްކުރުމުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް 

ލަފާދީފައިވެއެވެ.286 

އާލާތްތައް 

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް، ވަރކިންގް ގްރޫޕް އޮން ޕްރޮޓެކްޓިންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވައިލް 	�

ކައުންޓެރިންގް ޓެރަރިޒަމް، ބޭސިކް ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިފަރެންސް ގައިޑް، ދަ ސްޓޮޕިނގް އެންޑް ސަރޗިންގް އޮފް ޕަރސަންސް، 

މާރްޗް 2014 

ލަންޑަން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ޕޮލިސް “ސްޓޮޕް އެންޑް ސަރޗް އޮފް ޕީޕަލް އޮފް ޑިފެރެންޓް ޖެންޑަރ ޓު ދި ސަރޗިންގް އޮފިސަރ” 	�

3.2 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި، ހެކިވެރިން އަދި ޝައްކުކުރެވޭ 

އަންހެނުން އިންޓަވިއުކުރުން 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި، ހެކިވެރިން އަދި ޝައްކުކުރެވޭ އަންހެނުން އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރެއް އެކުލަވާލުން މުހިންމުވަނީ، 

ފުރަތަމަކަމަކަށް، އެކަން އެގޮތަށްކުރުމުން ނިރުބަވެރި ކުށްތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި އަދި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ 

މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްދޭތީ އާއި، ދެވަނަކަމަކަށް، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ނުވަތަ އެކަމުގެ ހެކިވެރިއަކަށްވާ 

ފަރާތެއް ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަލުން ޝިކާރައަކަށް ވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އެމީހުންގެ އާއިލާއިން ނުވަތަ މުޖުތަމައުއިން އެމީހުން ބާކީކޮށްލުން 

ނުވަތަ އެމީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފަން އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށެވެ. 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިން މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީފާނެ ސަބަބުތަކާއި އަދި އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ 

ކަންކަން އިންޓަވިއު ކުރާ މީހާއަށް އެނގެންވާނެއެވެ.

އިބިޑް. 56 ވަނަ މާއްދާ.  283

ފިއޮނިއުއާލާ ނީ އެއޮލައިން، “ކްލޯސް އެންކައުންޓަރޒް އޮފް ދަ ފީމޭލް ކައިންޑް އިން ދަ ލޭންޑް އޮފް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް” އިން ‘ޖެންޑަރ، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ، އެންޑް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް: ހިއުމަން ރައިޓްސް   284

ޕަރސްޕެކްޓިވްސް’، މާގަރެޓް ސެޓަރތްވައިޓް އެންޑް ޖޭން ހަކަރބީ، އީ.ޑި.އެސް. )އެބިންގްޑަން، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމް، ރޫޓްލެޖް، 2013( ސ. 243.
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com/politics/hrcm-questions-police-conduct-in-raid-of-ex-defence-ministers-apartment-100407 )އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 72

އެ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް، ނުވަތަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމައް ނަމަވެސް ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރާ 

މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވިދާނެ އެތައް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ:

އާއްމުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް، އަންހެނުންނަށް ޢަދުލު އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް އޮތް ހަމަހަމަ ހައްޤާއި، ހަމަހަމަކަމާއެކު 	�

ކުށްތަކުގެ ތަހުޤީގު ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުންދިނުމަށް އޮތް ޒިންމާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންހެނުން ހޭޅުންތެރިކުރުވުން؛ 

މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނޭދެވާކަމަކަންކަމުން އަންހެނުން ރައްކާތެރިކުރަން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭގޮތުން 	�

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން؛

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެބައެއްގެ ބަސް ބޭނުންކުރުމަށް ރިއާޔަތްކުރުން 	�

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތް، ނުވަތަ ހެކިވެރިޔާ، ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވެހުރެ، ހިތްހަމަޖެހިގެން އިންޓަވިއުދިނުމަށް 	�

ފުލުސް އޮފީސް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އިންޓަވިއު ހިންގިދާނެތޯ ބެލުން 

ލިޔަންކިޔަން ނޭންގުން 

 ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާގުޅެގޮތުން އެނގޭ 

މިންވަރު މަދުވުން 

ޝިކާރައަކަށްވާ އަންހެނުން އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީސްތަކަށް ނުވަތަ ހެކިވެރިންގެ 

ބަޔާން ނެގުމަށް އާއްމުކޮށް ދާ އެހެން ތަންތަނަށް ދިއުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ އިޖްތިމާއީ 

އަދި ސަޤާފީ އާދަކާދަ 

 ބާރެއްނެތްކަމުގެ އިހުސާސެއްވުން އަދި އިންސާފު ހޯދިދާނެކަމަށް އޮތް

 އިތުބާރު ކުޑަވުން

އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ މުޖުތަމައުއިން، ނުވަތަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ އަނިޔާ ދިން މީހުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މުއައްސަސާތަކުން 

އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވުން 

 ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމާއި، ޤާނޫނީ، އަދި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ

 ދާއިރާގައި ތަމްސީލުކުރާ އަންހެނުން މަދުވުން

އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންނާވެސް ގުޅުންހުރި ކަންކަންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 

އެކަންކަން ބޮޑަށް ގުޅެނީ އަންހެނުންނާއެވެ:



73ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

މުޖުތަމައުގެ އިސް ވެރިންނާއި، ދީނީ އަދި ސަޤާފީ މުއައްސަސާތަކާ، މުޖްތަމައުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ އަންހެނުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 	�

ބޭނުންޖެހިއްޖެނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން	�

މުޖުތަމައުގެ އިތުބާރުހިފޭ މީހުންނާ ރަނގަޅު މުއާމަލާތެއް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމުން އެހީތެރިކަން ލިބިދާނެކަމެކެވެ.	�

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ ހެކިވެރިން، އެމީހުންގެ އާއިލާ މީހެއް ގެއްލިގެންދިއުން، ނުވަތަ އެމީހުންނަށް އަނިޔާއެއް ލިބުންފަދަ އެމީހުންގެ 

ދިރިއުޅުމާއި މުޖުތަމައުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއްކޮށްފައިވާ އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވާ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް 

ހެކިބަސްދެއެވެ. ހުރިހާ ހެކިވެރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީގު އަދި ދައުވާކުރުމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭވަގުތު ނުވަތަ އުޅުމައްފަހު 

ކޮންމެވެސް ނުތަނަވަސްކަމެއް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.287 އެހެންކަމުން، ތަމްރީނު މޮޑިއުލްތަކާއި، މަގުދައްކައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި މިންތީގެ ނަޒަރެއް 

އެކުލަވާލުމާއި، ފުރަތަމަ އިޖާބަދޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވުމާއި، ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް އިންޓަވިއު ކުރުމާއި، ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަދި 

ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ވާ އަންހެނުން ހިމެނޭ ތަހުޤީޤުތައްކުރުމާއި ދައުވާކުރުންފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޝިކާރައަކަށްވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހައްޤުގެ މަގު 

ބޭނުންކުރުން ހަރުދަނާކޮށް، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކަށަވަރުކުރެއެވެ.288 

3.2.1 އަންހެން ހެކިވެރިން އިންޓަވިއުކުރުން 

ފުރަތަމަފަރަހަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރިއިރު ފިރިމީހާއާއެކު ދަތުރުކުރި ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ވަނީ ފަހުން، ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން، އެހެން 

ޖިހާދީންނާއި ކައިވެނިކޮށްފައެވެ.289 އެކަންކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރެއިން ބައެއްމީހުންގެ އާއިލާވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ނުވަތަ އެމީހުންވަނީ އެސް.ޖީ.ބީ.ވީ 

)ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ(ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި، އިންޓަވިއުކުރެވޭ އަންހެންމިހާއަށް އިންޓަވިއުކުރެވޭ ތަނުން 

ޖެހިލުންވުން، ނުވަތަ ފާޅުކަމާއެކު ވާހަކަދެއްކުމުގެ އިތުބާރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެމީހުންގެ ކިބައިން ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސަށް ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ފިރިހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންނަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް ވާސިލުވެވޭ މިންވަރާއި، އިންސާފަށް 

ވާސިލުވެވޭ މިންވަރު ދައްވުމަކީ އިތުރަށް ޖެހިލުންވުމާއި ވަލްނެރަބްލް ކަމުގެ އިހުސާސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންކަމެވެ. އޭގެއިތުރުން، އިޤްތިޞާދީ އަދި 

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ މީހުންނަށް ވުމާއި، ތައުލީމު އުނގެނުމަށް 

ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް 

އެމީހުންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު 

ދަށްވެދާނެއެވެ.290 

ބިރުދެއްކުން ހިމެނޭ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ 

އިތުރަށް، ތަހުޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ދެވަނަ 

ފަހަރަށް ޝިކާރައަކަށްވުމުން ދުރުހެލިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖިންސީ އަނިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް، ނިރުބަވެރި ޖަމާޢައްތަކުގެ އަނިޔާގެ 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި ހެކިވެރިންނަކީ ދެވަނަ ފަހަރަށް 

ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ބައެކެވެ.292 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮދް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިްސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް”، ސ.72  287

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/ ީގުޑް ޕްރެކްޓިސް 21، “ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް”. ލިބެންހުރ  288

 Framework%20Documents/GCTF%20Good%20Practices%20on%20Women%20and%20CVE.pdf?ver=2016-03-29-134644-853
)އެކްސެސްކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020ގައި(

ރޮބިން ރައިޓް، “ދަ ޑޭންޖަރަސް ޑްރެގްސް އޮފް އައިސިސް.”  289

ޕީނަލް ރިފޯމް އިންޓަނޭޝަލް އެންޑް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ، :ވިމެން އިން ޑިޓެންޝަން: އަ ގައިޑް ޓު ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް މޮނިޓޮރިންގް،” )ލަންޑަން، 2015، ސ. 9  290

https://maldivesindependent.com/ ީއެލީޖްޑް މޯލްޑިވިއަން ޖިހާދީސް ކްލިއާޑް އޯފް ދެއާ އިންޓެންޓް ޓު ޖޮއިން ޓެރާ ގޮރޫޕް،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް، އޮކްޓޫބަރު 23، 2017. ލިބެންހުރ“  291

crime-2/alleged-maldivian-jihadis-cleared-of-intent-to-join-terror-group-133542 )އެކްސެސް ކުރީ 14 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕްންސަސް ޓު ޓެރެރިޒަމް،” ސަފްހާ 70.  292

އިންޓަވިއުއެއްގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ 

އެޖެންސީތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އެއްވެސް 

ގޮތަކުން ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތަށް ބިރުދައްކައިފިނަމަ، 

އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ހެކިދޭ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ދޭ 

ހެއްކާއި، ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާން ތަފާތުވެދާނެއެވެ. 

އަދި އެކަމަކީ ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް 

މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމެއް 

ނޫނެވެ.291



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 74

މީހާ ނުވަތަ ހެކިވެރިޔާގެ މިންތިއާއި، ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން އެ ނުރައްކާ އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، ފިރިހެން ފުލުހުން، ގަސްދުގައި ނުވަތަ 

ގަސްދުގައިނޫންގޮތުގައި ނަމަވެސް، އަންހެން ހެކިވެރިންނާ ސުވާލުކުރާ ރުޅިވެރިގޮތާ ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން އަލުން ޝިކާރައަކަށްވެގެންދެއެވެ.293 

އިންޓަވިއު ކުރާ މީހާ އިންޓަވިއުކުރެވޭ މީހާގެ ރުހުމަށް އެދި، އޭނާގެ ފަރާތުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކުރާނީ ކިހިނެއްކަމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 

ބޭނުންކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަންގަންވާނެއެވެ. 

ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޓޯޗަރ، އެންޑް އަދަރ ކްރުއެލް، އިންހިއުމޭން، އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމްނަޓްގެ ތަހުޤީޤީ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ 

މޮޑެލްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން، އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިން އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި އިންޓަވިއުކުރާ ފަރާތުން:

ތެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، ހަޤީޤަތުގައި ކަންހިގާދިޔަގޮތާއި ބަރޯސާވެވޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 	�

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ހެއްކެއް އިންޓަވިއު ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްކުރަންވާނެއެވެ. 	�

އެ ހެއްކަށް ބިނާކޮށް އިންޓަވިއު ރާވާ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. 	�

ސުވާލުކުރުމުގައި، ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާ ސުވާލުކުރުމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް، ހަމަހަމަ އަދި އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ މިޒާޖެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. 	�

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ މިހާ އާއި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަށްވާނެއެވެ. 	�

އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތުން މިނިވަންކަމާއެކު، ހުރަހެއްނެތި އޭނާގެ ނަޒަރުން ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ކިޔައިދިނުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 	�

ކަނުލާ އަޑުއެހުމާއެކު، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސުވާލުތައް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 	�

ކުރިން ލިބިފައިވާ މަޢުލުމާތާ ހެއްކާ، އިންޓަވިއުދޭ ފަރާތުން ހިއްސާކުރާ ކަންކަން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކި ދިރާސާކުރާށެވެ.294	�

އިންޓަވިއު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ހެކިވެރިންގެ ސަލާމަތްކަށް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނަމަ ހެކިވެރިން އިތުބާރާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު 

ބޮޑެވެ. އިންޓަވިއުގެ ކުރިން، ނުވަތަ އިންޓަވިއު ހިންގާ ވަގުތު ނުވަތަ އޭގެ ފަހުންވިޔަސް ހެކިވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންނުދެވިއްޖެނަމަ އެމީހުންގެ ފަރާތުން، ހާއްސަކޮށް މުޖުތަމަޢުއިން ބާކީކޮށްލުމާއި 

އެމީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފުމުގެ ބިރު ބޮޑަށް އޮތް އަންހެނުންގެ ފަރާތުން، އެއްކުރެވޭ ހެކީގެ އަދަދަށް އަދި ފެންވަރަށް އޭގެން އަސަރުކުރުމަކީ 

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ހެކިވެރިންދޭ ބަޔާންތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް، އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މިހާރު އޮތް 

ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު ތަހުޤީގުކުރާފަރާތުން ހެކިވެރިޔާއަށް ސާފު އިބާރާތުން ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަށަވަރުކަމާއެކީ ނުދެމެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ޔަގީންކަން އެމީހުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ހެކިވެރިންގެ ހާލަތުގައި، ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮފެޝަނަލެއް އެތަނުގައި ހުރެގެން 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ދުޅަހެޔޮ އަދި ހަރުދަނާކަމާއެކީ ސުވާލުކުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމެއްކަން ތަހުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނގެންވާނެއެވެ. 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފާރާތް/ހެކިވެރިޔާ ގެ ހެކިބަހާއެކީ، އެކަމަށް ބާރުދޭ އަނިޔާއާއި ޓްރޯމާގެ )ޖިސްމާނީ( ލިޔެކިޔުންތައް އެއްކުރެވޭކަންވެސް ތަހުޤީޤުކުރާ 

ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ބަޔާނެއް ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

އޭގެއިތުރުން، އަންހެން ޤާނޫނީ އޮފިސަރުންނާއި، ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ނެގުމާއި، ތަމްރީނުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓުމަކީ އަންހެން 

ހެކިވެރިންގެ އިންޓަވިއުތައް ކުރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖަސްޓިސް ފޯ ވިކްޓިމްސް: އޮން ދަ ޔޫސް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ ޑިކްލެރޭޝަން އޮފް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް ޖަސްޓިސް ފޯ ވިކްޓިމްސް އެންޑް އެބިއުސް އޮފް ޕަވަރ،”   293

1999. ސަފްހާ 9. ލިބެންހުރީ https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 10 ޑިސެމްބަރު 

2020 ގައި(.

 ،)A/71/298( ،”ްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ، “އިންޓެރިމް ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސްޕެޝަލް ރެޕޯޓުއަރ އޮން ޓޯޗަރ އެންޑް އަދާ ކްރުއެލް، އިންހިއުމެން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމެންޓް އޯ ޕަނިޝްމެންޓ  294 

ޕެރަ. 48. ލިބެންހުރީ https://undocs.org/en/A/71/298 )އެކްސެސް ކުރީ 15 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.



75ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

3.2.2 ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުން

ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި، އެފަރާތްތައް ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި އެފަރާތާއި ޖަމާޢަތާއި އޮތް ގުޅުން އެނގުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު 

ކަމެކެވެ. ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން އަންގާދިނުމާއިއެކު، އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާގޮތް ރަނގަޅު ކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއިމެދު އޮތް އިތުބާރު 

އިތުރުވެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެފަރާތަކަށް މަޖުބޫރުކޮށް ނުވަތަ ގަދަކަމުން މަޢުލޫމާތު 

ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 2008 ގެ ދަށުން މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތަކެއް ވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ވާގޮތުން ހަނުހުރުމަކީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ.295 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާއި 

ދެކޮޅަށްވިއަސް ޝަރީއަތުގައި ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ހައްޤު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.296 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާއާއި 57 ވަނަ 

މާއްދާގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާގޮތުން، މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު އިންސާނުންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ. އަދި 

އެއްވެސް މީހަކަށް، ރަހުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެނެއް 

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާލަތެއްކަމުގައި ވިއަސްމެއެވެ. މިސާލަކަށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 

ކަމުގައި ވިއަސްމެއެވެ.297 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 255 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )12( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފިޔަވަޅުތައް 

އަޅާއިރުވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން، މި މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް 

ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހަމައެގޮތުން އަނިޔާކުރުމަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލުގެ ގާނޫނު، 

އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނު އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާނެ ކުށެކެވެ.298 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، ޤާނޫނީ 

ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޖިނާއީ ބޮޑެތި 

މައްސަލަތަކުގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ނަމަ، އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ 

ވަކީލަކި ޢައްޔަން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއެލް، އިންހިއުމެން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް 

ޕަނިޝްމެންޓް، 1984 )ސީ.އޭ.ޓީ( ގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން އެފަދަ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަންނަ އަމަލުތައް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެއެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގައި، ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު: )ށ( ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވާކަން އެ މީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލަސްކުރުމެއް ނެތި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި، އެ މީހަކު އެ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ނުވަތަ 

ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލައެއް ނިމޭންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ‘ފަހިކޮށްދިނުން’ މި ބަހުގެ 

ސަބަބުން ދައުލަތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ވަކާލާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާދިނުން މަޖުބޫރުވެއެވެ. އަދި ވަކާލާތުކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށް އެއްވެސް 

އުޒުރަކާހުރެ ހާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކާލާތު ދެވޭނެ އެހެންފަރާތެއް ހޯދާދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ ހައްޤު ހޯދަން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ. އަދި 

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާ )ރ( ގައި ވާގޮތުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުގައިވާ މީހާއަށް، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ލަސްކުރެވޭނީ، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން 96 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ އަސާސީ ހައްޤު ޤާނޫނުން ލިބިދިނުމަށް މި ޤަވާއިދުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގައި އިތުރަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ. މި 

ޤަވާއިދުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިންދެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައެވެ.299 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(.  295

އިބިޑް. 51 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(.  296

އިބިޑް. 255 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( )12(.  297

https://tbinternet.ohchr.org/ ީކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ، “އިނިޝިއަލް ރިޕޯޓްސް ސަބްމިޓަޑް ބައި މޯލްޑިވްސް އަންޑަރ އާޓިކަލް 19 އޮފް ދަ ކޮންވެންޝަން،” 17 އޮކްޓޫބަރު 2017. ލިބެންހުރ  298

Treaties/CAT/Shared%20Documents/MDV/CAT_C_MDV_1_5865_E.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 19 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

https://www.nipsa.in/uploads/country_ ީކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް، “ރިވިއު އޮފް ދަ ލީގަލް ފްރޭމްވާކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް،” ޖަނަވަރީ 2015. ލިބެންހުރ  299

resources_file/1247_Maldives_full_report-1.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 76

އެހެންނަމަވެސް ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދިނުމަށްފަހު، ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުނުވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.300 ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015 ގެ 

19-1 މާއްދާގެ ދަށުން، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނިރުބަވެރި އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް 

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައިވާ އަންހެނުންނަކީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ ސަބަބުން 

ޖިންސީ އަދި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އަނިޔާއަށް އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެކެވެ.301 ބިރުދައްކައިގެންނާއި މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހޯދާ ހެއްކަކީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް 

ހުށަހެޅޭނެ ހެކިތަކެއް ނޫނެވެ.302

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ، ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ، ހެކިވެރިންނާއި، ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ބަލައި އިންޓަވިއުކޮށް 

މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ފޮނުވާފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ. 

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ އަންހެން ފަރާތްތަކުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 	�

ފަރާތްތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް މިންތިއަށް ހާއްސަކަމެއް ދީގެން އިންޓަވިއު ކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިންޓަވިއު ކުރެވޭ އަންހެން ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިންޓަވިއު ކުރާ އަންހެން ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް 

އިންޓަވިއު ކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންހެނުން ހޮވުމާއި، ބޭތިއްބުމާއި 

ތަމްރީނުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެފަދަ ހާލަތެއްގައިވިއަސް، އިންޓަވިއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ 

ސަޤާފީ އާދަކާދަތަކާއި، މިންތީގެ ރޯލުތަކާ އަދި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ސަވައިވާސްގެ ބާޔަނުގެ ނާޒުކު ހާލަތައް ވިސްނަންވާނެއެވެ.

ތަމްރީން ދެވިފައިތިބި މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި، މިސާލަކަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޖިންސީ ކުށުގެ ބައިގައި އެކަންޏެއް 	�

ނޫނެވެ. ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގައިވެސް ތިބެންވާނެއެވެ. 

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިންޓަވިއުތަކަށް ޚާއްސަ ކަންކަން ނިރުބަވެރި ކުށްތަކާއި މިންތިއާއި ގުޅޭ ކުށްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި 	�

ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި، މިންތިއާއި ގުޅުންހުރި ދީނީ، ސަޤާފީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން 	�

ހިމަނައިގެން ތަމްރީން ސެޝަންތަކެއްވެސް ހިންގިދާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނަސްލީ، ދީނީ އަދި ވަކި ޤައުމެއްގެ މީހަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ 

ތަފާތުކުރުންވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ. 

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާނަމަ އިންޓަވިއު ކުރާއިރު ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް 	�

ހާއްސަ ފަރާތެއް ހުންނަން ޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ފަރާތްތަކަށް 

ދައްކަން ބުނުމަށް އިންޓަވިއުކުރާ އިދާރާތަކުން ތިބެންވާނީ ތައްޔާރަށެވެ.303

ތުހުމަތުކުރެވޭ އަންހެނުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ބަލަންވާނެއެވެ:

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުހެލިވުން: އަންހެނުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅެނީ މަޖުބޫރު ކުރެވިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. ނުވަތަ 	�

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އަންހެނުން ބައިވެރިވަނީ ޖަޒުބާތީ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ އަންހެނުންގެ 

ބައިވެރިވުންވެސް މިކަމުގައި އޮންނަނީ ހަމަ ފިރިހެނުންވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. 

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅުންހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުން ތިބުމާއިއެކު، އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ މީހުންނަކީ 	�

މަޖުބޫރުކޮށްގެން އެކަމުގައި އުޅޭ ބައެއްތޯ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ބައެއްތޯ ވަކި ކުރަން އުނދަގޫ ވެދާނެއެވެ. 

ޓެރެރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015. 23ވަނަ މާއްދާ.   300

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕްންސަސް ޓު ޓެރެރިޒަމް،” ސ. 71.   301

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، 52ވަނަ މާއްދާ.   302

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕްންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް،” ސ.71.  303



77ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި އޮންނަނީ އެމީހުންގެ ނުރުހުމުގައިކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުބެލިކަމުގައިވިއަސް، 	�

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަގުވެއްޓޭ ކަންކަމާއި 

ކުރިމަތިލާންޖެހުމާއި، އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެގެން އުޅުމާއި ދަރިންނާއި ދުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނުންނަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެމީހުންގެ 	�

ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފައިތިބި މީހުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ ގޯނާއާއި އަނިޔާލިބެމުންދާ ފަރާތަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން 

މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތްތަކާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން އެފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވެއެވެ. 

ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހްނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން އިހްސާސް ކޮށްދިނުމަށާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި އަންހެން 	�

އޮފިސަރުންނާއިތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން ތިބުމަށް ހިތްވަރުދެއެވެ. 

އާލާތްތައް

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ‘ހޭންޑްބުކް އޮން އިފެކްޓިވް ޕްރޮޒެކިއުޝަން ރެސްޕޮންސަސް ޓު ވައޮލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން އެންޑް ގާލްސް’ ގައި 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެންނުންނާ އިންޓަވިއު ކުރާނެ ގޮތާއި، އެފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި އަދި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ 

ތައްޔާރީތައްވުމާއި ޖިނާއީ އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަރުހަލާ ނިމެންދެން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ކިޔާދީފައިވެއެވެ.

ހަރަކާތް 13

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުން 19 އަހަރުގެ އަންހެނެއް )ޖާނުންފިދާ ވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފާނެ މީހެއް( ހައްޔަރު 

ކޮށްފިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ބޭބެ ވަނީ އެ އަންހެންމީހާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގައި އޭނާއަށް ތަބާވުމަށާއި 

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. މިހާރު ޤާނޫނީ އިދާރާތަކުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން:

ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެނެއްގެ އިންޓަވިއު ކުރާނީ ކާކު އަދި އިންޓަވިއުކުރާ ވަގުތުގައި އެތަނުގައި 	�

ތިބެންޖެހޭނީ ކޮންބައެއް؟

ޝައްކު ކުރެވޭ އަންހެންމީހާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިތަ ނުވަތަ ޖަލުގައިތަ؟ އޭނާ އެގޮތަށް 	�

ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ނުރައްކަލަކީ ކޮބާ؟

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާނީ ކޮންކަހަލަ މައްސަލަތަކަކާއި އަދި 	�

އިންޓަވިއުގައި އެކަމާއި ކުރިމަތިލާނީ ކިހިނެއް؟

އިންޓަވިއު ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، އިންޓަވިއުގެ ތެރޭންނާއި، އިންޓަވިއުގެ ފަހުން ޝައްކު ކުރެވޭ 	�

އަންހެންމީހާގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 78

3.3 ޝިކާރައަކަށްވެފައި ފަރާތަށާ ހެކިވެރިޔާއަށް ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ޤާއިމުކުރުން

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިންނަކީ ނިރުބަވެރި ކުށްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުމާއި އިންސާފުގެ މަރުހަލާގެ ފެށުމެވެ. ކުށުގެ ތަބީއަތަށް ބަލާނަމަ، މިފަދަ 

ކުށްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިން، އިންސާފުގެ މަރުހަލާގައި ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާނެ ކަމުގެ 

އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ހެކިބަސްދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކުށްކުރިމީހާގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއްގެ ފަރާތުން 

ކުރިމަތިވެދާނެ ގޯނާތަކުންނާއި، ބިރުދެއްކުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަމުގައި ގަބޫލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

އިންސާފުގެ މަރުހަލާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކީ މަސައްކަތްކުރާ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނީ އަމިއްލަ 

ފަރުދުންގެ އަދި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތައް ބަލާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި މިންތިއާއި، އުމުރާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި، ކުށުގެ ތަބީއަތަށް 

ބަލަންވާނެއެވެ. 

އަމާޒަކަށް ވާންވާނީ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކަށް އޮތް ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކުޑަކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް އޮތް ނުރައްކާ އެކީގައި ފިލައިގެން ނުދާނެކަން 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ ކުރިންނާއި، ހެކިބަސްދޭވަގުތުގައާއި، ހެކިބަސްދިނުމަށްފަހު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ރަސްމީކޮށް ހަދާފައިވާ އުސޫލުކާއި 

ޕްރޮގްރާމުތައް ދައުލަތުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ‘ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ މެނުއަލް އޮން ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް ފޯ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ވިޓްނެސަސް އިން ކްރިމިނަލް 

ޕްރޮސީޑިންގްސް އިންވޯލްވިންގް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް’ ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، އެފަދަ އުސޫލުތައް ސިފަކުރަނީ “ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިއްރު 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ މިފަދަ ޕްރޮގޮރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ހެކިބަސްދޭފަރާތުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާތީ، ކުށްކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކުން ހެކިބަސްދޭފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަދަލުކުރުމާއި ދިރިއުޅޭތަން ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.”304 

ހެކިބަސްދޭފަރާތްތަކަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ހޯދުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިންސާފުގެ މަރުހަލާއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން އަންގާދިނުމަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.305

އަމާޒު: ވަލްނަރަބަލް ވިޓްނެސް

އޯ.ސީ.އެޗް.އާރު ޓޫލްސް އޮން ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ޕްރޮޓެކްޝަން ގައި ވާގޮތުން، ވަލްނަރަބަލް ވިޓްނަސަސްއަކީ ހެކިބަސްދިނުމުގެ ސަބަބުން 

ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވިކްޓިމްސްއާއި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކެވެ. ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުމަށް ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން 

އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ. ނާޒުކު ހާލަތު ދެނެގަނެވޭނީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތުގެ އުމުރާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، 

ޝަހުސިއްޔަތާއި، ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުރީގެ ތަޖުރިބާތަކާއި، އެކަންކަމާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރާއި، އަދި 

އެހެނިހެން ސައިކޮލޮޖިކަލް ކަންކަން ހިމަނައިގެންނެވެ. މިފަދަ ކަންކަން، ހެކިބަސްދޭފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ބަޔާނެއް ދިނުމުގައާއި، ހެކިބަސްދިނުމުގައި 

ހިތްނުތަނަވަސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމާއި، ކުށްވެރިވެފައިވާ މީހާއާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން ނުވަތަ ކްރޮސް އެގްޒެމިނޭޝަންއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައެވެ.306 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “މެނުއަލް އޮން ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް ފޯ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ވިޓްނެސަސް އިން ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޑިންގްސް އިންވޯލްވިންގް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް”، 2008. ލިބެންހުރީ   304 

 http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކޮރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރެރިޒަމް،” ސ. 75.  305

 .)ICC-01/05-01/08-974-Anx2( ”ްއިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު: “ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ ވަލްނަރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް އެންޑް ސަޕޯޓް ޕްރޮސީޖަރ ޔޫސްޑް ޓު ފެސިލިޓޭޓް ދަ ޓެސްޓިމޮނީ އޮފް ވަލްނަރަބަލް ވިޓްނެސަސ  306

ވަލްނަރަބިލިޓީގެ މާނަ ފުޅާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާއިރު ބައެއް ގްރޫޕްތަކަށް ސްޓިގްމަޓައިސް ކުރުމުން ދުރުހެލިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހެކިވެރިޔަކީވެސް ވަލްނަރަބަލް ވެދާނެ މީހެއްކަމަށް ބަލައިގަންނަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ގެވެށި އަނިޔާގެ 

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ނުވަތަ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިން، ފަދަ ވަލްނަރަބިލިޓީއަށް ރިސްކު ބޮޑު ގްރޫޕުތަކަށް އެކަށިގެންވާ ސަމާލުކަމާއި ހައްގުވެގެންވާ އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެކަމުން ދެއެވެ.



79ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

3.3.1 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ވިސްނާލުމެއް

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ޝައްކުކުރެވޭ އަންހެނުންނަށް، މި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ދެކޭގޮތްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، އެމީހުންނާ 

އެމީހުންގެ ދަރީން އެކަހެރިވެ އެކަނިވެރި ވުމުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ.307 މި ހާލަތުގައި، ތަފާތުކުރުންތަކުން ރައްކާތެރިކުރާ ފިޔަވަޅުތައް 

އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނުލިބޭނަމަ، އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިވާނެހެން ހީނުވާ ޝައްކުކުރެވޭ އަދި ހެކީންގެ ގޮތުގައި ތިބި އަންހެނުން އިތުރަށް އެކަމާ ދުރުހެލިވެ 

އަދި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުން ދުރުހެލިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/ ީއިންޓަނޭޝަނަލް ކްރައިސިސް ގްރޫޕް، “ނައިޖީރިއާ: ވިމެން އެންޑް ދަ ބޯކޯ ހަރާމް އިންސާޖެންސީ،” 5 ޑިސެމްބަރު 2016. ލިބެންހުރ  307

nigeria/nigeria-women-and-boko-haram-insurgency )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

ހަރަކާތް 14

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވިސްނާލާފައި، ހެކިބަސްދޭ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން އެކަނި ނުވަތަ އާންމުކޮށް 

ހެކިބަސްދޭ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ފެނިދާނެ ފަސް ކަމެއް ލިސްޓު ކުރާށެވެ.

ހަރަކާތް 15

ތިރީގައިވާ އިފްތިރާލީ ހާލަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާށެވެ:

“އޭ” އަކީ އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގައި ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކުން އަނިޔާކޮށް، 

ބިރުދައްކައި އަދި މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ ވިހި އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާވަނީ އިދާރާތަކުން ހައްޔަރުކޮށް އަދި ޢަދުލުގެ 

ނިޒާމާއި ގުޅިގެން ކުރީގައި އެކުގައި ހަނގުރާމަކުރަން އުޅުނު މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން އެއްބަސް ވެފައެވެ. 

“ބީ” އަކީ އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގައި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް 

ރެކްރޫޓު ކުރުވާފައިވާ ވިހި އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނެކެވެ. މެދުފަންތީގެ އޮޕެރޭޓިވް އަކާ އޭނާ ވަނީ 

ކައިވެނިކުރުވާފައި، އަދި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން އެމީހާއާއި އެކު އޭނާ އުޅުނެވެ. އުމުރުން ތިން އަހަރާ، އެއް 

އަހަރުގެ، ދެ ދަރިންނާއެކު އޭނާ ވަނީ އެ ޖަމާޢަތުން ސަލާމަތްވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ހުރީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ 

ގުޅިގެން އޭނާގެ “ފިރިމީހާ” އާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ.

އިސް އިންވެސްޓިގޭޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ތިބާއަށް ގަބޫލު ކުރެވޭގޮތުގައި “އޭ” އާއި “ބީ” އަކީ ނުހަނު އަގުހުރި 

ދެ ހެކީންނެވެ. އެމީހުންނަކީ މުހިންމު ހެކީންނަށް ވާތީ އެމީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް، އަސްލު ނޫން 

ނަމެއް ބޭނުން ކުރުން ފަދަ، ޝަރީޢަތުގައި ސްކްރީނެއްގެ ފުރަގަހުގައި އެމީހުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް، އަދި 

ހަމައެހެންމެ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ސޭފްހައުސް އަކަށް އެމީހުން ބަދުލުކުރުންފަދަ، ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު 

ތިބާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މި ފިޔަވަޅުތަކުން “އޭ” އާއި “ބީ” އެއްހަމައެއްގައި ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ކަމާމެދު، އަދި ހެކިވެރިން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ތެރެއިން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އުނދަގޫތަކަކީ ކޮބާކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރާށެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 80

ޢަދުލުގެ ކަމާކެމީގައި ބައިވެރިވެ ނިރުބަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާ އެކަށީގެންވާވަރަށް 

އެހީތެރިކަންދޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ. ނިރުބަވެރި މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ފެށުމުން، ހެކިންގެ އުމުރު، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން، އަދި ސަޤާފީ ފަސްމަންޒަރަށް ރިޔާއަތްކޮށް ޖެންޑަރ-ސެންސިޓިވް އެސެސްމަންޓެއް ދައުލަތުން ހަދަންވާނެއެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކައުންސިލް )އެޗް.އާރް.ސީ(އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

ނަޒާހަތްތެރިކަން، ޒާތީ ކަންކަން އަދި އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރ ގެދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ ލާޒިމު ކަންކަމެވެ.308

ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ، އެކަކު އަނެކަކު ދަނެފަރިތަ، ކުޑަ އާބާދީއަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، ހެކިވެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ 

ނިޒާމަށް ވަނީ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ނުރައްކާތަކަށް ބިރުން، އެމީހުންނަށް ފެނުނު ކުށްތަކަށް، ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް މީހުން 

އިންކާރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެވިޑެންސް ބިލުގައި ހެކިބަސް ދިނުމާ، ހެކި ދެއްކުމާ، ހެކި ހޯދުމާ، ހެކި ވިލަރެސްކުރާނެ މިންގަޑުތަކާ، 

ހެކިބަސް ހޯދުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އަދި ހެކިވެރިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.309

މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ތަހުގީގީ މަރުހަލާގެ ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައިވެސް އޭނާއަށް ހިމާޔަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ހެކިވެރީންނަށް ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއްގެ ސަބަބުން، 

ހެކިވެރީންނަށްވެސް އެމީހުންނަކީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ހެކިވެރިއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ވަކާލާތުގައި އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެއާއެކު ގާޒީ އަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ 

އަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ސުވާލުކުރުމުގައި އެ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ ފިރިހެންމީހާގެ ޝަހުސު އިނގޭފަދަ 

ގޮތްތަކަށް ސުވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ގާޒީއަށް އެ ސުވާލު ބާތިލު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ހެކިބަސް ދެވެންވާނީ ސިއްރުގައި، މިހާރުވެސް ސިއްރު ހެކިވެރީން 

ހެކިބަސް ދޭފަދައިން، ހަމަ އެގޮތަށެވެ.310 ހަމައެއާއެކު، ހެކިވެރީން ހިމާޔަތްކުރަން ހަދާނެ ގޮތްތައް، އޭގެތެރޭގައި ހެކިވެރިޔާ ހުރި ތަން ސިއްރު ކުރެވެނީ އެ 

މައްސަލަ ނިންމަވާ ގާޒީއަށް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭންގުން ހިމެނޭގޮތަށް، މި ބިލުގައި ހިމެނިގެންވާނެއެވެ. ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، 

ތަހުގީގުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި އަދި ތަހުގީގު ހިންގާވަގުތުގަޔާއި ތަހުގީގު ނިމިގެންވެސް ހެކިވެރިޔާގެ ޝަހުސު ހިމާޔަތަކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.311 ހެކިވެރިޔާއަށް 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލުގެ ލެވެލް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ހެކިވެރިޔާގެ ގެދޮރަކީވެސް ސަރުކާރުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ތަނެކެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

ބަޔާންކުރާގޮތުގައި އަނބުރާ އަންނަ ނިރުބަވެރިންނަށް ހެކިވެރިޔާ ހިމާޔަތްކުރުމާ އިއުތިރާފުވުމުގައި ޑީލްތައް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ، އިއުތިރާފުވުމުގެ 

312 ހައްލުކުރުމަށް މުހިއްމު އަސަރުތަކެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ.313  އެއްބަސްވުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އައު ކަމަކަށް ނުވާއިރު، ހެކި ނެތުމުގެ މައްސަލަ

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާތަކުން އެނގޭ ކަމަކީ ހެކިބަސް ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް 

އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމުކަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އަންހެނުންނަކީ ނުރައްކަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަދި ނިރުބަވެރި 

ޖަމުޢިއްޔާ ތަކާ ހުރި ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ވުމުން، ވަލްނަރަބަލް ހެކިވެރިން 

A/ ”،ްއެޗް.އާރް.ސީ، “އެނުއަލް ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް  ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ރިޕޯޓްސް އޮފް ދަ އޮފިސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ އެންޑް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލ  308

HRC/12/19، ޕެރަ. 34. ލިބެންހުރީ https://undocs.org/A/HRC/12/19 )އެކްސެސް ކުރީ 14 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

https://avas.mv/en/29354#:~:text=Maldives%20 ީމޯލްޑިވްސް ޓޭކްސް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ސްޓެޕްސް އިން ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން،” އަވަސް، 11 ފެބްރުއަރީ 2017. ލިބެންހުރ  309

however%2C%20has%20no%20such,keep%20the%20witnesses%20from%20harm. )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

 https://edition.mv/news/2329 ީއައިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް، “ގަވަރމެންޓް ލޮބީސް ނިއު އެވިޑެންސް ބިލް އޮފޮރިންގް މޭޖަރ ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން،” ދަ އެޑިޝަން، 9 ފެބްރުއަރީ 2017. ލިބެންހުރ  310

)އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

“މޯލްޑިވްސް ޕާލިމެންޓް އެކްސެޕްޓްސް އެވިޑެންސް އެކްޓް،” އަވަސް 13 ފެބްރުއަރީ 2017. ލިބެންހުރީ https://avas.mv/en/29511 )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(؛ “ލޯމޭކާސް ހެއިލް   311

https://maldivesindependent.com/politics/lawmakers-hail-long- ީލޯންގް އެވެއިޓެޑް އެވިޑެންސް ބިލް،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް، 15 ފެބްރުއަރީ 2017. ލިބެންހުރ

awaited-evidence-bill-128786 )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

https://maldivesindependent.com/ ީއެލީޖްޑް މޯލްޑިވިއަން ޖިހާދީސް ކްލިއާޑް އޯފް ދެއާ އިންޓެންޓް ޓު ޖޮއިން ޓެރާ ގްރޫޕް،” މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް، 23 އޮކްޓޫބަރު 2017. ލިބެންހުރ“  312

crime-2/alleged-maldivian-jihadis-cleared-of-intent-to-join-terror-group-133542 )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

https://edition.mv/ ީމުހަންމަދު ވިޝާމް، “ބޮމްބް މޭކަރ އިން މޯލްޑިވްސް ބޯޓް ބްލާސްޓް އަންޑަރ ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން،” ދަ އެޑިޝަން، 14 ޖޫން 2016. ލިބެންހުރ  313

 rome/119#:~:text=Former%20president%20Ahmed%20Adheeb%20Abdul,speedboat%20in%20September%20last%20year 
)އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.



81ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ޖިސްމާނީ ރައްކާތެރިކަމާ އަދި އޭގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ އެހީ އަށް ވާސިލުވުން 

ހިމެނޭގޮތަށް ވަށާޖެހިފައިވާ އެޕްރޯޗެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޢަދުލުގެ އުސޫލުތަކުގައި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންގެ، ހާއްސަކޮށް ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 

ހޯދުމަށް، ޤައުމީ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި ހައްޤުތައް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހިމެނިފައިވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެކެވެ. ޖިނާއީ 

އުސޫލުތަކުގައި ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލިޔުންތައްވަނީ ބިނާކުރެވިފައެވެ.

ނަފްސާއީ-އިޖްތިމާއީ އަދި އާއްމު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ހެކިބަސް ދިނުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދީ، އަލުން ޓްރޯމަޓައިޒްވުމުގެ ރިސްކު ކުޑަކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން، ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވަލްނަރަބަލް ހެކިވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

އާލާތްތައް: ވަލްނަރަބްލް ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންތައް 

2005ވަނަ އަހަރު އީކޮސޮކްއިން ބަލައިގެންފައިވާ، ޔޫ.އެން. ގައިޑްލައިން އޮން ޖަސްޓިސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް އިންވޯލްވިންގް ޗައިލްޑް ވިކްޓިމްސް 

އެންޑް ވިޓްނަސެސް އޮފް ކްރައިމް ގައި ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކި މާއްދާތަކާ ގުޅުންހުރި އުސޫލުތައް ހިމެނިފައިވާ 

އާއްމު އޮނިގަނޑެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.  

ހަރަކާތް 16

ރިސްކެއް އޮތް ހެކިވެރިންތަކެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ހެކިވެރިއެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ ވަނަވަރާއި އެޑްރެސް 

ސިއްރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ފެންނަގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅިދާނެތަ؟ އެކަންކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކަކީ 

ކޮބާ؟ ހެކިވެރިޔާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާނުލާ ހެކިބަސްދީފިނަމަ 

އޭނާއަށް ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެދާނެ ސީރިއަށް ގެންލުމަކަށްޓަކާ ކޯޓަށް އެފަދަ ހަމައެއްގެ ފިޔިވަޅެއް އަޅަން 

އަމުރުކުރެވިދާނެތަ؟ 

އަންނަނިވި އިފްތިރާލީ ހާލަތަށް ބަލާލާށެވެ:

“ވ1” އަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކުން ވަގަށްނަގާ، ޖިންސީ އަދި ގެވެށި ބޭނުންތަކަށް ދެ އަހަރުވަންދެން 

ގެންގުޅެފައިވާ އަންހެނެކެވެ. މިހާރު އޭނާއަށް ވަނީ އޭނާ ގެންގުޅުނު ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ 

މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދޭންޖެހިފައެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ވަނަވަރު އާއްމުކޮށްފިނަމަ އޭނާ އަލުންއަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް 

ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނޫނެއްގެ ދަށުން ކޯޓަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެތަ؟



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 82

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާގެ ވަނަވަރު ސިއްރުކޮށްފައި )ކާކުކަން ނޭންގޭ ހެކިވެރިޔާ( ބޭއްވުމަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ހެއްކަށް 

ގޮންޖެހުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެފަދަ ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ 

ބެލުމަށް އޮތް ހައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭނެފަދަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 ރިފަރެންސް 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ލީގަލް ޓްރެއިނިންގް ކަރިކިއުލަމް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް 

ޓު ޓެރަރިޒަމްގެ މޮޑިއުލް 4 ގެ 5.2 ވަނަ ބައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

3.3.2 ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިން ނަފްސާނީގޮތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަސާސީ ހަމަތައް 

އެކަން އަމަލީގޮތުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާ، މުއައްސަސާއާއި ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 

ހެކިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށް ގެންގުޅެންޖެހޭ އެތައް މުހިންމު ހަމަތަކެއް ވެއެވެ. އަދި އޭގެން ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އަންހެން 

ހެކިވެރިންގެ ކަންކަން ކުރާ ކުރުމުގައި ބޭނުންތެރި ކަންކަމެވެ. 

“ގެއްލުން ނުދިނުމަށް” އަދި ބާރު އިތުރުކުރުމަށާއި، ބާރުވެރިކުރުމަށް އަމާޒުބެހެއްޓުން. ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް 	�

އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގެއްލުން ނުދިނުމުގެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންކަމަށް ވާންވާނެއެވެ. ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އެމީހުންގެ 

ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ހެކިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ޓްރޯމަޓައިޒް ވެގެންވެސް 

ނުވާނެއެވެ. ހެކިވެރިޔާއަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭގޮތަށް، އޭނާއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅިގެން 

އެކުގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެން މުއާމަލާތުތައް ނުދެމެހެއްޓޭނަމަ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިގެންނުވާނެއެވެ. 

ވަލްނަރަބިލިޓީ އަވަހަށް ދެނެގަތުމާއި ޝާމިލުވާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މުއާމަލާތު ދެމެހެއްޓުން. ވަލްނަރަބިލިޓީގެ މިންވަރާއި ހެކިވެރިޔާގެ ޤާބިލުކަން 	�

އަވަހަށް ދެނެގަތުމަކީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަހާ ހިނދަކު އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ސިއްރުހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ރުހުން ދިނުން. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ އަދި 	�

އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެވެ. ހެކިވެރިންނަށް ޖިސްމާނީގޮތުން އޮތް ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް، ވަލްނަރަބްލް ހެކިވެރިންނަށް 

ނަފްސާނީގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންވެސް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ތަމްރީނުކުރުން. ވަލްނަރަބަލް ހެކިވެރިންގެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް އެމީހުންގެ 	�

ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ތަހުޤީޤުކުރާ މީހުންނަށް އިންޓަވިއުކުރުމުގެ 

އުކުޅުތައް، ހާއްސަކޮށް ޖިންސީ އަދި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން އިންޓަވިއުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުކުޅުތަކާ ގުޅުންހުރި ތަމްރީން ދޭންވާނެއެވެ. ވަލްނަރަބްލް ހެކިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދީ އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަލްނަރަބިލިޓީގެ މަފްހޫމް އެނގެންވާނެއެވެ. އަދި 

އެމީހުންނަކީ އެފަދަ ހެކިވެރިންގެ ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ އެމީހުން އެދޭ ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، އެމީހުންގެ ޤާބިލުކަން ދެނެގަނެ، 

ހެކިވެރިން ބަލަހައްޓާއިރު އާއްމުކޮށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުދެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 



83ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް

ތަހުޤީޤީ މަރުހަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން އެޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް. ހެކިވެރިންނަށް ވެދާނެ މީހުންގެ ހާއްސަ ވަލްނަރަބިލިޓީޒް އާގުޅޭ ތަފްސީލީ 	�

މަޢުލޫމާތު ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވާންވާނެއެވެ. މިއީ ހާއްސަކޮށް ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅުންހުރި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ކަންތައްކުރަންވާނެ ގޮތެވެ. ކުށުގެ ސަބަބުން ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ، ހާއްސަކޮށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތް 

ދިރާސާ ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް، ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެއްފަހަރާ ވަގަށްނެގުން، ރޭޕްކުރުން، ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުވުމާއި 

މާބަނޑުކުރުވުމާއި، ޖިންސީ އަނިޔާ ފަދަ ކަންކަމަށްފަހު އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން މުޖުތަމައިން ބަލައިނުގަނެ، ބާކީކޮށްލުމުގެ ހާލަތްތައް 

މެދުވެރިވެދާނެއެވެ. 

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ހަމަލާއަކުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ މުއައްސަސާތަކަށް އޭގެ އަސަރުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކަމުން އެންމެބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނީ އެކަމުގެ 

ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށެވެ. ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވިފައިވާ މިންވަރަކީ އެ ޓްރޯމާއާ 

ކުރިމަތިލުމަށް އެމީހުންގެ ކިބައިގައިހުރި ޤާބިލުކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ.314 އަދި އެކަމަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް އެމީހުންނަށް 

އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ މިންވަރަށްވެސް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން 

ގާތުން ސަމާލުވުން މުހިންމުވަނީ އެ ސަބަބައްޓަކައެވެ. އ.ދ.ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން 40/34ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނާއި 

ހެކިވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒުކުރަންވާނީ ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ޓްރޯމާ ދަށްކުރުމަށާއި، އަދި އެމީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި ހެކިވެރިންގެ ކަރާމާތާ، ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށެވެ.315

ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމުގައި ހަރުދަނާކަމާއެކު ބައިވެރިވުމަށް 

ހިތްވަރުދިނުމަށް އެމީހުންގެ ހާއްސަ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެވެންޖެހެއެވެ. 

ނިރުބަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ސަބަބުން 

އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނުވަތަ ހެކިވެރިންނަށް ތަހަންމަލުކުރަން 

ޖެހިދާނެ އުނދަގޫ އިހްސާސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ. ނިރުބަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހާއްސަގޮތެއްގައި 

އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް އަސަރުކުރާގޮތާއި، އެމީހުންގެ ޒާތީ 

ދިރިއުޅުމާއި، އަމިއްލަވަންތަކަމާއި، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޓްރޯމާއިން 

ރަނގަޅުވުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުންފަދަ ކަންކަން ބަލައިގަންނަ، 

މިންތިއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ރިޕޯޓުކުރުމަށް މީޑިއާތަކުގެ 

ޤާބިލުކަންވެސް އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.317 ވަލްނަރަބްލް ހެކިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް 

ކަމެވެ. 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ. ގެ އަތްމަތީފޮތް “ދަ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސް ޓު ސަޕޯޓް ވިކްޓިމްސް އޮފް އެކްޓްސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް”ގައި އާންމުންގެ އަދި 

ނަފްސާނީ ކަންބޮޑުވުމުން ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ:

314   ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް ރިލޭޓަޑް ޓު އެސިސްޓެންސް ޓު ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓެރެރިޒަމް، “ޖީ.ސީ.ޓީ.އެފް މެޑްރިޑް މެމޯރެންޑަމް އޮން ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް ފޯ އެސިސްޓެންސް ޓު ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓެރެރިޒަމް އިމީޑިއަޓްލީ 

އާފްޓަރ ދަ އެޓޭކް އެންޑް އިން ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޑިންގްސް”. ލިބެންހުރީ www.theGCTF.org )އެކްސެސް ކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި( 

ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބޭބުންކުރި ޤަރާރު، “ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް ފޯ ވިކްޓިމްސް އޮފް ކްރައިމް އެންޑް އެބިއުން އޮފް ޕަވާ”، A/Res/40/34، އެނެކްސް، ޕެރަ. d(6(. ލިބެންހުރީ   315

http://www.un-documents.net/a40r34.htm#:~:text=Access%20to%20justice%20and%20fair%20treatment&text=Victims%20
should%20be%20treated%20with,harm%20that%20they%20have%20suffered )އެކްސެސްކުރީ 30 ޑިސެމްވަރު 2020 ގައި(

https://icanpeacework.org/ ީއައި.ސީ.އޭ.އެން، “އިންވިސިބަލް ވުމެން”، ޖެންޑަރޑް ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ރިޓާން، ރީހެބިލިޓޭޝަން ފްރޮމް ވައޮލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް،” ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. ލިބެންހުރ  316

wp-content/uploads/2019/02/ICAN-UNDP-Rehabilitation-Reintegration-Invisible-Women-Report-2019.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 11 ޑިސެމްބަރު 
 .)2020

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/ ީގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ވިމެން އެންޑް ކައުންޓަރިންގް ވައޮލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް، ގުޑް ޕްރެކްޓިސް 22. ލިބެންހުރ  317

 Framework%20Documents/GCTF%20Good%20Practices%20on%20Women%20and%20CVE.pdf?ver=2016-03-29-134644-853
)އެކްސެސް ކުރީ 20 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(.

ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް މިންތީގެ ޑައިނެމިކްސް މުހިންމު 

ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އެނބުރި އަންނަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ 

ޝިކާރައަކަވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން 

މުޖުތަމައުއިން އިތުރަށް ބާކިކޮށްލައެވެ. އަދި ހާއަސަކޮށް 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަފްސާނީ އަދި ސިއްހީ ބޭނުންތަކެއް 

އެމީހުންގެ ހުރެއެވެ.316 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 84

މައްސަލަބަލާ ތަން ނުވަތަ އަޑުއެހުން އޮންނަ ދުވަސް ބަދަލުކުރުން؛  )i(

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން އާއްމުން ނެރުން )ކެމެރާ ސެޝަންގައި(؛  )ii(

ހެކިވެރިޔާއަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އޭނާއާއެކު އެހެން މީހަކު ހުރުނ318ް   )iii(

ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ނިރުބަވެރިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށާއި، އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ބޭނުންވެއެވެ. ޖަލުތަކާއި 

ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 69ވަނަ މާއްދާގައި ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓްރޯމާއިން ރިހެބިލިޓޭޓް ވުމަށް ބޭނުންވާ މާހައުލެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސި ހިދުމަތްތައް ކަމަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ:

ނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާން ކިޔަވާ، ރޯދަހިފުމުގެ އިންތިޒާމު. 	�

ހެޔޮވަރަށް އޮށްޓަރު ހުރި ކާނާއާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް ހުންނަ ފެން. 	�

ސިއްހީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ސަމާލުކަން، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، ބޭސް ލިބެން ހުރުމާއި، ފަރުވާ ހޯދުން.	�

މަސައްކަތްކޮށް ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމް.	�

މުޖުތަމައުއައް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ އެޙިތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް.	�

ޤައިދީންގެ ޔުނީފޯމް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަންނައުނު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ދޮވުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު.	�

އާއިލާއާ މުއާމަލާތުކޮށް، ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް.	�

ހުއްދަދެވިފައިވާ މިންވަރަކުން ކިޔާނެ އަދި ލިޔާނެ ތަކެތި.	�

ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޮރ ރުވަންޑާ )އައި.ސީ.ޓީ.އާރު( އިން ވަނީ ހެކިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ދައުލަތްތަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަތަކުން މިސާލު ދައްކާފައެވެ. އައި.ސީ.ޓީ.އާރު ގެ ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު ސެކްޝަންއިން އަންނަނިވި ކަންކަން 

ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

ޤައުމީ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އަދި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރިފަރެލްތައް ހަދައިގެން، ސްޕެޝަލައިޒްޑް ކައުންސެލިންގއާއި ޖިންސީ އަދި ވަކި 	�

މިންތިއަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން ދިނުން

ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހި، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ހެކިންނަށްވެސް ނަފްސާނީ ކައުންސެލިންގްއާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުން. 	�

ދަ ޓްރައިބިއުނަލް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި، ގައިނަކޮލޮޖިސްޓެއް އަދި ނަރުސް-ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް 

ހޯދުމަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުވާއަށް ހެކި ފޯރުކޮށްދީފާނެ ހެކިވެރިންނަށްވެސް، ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އޮފިސް އޮފް ދަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ގައި ހުންނަ ވިޓްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ވަނީ 

އިތުރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނަށް ސެކަންޑަރީ ޓްރައުމާ އަށް ތަހައްމަލު ކުރަން އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި، 

އިތުރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނިމުގެ ގޮތުން އެ މީހުންގެ އަނބިން/ފިރިން ނުވަތަ ބައިވެރިންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާއާއި ކައުންސެލިންގގެ ހިދުމަތްވެސް ވަނީ 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.319

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، “ދަ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސް ޓު ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓެރެރިޒަމް”، ޕަބްލިޝިންގް އެންޑް ލައިބްރެރީ ސެކްޝަން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގެ ވިއެއްނާ އޮފިސް، ނޮވެމްބަރު 2011. ލިބެންހުރީ   318

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Victims_Rights_E-Book_EN.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 21 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ރުވާންޑާ، “ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް މެނުއަލް ފޯ ދަ އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޕްރޮސެކިއުޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވައޮލެންސް ކްރައިމްސް އިން ޕޯސްޓް ކޮންފްލިކްޓް   319

https://unictr.irmct.org/sites/unictr. ީރީޖަންސް: ލެސަންސް ލާންޑް ފްރޮމް ދި އޮފިސް އޮފް ދަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ފޯ ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ރުވާންޑާ،” 2014. ލިބެންހުރ

org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf )އެކްސެސް ކުރީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި(



85ނައިޖީރިއާ ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް
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ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަރުމާކުރުން: 

“އެކްސް” އަކީ ނިރުބަވެރި ހަނގުރާމަވެރިއަކާ މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ކައިވެނިކުރުވާފައިވާ 20 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. 

އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަނީ އޭނާ އަށް ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ ގޮތުންވެސް އަނިޔާކޮށްފައެވެ. ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުން 

ކޭމްޕުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމާހާ ކައިރިން ފިލާފައެވެ. އޭނާ ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް 

ރިޕޯޓުކޮށް، އަސްކަރިއްޔާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ޖަމާޢަތުން ދަތުރުކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. 

“އެކްސް” ހުރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވެސް ތައްޔާރަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ނިރުބަވެރި 

ޖަމާޢަތާއި އަދި އެމީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަދަލުހިފާނެތީ އެކަމާ ބިރުންނެވެ.

ކުދި ގްރޫޕްތަކުގައި، “އެކްސް” ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަދި ހެކިވެރިއެއްގެ 	�

ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޅިދާނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

މަޝްވަރާކުރާށެވެ. އެގޮތުން، ޤާނޫނީގޮތުން ފަހިވެފައިވާ ކަންކަމާއި، މުއައްސަސާތަކުން ރޭވިފައިވާ 

ކަންކަމާއި ބޭނުން ވާ ވަސީލަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރާށެވެ. 

އޭނާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ 	�

ބެލުމަށްފަހު، މިކަމުގައި ރިއާޔަތްކުރާނެ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބާ؟

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކާ ކުރިން މަޖުބޫރުން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެންޖެހުނު އަންބެއްގެ 	�

ހައިސިއްޔަތުން، ‘އެކްސް’އަށް ބޭނުންވާނީ ކޮންކަހަލަ ރައްކާތެރިކަމެއްތޯ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ 

ހެކިވެރިކަމުގެ ހައިސިއްޔަތައް އަސަރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
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ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އަވަށަކަށް ދިން ނިރުބަވެރިކަމުގެ ހަމަލާއެއް ތަހުޤީގުކުރަމުން އަންނަ ނިރުބަވެރިކަން 

ހުއްޓުވުމުގެ ޔުނިޓަކަށް، އެ ހަމަލާދިންތަން ފެނުންކަމަށް ބުނާ، ޅަ އަންހެނެއް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. އޭނާ 

ބުނާގޮތުގައި އެ ހަމަލާ ދިންމީހުން ފާހަގަކުރަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ކުރިން އެ އަވަށުގައި 

ދިރިއުޅެފައި ހުރި ބައެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ. ތަޙުޤީގުކުރިއަށްގެންދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން 

އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށް ބުނި ނަވަމެސް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނަށް އެއްބާރުލުންދޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ އޭނާއާއި 

އޭނާގެ އާއިލާއަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ އަމާޒަކަށް ވެދާނެތީ އެކަމާ އޭނާ ބިރުގަނެއެވެ. ނިރުބަވެރިން ވަނީ އޭނާގެ 

އެތައް ރަހުމަތްތެރިންނެއް ގަތުލުކޮށްލާފައި ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ. 

އެ އަންހެންމީހާއަކީ ޖިންސީ ނުވަތަ ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހެއް 	�

ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއައްއޮތްތާގައި ހެކިވެރިއަކަށް ވެދާނެ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް ބޭނުމުގައި މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާތެއް ހިމެނިފައިވާކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭތަ؟

އޭނާއަކީ ވަލްނަރަބަލް ހެކިވެރިއެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެތަ؟ އަދި ކީއްވެ؟ 	�

ތަހުޤީގުކުރާ ފަރާތުން މި ހެކިވެރިޔާއަށް ހާއްސަކޮށް، ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 	�

އެޅުމުގައި އުސޫލުތައް ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ތުހުމަތުކުރެވޭ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން ހެކިވެރިޔާ ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ 	�

ތަހުޤީގުކުރާ ފަރާތުން ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއް؟ 
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3.4 އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެ ސުވާލުތައް

އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ސުވާލުތައް

މީހުންނާ ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގާނޫނާ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން 5 ކަމެއް 	�

ބަޔާންކުރޭ.

މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ހިމެނޭ ބަލާފާސްކުރުމާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުތައް ދަމަހައްޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3 ގާނޫނީ ހަމައެއް ބަޔާންކުރޭ.	�

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝިކާރަތަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނާ، ހެކިވެރިންނާއި އަދި ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އެޅިދާނެ 	�

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟ 3 ފިޔަވަޅެއް ލިސްޓުކޮށް ތަފްސީލުކޮށްދީ. 

ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންގެ މިންތިއާ ގުޅުންހުރި ވަލްނަރަބިލިޓިގެ 3 ކަމެއް ފާހަގަކުރޭ. 	�

އެމީހުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް ފިޔަވަޅުތަކެއް؟

ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެންކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގައި، އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ، އޭ.ޓީ.އޭ 2015 	�

ގުޅުންހުރި މިންވަރާ އަދި އޭގެ ބަލިފައިތައް މަޝްވަރާކުރޭ. 
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އިސްތިލާހު

“މިންތި”އަކީ ވަކި މުޖުތަމައަކުން، ވަކި ވަގުތެއްގައި، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މިންތި

ކަނޑައަޅާ ދައުރާ، އަހުލާގާއި، ހަރަކާތްތަކާއި ސިފަތެކެވެ. އަންހެނަކަށް ވީތީ ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް ވީތީ އިޖްތިމާއީ 

ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިފަތަކާއި ފުރުސަތުތައް އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި އަންހެން 

ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ އިތުރުން މިންތިއަކީ އަންހެނުންނާއި އަންހެނުން، އަދި 

ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށްވެސް ބޭނުންކުރާ މަފްހޫމެކެވެ. މި ސިފަތަކާ، 

ފުރުސަތުތަކާއި، ގުޅުންތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ، ސޯޝަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން ދަސްވާ ކަންކަމެވެ. 

އެކަންކަމަކީ ވަގުތާ/ހާލަތައް ބިނާވެގެންވާ، ބަދަލުގެނެވިދާނެ ކަންކަމެވެ. އަންހެނަކަށް ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ ކިބައިގާ 

ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމާއި، އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެދެވިގެންވާ ކަންކަމާއި، ވަކި ހާލަތެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން 

ބިނާވެގެންވަނީ މިންތިއަށެވެ. ގިނަ މުޖްތަމައުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި، 

ހަރަކާތްތެރިވާ ކަންކަމާއި، ވަސީލަތްތަކަށް ވާސިލުވާ މިންވަރާއި އެތަކެއްޗަށް ބާރު ހިންގޭ މިންވަރާ، ކަންކަން 

ނިންމުމަށް އޮތް ފުރުސަތުތަކުގައި ހަމަހަމަނޫން ގޮތްތަކެއް އަދި ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ-

ސަޤާފީ ވިލަރެސްކުރުމުގައި އެހެން މުހިއްމު މިންގަޑު، ދަރަޖަ، ނަސްލު، ފަގީރު ހާލަތު، ނަސްލީ ގްރޫޕު، 

ސެކްޝުއަލް އޮރިއެންޓޭޝަން އަދި އުމުރު ހިމެނޭގޮތަށް، މިންތިއަކީ އިޖުތިމާޢީ-ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކަމެކެވެ.

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގްއަކީ އ.ދ. އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުއިން، އ.ދ. އެކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ސަބް-ސެޓެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ހައްޤުތައް، ކުރިއަރާ މިންވަރުގެ 

އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ އުސޫލެވެ. އެކަމަކީ އެކަމުގެ ގޮތުގައި މަޤްސަދެއް ނުވަތަ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނޫނުވެ. 

އެއީ ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނާ ގުޅުވައިގެން އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިންނަށް ހަމަހަމަކަން 

ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިސްތިރާޖެކެވެ. ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމުކުރުމަކީ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ އަދި ހުރިހާ 

ދާއިރާއެއްގައި ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، ޤާނޫނުތަކާ، ސިޔާސަތުތަކާ، ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންނަށް އަސަރުކުރާނެ ގޮތް ވިލަރެސް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެވެ. އެގޮތުން، ހުރިހާ ސިޔާސީ، 

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއެއްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމުގައާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، 

މޮނިޓާރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަޖުރިބާއާއި 

ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު އެފަދަ 

ސިޔާސަތާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ފައިދާ ކުރެއެވެ. އަދި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލެވެއެވެ. މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ 

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.

ވަކި މިންތިއަކަށްވީތީ އަންހެނުންނާމެދު 

ކުރާ ތަފާތުކުރުން

މި މަފްހޫމްގެ މާނައަކީ ތަފާތުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންގޮތުގައިވިއަސް، އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް 

ކަންތައްކުރުން، ބާކީކޮށްލުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ އިންސާނީ ހައްޤަށާއި، އަސާސީ 

މިނިވަންކަން ބަލައިގަތުމާއި، އޭގެ ބޭނުންހިފުމާއި، އެކަމުން މަންފާލިބިގަތުމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަމުން 

މަހުރޫމުވުމެވެ. އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ސީދާ ތަފާތުކުރުމަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ވަކި ޖިންސަކަށް ނުވަތަ މިންތިއަކަށް 

ވީތީ ތަފާތުގޮތަކަށް ކަންތައްކުރުމެވެ. ނުސީދާ ގޮތުން އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރެވެނީ ޤާނޫނާއި، ސިޔާޔަތާއި، 

ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ އަމަލީގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، 

ކުރިންވެސް އަންހެނުންނާދޭތެރޭ ހުރި ހަމަހަމަނޫން ކަންތައްތައް ހައްލުކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ. 



ޓްރެއިނިންގް މޮޑިއުލް އޮން ޖެންޑަރ ޑިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 88

މިއީ އާއްމު ނަޒަރަކުން، އަންހެނެއް ނުވަތަ ފިރިހެނެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަކި ދައުރުތަކެއް، ނުވަތަ ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕް

ހުންނަންޖެހޭ ވަކި ސިފަތަކެއް، ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރުމެވެ. 

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި ޖެންޑަރ 

ސްޓީރިއޯޓައިޕްކުރުން 

މިއީ އަންހެނަކަށް ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް، މުޖުތަމައުގައި އޭނާގެ ދަރަޖައަށް ބިނާކޮށް، ވަކި ސިފަތަކެއް، ނުވަތަ 

ދަރަޖައެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. މިއީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އިންސާނީ ހައްޤަށް އަދި އަސާސީ މިނިވަންކަމަށް 

ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެކެވެ. މިކަމުން ގެއްލުންވަނީ ސްޓީރިއޯޓިޕިކަލް ޤަބޫލުކުރުމެއް ވަކި މީހަކަށް )މިސާލަކަށް އެފަދަ 

ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕެއް ދައުލަތުން ޤާނޫނަކަށް ހެދުން( ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި، 

އަސާސީ މިނިވަންކަން ބަލައިގަތުމާއި، އޭގެ ބޭނުންހިފުމާއި، އެކަމުން މަންފާލިބިގަތުމަށް ނުރަނގަޅުގޮތެއްގައި 

އަސަރުކުރާތީއެވެ.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކޮށްދޭ ޖިސްމާނީ އަދި އުފެދުމުގައި ހުރި ސިފަތަކެވެ. ޖިންސު )ބަޔަލޮޖިކަލް ޖިންސު(

ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ 

ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު މުޖުތަމަޢުއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ )މިންތި( ތަފާތުތަކަށް ބިނާކޮށް، މީހެއްގެ 

އެދުމާ ދެކޮޅަށް އޭނައަށް ކުރާ ގެއްލުންދެނެވި އަމަލެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާއްމު ތަނެއްގައި ނަމަވެސް، 

ނުވަތަ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގައިވިޔަސް، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އަމަލުތައް، ޖިންސީ ގޮތުން 

ގޯނާކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ތަހައްމަލުކުރުވުން، ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން، 

މަޖުބޫރުކުރުވުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުންވިޔަސް މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ އަމަލުތަކެވެ. ޖިންސީ އަދި ވަކި 

މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަކީ އެކަމުގައި އެތައް އިންސާނީ ހައްޤުތަކެއް ނިގުޅައިގަތުން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި 

އެއީ މުޖްތަމަޢުގައި ހުރި ހަމަހަމަ ނޫން މިންތީގެ ގުޅުންތަކާއި ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާ ގުޅިފައިވާ 

ކަމެކެވެ. ޖިންސީ އަދި ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ އަމަލުތަކަކީ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި، 

އަންހެންކުދިންނާއި، ފިރިހެންކުދިންނަށްވެސް ކޮށްފާނެ އަމަލުތަކެކެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަންނަނިވި ދެކަމެވެ: 

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެއްވެސް މީހަކު، ޝިކާރައަކަށް ވާ މީހާއާއި އޭނާއާއި އޮތް ގުޅުމަށް 

ބެލުމެއްނެތި، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، މަޖުބޫކުރުވައިގެން، ހިންގާ ޖިންސީ އަމަލެއް ނުވަތަ ޖިންސީ އަމަލެއް ހޯދަން 

އުޅުން، ނުވަތަ މީހެއްގެ ސެކްޝުއާލިޓީއާ ދެކޮޅަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަމާޒުކުރާ ޖިންސީ އަމަލެވެ. ޖިންސީ 

އަނިޔާއަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކުރެވިދާނެ، އަދި އޭގެތެރޭގައި ރޭޕްކުރުމާއި، ގަދަކަމުން މާބަނޑުކުރުވުން، 

މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ދަރިން ނުލިބޭގޮތް ހެދުން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ދަރި ވައްޓާލުން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހަށި 

ވިއްކުން، ޖިންސީ އަޅުވެތިކަން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހިތާނަކުރުން، ކާސްޓްރޭޝަން އަދި މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން 

އޮރިޔާންކުރުވުމެވެ. 

ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަކީ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރުދުންގެ ގްރޫޕަކަށް އެމީހުންގެ މިންތިއަށް ބިނާކޮށް 

ކުރާ ގެއްލުންދެނިވި ކޮންމެ އަމަލެކެވެ. އެހެނިހެން އަނިޔާގެ ތެރޭގައި، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ގެވެށި އަނިޔާ، އަދި 

ގެއްލުންދެނިވި ސަޤާފީ އަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، ޖިންސީ އަނިޔާއަކީ ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ 

ބާވަތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ވަކި މިންތިއަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަކީ އެއަށްވުރެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގެ ކުށެކެވެ. އަދި 

ޖިންސީ ނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެ އަމަލުތަކެކެވެ. )މިސާލަކަށް، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް(  
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 ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިފައިވާ 

ޖިންސީ އަނިޔާ

މި ލަފްޒު ރައްދުވަނީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޕެޓާނުތައް ނުވަތަ ހާދިސާތަކަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރޭޕް، ޖިންސީ 

އަޅުވެތިކަން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހަށިވިއްކުވުން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން މާބަނޑުކުރުވުން، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން 

ދަރިން ނުލިބޭގޮތްހެދުން، ނުވަތަ އަންހެނުން، ފިރިހެނުން، ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ، އެހެން ކަމަކާ 

އާޅާކިޔާލެވޭ ވަރަށް ވުރެއް ބޮޑު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިންސީ އަނިޔާއަށެވެ. އެފަދަ ހާދިސާ ނުވަތަ ޕެޓަރނުތައް 

ހިނގަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެހެން 

ހާލަތްތަކުގައެވެ. )މިސާލު: ސިޔާސީ މައްސަލަތައް(. ހަމަނުޖެހުމާ ނުވަތަ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކާ ސީދާ ނޫނީ 

ނުސީދާ ގޮތެއްގައިވެސް، އެއީ ވަގުތީ، ޖޫރާފީ އަދި/ނުވަތަ ސަބަބަކާހުރެވެސް އެކަމާ ގުޅުން އުފެދެއެވެ. 

ޝައްކުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިފަތަކުގެ އިތުރުން )އޭގެ ސަބަބުން، ހާލަތުގެ ގޮތުން، 

ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަށް، އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ކުށްތައް، އެއްފަހަރާ ގިނަ މީހުން މެރުން ނުވަތަ އެފަދަ އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން(، ހަމަނުޖެހުމާ ކުށްކުރާ މީހާ)މީހުން(ގެ ޝަހުސު ތަކާ ހިއްވަރު ލިބިގަންނަ ކަންކަން، 

ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތް)ފަރާތްތައް(، ދައުލަތުގެ ވެއްޓުން/އަދަބުން ދުރުވެގެންވުން، ބޯޑަރުތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ 

ޑައިމެންޝަންތައް އަދި/ނުވަތަ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވުމާއި، އޮތް ގުޅުމުން ފެނިގެން 

ދެއެވެ.
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އެނެކްސް 

ހ. ގުޅުންހުރި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ލިޔުންތައް 

މިލިޔުމަކީ އެހެން ލިޔުންތަކާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ތަކެއްޗަށް ވާގިވެރިކަންދެވިދާނެ ލިޔުމަކަށް ވުމުން، މި ލިޔުމަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ނެރެފައިވާ 	�

އެހެން ލިޔުންތަކާ އެކަހެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ލިޔުމެއްކަމުގައި ނުބަލާށެވެ. ނިރުބަވެރިކަމަށް އޮތް ގާނޫނީ އިޖާބަތަކާ އަދި ނިރުބަވެރިކަމާ ހ ހަރުކަށި 

އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާއްވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ކެޕޭސިޓީ-ބިލްޑިންގް ތަކުގައި ވަށާޖެހިފައިވާ ނަޒަރެއް ހޯދުމަށްޓަކާ މި ލިޔުމުގެ ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ 

ލިޔުންތައް ބޭނުންކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

�	 Plan de investigación( ްކޮލަންބިއާގައި ނިރުބަވެރި ކުށްތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޓޫލ

en financiación del terrorismo( )ޝްޕެނިސް ބަހުން އެކަނި(

ސީ.ޓީ.އީ.ޑީ: ގައިޑްލައިންސް ޓު ފެސިލިޓޭޓް ދަ ޔޫސް އެންޑް އެޑްމިސިބިލިޓީ އޭސް އެވިޑެންސް އިން ނެޝަނަލް ކޮރިމިނަލް 	�

ކޯޓްސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ކަލެކްޓަޑް، ހޭންޑްލްޑް، ޕްރިސާވްޑް އެންޑް ޝެއާޑް ބައި ދަ މިލިޓަރީ ޓު ޕްރޮސެކިއުޓް ޓެރަރިސްޓް އޮފެންސަސް	�

ޑައިޖެސްޓް އޮފް ޓެރަރިސްޓް އޮފެންސަސް	�

ފްރިކުއެންޓްލީ އާސްކްޑް ކުއެސްޓަންން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ އެސްޕެކްޓްސް އޮފް ކައުންޓަރިންގް ޓެރަރިޒަމް	�

ފޮރިން ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަރސް: މެނުއަލް ފޯ ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓްސް، ސައުތް އީސްޓާން ޔޫރަޕް	�

ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ސަޕޯޓިންގް ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް ވިތިން ދަ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ފްރޭމްވަރކް 	�

ގައިޑެންސް މެނުއަލް ފޯ މެމްބަރ ސްޓޭޓްސް އޮން ޓެރެރިސްޓް ފައިނޭންސިންގް ރިސްކް އެސެސްމެންޓްސް	�

�	 Guía del régimen jurídico( ްގައިޑް ފޯ ކޮލަމްބިއާ އޮން ދަ ލީގަލް ރެޖިމް އަގެއިންސްޓް ޓެރަރިޒަމް އެންޑް އިޓްސް ފައިނޭންސިންގ

contra el terrorismo y la financiación del terrorismo para Colombia( )ޝްޕެނިސް ބަހުން އެކަނި(

ގައިޑް ފޯ ލެޖިސްލޭޓިވް އިންކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮވިޝަންސް އޮފް ދަ ޔުނިވާސަލް އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް އިންސްޓްރުމެންޓްސް	�

ގައިޑްލައިންސް ފޯ ދަ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ޕީ.ވީ.އީ ނެޓްވަރކް: ޑިޒައިން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް ޓު ޕްރިވެންޓް އެންޑް 	�

ކައުންޓަރ ވައޮލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް 

ހޭންޑްބުކް އޮފް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ޕްރޮމިސިންގް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން އޯލްޓަނޭޓިވްސް ޓު އިންޕްރިޒަންމެންޓް 	�

ހޭންޑްބުކް އޮން ޗިއުރެން ރެކްރޫޓެޑް އެންޑް އެކްޕްލޮއިޓެޑް ބައި ޓެރެރިސްޓް އެންޑް ވައޮލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް: ދަ ރޯލް އޮފް ދަ 	�

ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް

ހޭންޑްބުކް އޮން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރަރިޒަމް 	�

ހޭންޑްބުކް އޮން ޖެންޑަރ ޑައިމެންޝަންސް އޮފް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ރެސްޕޮންސަސް ޓު ޓެރެރިޒަމް 	�

އިންޓަނޭޝަނަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ރިލޭޓަޑް ޓު ދަ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ސަޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެރެރިޒަމް 	�

އިންވެސްޓިގޭޝަން، ޕްރޮސެކިއުޝަން އެންޑް އެޖުޑިކޭޝަން އޮފް ފޮރިން ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަރ ކޭސަސް ފޯ ސައުތް އެންޑް ސައުތް-އީސްޓް އޭޝިއާ 	�
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މަޖިލިސް މެންބަރު، ހިސާން ހުސެއިން، ޕާލިމެންޓް އެޕޮއިންޓީ ޓު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ތުޅާދޫ ދާއިރާ 

އަލްއުސްތާޛް ހުސެއިން ނަބީލް، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު، ޑިރެކްޓަރ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް 

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ނަހުޝަލް، ޕަބްލިކް ޕްރޮޒެކިއުޓަރ، ޕްރޮޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް 

އަލްއުސްތާޛް އިޖުލާޒް އަބްދުލް ރަޝީދު، ޕަބްލިކް ޕްރޮޒެކިއުޓަރ، ޕްރޮޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް 

އަލްއުސްތާޛާ ޖަނާ ފާރޫޤް، ސްޓޭޓް އެޓާނީ، އެޓާނީ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަރީޝާ، ލީގަލް އޮފިސަރ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ތޯއިފާ، ގާޒީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ޕާލިމެންޓް މެމްބަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް، ޗެއާމެން، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސް ކޮމިޓީ، ހިތަދޫ އުތުރު ކޮންސްޓިޓުއަންސީ

އަލްއުސްތާޛް މުހަންމަދު ފަޒީހު، ޕަބްލިކް ޕްރޮޒެކިއުޓަރ، ޕްރޮޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

އަލްފާޟިލާ މޫމިނާ އަގީލް، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ގްރޭ 3، މޯލްޑިވްސް ސާވިސް 

އަލްއުސްތާޛް ނާހިލް ވަހީދު، ޕަބްލިކް ޕްރޮޒެކިއުޓަރ، ޕްރޮޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

އަލްފާޟިލާ ނަޝާ އަހުމަދު ނަސީމް، ރިސާޗަރ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނުވާސިޓީ

އަލްފާޟިލާ ޝަހުލާ ވަޖީހު، އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ސައުދަތު އަފީފު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް






