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 2016/18 ނަްނަބރު ޤާނޫނު
  ހ 1437-11-20
  މ. 2016-08-23

 ޤާނޫނު   ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް  

 

ގޮތުގެ މައިގަ  ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  

މަނާުކރުމާެބހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި،  ނޑު އުސޫލުތަކާއި، ޖެންޑަރއަށް ަބލައި ަތފާތުކުރުން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުެގ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގައި

 .ޤާނޫނެވެ ަބޔާންކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

 ނަން   ތަޢާރުފާއި  . 1 )ހ(

 .މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު" އެވެ

 

   )ށ(

 މަޤްޞަދު  . 2 .މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނަނނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ

އެނޫންވެސް  ސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިުބމުގައި އެމީހެއްގެ ޖިންސަށް ނުވަތައަ

ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ކަންކަމަށް ަބލައި ތަފާތުކޮށްެގން ނުވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ޤާނޫނުން  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، 17

ޙައްޤެއް ކަމަށް  ލިުބމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް  ލިިބދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 20 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނުވަތަ  ޤާނޫނުތަކުން ިލިބދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން، ވަކި ޖިންސަކަށް

   )ހ(
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ން ފުރިހަމައަށް ލިިބެގންވާކަ ޖެންޑަރއަށް ަބލައި ަތފާތުކުރުމެްއނެތި، ހަަމ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް

 ؛ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

ަބއިަނލްއަޤްވާމީ  ންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއާތލުމާެބހޭއަ

މުޢާހަދާއަށާއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ޖިންސެއްގެ 

އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި،   ހުއްޓުވުމަށްމީހަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަްއ 

ެމދުގައި ތަފާތުކުރުމަށް ާބރު ައޅާ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި   އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ

 ؛ހުއްޓުވުމަށް އެޅެންުހރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުން އުސޫލުތައް

   )ށ(

ަބއިަނލްއަޤްވާމީ  ންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއާތލުމާެބހޭންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެއަ

ރިާޢޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޢާހަދާއަށާއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފިރިހެނުންނާ  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާީޢ، ޘަާޤފީ، މަދަނީ އަދި

 ޙައްޤުތަކާއި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި  އިންސާނީ އެއްހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް 

 ؛ލިިބެގންވާކަން ކަަށވަރުކުރުން ފުރުޞަތުތައް

   )ނ(

   )ރ( ؛އިންސާނީ ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުން

ވިޔަފާރި   ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި

ފަރާތްތަުކންނާއި، އެހެިނހެން ޤާޫނނީ  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާަޢތްތަކުންނާއި، ވަޒީާފދޭތަންތަުނންނާއި،  

 ؛ފަރުދުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަ ނޑައެޅުން ޝަޚްޞުތަކުންނާއި އަދި ޢާންމު

   )ބ(

ޘަޤާފީ ގޮުތން  އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާިއ، އިޤްތިާޞދީ ގޮތުންނާއި، ސިޔާސީ ގޮތުްނނާއި އަދި

ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ

 ؛ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ކަ ނޑައެޅުން

   )ޅ(

   )ކ( ؛އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުްއޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

   )އ( ؛ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު އެޅުންޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 
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ދެ ޖިންސުގެ   ންހެނުންނާއި ފިރިހެުނން ާބރުެވރިކުރެވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމާއި،އަ

ަހމަހަމަ ގޮތެއްގައި ނަތީޖާ  މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްީދ،

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ޙާޞިލުކުރުމަށް 

 

   )ވ(

އެއްގޮތްވާ  މި ޤާނޫނު ާމނަކުރަންވާނީ، ާޤނޫނުއަސާސީއާއި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ   . 3 )ހ(

 ޚާއްޞަ އުސޫލު 

އަންހެނުންނާ  ތަޠުީބޤުކުރުމުގައި،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގައާއި 

ަބއިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އެ   ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާެބހޭ

އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވެފައިވާ   މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި،

ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް  އިންސާނީ ޝަރަފާއި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްަބސްވުންތަކާއި،

 ހުޅުވިެގންވާ ދިމިޤްރާތީ މުްޖތަމަޢުތަުކން ޤަޫބލުކުރާ އުސޫުލތައް ބިނާކޮށް އުފެިދފައިވާ،

 .ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ

   )ށ(

މުޢާހަދާތަކާއި  އަށް ޢަމަުލކުރުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިެވރިވެފައިވާ )ށ( މި މާއްދާގެ

ނުވަތަ އިސްތިސްނާ ކުރުމެއް  އެއްަބސްވުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްވެސް ރިޒަވޭޝަނެއް

 .ރިާޢޔަތްކުރަންވާނެއެވެ ހަދާފައިވާނަމަ، އެކަންކަމަށް

 

   )ނ(

 ދެވަނަ ބާބު 

 ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް 

 

ހަމަހަމަކަން" ކަަމށް  މި ޤާނޫނުގެ މަްޤޞަދަށްޓަކަިއ، "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ" ނުވަަތ "ޖިންސުގެ

ފުރުޞަުތތައް ލިުބމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއި،  ބުނެފައި އެވަނީ، އަންެހނުންަނށާއި ފިރިހެނުންނަްށ،

 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ  . 4
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ހަމަކަމަށާއި، ފުރުޞަުތތަކުން ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުެގ ހަމަ ފުރުޞަތުތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި 

 .މިނިވަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯޭދފަދަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަމަށެވެ ހަމަހަމަކަމަށާއި، ޙައްޤުތަކާއި

 

އެނޫންވެސް  އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިުބމުގައި އެމީހެއްގެ ޖިންސަށް ނުވަތަ

ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ކަމަކަށް ަބލައި ަތފާތުކޮށްގެްނ ުނވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖެންޑަރ" އަކީ މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ " ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،  17

 .ލިިބެގންވާ ސިފައެކެވެ ގޮތުގެމަތިން ރައްކާތެރިކަން

ރައްކާތެރިކަން   . 5 (ހ)

 ލިބިގެންވާ ސިފަ 

މި ޤާނޫނުގަިއ  ގެ ަދށުްނ ލިިބދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނަީތޖާއަކީ، )ހ( މި މާއްދާގެ

ޖިްނސަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން ގޮ ތަކުން، މީހެއްގެ

ދަށުން ިލިބދޭ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން  މި ޤާނޫނުގެ   ބަލައި، އެ މީހަކާމެދު ތަފާތުކޮށްިފނަމަ،

 .ލިުބމެވެ އެފަދަ މީހަކަށް

 

   )ށ(

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަން،  ވަނަ މާއްދާެގ ިނޔަލަށް 12ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  7މި ޤާނޫނުގެ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި، ވަޒީފާ ދޭ ޖަމްޢިއްޔާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި،

 .އަދި ޢާންމު ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ ފަރާތްތަކާއި، އެހެނިެހން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކާއި

 

މި ބާބު ހިނގާ   . 6

 ފަރާތްތައް 

ގޮތުން ވިޔަސް   ންޑަރއަށް ަބލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު، ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާޖެ

 .ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ މަނާކަމެކެވެތަފާތުކުރުމަކީ މި 

ޖެންޑަރއަށް ބަލައި   . 7 )ހ(

 ތަފާތުނުކުރުން 

އެކަމުގެ  މި މާއްދާގައި "ޖެންޑަރއަށް ަބލައި ތަާފތުކުރުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،

މިިނވަންކަން، އަްނހެނުްނނާއި  މަޤްޞަދަކީ، ނުަވތަ ަނތީޖާއަކީ، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި

ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިޭބގޮތަށް ނުވަތަ ެނތިގެންާދ  ފިރިހެނުންނަށް ހަަމހަމަކަމާއެކު ލިުބމަށް އޮތް

   )ށ(
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ިޖްނސަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް ިބނާޮކށް، ވަކި ކަމަކުން އެކަހެރި  ގޮތަށް އެމީހަކު ނިސްަބތްވާ

ގޮތުން  މުގެނުވަތަ ވަކި ކަމެއް މަނާކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގައި ތަފާތުކުރު ކުރުމަށް،

 .ކުރެވޭ ކޮންމެ ތަފާތުކުރުމަކަށެވެ

 

ނަތީޖާއެއްގެ  ކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ަވކި ާބވަތްތަކުގެ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަކުރުމުގެވަ

އުފެދިފައިވާ ހަމަހަމަކަްނ  ގޮތުން، ވަިކ ޖިންސެއްގެ މީހުްނނަށް ފުރުޞަުތ ނުިލޭބ ގޮަތށް

ތަފާތުކުރުން ެބލެވޭނީ، ޖެންޑަރއަށް  ނިޒާމެއްގެ ސަަބުބން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީގެއްލިފައިވާ 

 .ަބލައި ތަފާތުކުރުން ކަމުގައެވެ

ހަމަހަމަކަން   . 8 )ހ(

ގެއްލިފައިވާ  

ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން  

ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ  

 ތަފާތުކުރުން 
އެވަނީ، އިޖްތިމާީޢ  ގައި "ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހ(  މި މާއްދާގެ

ޖިންސެއްގެ ދައުރާެބހޭ ގޮތުން   ސަަބުބތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި

ކަންކަން، ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި   ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި މީހުން ޤަޫބލުކުރާ

އުފައްދައި، އެކަންކަްނ އެގޮުތގައި ދެމެހެއްޓޭނެ ޮގތަށް  ތުެގ ގޮތުގައި އާދަކާދަތަކާއި ޘަޤާފަ

 .ނިޒާމުތަކަށެވެ  ަބއްޓަންކުރެވިފައިވާ

 

  )ށ(

ސީދާ ގޮތުން  ންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަންހެނަކާމެދުއަ

 .ދަށުްނ މަނާކަމެކެވެ ޤާނޫނުގެނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ތަފާތުކުރުމަކީ މި 

ވަކި ކަންކަމުގެ   . 9 )ހ(

މައްޗަށް ބިނާކޮށް  

   (1) ؛ދަރިމައިވުން ނުވަތަ ދަރިމައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ތަފާތުކުރުން 

    (2) ؛ވިހެއުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ފުުރޞަތު އޮތުން

    (3) .ފުރުޞަތު އޮތުންތުން ކިރުދިނުން ނުވަތަ ާގތުްނ ކިރުދިނުމުގެ ގާ

މީހަކާމެދު ސީދާ   ންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއްވެސްއަ

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ިވޔަސް ތަފާތުކުރުމަކީ

   )ށ(
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    (1) ؛ޖިންސު

    (2) ؛ވެނީގެ ޙާލަތުކާ

    (3) ؛ޒިންމާޢާއިލީ 

ޢާންމު ގޮތެއްގަިއ  ންމު ގޮތެއްގައި ވަކި ިޖންސަކަށް ނިސްަބތްކުރާ ސިފަތައް، ނުވަތަ ޢާ

 ؛އެ ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްނުކުރާ ސިފަތައް

(4)    

މީހަކަށްވީތީ  ންމު ގޮތެއްގައި، ވަކި ޖިްނސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެ ޖިްނސުގެޢާ

އެ ޖިންސުގެ މީަހކަށްވީތީ އެމީހަކު  ދައުރު ނުވަތައެމީހަކު އަދާކުރާ ކަމަށް ެބލެވޭ 

 ؛ދައުރު އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ެބލެވޭ

(5)    

ގޮަތްށ  ންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެތިގެންދާއަ

 ؛ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް

(6)    

    (7) ؛ޢަމަލުުކރެވޭ އުސޫލުތައް ގޮަތށްކި ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުން ލިޭބ  ވަ

އިސްވާކަމަށް ނުވަަތ  ކި ޖިންސެއްގެ ަބޔަކު އަނެއް ޖިންސެއްގެ ަބއެއްގެ މައްޗަށްވަ

ަޘޤާފީ ގޮުތން ޤަޫބލުކުރެޭވ  ދަށްވެގެންވާކަމަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ނުވަތަ

 .ޤަޫބލުކުރެވުންތައް

(8)    

ގަވާއިދުތަކާއި،  "ތަފާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނުތަކާއި،މި މާއްދާގައި 

ހިެމނޭ ގޮތުްނ، މީހަކު ކުާރ  ސިޔާސަތުތަކާއި، ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި، ޙާލަތްތައް

ކަމެއްގެ ސަަބުބން އަްނަނނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ކަމެއްގެ ސަަބުބން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ

 .ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް މެދުވެރިވުމަށެވެ ގޮތުންކަމެއް ސީދާ 

   )ނ(

؛ ދަތިަކމެއް ކުރިމަތިވުން މީހަކަށް ުބރައެއް ނުަވތަ އިލްތިާޒމެއް އުފުލަންޖެހުްނ ނުވަތަ

 ނުވަތަ 

(1)    
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ލިެބން އޮްތ  މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މީހަކަށް

 .ފުރުޞަެތއް ހިފެހެއްޓުން މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުަވތަ ފަސޭހައެއް ނުވަތަ

 

(2)    

ތެރެއިން ކަމެއް  މި ޤާނޫނުގެ ަމޤްޞަދަށްޓަކަިއ، ސީދާ ގޮތުން ތަާފތުކުރުމަކީ އަްނނަނިވި ކަންކަމުގެ

 .ކުރުމެވެ

ސީދާ ގޮތުން   . 10

 ތަފާތުކުރުން 

އެނޫންވެސް  މުއައްސަސާއަކުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްގައި، ނުވަތަވާއިދެއް ގައި، ނުވަތަ ގަ

އަދާކުރުމުގައި އަންހެނުންނާއި  އެފަދަ ކަމެއްގައި، ޙައްޤުތައް ލިިބގަތުމުގައާއި ޒިންމާތައް

؛ އޮންނަ ތަފާތުުކރުމެއް ަބޔާންކޮށްފައިވުން ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ފެންަނން

 ނުވަތަ 

   )ހ(

ހުރުމުގެ  ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ ސިފައެއް މީެހއްގެ ކިަބއިގައިމި 

ސަަބުބން އެމީހަކާމެުދ  ސަަބުބން ނުަވތަ މީހެއްގެ ކިަބިއގައި ހުންނަ ޝަޚްޞީ ސިފައެއްގެ

 .އުޅުން ފަހިކަން ކުޑަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުްނ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަން

 

    )ށ(

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ، ުނސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުރުމަކީ އަންަނނިވިމި ޤާނޫނުގެ  

 .ކަމެއް މެދުވެރިވުމެވެ

ނުސީދާ ގޮތުން   . 11 )ހ(

 ތަފާތުކުރުން 

އުސޫލަކީ، ފެންނަ  ކި ގަވާއިދަކީ ނުވަތަ ސިޔާސަތަކީ، ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންދާވަ

ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ގަވާއިދެއް ނުވަަތ  ކަމެއްފެނުމަށް ހަމަހަމަަކން ޤާއިމުކުާރ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވުމުގެ ކުރިން ހުރި   ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ

 ކަންކަން ނައްާތުލމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންަވރަށް ސަމާލުކަން  ޭބއިންޞާފު

ތަކެްއ ނަތީޖާ ދެވިފައިނުވުމުގެ ސަަބުބން، ވަކި ޖެންޑަރއަކަށް ހަމަހަމަނޫން

 ނުވަތަ ؛ ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން 

(1)    



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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ކަ ނޑައަޅާފައިވާ  ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ަބޔާންޮކްށފައިވާ ސިފައެއްގެ  ޝަރުޠެއްގެ ސަަބުބްނ، ނުވަަތ ހުންނަންޖެ ޭހ ކަމަށް

ރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއްގެ ސަަބުބްނ، ކު ސަަބުބން، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް 

 ނަތީޖާއަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެިރކަން ލިިބދޭ ފަދަ  އެކަމަކީ ނުވަތަ އޭގެ

ދަތިކަމެްއ  ޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި ދެރައެއް ނުވަތަ

 .ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން 

(2)    

ޝަރުޠަކީ، ނުވަތަ  ވަަނ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ( 2 )ހ( ގެ )މާއްދާގެމި 

ކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ  ސިފައަކީ، ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ އެކަށީގެންވާ

ހިމެނޭ ޮގތުން، އެކަމެއްގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަަމށް  ނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އަންނަނިިވ ކަންކަން

 .ޔަތް ކުރަންވާނެއެވެރިޢާ

   )ށ(

ނުވަަތ  އެފަދަ ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ސިފައެއް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ މީހަކަށް،

އެކަމުގެ ސަަބުބން  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭ މީހަކަށް

 ؛ކުރިމަތިވާނެ ކަންކަން

(1)    

ޮގތެއްގެ ަބދަލުގައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާއެފަދަ ޝަރުޠެއް، ނުވަތަ ސިަފއެއް، ނުވަތަ 

 ؛ގެއްލުން އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ ެއކަމުގައި ހުރި

(2)    

ތަންފީޛުކުާރ  ފަދަ ޝަރުޠެއް ނުވަަތ ސިފައެއް ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންާދ ގޮެތއްއެ

 .ޙާލަތު މީހާގެ ނުވަތަ ތަންީފޛުކުރަން ހުަށހަޅާ މީހާގެ މާލީ

(3)    

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ނަްނަބރުގައި( 2) ަވނަ ނަންަބރާއި( 1)ގެ  )ހ(މި މާއްދާގެ 

ޭބނުންވާ ިމންވަރަށް  ކަންކަމަކީ، ޤާނޫނު ހުއްދަުކރާ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރަން

ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން ކަމުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ކަންކަމަކީ

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

   (ނ)
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ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ  ވަނަ ަނންަބރުަގއި( 2) ވަނަ ނަންަބރާއި( 1) ގެ )ހ( މި މާއްދާގެ

ހުށަހަޅާ މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ، ފުރަތަމަ   ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ

 ލިިބގެންވާ މައްސަލައެއްަކން، ިލބިފައިހުރި ހެކިތަކުގެަދޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު   ހިނދުން ެފށިގެން

ގޮތުން  ުބރަދަނަށް ަބލައި ސާިބތުޮކށްީދފިނަމަ، މައްސަލަ އަމާޒުވާ ކަމަކީ ނުސީދާ

ޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރަން މަ  ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް ކަމެއްކަން ުނވަތަ އެކަމަކީ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ

ސާިބތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ، އެފަދަ  ކަމެއްކަންބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 .މައްޗަށެވެ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ

 

   )ރ(

ނުވަތަ ޫނންކަން  ވަކި މީހަކު، ސީދާ ގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާ ގޮތުން ަތފާތު ކުރުެމއް ގެންގުޅޭކަން

 .ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެެއވެކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

ނުވަތަ   ސީދާ ގޮތުން  . 12

 ގޮތުން  ނުސީދާ 

 ތަފާތުކުރުމެއް 

 ގެންގުޅޭކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން 

 ކަނޑައެޅުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެން 

 ނުވާނެ ކަންކަން 

މެދުވެރިވާނެކަމަްށ  އެމީހެއްގެ އެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން ވަކި ޖިންސަކަށް ފަހިކަން ކުޑަ ޮގތްތަކެއް

 ؛ޤަޫބލުކުރެވިފައި އޮތުން

  )ހ(

  )ށ( ؛މީހެއްގެ އެ ޢަމަލަކީ ތަފާތު ކުރުމެއްކަމަށް އޭނާއަށް އެނގިފައި އޮތުންއެ

ޖައުހަރީ  ޖެންޑަރއަށް ަބލައި ތަފާތުކުރު މަކީ، އޭނާގެ ޢަމަުލ އެ މައްަޗށް ބިނާވެެގންވާ

އެކަމުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ސަ  ެޖންޑަރއަށް ަބލައި ތަާފތުކުރުމަކީސަަބަބކަށްވާ ޙާލަތުގައި، 

 ؛ަބުބ ނުވަތަ މައިގަ ނޑު ސަަބުބ ކަމަށްވުން

  )ނ(

  )ރ( ؛ފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު މީހެއްެގ މަޤްޞަދުތަ

ކަމަށްވުން  ފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު މީހަުކ ތަފާތުކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގީ އެމީހަކު އެކަނިތަ

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ގިނަ ަބޔަކު ަބއިވެރިވެގެްނ ކަމަށްވުން

  )ބ(

 .ކަމަށްވުން ތަފާތުކުރުމެއް މެދުވެރިވީ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވަތަ ކަމެއް ނުކޮށް ޫދކޮށްލައިގެން

 

  )ޅ(



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދެއް  2މި ޤާނޫނުގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ޖިންސެއްގެ  ައށް )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްކާތެރިކަން ލިިބދިުނމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ މި  ަބޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ

 .ަބޔާންކޮށްފައިވާަފދަ ަތފާތުކުރުމެއް ކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ ޤާނޫނުގައި

 

ތަފާތުކުރުން ކަމުގައި   . 13

 ނުބެލެވުން 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ 

 

ޖެންޑަރއަށް ަބލައި  ންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއަކީ ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި،އަ

 .ބެލެވޭނެ ަކމެކެވެތަފާތުކުރުން ކަމުގައި 

އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ   . 14 )ހ(

 އަނިޔާ 

އެވަނީ، އަންހެނަކަށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި "އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި

 .ޢަމަލެއް ހިްނގުމަށެވެ ވީތީ، އެމީހަކާމެދު އަންނަނިވި ަޢމަލުތަކުގެ ތެރެއިން

   )ށ(

 ( ގައި)ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 2012/3ނޫނު ނަންަބރު ޤާ

 ؛ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން

(1)    

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ()ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު  2014/17ނޫނު ނަްނަބރު ޤާ

ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް   ރޭޕްކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް

 ؛ހިންގަފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން 

(2)    

    (3) ؛ަޢމަލެއް ހިންގުން ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ހާނިއްކަ ިލޭބ

ހިންގަފާނެކަމުެގ  ވަނަ ނަްނަބރުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް (  3)  މި އަކުރުގެ

 ؛ިބރުދެއްކުން

(4)    

    (5) ؛ނުރުހުމުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުންމީހެއްގެ 



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު   އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް

 ؛ނުދިނުން

(6)    

    (7) ؛ނުދިނުން މިއްލައަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތުއަ

ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  )ިޖންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  2014/16ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖިންސީ (ޤާނޫނު

 ؛ހިންުގން ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް

(8)    

ނަހަމަގޮުތގައި އެމީހުންެގ  އަންހެނުންނާިއ އަންހެންކުިދންގެ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި

 ނުވަތަ ؛ ބޭނުން ހިުފން

(9)    

    (10) .ހެން ޤާނޫނަކުން މަނާޮކށްފައިާވ ޢަމަލެއް އަންހެނަކާމެދު ހިންުގންއެ

ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަންހެނަކަށް

އަދަުބ ލިުބމަކީ، މި  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ލިެބްނޖެހޭޢަމަލަކަށް، އެހެން 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ަބދަުލ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް ުހރަހެއްނޫނެވެ.

 

   )ނ(

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި 14މި ޤާނޫނުގެ 

ޢަމަލެއްނަމަ، އެ ޤާޫނނެއްގެ  ޢަމަލަކީ، އެހެން ާޤނޫނެއްގައި ިފޔަވަޅުއެޅޭނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ

ހިނގާެނ، މަދަނީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ  ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އަދި އެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތައް

ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށްވާނަމަ ޖިނާއީ ކުށުގެ އެ ޢަމަލަކީ  ޙާލަތްތަކުގައި މަދަނީ ޒިންމާ ުއފުލުމާއެކު،

 .ދަޢުވާ އުފުލޭނެ ކަންކަމެވެ

 

 

 

އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ   . 15

އަނިޔާގެ ޢަމަލަކަށް  

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން 

 

އިޤްތިޞާދަށް ފައިދާާވ  ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންަނށް 

ހިެމޭނގޮތުން، ޢާިއލާގެ ރައްކާތެރިކަމަާށއި  ގޮތަށް އެފަރާްތތަކުން ކުރާ އާމްަދނީ ނުިލޭބ މަސައްކަތްތައް

ދައުރު ދެނެގަނެ، މި ޤާނޫުނގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އެފަރާތްތަކަށް  ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެފަރާތްތަކުން އަދާކުރާ

 .ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ ނުމަްށޓަކައިލިއްަބއިދި

 

ދައުލަތުގެ   . 16

 އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ 

ެޖންޑަރ  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުުކރުންތައް ނައްތާލައި،

މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭއިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާއެކު، އެ ދާއިރާތައް 

އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް އަންހެނުންނަްށ  ަބއިވެރިކޮށް، ތަރައްޤީގެ މަންފާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް

ވިޔަފާރި ތަންތަނާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ވަޒީފާޭދ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކާއި

 .ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒިންމާއެކެވެ އެހެނިެހންފަރާތްތަކާއި، 

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި   . 17

ދިރިއުޅޭ  

އަންހެނުންނަށް  

ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ  

 ޙައްޤުތައް 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެކި  ތަރައްޤީއަށް ރޭވޭ އެކި ކަންކަން ފަރުމާކުރުމާއި، ތަފްޞީލުކުރުމާއި،

 ؛މަރުޙަލާތަކުގައި އެމީހުންގެ ޢަމަލީ ޙިއްޞާއޮތުން

   )ހ(

ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތާއި،  ޙަޤީޤީ މަންފާ ލިޭބ މިންވަރުގެ އަިދ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތާއި، ޞިއްޙަތާ

 ؛ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިުބން  ކައުންސެލިންގ އަދި ޢާއިލާ ރޭވުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް

   )ށ(

ފަރާތްތަކެކޭ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސީދާ މަންފާ އެހެންއިޖްތިމާޢީ 

 ؛އެއްފަދައިން ލިުބން 

   )ނ(

   )ރ( ؛ކި ާބވަތްތަކުގެ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ިލުބންއެ
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އަދާކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް، ވަޒީފާސެލްފް ހެލްޕް ގްރޫޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް 

އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތަްއ  ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި 

 ؛ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން ފިރިހެނުންނާއި އަންެހނުން އެއްަހމައެއްގައި

   )ބ(

   )ޅ( ؛މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން 

ވަސީލަތްތަކާއި،  އަންހެނުންަނށާއި ފިރިހެނުންަންށ މާލީ ފެސިލިޓީތަކާއި، މާކެޓްކުރުމުގެ

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު  އެކަށޭނަ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، މުދަުލގެ މިލްކުރެވިކަމަށް

 ައދި؛ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތުން

   )ކ(

މުއާޞަލާތު ހިމެނޭ  ނަރުދަމާއާއި، ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި، ދަތުރުފަތުރާއިއްޗާއި، ގޯ

 .ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން ގޮތުން، އެކަށީގެންވާ ެފންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމެއްގެ މަންފާ

 

   )އ(

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެކި އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 

ތަނެއްގެ  އިދާރާއަކުން، ނުވަަތ ވިޔަފާރި ތަނަކުން، އެ އިާދރާއެއްގެ ނުވަތަދައުލަތުގެ 

ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، އަންނަނިވި ކަންަކން

 .ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ   . 18 )ހ(

އިދާރާތަކާއި ވިޔަފާރި  

 ތަންތަނުގެ ޒިންމާ 

ތަފާތުކުރުންތަކާިއ  ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސީދާގޮތުން ކުރެވޭމި 

ނައްތާލުންވެސް ހިމެނޭ ޮގތުން، ޖެންޑަރއަްށ  ނުސީދާ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް

 ؛ނަްއތާލުން  ަބލައި ތަފާތުކުރުން

(1)    

ތަފާތުކުރުން  ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަަބުބން ހަ

 ؛ނައްތާލުން

(2)    
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    (3) ؛ކުރިއެރުވުން ންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެުދގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަންއަ

ތަޢައްޞުުބ  ކި ޖެންޑަރއަކަށް ނިސްަބތްޮކށް މުޖްތަމަޢުގައި ގެންގުޅޭ ޭނދެވޭވަ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ   ފިރިހެނުންގެ މެދުގައިނައްތާލުމަށްޓަކައި އަންހެުނންާނއި 

 .ކުރިއެރުވުން ޤާއިމުކުރުމާެބހޭ ވިސްނުމާއި ފިކުރު

(4)    

ހަމަހަމަކަން  ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު ގެ (3)ގެ   )ހ(މި މާއްދާގެ

 .ހިމެނެއެވެ ކުރިއެރުވުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން

   )ށ(

ެނތުމުގެ ސަަބުބްނ  ންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެުދގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަންއަ

 ؛ދަތިކަމެއް ނައްތާުލން ވަކި ޖިންސަކަށް ކުރިމަތިވާ ދެރަކަމެއް ނުވަތަ

(1)    

ެނތުމުގެ ސަަބުބްނ  ންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެުދގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަންއަ

 ؛ކުޑަކުރުން ނަތީޖާއެއްގެ އަސަރުކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ 

(2)    

މީހުންނަށް ޭބނުންޖެޭހ  ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ލިިބަގތުމުގައި، ވަކި ޖިންސެއްގެ

ޭބުނންތައް ފުްއދައިދިނުމަށްޓަކަިއ  ކަންކަމަކީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެްއނަމަ، އެފަދަ

 ނުވަތަ ؛އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން

(3)    

ފިރިހެނުން ަބއިވެރިާވ  ޚިދުމަތުގައާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންނާއިންމު ޢާ

އިވެރިވުން މަދުކަމަށްވާނަމަ، ަބ ނިސްބަތަށް ަބލައި، ވަކި ޖިްނސެއްގެ މީހުންގެ

ފެންނަ ޖިންސުގެ މީހުްނގެ ަބއިވެރިވުން  ނިސްބަތުން ަބއިވެރިވުން މަދުަކމަށް

 .އިތުރުކުރުން

(4)    

ޢާންމުްނނާ ގުޅުންހުރި  ގައި ެއހެން ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެްސ، )ހ( މާއްދާގެމި 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   )ހ(  މި މާއްދާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް

 .ކަންކަން ހިނގާނެއެވެ

   )ނ(
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ދައުލަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއްމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މި މާއްދާގައި 

ޖިންސެއްގެ މީހުންނަްށ،  އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރި ތަަނކުން އަދާކުރުމުގެ ސަަބުބން ވަކި 

ދަށުން މަނާކުރެވިފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް  ފަހިކަން ޮބޑު ގޮތެއް މެދުވެރިވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ

 .ނޫނެވެކަމެއް  ހުއްދަ ކުރެވުނީ ކަމުގައި ެބލެވޭނެ 

 

   )ރ(

އަންނަނިވި ކަންކަން  ންމުންނަށް ނުަވތަ ޢާންމުންގެ ަބޔަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި،ޢާ

 .ކަށަވަރުކުރުމަކީ، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ޚިދުމަތްތައް  . 19 )ހ(

 ދިނުމުގައާއި 

 ޢާންމުންނާ 

 ގުޅުންހުރި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުމުގައި 

 ޖިންސަށް ބަލައި 

 ތަފާތުނުކުރުން 

ކަމުގައި ވީތީ،   ޚިދުމަތެއް ލިިބގަތުމަށް ބޭނުންާވ މީހަކީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު 

ސަަބުބން ކުރިަމތިވާ ތަފާތުކުރުްނ  އެފަދަ މީހަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށް ނުދިނުމުގެ

 ؛ނައްތާލުން

(1)   

ޚިދުމަްތ  ީމހަކީ، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ކަމުގައިވީތީ،ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްާޓނުލުން

(2)   

ދަތިކަމެއް ނުވަަތ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މީެހއްގެ ޖިންސަށް ބަލައި، އެމީހަކަށް 

 ؛ދެރަކަމެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ނުކުރުން

(3)   

ުނވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ   ޚިދުމަތް ލިިބގަތުމަށް ޭބނުންވާ މީހަކާމެދުޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ޖިންސީ   ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މީހަކާމެދު،

 .ގޮތަކުން ފުރައްސާރައާއި ގޯނާ ނުކުރުން ގޮތުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް

(4)   

ޢާންުމންގެ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގައި ޢާންމުންނަށް ނުވަތަންމުންނާ ގުޅުންހުރި ޢާ

އަދާކުރާ މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ  ަބޔަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް

 .ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިނާގނެއެވެ ގައި )ހ( މައްޗަށް މި މާއްދާގެ

   )ށ(
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ޚިދުމަތް  "ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މުދަލާއިމި މާއްދާގައި 

 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ

   )ނ(

މެދުވެރިކޮށް އެ   މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން، އެހެން ފަރާތެއް

ށްފައިވާ ޚިދުމަްތ މި މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ،

އެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ހިމެނޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  ދޭ ފަރާތުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން މާނަކުރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެ ޙާލަތުގައި

 .ޢާންމުންގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

   )ރ(

އެވަނީ، ޚިދުމަތެއްގެ  މާއްދާގައި "ޚިދުމަތް ލިިބގަތުަމށް ބޭނުންވާ ީމހެއް" ކަމަށް ުބެނފައިމި  

 .މީހަަކށެވެ ބޭނުން ހިފުަމށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ

   )ބ(

ނުދިނުން" ކަމަށް  ވަނަ ނަންަބރުގައި "މީހަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް  (1)ގެ    (ހ)މި މާއްދާގެ  

 .ބުނެފައި އެވަނީ، އަްނނަނިވި ކަްނކަމަށެވެ

   )ޅ(

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންަނށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ަބޔަކަށް

ނުދިނުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް  ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށް

 ؛ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

(1)    

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންަނށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ަބޔަކަށް

 ؛ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިުނން ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް ނޫން އެހެން

(2)    

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންަނށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ަބޔަކަށް

ޝަރުުޠތަކެއްގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮްށ  ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޝަރުޠުަތކާ ތަފާތު

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 

(3)    
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ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ  އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރުމަކީ، ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން، ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އަދި

 .ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ   . 20

އަދި ޕްރައިވެޓް  

ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާ ދޭ  

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ވަޒީފާގެ  ޒީފާ ދިނުމުގައާއި، ވަޒީފާގަިއ ހުންނައިރު ދޭ ތަމްީރނުތަ ްއ ދިނުމުގައާއި،ވަ

 ؛ފުރުޞަތު ދިނުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުްނނަށާއި ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަހަމަ

  )ހ(

ހަމަހަމަ އުޖޫރަ  މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށްއެއް ތަނެއްގައި، އެއް 

 ؛ދިނުން

  )ށ(

މަސައްކަތަކީ،  އް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިެހނެއް ކުރާއެ

މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް  މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ކުރާ ަމސައްކަތަށް ަބލާއިރު، އެަކށީގެްނވާ

ފައިސާއާއި، ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި  ތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެމަސައްކަ

 ؛އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން އެދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ

   )ނ(

މަސައްކަތް  ރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެެހން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްުވން ލާޒިމުކުރާކު

ވަކި ޖިންސަކަށް   ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނިފިޔަވައި، 

 ؛ޚާއްޞަކޮށްގެން އެފަދަ ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ނުހުޅުވުން

   )ރ(

ފުރުޞަތު   ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންެހނުން މަދުން ކުރިމަތިލާފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ

ދަޢުަވތުދޭފަދަ ގޮތަަކށް ވަޒީފާގެ  ކުރިމަިތލުމަށް އަންެހނުންަނށްވެސްހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް  

 ؛އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ިލޔުން

   )ބ(

އަންހެނުންނަށް  އަންހެނުންަނށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި އަދި

އެޅެްނ ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް  އިމަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކަ

 އަދި؛ އެޅުން

   )ޅ(

 ން.ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރު ަވނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޭޅނެ  29މި ޤާނޫނުގެ  

 

   )ކ(
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އަންހެނުްނނާއި  މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން

 .ކުރިއަރުވަންވާނެއެވެ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަަކން ޭބއްވުމުގެ އަސާސް

މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދޭ   . 21 )ހ(

ފަރާތްތަކުންނާއި  

މީޑިއާގައި  

މަސައްކަތްކުރާ  

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ހަމައެއްގައި ޙަ އްޤާއި   ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ، އެއް  )ހ(މި މާއްދާގެ  

ވިސްނުމާއި، ޠަީބޢީ ގޮތުން އަންހެނުްނނާއި  ފުރުޞަތު ލިިބގެންވާ ަބއެއް ކަަމށް ޤަޫބލުކުރާ

 ފިރިހެުނންނަށް ތަފާތުަތކެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އަންހެނުންނަށާއި  ފިރިހެނުންގެ ކިަބއިގައި

މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް   މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ދައުރެއް ކަ ނޑައެޅުމެއްނެތި ތަމްސީލުކުރުމަކީ

 .ޒިންމާއެކެވެ ދޭ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

 

  )ށ(

އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ  ޚިުދމަތް ދޭއަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، ތަޢުލީމުގެ  

 .ޒިންމާއެކެވެ

 ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތް  . 22

ޭބއްވުމުގެ  ޢުލީމުގެ މަންހަޖުގައި އަންހެުނންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަންތަ

ަބއެއް ފުރުޞަތު ލިިބގެންވާ   އަސާސްއާއި، އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ، އެއްހަމައެއްގައި ޙަ އްޤާއި

 ؛ކަމަށް ޤަޫބލުކުރާ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުން

   )ހ(

ކަމުގައިވިޔަސް،  ޠަީބޢީ ޮގތުން އަްނހެނުްނނާއި ިފރިހެނުންގެ ކިަބއިގަިއ ތަފާުތތަެކއް ހުރި

އަންހެނުްނނަށާއި ފިިރހެނުންނަްށ މުޖްތަމަޢުގައި  ތަޢުލީމުގެ މަންހަޖުގައާއި ކިޔަވަިއ ދިނުމުގައި

 ؛ކަނޑައެޅުމެއްނެތި ތަމްސީލުކު ރުން ދައުރެއްވަކި ޚާއްޞަ 

   )ށ(

ދަސްކުރުމުގައާއި،   ތަޢުލީމު ލިިބގަތުމުގައާއި، އެއިން ފައިދާ ހޯދުމުގައާއި، ތަމްރީނުވުމުގައާއި،

ަސއިންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ހުނަރުތައް ލިިބަގތުމުގައާއި، ަމޢުލޫމާތު ދެނެަގތުމުގައާއި،

އީޖާދުކުރުމުގައި އަދި އައު ގޮތްތައް އުފެއްދުމުގައި  މުަގއާއިފައިދާ ލިިބގަތު މާއްދާތަކުން

 ؛ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިުނން  އަންހެނުންަނށާއި

   )ނ(
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އަރާ ޢުމުރުގެ   އަންހެންކުދިންަނށާއި ފިރިހެންކުިދންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެަމތިން، ފުރާވަރަށް

 ؛ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުންކުދިންގެ ޞިއްޙަތާެބހޭ 

   )ރ(

އިކުއަލިޓީ  ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި، ކިޔެވުމުގެ ޭބރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަުކގައި ޖެންޑަރ

ުހޅުވާލައި، އެ ފުރުޞަތުގެ  ޤާއިމުކޮށް، އަންހެުނންނަށާއި ފިިރހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު

 ؛އެޅުން ބޭނުން ހިފުަމށާއި މަންފާ ލިިބަގުތމަށް ާބރު

   )ބ(

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި  ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޖެންޑަރ  ޓީޗަރުންނަށާއި ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ

 އަދި؛ ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުން  އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާެބހޭ މަޢުޫލމާތާއި

   )ޅ(

ތަންަތނުގައި  ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ނުވަަތ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ

އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިުވން  އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންގެ މެުދގައި ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވައި،

 .އިތުރުކުރުން

   )ކ(

ހަަމހަމަކަމާއެކު  ވަސީލަތްތަކަށާިއ ޚިދުމަތްތަކަށްންހެނުންަނށާއި ފިރިހެުނންނަްށ މާލީ އަ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ

މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ   . 23 )ހ(

 އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ 

އަންހެނުންަނށް މާީލ  ެގ މަޤްޞަދަްށޓަކައި، ފިރިހެުނންނާ އެއް ހަމަެއއްގައި  )ހ(  މި މާއްދާގެ

އެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި، މާލީ ޚިދުމަްތ  ފެސިލިޓީތައް ލިޭބނެ ޮގތް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،

ަކންކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަމާެބހޭ ސިޔާސަތުތައް  ދޭ އިދާރާތަކުންނާއި މާލީ

 .ނެއެވެއެކުލަވާލަންވާ

 

   )ށ(

ފުރުޞަތުތަކެއް  ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފިރިހެނުންނާ އެއްހަމަ

ދައުލަތާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ   އަންހެނުންަނށް މަގުފަހިކޮށްިދުނމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ

 .ޒިންމާއެކެވެ

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި   . 24 (ހ)

ޖިންސުގެ  
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އަންހެނުންގެ  ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި

ހީތެރިކަން  އެަބއިވެރިވުމާއި އިސްނެގުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އަންހެނުންަނށް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީެގ މި  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަމްރީނު ދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ،

 .ޒިންމާއެކެވެ

ހަމަހަމަކަން    (ށ)

 ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

މަސައްކަތްކުރުމު   މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުުމގައާއި، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ގިންތިތަކުގައި

ތަމްސީލުކުރުމުގައާއި އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ގައާއި، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރގައި ސަރުކާރު 

ަބއިވެރި ވުމުގައި، ފިރިެހނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި

ހޯދަިއދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، އެއިރަކު  އަންހެނުންަނށް ފުރުޞަތު

 .ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ  އޮންނަ

   (ނ)

ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގައި،  ކުރިމަތިލުމުގައާއި، އެފަދަ ަމޤާމުތަކަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ މަޤާމުތަކަްށ  

ފުރުޞަތު ހޯދައިިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ،  ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެނުންަނށް

 .ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، ސިޔާސީ

 

   (ރ)

ފިރިހެނުންނާ އެއް  ވަސީލަތްތައް ލިުބމުގައާއި ޭބނުންކުރުުމގައިއިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި 

 .ހަމައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ފުުރޞަތު އޮންނަންާވނެއެވެ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން   . 25 )ހ(

 ބާރުވެރިކުރުވުން 

މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ  އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި، ފެންނަ ފެނުމަށް އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެުނންގެ

ފިރިހެނުންނަްށ ވަކި ދައުރެއް ދެވިފައި   ހަމަހަމަކަން އޮތް ނަމަވެސް، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން

އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ާބރުެވރިވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް  އޮތުމުގެ ސަަބުބން، ައންހެނުްނނަށް

ަނއްތާލުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުމަކީ  ދެނެގަނެ، އެ ހުރަސްތައް

 .ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ އިސަރުކާރާ

 

   )ށ(
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އެކުލަވާލުމުގައާއި، ރަށްރަށުގެ  ހިޔާވަހިކަމާެބހޭ ސިޔާސަތުތަކާިއ މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުންޯބ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖެންޑަރ   4 ބިނާވެށީގެ ޕްލޭްނ އެކުލަވާލުމުގަިއ ޤާނޫނުގެ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް

 ހިޔާވަހިކަ މާބެހޭ ބޯ  . 26 )ހ(

 ސިޔާސަތުތަކާއި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް 

 އެކުލަވާލުމުގައި 

 ކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ އި 

 ޤާއިމުކުރުމަށް 

 އިސްކަންދިނުން 

ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ  ގެ މަޤްޞަަދށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަިހކަމުގެ )ހ( މި މާއްދާގެ

އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުްނނަށް  މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން މަންފާ ލިުބމުގެ ޙަޤީޤީ ފުރުޞަތު

 .ހަމަހަމައަށް އޮންނަންާވނެއެވެ

 

  )ށ(

އަންހެުނންނާިއ  މަޢުލޫމާތުކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތާއި އަދި ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި އެ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ފިރިހެނުންނަށް ހަަމހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއްޙީ

 .ޒިންމާއެކެވެ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ   . 27 )ހ(

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ޢާއިލާެގ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާެބހޭ މަޢުލޫ މާތާއި،

މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޢާއިލާ ރޭވުމާެބހޭ   ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ

ިފރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް ިލޭބެނ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު އަންެހނުންނަށާއި

 .ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 

   )ށ(

 ބާބު ހަވަނަ  

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން މަނާކުރުން 

 

ފަރާތެއްގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަމނާކޮށްފަިއވާ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު ީމހެއްގެ ނުވަތަ

ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަކީ މި  މައްޗަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާކުރާފަރާތް އަނިޔާގެ

 .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަމނާކަމެކެވެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ   . 28 )ހ(

ގުޅިގެން އަނިޔާގެ  
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ހެދުން" ކަމަށް   ގައި "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް  )ހ(މި މާއްދާގެ  

މީހަކު ުކރުމުގެ ސަަބުބން، ނުވަަތ  ުބނެފައި އެވަީނ، އަްނނަނިވި ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް

ނުވަތަ ކޮށްފާނެތީ، އެމީހަކަށް ގެއްލުމެއް   ކުރާނެ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން

 .ޭދނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުމަށެވެ ދިނުމަށެވެ. ނުވަތަ ގެއްލުމެއް

ޝިކާރައަކަށް ހެދުން    )ށ(

 މަނާކުރުން 

ހުށަހެޅުން ޝަކުވާ   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް

 ؛ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން

(1)    

ފަރާތެއްެގ  މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ތަާފތުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހެއްގެ ުނވަތަ

 ނުވަތަ؛ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން

(2)    

ހެއްކެއް،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިހންގާ އެއްވެސް އިޖުރާއަތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް

 .ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުންމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

(3)    

އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަިނޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހަކަށް، އެފަދަ

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ވަނަ 31ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 .ލިިބގެންވެއެވެދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 

   )ނ(

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާކުރުމާއި ބަދަލު ހޯދުން 

 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތުްނ  އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން

ލިުބނު މީހަކަށް ުނވަތަ މި ޤާނޫނު މަނާކުރާ  ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަަބުބްނ ގެއްލުމެއް

ީމހަކަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ  ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވިފަދަ 

 .ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ މައްޗަށް

ވަޒީފާ ދޭ   . 29 )ހ(

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް  

 ދަޢުވާކުރުން 
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    (1) ނުަވތަ ؛ މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ާބުބ

    (2) .ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ދޭވަނަ  21މި ޤާނޫނުގެ 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން)ހ(  މި މާއްދާގެ

  ( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  20މި ޤާނޫނުގެ  އެކަމެއް ރައްދުވި މީހަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި

ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު   ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

 .ލިިބގެންވެއެވެ

   )ށ(

 30ލިޭބތާ  ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ޝަކުވާއެއް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް (ށ)މި މާއްދާގެ 

ގުޅިގެން މައްސަލަ ަބލައި، އެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާ ()ތިރީސް

ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން   މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތް އެފަދަ

 .ގަންވާނެއެވެލިޔުމުން އަން

   )ނ(

ަޤބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާ  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނިންމާ ިނންުމމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  ()ނުވަދިހަ 90ފެށިގެން  ދޭ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ނިންާމ ތާރީޚުން

 .ހުށަެހޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ މައްސަލަ ޓްރައިިބއުނަލަށް

   )ރ(

ދުަވހުގެ   (ތިރީސް ) 30 މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ވަީޒފާ ދޭ ފަރާތަްށ ޝަކުވާ ުހށަހަޅާތާ 

އެ މައްސަލައެއް ްޓރައިިބއުނަލަށް ުހށަހެޅުމުގެ  ތެރޭގައި މައްސަލަ ަބލައި ިނންމާަފއި ނުވާނަމަ،

 .ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

 

   )ބ(

 20މި ޤާނޫނުގެ  ގައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމު، )ކ( ވަނަ މާއްދާގެ 20މި ޤާނޫނުގެ 

 ()ތިނެއް 3ޢަމަލުކުަރން ފަށާާތ  ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ ތަްނތަނުން، މި ޤާޫނނަށް

 .އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާއިމުކޮށް،

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ   . 30 )ހ( 

ނިޒާމެއް ޤާއިމުނުކުރާ  
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ވަނަ   20 ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ިމ ޤާނޫނުގެ (ހ)މި މާއްދާގެ 

ގައިވާ ޝަކުވާ   (ކ( ވަނަ މާއްދާގެ 20މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ ތަންތާނގައި މި ޤާނޫނުގެ 

ޝަކުވާ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ، އެކަމުގެހުށަހަޅާނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 .ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިިބގެްނވެއެވެ

ފަރާތްތަކާމެދު    )ށ( 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަނަ   20 ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ިމ ޤާނޫނުގެ (ހ)މި މާއްދާގެ 

ގައިވާ ޝަކުވާ   (ކ( ވަނަ މާއްދާގެ 20މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ ތަންތާނގައި މި ޤާނޫނުގެ 

އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން  ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު

 .ލިިބގެންވެއެވެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް

   )ނ( 

    (1) ؛އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ާޢންމުކުރުން

  20މި ޤާނޫނުގެ  ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ނަމަ،ފަދަ ފަރާތަކީ ޕަްބލިކް އެ

ނިޒާމު ޤާއިމުުކރުމުގެ ޒިންމާއާއި  ގައިާވ ަޝކުވާ ހުށަހަޅާނެ (ކ)ވަނަ މާއްދާގެ 

  ( )ފަންސަވީސް ހާސް  25,000/-ފަރާތް  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުންޢަދަދަކުން  ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު ނޫން

(2)    

- އެފަރާތެއް އެފަދަ ފަރާތަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ނަމަ،

ނޫން ޢަދަދަކުްނ  ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު  (ންސަވީސް ހާސްފަ) 25,000/

 .ޖޫރިމަނާކުރުން

 

(3)    

ާބުބގައި  އަދި ފަސްވަނަމި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ާބުބއާއި، ތިންވަނަ ާބުބއާއި ަހތަރުވަަނ ާބުބ 

ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަަބުބން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް، އެފަރާތުން ޚިލާފުވި

ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވި މީހަކަށް މި  ގެއްލުމެއް ލިުބނު މީހަކަށް ނުަވތަ މި ޤާނޫނު މަނާކުރާ ފަދަ

 މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ  . 31

 މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ 

 ދަޢުވާކުރުން 



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ  ވާވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި 32ޤާނޫނުގެ 

 .ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ

 

ޓްރައިިބއުނަލަށް  މި ާބުބގެ ދަުށން ދަޢުވާކުރުމުގަިއ، ޓްރައިިބއުނަަލށް ހުށަހަޅަންެޖޭހ މައްސަލަތައް

ހުަށހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ  ހުށަހެޅުމުގައި ނުވަތަ ކޯަޓށް ހުށަަހޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް

 .އެދެވިދާނެއެވެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް

ދަޢުވާކުރުމުގައި   . 32

 އެދެވޭނެ ކަންކަން 

   )ހ(  ؛ދަލު ހޯދުމަށް ަބ

 މަނާކޮށްފަިއވާ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުމި ޤާނޫނުގައި 

 .މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް

 

   )ށ( 

އެ މައްސަލައެއްގައި   މި ާބުބގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގައި،

ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަަބުބން ޚިލާފުވި  ހިމެނިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މި ޤާނޫނާ

ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ސަަބުބން ިލޭބ ގެއްލުމަާކ  ނުވަތަ މި ާޤނޫނުގައި ަމނާކޮށްަފއިވާ

ކިހާ  ގެއްލުމެއް ިލޭބ މީހާއަށް ނަގައިޭދނީ، ކޮން ާބވަތެއްގެ ަބަދލެއް ގުޅިގެން، އެފަދަ

ޓްރައިިބއުނަލުްނ  ޅޭގޮތުންމިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާނީ، މި މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ، ކަމާގު

ޓްރައިިބއުނަލުން ނުަވތަ  ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،

 .ކޯޓުންނެވެ

 ބަދަލު ނަގައިދިނުން  . 33 )ހ( 

ދަޢުވާއެއްގައި   އްސަލައިގެ ޢަދުލާއި އިންޞާފު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މި ާބުބގެ ަދށުން ކުރާމަ

ގޮތަކަށް ޓްރައިިބއުނަލަށް ނުވަތަ  ނަގައިދިނުމުގައި، އަންަނނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިންަބދަލު 

 .ކޯޓަށް ކަ ނޑައެޅިދާނެއެވެ

   )ށ( 

    (1) ؛ނަގަިއދިނުން ދަލު ހޯދުމަށްއެދި ުހށަހަޅާފައިާވ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ަބދަލުަބ



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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ރައިިބއުނަލުން ނުަވަތ ޓް ތެރެއިންަބދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ 

 ؛ނަގައިދިުނން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ަބއެއް ކަންކަމަށް ަބދަލު

(2)    

މައްސަލައެއްނަމަ،  ރިން ަބދަލު ނަގައިދީފައިވާ ޙާލަތާ އެއްގޮތް ޙާލަތެއް ހިމެނޭކު

 .ނަަގއިދިނުންއެއްގޮތް ަބދަލެއް  ކުރިން ދިމާވި ޙާލަތުގައި ނަގައިދިން ަބދަލާ

 

(3)    

ގެންގުޅުނު ފަރާތުެގ  މި ާބުބގެ ަދށުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްަގއި މި ޤާނޫނުގައި މަނާޮކށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް

މައްޗަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ނުވަތަ  ޢަމަލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުމުގައި، އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް 

 ފާތުކުރުމެއް ތަ  . 34

ފަރާތުގެ   ގެންގުޅުނު 

 ޢަމަލު 

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުނ 

   )ހ(  ؛ނޫންކަން މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަާފތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ނުވަތަ

ހިނދުގައި، އެކަން  މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަާފތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަނޑައެޅޭ

 ؛ބިނާވެގެންވާ ސަަބުބތައް

   )ށ( 

ހިނދުގައި،  މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮްށފައިވާ ަތފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިނުވާކަްނ ކަނޑައެޅޭ

 ؛އެކަން ބިނާވެގެންވާ ސަަބުބތައް

   )ނ( 

ހިނދުގައި، އެކަން  މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަާފތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަނޑައެޅޭ

 ؛އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް

   )ރ( 

ހިނދުގައި،  މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ަތފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ކަ ނޑައެޅޭ

 50,000/-ރުފިޔާއާއި    (ާހސް )ާބރަ  12,000/-އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެފަިއވާ ފަރާތް  

 .ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ()ފަންސާސް ހާސް

 

   )ބ( 



 ޖެންަޑރ އީކުއަލިީޓެގ ޤާނޫނު 
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 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރަިއިބއުަނލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ނިންމާ ކޮްނމެ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރުން

 .ނިންމުމެކެވެ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން  . 35

ގުޅިގެން، އެމީހެއްގެ   އެއްވެސް މީހަކު، ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ވިޔަސް ކޯޓު ގައި ދޭ ހެއްކަކާ

ނުކުރެވޭހާ ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  މައްޗަށް ދޮގު ހެކި ިދނުމުގެ ނުަވތަ ނުރަނގަޅު ހެއްކެއް އުފެއްދި 

 .ޖިނާއީ ކޯޓެއްަގއި ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ ހިނދަކު، އެ ހެިކަބހާ ގުޅިގެން ޭއނާ މަދަނީ ނުަވތަ

 

ހެކިންނަށް ދޭވެ   . 36

 ރައްކާތެރިކަން 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފޮޔަވަޅު އެޅުން 

 

ޙާލަތެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގެ ެތރެއިންޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  

ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއް  38

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނު

 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  . 37

 ޤާއިމުކުރުމަށް 

 ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު 

ފަހިކަްނ ކުޑަ  ކި ޖިންސަކަށް ނިސްަބތްކޮްށ، އެ ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ަދތިަކމެއް ނުވަތަވަ އެޅުން 

 ؛ގޮތެއް ކުރިމަތިވުން

  )ހ( 

ޭބުނންޖެހޭ ކަންކަްނ  ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ލިިބގަުތމުގައި، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުްނނަށް

 ުނވަތ؛ ނުވަތަ ޭބުނންތައް ތަފާތުުވން

   )ށ( 

ަބއިވެރިވާ ނިސްަބތަްށ  ންމު ޚިދުމަތުގައާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންޢާ

 .މަދުވުން ބަލައި، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންެގ ަބއިވެރިވުން

 

   )ނ( 

 ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު  . 38 .މާއްދާގެ ދަށުން، އެޅިދާނެ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެވެވަނަ  37ންނަނިވި ކަންކަމަކީ، މި ޤާޫނނުގެ އަ
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ޤާނޫނެްއ  ންނަނިވި މަޤްޞަުދތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިއަ

 ؛ފާސްކުރުން، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ހިންގުން

   )ހ( 

އަންހެނުންަނށް  ޙާޞިލުުކރުމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއްނަތީޖާގެ ހަމަހަމަކަން 

 ؛ޤާއިމުކޮށްދިނުން

(1)    

މަދުވުްނ  ސިޔާސީ މައިދާނުގެ އެކި ފަންތީގައި އަންހެނުން ތަމްސީލުވާ މިންވަރު

ާބރާއި ވަސީލަތްތައް   ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި

ނުވަތަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން  އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ގޮތުންބެހިފައިވާ ގޮތް 

 ނުވަތަ؛ އެކަމާގުޅޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން ޤާއިމުކުރުން އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން

(2)    

މީހުންނާިއ،  އެއް ކަމަކަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަުމގެ ސަަބުބން ނިކަމެތިކަން ލިިބަފއިވާ

ނިކަމެިތކަން ލިިބފައިާވ  ތަފާތުކުެރވިފައިވާ މީހުންނާއި،ޖެންޑަރއަށް ަބލައި 

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަރުދުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން

(3)    

 9މި ޤާޫނނުގެ   މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަަދށްޓަކައި، މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުަމށްޓަކައި،

ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ؛ރައްކާތެރިކަމެއް ދިނުން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ

   )ށ( 

ކުރާ އަނިޔާގެ  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަްނެހނަކަށްވީތީ (ށ)ަވނަ މާއްދާގެ  14މި ޤާނޫނުގެ 

 .ރައްކާތެރިކަމެއް ދިނުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަޢަމަލަކުން 

 

 

 

 

 

   )ނ( 
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 ނުވަވަނަ ބާބު  

 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 

ޓްރައިިބއުނަލާއި  މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެެގންާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކޯޓާިއ އަދި

ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ  އިދާރާތަކާއިޙަވާލުކުރެވިގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވަކި 

އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، މި ާޤނޫނުގަިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފިޔަވައި، ޖެންޑަރ

ހިންުގމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާ އުފުލާނީ   ަބޔާންވެގެންވާ ކަންކަން

 .މިނިސްޓަރެވެ

އިސް ޒިންމާ އޮތް   . 39 )ހ( 

 ފަރާތް 

ޓްރައިިބއުނަލާ  މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެެގންާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކޯާޓއި އަދި

ފަާރތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ  ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވަކި އިދާރާތަކާ އި

ގުޅޭގޮތުން، މި ާޤނޫނުގަިއ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފިޔަވައި، ޖެންޑަރ

 ިހންުގމަށްޓަކައި، ސީދާގޮތުން ޭބނުްނވާ އެންމެހައި ާބރުތަކާއި، ަބޔާންވެގެންވާ ކަންކަން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ފުރިހަމަގޮތުގައި އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެންމެހައި ާބުރތައް،

 .މިނިސްޓަރަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 

   )ށ( 

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ    ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެރަށު  

މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ކައުންސިލްތަކުްނ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ

ޤާނޫނީ ާބރު ިލިބދިނުމުގެގޮުތން، އޭގެތެރެއިން ޮކންމެ  އުފުލުމަށް މަގުފަހިކޮށްީދ، އެކަަމށް

 މި ޤާޫނނު އެ ކަުއންސިލެއް ނިސްަބތްވާ ސަރަޙައްދުގައި، ކައުންސިލެއް އެއީ،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އޭޖެންޓްކަމުގައި،

 .މިނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ލާމަރުކަޒީ ބައެއް   . 40 )ހ(

 އުސޫލުތައް 
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ނުަވތަ މި ާޤނޫނު  ގެ ދަުށން އެްއވެސް ާބރެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްަޔތެއް، (ހ)މި މާއްދާގެ 

ައތޮޅު ަކއުންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް، ރަުށ ކައުންސިލަކާ ނުވަތަ

ށް ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ާބރެއް ތަންފީޛުކުރުމަ ކައުންސިލަކާ، މިނިސްޓަރު

މާއްދާެގ  ވަނަ  42ވަސީލަްތތައް އެ ކައުްނސިލަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ   ޭބނުންވާ

އެކްޝަން ޕްލޭން އާ   ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

   )ށ(

ފެންވަރުގައި،  ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ރަ

ފަރާތްތަކާއި، އަންހެނަަކށްވީތީ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ

ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް

ނަކަށްވީތީ ކުރާ ައނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުްނ އަންހެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި،

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދާއި ބާރު  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިހނގާނެއެވެ

   )ނ(

ފެންވަރުގައި ނުވަތަ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް، ރަށު ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ

އެ ާބރުތައް ނުަވތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޙަވާލުކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަްނ ކުރަންވާނީ،

 .ލިޔުމަުކންނެވެ ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް

   )ރ(

މި ޤާނޫނުގެ   ކައުންސިލްތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް،ރަށު 

ގަވާއިދެއްގައި ތަފްޞީލުކޮށް  ދަށުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ

ޝާއިޢުކުރަްނވާނެއެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ  ަބޔާންކޮށް، ޢާންމުޮކށް އިޢުލާްނކޮށް، ގެޒެޓުގައި

 .ޒިންމާ އުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެ

 

   )ބ(
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ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި،  އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ަޢމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާިއ، އެކަމަށް ރައްޔިތުން

ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށާއި، ިމ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތައްފަދަ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  ޤާނޫނުގަ އި ޒިންމާތައް މަތިކޮށްަފއިވާ

ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

 ްނ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ޤައުމީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށަށްއެކި ފަރާތްތަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މިނިސްޓަރުގެ  އެ މަސައްކަތްތައް ގެނެސް ހިންަގއިދީ، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި، ަޤއުމީ ފެންވަރުގައި،

އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާނީ، މިނިސްޓްރީގައި

 .ންނެވެޑިޕާޓްމަންޓު
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މިނިސްޓްރީގެ   . 42 .އެވަނީއެވެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި

ފެންވަރުގައި  މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި، ޤައުމީ ()ހައެއް 6މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ަފށާާތ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޤައުމީ ެފންވަރުގައި  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުާރނެ ގޮތުގެ ޤައުީމ ސިޔާސަތަކާއި،

 ؛ތަންފީޛުކުރުން ޢަމަލުކުރާނެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަ އި

  )ހ(

ތަންފީޛުކުރަން  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެކްޝަން ޕްލޭން (ހ)މި މާއްދާގެ 

ފަރުދުންނާއި، ތަޖުރިާބކާރުންނާއި، މަަދނީ  ފެށުމަށްފަުހ، މި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ

ކޮންމެ ދެއަހަރަކުން އެއްފަހަރު، އެ ސިޔާސަތާއި،  ޖަމްޢިއްޔާތަކު ގެ މަޝްވަރާއާއެކު،

 ؛ރާޖަޢާކޮށް، މުޠާލިޢާ ކުރުންމު އެކްޝަން ޕްލޭން

   )ށ(

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  ންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިްނގައި،ޖެ

ނައްތާލުމަްށަޓކައި ޭބނުންވާެނ ތަާފތު  ޤާއިމުކުރުމަށް އަންހެނުްނނަށް ހުރި ހުރަސްތައް

 ؛ގޮތުގެމަތިން ފަރުމާކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުން ފިޔަވަޅުތައް މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

   )ނ(
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ކުރާ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުުރން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާިއ، ެޖންޑަރއަށް ަބލައި

ާޤނޫުނތަކަށާއި ސިޔާސަތުތަކަށް  ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަްށޓަކައި، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ކުރުމަށްޓަކައި މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް ކަމާެބހޭ   ނުަވތަ އެކަންގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

 ؛ހުށަހެޅުން ިބލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

   )ރ(

ޭބނުންވާ  ންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަކިވަކި ޖަމާޢަތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށްޢާ

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަަކއި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން މަޢުލޫމާތުތައް 

   )ބ(

ނައްާތލުމަށްޓަކައި، ެޖންޑަރއަށް  ންޑަރއަށް ަބލައި ކުރާ ަތފާތުުކރުންތައް ދެނެގަެނ އެކަންޖެ

ތަފާސްހިސާުބތައް ދެ ޖިންސުވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް  ަބލައި ކުރާ ތަފާތުތައް ދެނެގަނެޭވނެފަދަ

 ؛އެކުލަވާލުންއެއްކޮށް 

   )ޅ(

ސަަބާބއި  ންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާެގ ޢާންމުކަމާ، އެފަދަ އަނިޔާކުުރމަށް މެދުވެރިވާއަ

ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ހޯދަންޖެހޭ  އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 ؛ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުން ތަފާސް ހިސާުބތައް ހޯދުމާއި، ޭއގެ ތެރެއިން

   )ކ(

ގޮތުގެ ނިޒާމެއް  މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުެގ ޢަމަލުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރާނެ

 ؛ޤާއިމުކުރުން

   )އ(

ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ  ގެ ދަށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްަތކުން  (ކ)ވަނަ މާއްދާގެ    20މި ޤާނޫނުގެ  

 އަދި؛ މިންގަނުޑތައް ނިޒާމެއްގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންެޖހޭނެހުށަހަޅާ 

   )ވ(

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  ނޫނާއި ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާްތތަާކއި، ސިޔާސަތު ކަ ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށްޤާ

 .ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ލަފައާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 

   )މ(
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ހުއްޓުވުމާ   ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ އަންހެނަަކށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހުްނނަކީ  ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމަކީ ކޮަބއިކަން އަދި، އެކަންަކން

 .ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ ކޮަބއިކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ަހދާ ގަވާއިދެއްގައި

 

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ   . 43

 ކަންކަން ކަނޑައެޅުން 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 

ފާސްކުރާއިރު،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ ައހަރަކު، ވިދިގެން އަްނނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ަބެޖޓު

ހުއްޓުވައި، އެ އަނިޔާގެ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އަންހެނަަކށްވީތީ ކުރާ ައނިޔާ

އެަކށީގެންާވ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ، އެ ަބޖެޓު  ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެީހތެރިވުމަށް ޭބނުންވާ

 .ކަނޑައަޅައި، ދޫކުރަންވާނެއެވެ މެދުވެރިކޮށް، މިނިސްޓްރީއަށް

މި ޤާނޫނުގެ   . 44

ހިންގުމަށްޓަކައި  

ބަޖުޓުގައި ފައިސާ  

 ހިމެނުން 

އަހަރަކުން   (ފަހެއް)  5 ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮްނމެމި  

 .ޤާނޫނެކެވެ އެއް ފަހަރު، މިނިސްޓަރު މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނެ

ޤާނޫނު   . 45 )ހ(

 މުރާޖަޢާކުރުން 

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ިމ  ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މި ޤާނޫނު  (ހ)މި މާއްދާގެ 

އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށްޓަ ކައި ކަމާެބހޭ ިބލެއް  ޤާނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްވާނަމަ،

 .ހުށަހެޅުަމކީ، ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 

   )ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ޢަމަލުކުަރން ފަށާީނ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުޮކށް،މި ޤާނޫނަށް  

 .ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ މަސްދުވަސް ()ހައެއް 6 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   . 46

 ފަށުން 
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ނުވަަތ  ތެރެއިން، ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުންމި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަންެޖހޭ ގަވާއިދުތަކުގެ 

ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ  ޓްރައިިބއުނަލުން ހަދައިގެން ހިްނގަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ފިޔަވައި، އެނޫން

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ

ގަވާއިދު ހަދައި   . 47 )ހ(

 ހިންގުން 

ހިންަގންޖެޭހ  މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިިބއުަނލުން ހަދައި

 .އެ ޓްރައިިބއުނަަލކުންނެވެ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ

   )ށ(

 6ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަިއ ހިންަގންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، ިމ ޤާނޫަނށް 

 .އިޢުާލންކުރަްނވާނެއެވެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ()ހައެއް

   )ނ(

ފުށުއަރާ، ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެދޭ އެއްވެސް ގަވާއިދަކީ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ

ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ   އެފަދަ މަޤްޞަދެއް ނަފީވާނެ، ނުވަތަ އެ މަޤްޞަދުތަކަށް

 .ގަވާއިދަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ

 

   )ރ(

ިޢާބރާތްތަކާއި ަލފްޒުތަކަްށ  މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، އަްނނަނިވި

 .ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިާބރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން،

 މާނަކުރުން  . 48

ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2010/22ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، މާލޭގައި ނަމަ، ޤާޫނނު ނަްނަބރު  ކޯޓު"  "

ނަންަބރުގައި ބުނެފައިވާ  ވަނަ (1)ގެ  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ  (ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު

ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ކޯޓަ ކަށް ލިިބފައިވާ  ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން

އެ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ާބުބގަިއ ބުނެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް   އެއްގޮތަށް،އިޚްތިޞާޞްއާ

 .ކޯޓުތަކަށެވެ

   )ހ(

 (ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާޫނނު)  2008/2ޓްރައިިބއުނަލް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  "

 .މައްސަލަތަްއ ަބލާ ޓްރަިއިބއުނަލަށެވެ ވަނަ ާބުބގެ ަދށުން އުފަްއދާފައިވާ ވަޒީފާއާެބހޭ  10ގެ  

   )ށ(
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މަޞްލަޙަތު  ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު"

 .ހިމެނޭ ޠަީބަޢތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ

   )ނ(

އަންހެނުންނާއި އަންެހން  ުބެނފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢުމުރަށް ނުަބލަިއ،އަންހެނުން" ކަމަށް  "

 .ކުދިންނަށެވެ

   )ރ(

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުްނތައް ނަްއތާލުމާެބހޭ"

އެލިިމނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް  މުޢާހަދާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، "ކޮންވެންޝަން އޮން ދި

 .ވިމެން" އަށެވެ އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްޓް

   )ބ(

ޤައުމީ  އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަ އި އެވަނީ، ޖެންޑަރ"

 .ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ މިނިސްޓަރަށެވެ

   )ޅ(

އުމީ  ޤަ މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް"

 .ވުޒާރާއަށެވެ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ސަރުކާރުގެ

   )ކ(

ސީޑީއަށާއި،  މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓީވީއަށާއި، ރޭޑިއޯއަށާއި، އިންޓަރެކްޓިވް"

މަޖައްލާތަކަށާއި، ޓްރޭޑް  ވެްބސައިޓަށާއި، ދުވަހު ނޫސްތަކަށާއި، ހަފްތާ ނޫސްތަކަށާއި،

މި ނަްނނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ިމ ނޫންވެސް ޕަްބލިކޭޝަންތަކަށާިއ،

މަޢުލޫމާތާއި، ޚަަބާރއި، ޚިޔާލާއި، އިޝްތިހާރު،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް

ގަްނނަން ިލޭބ ގޮަތށް ނުވަަތ އަަގކާ ނުލައި ިލޭބ ގޮަތށް  ޢާންމުކޮށް ެފތުރުމަށްޓަކައި

 އިންޓަރނެޓާިއ، އެހެނިހެން ވަސީލަްތތައް މެދުވެރިކޮ ށް ޝާއިޢުކުރެވޭ ޗާޕްކޮށްގެންނާއި،

 .ޝާއިޢުކުރުންތަކަށެވެ

   )އ(

ފިރިހެުނންނާއި  ލައި،ފިރިހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢު މުރަށް ނުަބ"

 .ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ

   )ވ(
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ރައްޔިތުންގެ  ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތާއި،"

މުއައްސަސާތަކާއި،  މަޖިލީހާއި، ޢަދު ލު އިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރާއި، މިިނވަން

ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި، 

ަމތިންނެވެ. އަިދ، އެތަނެއް ިހންގުމުގައި  އިންތިޚާުބކުރެވޭ ކައުންސިލުތައް ހިމެނޭނެ ގޮތުގެ

ކޮންމެ ތަނަކާއި، ދައުލަތުެގ ަބޖެޓުން ިހންގާ ކޮންެމ  ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ

 . ލިބިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެްއމެ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެަބޖެޓުން ެއހީ ތަނަކާއި، ދައުލަތުގެ

   )މ(

 2013/3 ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ާޤނޫނު ނަްނަބރު"

ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް  ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ަތންތަން ްޕރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި)

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 .ތަންތަަނށެވެ

   )ފ(

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުްނނާއި  ޖެންޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްަބތްކޮށް"

ށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ެދވިފައިވާ މާނަުކރުމަ ޘަޤާފީ ގޮތުން އަްނހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންނަށް

 ުއރާއި، އުޅުމާއި، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަމާ އަދި ދަ  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ

ފުރުޞަތުތަްއ  މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްަބތްކުރާ ދައުރާއި، މަސައްކަތްތަކާއި،

 .ހިމެނެއެވެ

   )ދ(


