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 2014/16 ނަްނަބރު ޤާނޫނު

  ހ 1435-7-14
 މ.  2014-5-13

 ޤާނޫނު   ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  

 އ އްވަނަ ބާބު 

 ފ ށުން 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންަތނާިއ ތަޢުލީމު ދޭ ަތންތަނާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތނާއި،  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

މިނޫންވ ސް އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ އ ހ ނިހ ން ތަންަތުނގައި ދިމާވާ ޖިންސީ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  

އ ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގައި އ ކި ފަރާތްތަކުގ    ،ަބއިކަން ކަނޑައ ޅުމާއިގޯނާކުރުމަކީ ކޮ

ޒިންމާ ަބޔާންކުރުމާއި، އ ފަަދ ކަންކަމާ ގުޅިގ ން އަޅާނ  ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައ ޅުމުގ   

 ޤާނޫނ ވ .

 ޤާނޫނު" އ ވ .މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖިންސީ ުފރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ   )ށ(  

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  
 ގޯނާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގ  ޭބނުަމށްޓަކައި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަީނ،  )ހ(  .2

އ ހ ން ީމަހކު އޭނާއާ ދ ކޮޅަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންީސ  މީހ އްގ  ނުޤަޫބލުގައި

 ހިންގުމަށ ވ .ޢަމަލ އް 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ބޭނުމަށްޓަަކއި މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންީސ  )ށ(  

ޢަމަލ އް ހިންގުން ކަމުގައި ބ ލޭނީ، އ  ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ދައްކާ ވާހަކައަކުން، ނުވަތަ 

ުބނާ ަބސްތަކަކުން، ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން، ނުވަތަ ދައްކާ ކުރ ހުމަކުން ނުވަތަ  

ކުން ނުވަތަ އިއްވާ އަޑަކުން، ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ކުރާ  ތަސްވީރަ

ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ ަބލާ ބ ލުަމކުން ކުރާ އ ނޫންވ ސް ޢަމަލ އްގ  ސަަބުބން އ  ޢަމަުލ 

އ މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ހިންގޭ ީމހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތ އް ސިފަކުރ ިވގ ން ނުވަތަ ވިސްނިގ ްނ 
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 އ ނިގގ ން ދިއުމަށ ވ .ނުވަތަ ދޭހަވ ގ ން ނުަވތަ 

 މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގައިފި ކަމަްށ  )ނ(  

މި މާއްދާގ  ބޭނުމަށްޓަކައި ކަނޑައ ޅުމުގައި ބަލާނ  މިންގަނޑު ކަމުގައި ވާނީ، އ  ޢަމަލު  

ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއ ކު، އ  ޢަމަލުގ   ހިންގުމުގައި ވަށައިގ ންވާ އ ްނމ ހައި 

ސަަބުބން، އ  ޢަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖިންސީ ނިޔަތ އް ސިފަކުރ ވިގ ން ނުވަތަ  

ވިސްނިގ ން ނުވަތަ ދޭހަވ ގ ން ނުވަތަ އ ނގިގ ްނ ހިނގައިާދނ  ކަމަށް މުޖުތަމަޢުގައި އުޭޅ 

 ޑ ވ .ސަލާމަތް ުބއްދި ހުރި މީހަކަށް ަޤޫބލުކުރ ވޭ މިންގަނ

 މި މާއްދާގ  ޭބނުަމށްޓަކައި މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ޖިންސީ ފުަރއްސާރަކުރުމުގ  ޢަމަލ އް  )ރ(  

 މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ހިްނގިކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ، މަދަނީ މިންގަނޑުންނ ވ .

 ދ ވަނަ ބާބު 

 ހުއްޓުވުން ވަޒީފާގ  މާޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  

ވަޒީފާގ  މާޙައުލުގައި  
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  

 ނުކުރުމާއި ގޯނާ ނުކުރުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ވަޒީާފ އަދާކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އ ހ ން ފަރާތަކުން ނަމަވ ސް،   .3

ދ ކޮޅަށް ިޖންސީ އ ފަރާތ އްގ  ދަށުން ނުވަތަ އ ފަރާތާ އ ކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އ ހ ން ފަރާތަކާ 

 ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގައިގ ން ނުވާނ އ ވ .

ވަޒީފާއަށް އ ދި އަންނަ  
 ފަރާތްތައް 

ވަޒީފާދޭ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކަށް ވަޒީފާއަކަށް އ ދި އަންނަ ފަރާތަކަށް އ  ވަޒީފާ ލިޭބނީ )ހ(  .4

ކުރުމުގ  ޢަމަލުތައް ަބލައިގަނ ގ ން ކަމަްށ ފަރާތުން ހިންާގ ޖިންސީ ފުރަްއސާރަކުރުމާއި ގޯނާ

 ހީކުރ ވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާދޭ ަފރާތުގ  ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގ ން ނުވާނ އ ވ .

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތައް  )ށ(  

ބަލައިގަތުމަކީ، ވަޒީފާ ދިނުމުަގއި ަބލާ މިންގަނޑ އްކަމަށް ވަޒީފާއަށް އ ދި އަންަނ 

ފަރާތަކަށް އ އްވ ސް މިންވަރަކަށް ހީކުރ ވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގ  ަބހުރުވަ ނުވަަތ 



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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 ހައްޓައިގ ން ނުވާނ އ ވ .ޢަމަލުތައް ަބ

ވަޒީފާގައި ދ މިހުރުމާއި  
 ކުރިއަށް ދިއުން 

މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގައި ދ މިހުރ ވޭނީ ނުވަތަ ކުރިއަށްދ ޭވނީ ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން ނުަވތަ ވަޒީފާ އަދާުކރާ   .5

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އ ހ ން ފަރާތަކުން ހިންގާ ޖިންސީ 

ނުވަތަ ޢަމަލުތަކ އް ަބލައިގަނ ގ ން ކަމަށް އ  މުވައްޒަފަކަށް ޤަޫބލުކުރ ވޭފަދަ ގޮތަަކށް ވަޒީާފދޭ 

 ފަރާތުގ  ޢަމަލުތައް ަބހަްއޓައިގ ްނ ނުވާނ އ ވ .

ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމު  
 ނުކުރުން 

ފަރާތްތަކަށް ލިިބދޭންޖ ހޭ ޙައްޤުތަާކއި މަންފާތަކާއި ވަޒީފާގ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ އ ންމ ހައި  )ހ(  .6

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތައް   ،ކުރިއ ރުން

ަބލައިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް ލިޭބނ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އ ފަދަ ފަާރތްތަކަށް އިސްކަންދޭނ ކަްނ 

ނުވަތަ އ ފަދަ ޢަމަލުތައް ަބލައިނުގަންނަ ފަރާތަކަށް ލިބިނުދ ވޭނ ަފަދ ދޭހަވާނ  ގޮތަކަށް 

އަދާކުރާ ަތނ އްގ  މަސައްކަތުގ  މާޙައުލު ަބއްޓަންވ ފައި އޮވ ގ ްނ  ވަޒީފާ ،ގޮތަކަށް

 ނުވާނ އ ވ .

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލަކާ ގުޅިގ ން މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ބ ޭލ  )ށ(  

އ އްގައި އ ފަދަ މައްސަލައ އް ހުށަހަޅާ ފަރާތަަކށް ނުަވތަ ހ ކިަބސްދޭ ފަާރތަކަްށ މައްސަލަ

 ނުވަތަ އ ފަދަ މައްސަލައ އް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އ ހީތ ރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަްށ 

އ  ސަަބބަށްޓަކައި ވަޒީާފ ލިުބުމގ  ފުރުޞަތުން ނުވަތަ ވަޒީފާަގއި ދ މިހުރުމުގ  ޙައްޤަްށ 

ފާގ  ކުރިއ ރުން ިލުބމުގ  ފުރުޞަތުން ނުވަތަ ވަީޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ވަޒީ

 ލިބިދޭންޖ ހޭ އ ޫނންވ ސް ޙައްޤަކުން އ އިން ފަރާތ އް މަޙްރޫމްކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ .

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  
 އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުން 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތަކުްނ ވަޒީފާގ  މާޙައުލަކީ ޖިންސީ  )ހ(  .7

ރައްކާތ ރިވ ގ ންވާ، އ ފަދަ ކަންކަމުގ  ސަަބުބން މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތަށް ނޭދ ވޭ 

އަސަރުނުކުރާ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމަށްޓަކައި އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުމަކީ ވަޒީފާދޭ 

 ފަރާތުގ  ޒިންމާއ ކ ވ .



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    

 

 

 10 

ކަމަށް   މަސައްކަތުގ  މާޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގާ )ށ(  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އ ނގިއްޖ ަނމަ ނުވަތަ އ ފަރާތުގ  ސަާމލުކަމަށް އ ފަދަ ކަމ ްއ 

ގ ނ ވިއްޖ ނަމަ އ  ޢަމަލ އް އ ީމހަކާމ ދު ހިންގުނު ފަރާަތށް އިުތރު ގ އްލުމ އް ލިުބނަ ނުީދ 

 ދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ވަީޒފާދޭ ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނ އ ވ .އ ފަ

އަދާކުރާ ތަނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިނގާކަން  ވަޒީފާ )ނ(  

އ ނގިހުރ  އ ފަދަ ޢަމަުލ ހުއްުޓވުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން އ ކަީށގ ންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި 

އ ކަމުގ  ސަަބުބްނ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ތަޙައްމަލު  ،ނުވާނަމަ

 ކުރަންޖ ހުނު ފަރާތަށް ިލޭބ ގ އްުލމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖ ހޭނ އ ވ .

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ  
ބ ހޭގޮތުން ގ ންގުޅޭ  

ސިޔާސަތު ޢާންމުކޮށް  
ފ ންނާނ ފަދަ ގޮތަކަށް  

 ބ ހ އްޓުން 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމ އް ނޫންަކމަށާއި، އ ފަދަ ޢަމަުލތަްއ  )ހ(  .8

 ކުރާ ފަރާތްތަކާމ ދު ފިޔަވަޅު އ ޅޭނ ކަން އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން 

އ  ތަނުގައި ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް، އ  ތަނުގ  މުވައްޒަފުންނަށާއި އ  ތަނަށް ޚިދުމަތް  

ން އަންނަ ފަާރތްތަކަްށ ފ ންނާނ ފަަދ ގޮތަކަށް ވަޒީފާ ައދާކުރާ ކޮންމ  ތަނ އްގަިއ ލިބިގަންނަ 

 ބ ހ އްޓިފައި ހުްނނަންވާނ އ ވ .

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ޝަކުވާއ އް ހުށަހަޅަން ޭބނުން ފަރާތްތަކަށް ޝަުކާވ  )ށ(  

އ ކަމާ ދ ކޮޅަށް އ ޅޭނ  ފިޔަވަޅުތައް ހުށަހ ޅޭނ  ފޯމާއި، ޝަކުވާ ހުަށހަޅަންވީ އުސޫލު އަދި 

ޢާންމުކޮށް އ ނގ ން ހުންނާނ  ަފދަ އިންތިޒާމ އް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގަިއ ހަމަޖ ހިފަިއ 

 ހުންނަންވާނ އ ވ .

 

 

 

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް،   )ނ( 

 މުވައްޒަފުންނަށް ސާުފކޮށް ކިޔައިދޭންވާނ އ ވ .އ  ތަނުގ  



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަރުކަޒުތަކުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުން 

މަރުކަޒުތަކުގައި ޖިންސީ  
ފުރައްސާރަ ނުކުރުން  
 ނުވަތަ ގޯނާ ނުކުރުން 

އ  މަރުކަޒަކަށް ޚިދުމަތް  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންމަރުކަޒ އްގ  ވ ރިޔަކު ނުވަތަ އ  މަރުކަޒ އްގައި   .9

 ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ިޖންސީ ފުރައްސާރަކޮށް ނުވަތަ ގޯނާކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ . ުނވަތަ 

އ  މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒ އްނަމަ އ  ތަނުގައި ބަލަހައްޓަުމންދާ 

 ހުްނނަށް ިޖންސީ ފުރައްސާރަކޮށް ގޯނާކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ . އަދި ހަމައ ހ ްނމ  ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީ

އ  މަރުކަޒަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކުން އ  މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ހުންަނ 

 ފަރާތަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށް ނުވަތަ ގޯނާކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ . 

މަރުކަޒުތަކުގ  ވ ރިންގ   
 ޒިންމާ 

މަރުކަޒުތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމ ދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު   .10

އ ކަމުގައި ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތު އ ކަށައަޅައި، އ  ސިޔާސަތުތައް އ  މަރުކަޒުގައި  ،ހިންގުން މަނާޮކށް

ކަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދީ، އ  މަރުކަޒަކީ މަސައްކަތްކުރާ އަދި އ  މަރުކަޒަ 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުން ރައްކާތ ރިވ ގ ންވާ މަރުކަޒުތަކަކަށް ހ ދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖ ހޭ 

 އ ންމ ހައި ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުމަކީ އ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ވ ރިންގ  ޒިންމާއ ކ ވ .

މަރުކަޒުތަކުގ  ވ ރިންނާއި  
މުވައްޒަފުންގ  ޢަމަލުތައް  

 ބަހައްޓަންވީ ގޮތް 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަގުފަހިާވ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުަމށް މަރުކަޒަކަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް   .11

 ބަހައްޓައިގ ން މަރުކަޒުތަކުގ  ވ ރިންނާއި މުވައްޒަފުންގ  ޢަމަލުތައް ،އ އިން ކަމ އް ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް 

 ނުވާނ އ ވ .

މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ލިިބގަތުމަްށ އަންނަ ފަރާތަކަްށ އ  ފުރުަޞތު ދ ވޭނީ އ  މަރުކަޒ އްގ   )ހ(  

ވ ރިޔ އް ނުވަތަ މުވައްޒަފ އް ހިންގާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު 

 ؛ަބލައިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް ކަން

މަރުކަޒަކުން ޖާގައ އް ހޯދޭނީ ުނވަތަ އ  ތަުނން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިުދމަތ އް އަވަސް ކޮށްދޭނީ،  )ށ(  

އ  މަރުކަޒ އްގ  ވ ރިޔަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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 ؛ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ބަލައިގަތުުމންކަން

 ،ފޯރުކޮށްދޭންޖ ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިމަރުކަޒުތަކުން ހަމަހަމަ ގޮތ އްގައި  )ނ(  

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ަބލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަްށ 

 ؛އިސްކަންދޭނ ކަން

މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހައްޓާ ަތނ އްނަމަ، އ  ތަނ އްގައި، ތިޭބ  )ރ(  

ބ ންޖ ހޭ ޚިދުމަތ އް ނުވަތަ މަންފާއ އް ނުވަތަ ލުޔ އް  ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުންނަށް ލި

 ؛ލިޭބނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ބަލައިގަތުމުންކަން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ،މަރުކަޒުތަކުން ގަވާއިދާ އ އްގޮތަށް ވަކިކުރަންޖ ހުނު ނަމަވ ސް )ބ(  

 ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ަބލައިގަންނަ ފަރާތްތައް ވަކިނުކޮށް ަބއިތިްއާބނ ކަން.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  
ގޯނާކުރުމުން  

ރައްކާތ ރިވ ގ ންވާ  
 ތަންތަނަށް ހ ދުން 

މީހުްނ  ތަމަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަމަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ   .12

 ،ބަލަހައްޓާ ަތނ އްނަމަ، އ  ތަނުަގއި ތިޭބ ކުޑަކުދިންނަށް ނުވަތަ ީމހުންނަށް އ  ަތންތަނަކީ ރައްކާތ ރި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ފަދަ ނޭދ ވޭ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވ ގ ންވާ ތަންތަން ކަމުގައި 

 ވ ރިންގ  ޒިންމާއ ކ ވ .ހ ދުމަކީ މަރުކަޒުތަކުގ  

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  
ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން  
ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތު  

ޢާންމުކޮށް ފ ންނާނ ފަދަ  
 ގޮތަކަށް ބ ހ އްޓުން 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމ އް ނޫންކަމަށާއި، އ ފަަދ  )ހ(  .13

ފަރާތްތަކާމ ދު ފިޔަވަޅު އ ޅޭނ ކަން އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޢަމަލުތައް ކުރާ 

ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން އ  މަރުކަޒަކުން ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް، އ  މަރުކަޒުތަކަށް ޚިދުމަތް 

ލިބިގަންަނން އަންނަ ހުރިހާ ފަާރތްތަކަށް ނުވަތަ އ  މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން 

ނަަމ، އ  ތަނުގައި ތިޭބ ކުޑަކުދިންނަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް ފ ންނާނ ަފަދ ބަލަހައްޓާ ތަނ އް

 ގޮތަކަށް އ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ބ ހ އްޓިފައި ހުްނނަންވާނ އ ވ .

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮުތން ޝަކުާވއ އް ހުށަހަޅަން ޭބނުްނ  )ށ(  

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވީ އުސޫލު އަދި އ ކަމާ ދ ކޮޅަށް  ،ހުށަހަޅާނ  ފޯމާއިފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ 



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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އ ޅޭނ  ފިޔަވަޅުތައް ޢާންމުކޮށް އ ނގ ން ހުންނާނ ފަދަ އިންތިޒާމ ްއ އ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި  

 ހަމަޖ ހިފައި ހުންނަންާވނ އ ވ .

ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް،  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން މަރުކަޒުތަކުން )ނ(  

އ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުން އިންތިޒާމުކުރާ ގޮތ އްގ މަތިން ޚިދުމަތް ލިިބގަތުމަށް ޝައުޤުވ ރިާވ 

 ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދޭންވާނ އ ވ .

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުން 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނ އްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކާމ ދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަަތ  )ހ(  .14 ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު 

އ  ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އ ހ ން ފަރާތަކުން ިޖންސީ ފުރަްއސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ   

ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން  17ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި މި ޤާނޫނުގ   ،ޢަމަލ އް ހިންގައިފިނަމަ

އިމުކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ޤާ

 ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު އ  މުވައްޒަފަކަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

 މަރުކަޒ އްގ  ވ ރިން ނުވަތަ އ  މަރުކަޒ އްގައި މަސައްކަތްކުރާ އ ހ ން ފަރާތަކުްނ  )ށ(  

އ  މަރުކަޒަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކާމ ދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  

ވަނަ މާއްާދގ   17އ  މަރުކަޒުގައި މި ޤާޫނނުގ   ،ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގައިިފނަމަ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީއަށް  ދަށުން ޤާއިމުކުރާ 

 މައްސަލަ ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު އ މީހަކަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  
ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު  

ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  
އިސްކަންދިނުމުން ޝަކުވާ  

 ހުށަހ ޅުން 

ޖިންީސ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ަބލައިގަްނނަ ފަރާަތކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ   .15

އ ފަދަ ޢަަމލ އް  ،ވަކި ވަޒީފާއ އް ލިިބފައިވާނަަމ ނުވަތަ ވަޒީފާގ  ކުރިއ ރުމ އް ލިިބފައިވާނަމަ 

 ،ށްބަލައިނުގަތުމުގ  ސަަބުބން ވަޒީާފ ނުލިުބނު ފަާރތަށް ނުވަތަ ވަީޒފާގ  ކުރިއ ރުން ނުލިުބނު ފަރާތަ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދ ކޮޅަށް ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު ލިިބގ ންވ އ ވ .



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ އ ހ ން  
ތަނަކަށް ނުވަތަ އ ހ ން  
މަރުކަޒަކަށް ޝަކުވާ  

 ހުށަހ ޅުން 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އްގ  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޝަކުވާ ުހަށހ ޅި   .16

އ އް ތަނ އްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތ އް ކަމުގައި ުނވާނަމަ، ޝަކުވާ ރައްދުާވ ަފރާތް ފަރާތާ 

މަސައްކަތްކުރާ ތަނ އްގ  ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީައށް ޝަކުވާ 

 ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

މާއި  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރު
ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ   

 ކޮމިޓީ 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ހުށަހ ޅޭ ޝަުކވާތައް ަބލައި ތަޙްޤީޤުކޮްށ  )ހ(  .17

)ތިރީސް( މުވައްޒަފުންނަށްވުރ  ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ   30ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށްޓަކައި، 

ކޮންމ  މަރުކަޒ އްގައި "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ، އަދާކުރާ ކޮންމ  ތަނ އްގައި އަދި

 ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީ" ގ  ނަމުގައި ކޮމިޓީއ އް އުފައްދަންވާނ އ ވ .

ކޮމިޓީއ އް އުފ އްދޭ  ،މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި އ ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވ ސް  )ށ(  

އ  ަތނ އްގ   ،މިންވަރަށްވުރ  މަދު ޢަދަދ އްގ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި

މައި އިދާރާގައި ނުވަތަ މައި ުކންފުނީގައި ނުަވތަ އ  ަތނަކީ ިޑޕާޓްމަންޓ އްނަމަ، ކަާމބ ޭހ 

 އްދާ ހުރަހ އްނާޅައ ވ .މިނިސްޓްރީގައި އ ފަދަ ކޮމިޓީއ އް އ ކުލަވާލާފައި އޮތުމަކަށް މި މާ

މި  މާއްދާގ  )ހ( އަދި )ށ( އ ހ ންއޮތް ނަމަވ ސް، ސަރުކާރުގ  ކޮންމ  ވުޒާރާއަކާއި،   )ނ(   

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ  އޮފީހާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހާއި، 

އި ުބނާ ކޮމިޓީ އުފ އްދުމަށް ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންމ  ކޯޓ އްގައި މި މާއްދާގ  )ހ( ގަ

 މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރ އ ވ . 

މުވައްޒަފުން  30މި މާއްދާގ  )ނ( ގައި އ ހ ންއޮތް ނަމަވ ސް، ކޯޓުތަކުގ  ތ ރ އިން  )ރ(  

ްއ ހަމަނުވާ ކޯޓުތަކުގަިއ ހިނާގ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތަ

)ހ( ގައިވާ ކޮމިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ބ ލުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގ 

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އުފައްދަންވާނ އ ވ .

)ށ( އަދި )ނ( ގ  ދަށުން ވަޒީާފ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައާިއ  ،މި މާއްދާގ  )ހ( )ބ(  



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    
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 މަރުކަޒުތަކުގައި އ ކުލަވާލަންޖ ހޭ ޝަކުވާ ކޮމިޓީ، މި ޤާޫނަނށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށާތ 

 )ހައ އް( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ ކުލަވާލައި ނިންމަންވާނ އ ވ . 6

މި މާއްދާގ  )ހ( ނުވަތަ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ޝަކުވާ ކޮމިޓީއ އް   )ޅ(  

އުފައްދާފައިނުވާ ތަްނތާނގަިއ ހިނގާ ޖިންސީ ފުރަްއސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ   

 ޢަމަލުތަކާބ ހޭ މައްސަލަތައް ހުަށަހޅާނީ، ސީދާ ޓްރައިިބއުނަލަށ ވ .

ޝަކުވާ ކޮމިޓީ އ ކުލަވާލާނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނ އްގ  ނުވަތަ މަރުކަޒ އްގ  ހިއުމަން   )ހ(  .18 ކޮމިޓީ އ ކުލަވާލުން 

 ރިސޯސްއާބ ހޭ ސ ކްޝަނުންނ ވ .  ނުވަތަ އ ފަދަ ސ ކްަޝނ އް ނ ތް ތަނ އްނަަމ، 

 އ  ތަނ އްގ  އ ންމ  އިސް ވ ރިޔާއ ވ . 

 މައްޗަށ ވ .)ތިނ އް( މ ންަބރުންގ   3ކޮމިޓީ އ ކުލަވާލާނީ  )ށ(  

ކޮމިޓީގ  މ ންަބރުންގ  ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނީ އ  ތަނ އް ނުވަތަ މަރުކަޒ އް ހިންގުމުގައި   )ނ(  

 އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތ ރިވާ ވ ރިންގ  ތ ރ އިން ަބޔ ކ ވ .

 )އ ކ އް( އަންހ ން މ ންަބރަކު އިންަނންާވނ އ ވ . 1ކޮމިޓީގައި މަދުވ ގ ން  )ރ(  

 ކޮމިޓީގ  މ ންަބރުންގ  ތ ރ އިން ކޮމިޓީއަށް ޗ އަރ ޕަރސަންއ އް އިންތިޚާުބކުރަންވާނ އ ވ . )ބ(  

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންާގފައިވާކަމުގ  ޝަކުވާއ ްއ  )ޅ(  

ހިންގިކަމަށް އ ފަރާތ އްގ  އ ފަރާތަކާމ ދު ހުށަހ ޅިފައިވާ ފަރާތ އް ނުވަތަ އ ފަދަ ޢަމަލ އް 

 މައްޗަށް ސާބިތުވ  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތ އް ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިގ ން ނުވާނ އ ވ .

ކޮމިޓީގައި، އ  ކޮމިޓީ ނިސްަބްތވާ މުއައްސަސާގ  މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އ ހ ން ފަރާތ ްއ  )ކ(  

 ހިމ ނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހ އް ނާޅައ ވ .

ކޮމިޓީގ  ޒިންމާއާއި  
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޝަކުވާ ކޮމިޓީގ  ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އ ވަނީއ ވ .  .19
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ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމ އް ނޫންކަން ޢާންމުކޮްށ  )ހ(  

ތަނުގައި ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުގައި ފ ންނަްނ އ ނގޭނ ފަދަ ގޮތަަކށް ވަޒީާފ އަދާކުރާ 

 ؛ހުންނާނ ހ ން ބ ހ އްުޓން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބ ހޭގޮތުްނ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ  )ށ(  

 ؛ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަްނނަ ަފރާތްތަކަށް ހޭލުްނތ ރިކަމުގ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހަްއޓާ ތަނ އްނަަމ، ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   )ނ(  

ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބ ހޭގޮުތން އ  ތާނގައި ތިޭބ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުްނ 

 ؛ހޭލުންތ ރިކުރުމުގ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލަކާ އ  ތަނ އް ނުވަތަ މަރުކަޒ އްގައި ހިނގާ ޖިންސީ ފު )ރ(  

ބ ހޭގޮތުން ޝަކުވާއ އް ުހށަހ ިޅއްޖ ނަމަ ނުވަތަ އ ފަދަ ޢަމަލ ްއ ހިނގާ ކަމަށް މަޤްޫބުލ 

އ  ޝަކުވާ ނުަވތަ ުތހުމަތަކާ ގުޅިގ ން ހާޒިރުކުރަންޖ ހޭ  ،ސަަބަބކާހުރ  ޤަޫބލުކުރ ވިއްޖ ނަމަ 

 ؛ދުންަބޔަކު ހާޒިރުކޮށް، ަބޔާން ނަގަިއ ހ ކިަބސް ހޯ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ުހށަހ ޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގ ން  )ބ(  

 ؛ހޯދަންޖ ހޭ ލިޔ ކިޔުންތައް ހޯދުން

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ  ،ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ ތަޙްޤީޤުތައްކޮށް )ޅ(  

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ސާިބތުވ އްޖ ނަމަ، ވަޒީފާއާބ ހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

 ؛ނުވާނ  ގޮތ އްގ މަތިން އޭނާއާމ ުދ އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅުއ ޅުން

އ  ޝަކުވާއަކީ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭ   ،ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ކޮށް )ކ(  

އ  މައްސަލަ އިތުރަށް  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަާމބ ހޭ ފަރާތަށް ހުށަހ ޅުމަްށ  ،ޝަކުވާއ އްނަމަ

 ؛ޝަކުވާ ހުށަހ ޅި ފަރާތަށް އ ންުގމާއި އ ކަން ކުރިއަށް ގ ންދިއުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުން
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ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  މައްސަލަ ބ ލުމަށްފަުހ، ޝަުކވާ  )އ(  

އޭގ  ސަަބުބން މުވައްޒަފަށް  ،ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގިކަމަށް ސާިބތުވ އްޖ ނަމަ

ގ އްލިފައިވާ ޢިނާޔަތ އް ނުވަތަ ވަޒީފާގ  ކުރިއ ރުމ އް ނުވަތަ އ ހ ންވ ސް ޙައްޤ އް ހޯދުމަށް  

ނުވަަތ ޝަކުވާ ހުށަހ ޅީ މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތ އް ހޯދުމަށް ދިޔަ  ؛ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން 

ަޞތ އް ނުވަތަ ޙައްޤ އް ހޯދުމަްށ ފަރާތ އްނަމަ، އޭގ  ސަަބުބން ޭއނާއަށް ގ އްލިފައިވާ ފުރު

 ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިުނން.

މި ާޤނޫނުގ  ، ޝަކުވާ ކޮމިޓީން އ  ކޮިމޓީއަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަލަ ބ ލުމުގަިއ ަޢމަލުކުރާނީ )ހ(  .20 ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބ ލުން  

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންުކރާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ . 

ޝަކުވާ ކޮމިޓީގ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖ ހޭ އިންތިޒާމުތައް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ   )ށ(  

 ތަނުން ނުވަތަ މަރުކަޒަކުން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ .

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އަދި  
 ފަރާތުގ  ޙައްޤުތައް ރައްދުވާ  

ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހ ޅޭ ޝަކުވާތައް އ  ކޮމިޓީން ބ ލުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  )ހ(  .21

 އަންނަނިވި ފުރުޞަުތތައް ދޭންާވނ އ ވ .

 ؛އޭނާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަފްޞީުލކޮށް ަބޔާންކޮށްދިނުމަށް   (1)   

 ހާޒިރުކުރުމަށް.އޭނާ ހާޒިރުކުރަން އ ދޭ ހ ކިން   (2)   

ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުަށހ ޅޭ ަޝކުވާތަކުގ  ތ ރ އިން ޝަކުވާއ ްއ ބ ލުމުގައި އ  މައްސަލަ  )ށ(  

 ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތާއި ފުރުޞަތު ދޭންާވނ އ ވ .

 ؛ހުށަހ ޅިފައިވާ މައްސަލައިގ  ތަފްޞީލު  (1)   

 ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު.މައްސަލައިގައި ދިފާޢު   (2)   

ކޮމިޓީއަށް އ ޅިދާނ   
 ފިޔަވަޅުތައް 

ޝަކުވާ ކޮމިޓީން މައްސަަލ ބ ލުމަށްަފހު ކޮމިޓީން އަާޅ ފިޔަވަޅުތަކުގ  ތ ރޭގައި  )ހ(  .22
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 މައްސަލައިގ  ކުޑަޮބޑު މިނަށް ަބލައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމ ިނދާނ އ ވ .

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް އ ފަދަ ޖިންސީ  (1)   

 ؛ޢަމަލ އް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތ ރިވުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް އ ފަދަ  (2)   

 ؛އިންޒާރުދިނުންޢަމަލ އް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތ ރިވ  ލިޔުމުން 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ވަކި  (3)   

 ؛މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕ ންޑްކުރުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދާކުރަމުން  (4)   

 ؛ދިޔަ ޒިންމާއިން ވަކިކުރުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދާކުރަމުން  (5)   

 ؛ދިޔަ ވަޒީފާއަށްވުރ  ދަށު ދަރަޖައ އްގ  ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުން

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  (6)   

 ވަކިކުރުން.

ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކާމ ދު މި މާއްދާގ   )ށ(  

 އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އ ފަރާތ އްގ  ވަޒީފާގ  ރ ކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނ އ ވ .

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގ   
 ވަގުތު 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަލަތަްއ  ،މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު  .23

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި ަބލައި ނިންމަންާވނ އ ވ . 60ގިނަވ ގ ން 

ކޮމިޓީގ  މ ންބަރަކަށް  
 ރައްދުވާ ޝަކުވާ 

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޓީގ  މ ންަބރ އް ކަމުގައިވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގ  ތ ރ އިން   .24

 ޢަމަލުކުރ ވިާދނ އ ވ .ގޮތަކަށް ކޮމިޓީއަށް 
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 ނުަވތަ ؛ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އ  ޝަކުވާއ އް ސީދާ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހ ޅުން )ހ(  

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް އ  މައްސަލަ ބ ލުމުން ތަނާޒުލުކުރުުވމާއ ކު، އޭނާ ކޮމިޓީގަިއ  )ށ(  

 ؛ނުހިމ ނޭގޮތަށް އ  މައްސަލަ ބ ުލން

އ  ތަނ އްގ  ހިއުމަްނ ރިސޯސް ސ ކްޝަނުން   ،ހުށަހ ޅި ފަރާތުގ  ރުުހމާއ ކުޝަކުވާ  )ނ(  

 ނުވަތަ އ  ތަނ އްގ  އ ންމ  އިސްކޮށް ހުރި ވ ރިޔަކު ވަގުތީ ކޮމިޓީއ އް އ ކުލަވާލުން.

ކޮމިޓީ ނުއުފައްދާ  
ފަރާތްތަކާމ ދު ފިޔަވަޅު  

 އ ޅުން 

ރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ޖިންސީ ފު 17މި ޤާނޫނުގ   )ހ(  .25

ވަނަ މާއްދާއިްނ ލާޒިމުކުރާ ތަންތަނުްނ،  17ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީ އުފ އްދުމަށް މި ޤާނޫނުގ  

)ހައ އް( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭގައި، އ ފަދަ ކޮމިޓީއ އް  6މި ޤާނޫނު ފާސްވ  ތަޞްދީޤުކުާރތާ 

 ންވާނ އ ވ . އުފ އްދުމަށްފަހު، އ  މަޢުލޫމާތު ްޓރައިިބއުނަލަށް ހުަށހަޅަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  17މި ޤާނޫނުގ   )ށ(  

ލާޒިމުކުރާ   ވަނަ މާއްދާއިން 17ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީއ އް އުފ އްދުމަށް މި ޤާނޫނުގ  

ތަންތާނގައި ނުަވތަ  މަރުކަޒުތަކުގައި އ ފަދަ ކޮމިޓީއ އް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އ ކަމުގ  

 ޝަކުވާ ޓްރައިިބއުނަލަށް ުހށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު ކޮންމ  މީހަކަށްމ  ލިިބގ ންވ އ ވ .

ހުަށހ ޅިއްޖ ނަމަ، އ  މައްސަލަ މި މާއްދާގ  )ށ( ގ  ަދށުން ޓްަރއިިބއުނަލަށް މައްސަލައ އް  )ނ(  

ަބލައި، އ  ަތނުގައި ނުވަތަ އ  މަރުކަޒުގައި ޝަކުވާ ކޮމިޓީއ އް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރ ވޭނ އ ވ . 5,000/-އ  ތަނ އް ނުވަތަ މަރުކަޒ އް 

ކޮމިޓީން މައްސަލަ  
ނިންމުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  

 ހުށަހ ޅުން 

 ،ޝަކުވާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންުމމ އް އ  މައްސަލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތަށް ޤަޫބުލނުކުރ ވޭނަމަ  )ހ(  .26

)ސަތޭކައަށްޑިހަ( ދުވަހުގ  ތ ރޭގަިއ  180ކޮމިޓީން އ  ިނންމުން ިނންމާ ާތރީޚުން ފ ށިގ ން 

 އ  މައްސަލަ ޓްރައިިބއުނަލަށް ުހށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު އ ފަރާތަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

ޓަރައިިބއުނަލަްށ މައްސަލަ ހުަށހ ޅުމުގ  ޙައްޤު އ އްވ ސް   މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން  )ށ(  

ގ  ދަށުން ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ވަނަ މާއްދާ 14ފަރާތަކަށް ލިިބދ ވޭީނ، މި ޤާނޫނުގ  
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، އ  ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހުގައ ވ .

ޝަުކވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިްނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ،ބ ލުމަށްފަހު މައްސަލަ  )ނ(  

އ ކަމުގ  ސަަބުބން ޝަކުވާ ހުށަހ ޅި  ،ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގިކަމަށް ސާިބތުވ އްޖ ނަމަ

ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ގ އްލުމުގ  ަބދަލު ހޯދައިދިނުަމށް ްޓރައިިބއުނަލަށް މައްސަަލ 

 ލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު މައްސަ

މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި އ ހ ން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވ ސް، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގ މަިތްނ  )ރ(  

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި މައްސަލަ ަބލަިއ  60ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ުހށަހަޅާތާ 

ޓްރައިިބއުނަލަްށ ހުށަހ ޅުމުގ  އިޚްތިޔާުރ ނިންމާފައި ނުާވނަމަ، އ  މައްސަލައ އް ސީދާ 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހ ޅުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  
 ހުށަހ ޅުން 

ދަށުން ުނވަތަ ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ   24ވަނަ މާއްދާގ  )ޅ( ގ  ދަށުން ނުވަތަ  17މި ޤާނޫނުގ    .27

ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ނުވަތަ )ނ( ގ  ދަށުން ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހ ޅުމުގ   26

ޙައްޤު، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް އ މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ހިންގޭ މީހަކަށް 

 ލިިބގ ންވ އ ވ .

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަނޭޅޭނ   
 ބާވަތުގ  މައްސަލަ 

ހުށަހ ޅިފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ގޮތުން ކުރ ވުނު ޢަމަލ އް ނުވަަތ  )ހ(  .28

)ާބރަ( މަސްދުވަސް ފާއިތުވ ފައިވާ ޝަކުވާއ އް ޓްރައިިބއުނަލަްށ  12ކަމ އް ހިނގާދިޔަތާ 

 ހުށައ އްނޭޅޭނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި އ ހ ންޮއތް ނަމަވ ސް، ޖިންސީ ފުރަްއސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ    )ށ(  

)އަށާރަ(  18ޢަމަލު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުޑަުކއްޖ އް ކަމުގައިވާނަމަ، އ  ކުޑަކުއްޖަކަށް 

)ާބރަ( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭގައި ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަަލ  12އަހަރު ފުރުމަށްފަހު 
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 ފުރުޞަތު އ ކުއްޖަކަށް ލިިބގ ންވ އ ވ . ހުށަހ ޅުމުގ  

މައްސަލަ ބ ލުމުގައި  
 އިންޞާފުވ ރިވުން 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ުހށަހ ޅޭ މައްސަލަތައް ަބލަންވާީނ، މި ޤާޫނނުގ    .29

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ މިންގަނޑުން، އަިދ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގ  އަސާސްގ    2

 މައްޗަށް ބިނާކޮށ ވ .

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގ   
 ވަގުތު 

ްޓރައިިބއުނަލަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަަލތައް  ،ން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުމި ޤާނޫނުގައި އ ހ   .30

 )ނުވަދިަހ( ދުވަުހގ  ތ ރޭގައި ަބލައި ނިންމަންވާނ އ ވ . 90ގިނަވ ގ ން 

މައްސަލައިގ  އަޑުއ ހުން  
 ސިއްރުކުރުން 

މައްސަލަތަކުގ  ތ ރ އިން ޢާންމު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބ ހޭގޮތުން ުހށަހ ޅޭ   .31

މަޞްލަޙަތ އް ނުހިމ ނޭ މައްސަލައ އްގ  މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ނުުކރުމަށް ނުވަތަ އ ފަދަ މައްސަަލއ އް 

 ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާުނލައި ކުރިއަށް ގ ންދިއުމުގ  އިޚްތިޔާރު ޓްރައިިބއުނަލަށް ިލިބގ ންވ އ ވ .

ކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުތަކުގ  މައްސަލަތައް ބ ލުމަށްފަހު އ  ޢަމަލުަތކުގ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  .32 އ ޅިދާނ  ފިޔަވަޅުތައް 

 ކުޑަޮބޑު މިނަށް ަބލައި ތިރީގައިިމވާ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުމުގ  ާބރު ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .

ފުރައްސާރަކުރުމާއި  މައްސަލައ އް ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ޖިްނސީ  )ހ(  

ގޯނާކުރުމ އް ކަމަށް ނިންމައި، އ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން ވަގުުތން ހުއްޓާލުމަށާއި އ ފަަދ 

 ؛ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ިލޔުމުން އ ންގުން

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ    )ށ(  

ޢަމަލުގ  ސަަބުބްނ ޝަކުވާ ހުަށހ ޅި ފަރާތުގ  އ އްވ ސް ޙައްޤ އް ނިގުޅައިގަނ ވިފައިވާނަަމ 

 ؛އ  ޙައްޤ އް އަނުބރާ ހޯދައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ލިޔުމުން އ ކަން އ ންގުން

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތާ އ ކުގައި މަސައްކަތްކުރާ   )ނ(  

ފަރާތ އްނަމަ އ ފަރާތުގ  ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި އ ފަދަ ޢަމަލ އް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި 

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އ ންގުން
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ކުރުމުގ   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާ )ރ(  

 ؛ޢަމަލުގ  ސަަބުބން މައްސަލަ ހުަށހ ޅި ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ގ އްލުުމގ  ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

 ޓްރައިިބއުނަލަށް އަޅަން ފ ްނނަ އިތުރު ފިޔަވަޅ އް އ ޅުން.  )ބ(  

ލިުބނު ފަރާތަކަށް ަބދަލު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އްގ  ސަަބުބްނ ގ އްލުން   .33 ބަދަލުދިނުން 

 އަންަނނިވި ކަންތައްތަކަށް ޓްރައިިބުއނަލުން ިރޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ . ،ނަގައިދިނުމުގައި

 ؛ޝަކުވާ ހުށަހ ޅި ފަރާތަށް ނަފްާސނީގޮތުން ލިިބފައިވާ ގ އްލުން )ހ(  

 ؛ވަޒީފާގ  ކުރިއ ރުންއ  ޢަމަލުގ  ސަަބުބން ގ އްލިފަިއވާ ވާޒީފާގ  ފުރުޞަތުތައް ނުވަަތ  )ށ(  

އ  ޢަމަލުގ  ސަަބުބން މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ގ އްލިފައިވާ ފުރުޞަތުތަްއ  )ނ(  

 ؛ނުވަތަ ލިިބފައިވާ މާއްދީ ގ އްލުން 

އ  ޢަމަލުގ  ސަަބުބން ިލުބނު ގ އްލުމަށް ޭބސްފަރުވާ ހޯދުަމްށ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އ ީހ  )ރ(  

 ؛ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުހޯދުމަށް 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިޭބ އާމްދަނީ. )ބ(  

މުސާރައިން ކ ނޑޭގޮތަށް  
 ބަދަލުދިނުން 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ސާިބތުވ އްޖ  ފަރާތަކަށް   .34

ޓްރަިއިބއުނަލުން އަންގާ އ ންގުމަކާ އ ފަާރތުްނ ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން  32ބަދަލުދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގ  

އ ފަރާތ އްގ  މުސާރައިން ކ ނޑޭގޮތަށް އ  ޢަމަލުގ  ސަަބުބން ގ އްލުން ލިުބނު  ،ޚިލާފުވ އްޖ ނަމަ

 ފަރާތަށް ދޭންޖ ހޭ ަބަދލުދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އ ންގުމުގ  ާބުރ ޓްރައިިބއުނަލަށް ިލިބގ ންވ އ ވ .

މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ން ގޮތަކަްށ ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން  )ހ(  .35 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ޓްރައިިބއުނަލުން ިނންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ވަޒީފާއާބ ޭހ 

 ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ .
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ަމއްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ  )ށ(  

 ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ކޯޓުތަކުގ  ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ .

 ހަވަނަ ބާބު 

 އ ހ ނިހ ން 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފ ށުން 

މި ޤާނޫނު ދިވ ހި ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .36

 ފ ށިގ ންނ ވ .

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދަންޖ ޭހ ގަވާއިދުތައް ހަދާީނ، ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮްފ  )ހ(  .37 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ދަ މޯލްޑިވްސް އިންނ ވ .

ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކުާރ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި  )ށ(  

ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ބަލަހައްާޓ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަ ަބލާނ  ގޮތާއި މައްސަަލ 

 ލު ވަކިން ަބޔާންކުރަންވާނ އ ވ .ބ ލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އުސޫ

 )ތިނ އް( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭގައި މި މާއްދާގ    3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  )ނ(  

 )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނ އ ވ .

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައ ޅިގ ން އ ހ ން މާނައ އް މި ޤާނޫނުގައި ޢިާބރާތ އް ނުަވަތ ލަފްޒ އް   .38 މާނަކުރުން 

އ  ޢިާބާރތްަތކާއި  ،ދޭހަ ނުވާހާހިނދަކު، އަންނަިނވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ

 ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމ ވ .

 "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލު" މި ޢިާބރާތަށް ދީފައިއ ވަީނ،  )ހ(  

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ މާނަކުރުމ ވ . އޭގ ތ ރޭގައި، ޖިންީސ  2މި ޤާނޫނުގ  

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލުގ  ޝިކާރައަކަށްވާ ަފރާތުގ  ނުރުހުމުގައި ކުރާ 



ޤާނޫނު  ޖިންސީ ފުަރްއސާރަުކރުާމއި ޯގނާުކރުން ހުއްޓުުވމުގ    

 

 

 24 

 ؛ހިމ ނ އ ވ  އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ފޮށުމުގ  ގޮތުން ތުނުބން ފުުމން. .1   

 އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަަވނަކަށް ބ ލުން. .2   

 ހަށިގަނޑުގ  އ އްވ ސް ތަނ އްގައި ބީހުން. .3   

 ބ އްދުން. .4   

ސަލާމްކުރުމުގ  ގޮތުން އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު، ދޫނުކޮށް ައތަށް ިފއްތުން ނުވަަތ  .5   

 ކޮއްޓުން.

އޮރިޔާން ކާޑު ނުވަތަ ަބދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ   .6   

 ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރ ހުން ނުަވތަ ވީޑިއޯ ދައްކާ ހ ދުން.

ފޮށުމުގ  ގޮތުްނ ހަށިގަނޑުގ  ުގަނވަންތަކަށް ނިްސބަތްކޮށް ިޖންސީ ގޮތުން ޭނދ ވޭ  .7   

 ސަމާސާކުރުން. ވާހަކަ ދައްކާ 

ވަޒީފާ ދ ވޭނީ ނުވަަތ ވަޒީފާގައި ދ މިހުރ ވޭނީ ނުވަަތ ވަޒީފާގައި ކުރިއ ރުމުގ    .8   

ފުރުޞަތު ލިޭބނީ ނުވަތަ ވަޒީާފ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިިބދޭްނޖ ހޭ އ ނޫންވ ސް 

ފުއްދައިދިނުމުން ނުވަަތ ކުރިއ ރުމ އް ލިިބދ ވޭނީ، ަބދަުލގައި ޖިންސީ އ ދުމ އް 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގ  ނުވަތަ ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ބަލައިގަތުމުން ކަމަށް 

 ދޭހަވާ ގޮތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހ ުޅންތައް.

ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ،"ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނ ފައިއ ވަނީ )ށ(  

 ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް އ މީހަކާ ދ ކޮޅަށް ހިންގޭ، އ  ޢަމަލުގ  ޝިާކރައަކަށްވާ މީހާއަށ ވ .

ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ،"ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނ ފައިއ ވަނީ )ނ(  
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 ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލ އް ހިންގާ މީާހއަށ ވ .

ވަޒީފާދޭ ފަާރތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގ   ،"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނ ފައިއ ވަނީ )ރ(  

 އ ހ ން ވ ރިން ހިމ ނޭގޮތުްނނ ވ .

"މަރުކަޒުގ  ވ ރިން" ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަނީ، މަރުކަޒ އްގ  ިހންގުމުގ  އ ންމ  އިސް  )ބ(  

 ފަރާތާއި، އ  ތަނުގ  އިސް ވ ރިންނަށ ވ .

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި، ޖަލުތަކާއި، ކުޑަކުދިން  ،"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަނީ )ޅ(  

 ،ބަލަހައްޓާ ތަންަތނާއި، ޚާއްަޞ އ ހީއަށް ޭބުނންވާ މީހުްނ ބަލަހައްޓާ ތަންަތނާއި

ކުޅިވަރާބ ޭހ  ،މަސްތުވާތަކ ތީގ  ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

އި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އ ނޫންވ ސް ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާ

 އ ންމ ހައި ތަންތަަނށ ވ .

"މަރުކަޒަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަނީ، ތަޢުލީީމ  )ކ(  

ތަުޢލީުމ ޙާޞިލުކުރުމަށް އަންަނ މަރުކަޒަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމުަގއިވާނަމަ، އ  ަތނ އްގައި 

ދަރިވަރުންނަށ ވ . އ ނޫްނ ާބވަތ ްއގ  މަރުކަޒ އްނަމަ، އ  މަރުކަޒަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތ ްއ 

 ލިިބގަތުމަށް އ  މަރުކަޒަށް އަންަނ ފަރާތްތަކަށ ވ .

ވަނަ މާއްާދގ   17މި ާޤނޫނުގ   ،"ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "ޝަކުވާ ކޮމިީޓ" ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަނީ  )އ(  

ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަްނތަނުގައި އަދި މަރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ ޖިންސީ  

 ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގ  ކޮމިޓީއަށ ވ .

 )ވަޒީފާއާބ ޭހ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،"ޓްރައިިބއުނަލް" ކަމަށް ުބނ ަފއިއ ވަނީ )ވ(  

 ގ  ދަުށން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިިބއުނަަލށ ވ .ޤާނޫނު( 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގ  ޢަމަލަކަށް ، "ަބލައިގަތުން" ކަމަށް ބުނ ފައިއ ވަނީ )މ(  
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 ރުހުމަށް ނުވަތަ ޤަޫބލުކުރުމަށް ުނވަތަ އ އްަބސްވުމަށް ނުވަތަ އ ްއާބރުލުމަށ ވ .

 
 _________________ 

 


