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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހުބުރާސްފަތި 

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ކާއި އުސޫލުތައްގަވާއިދުތަ

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 ަދއުުރެގ  ދެވަނަ ހު އޮްތ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނާގރަވި  16މަހުގެ  އޮަގސްޓުވަނަ އަހަުރގެ  2016
ވަނަ މާއްާދގަިއާވ  92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު ޖެންޑަރ ިއކުއަިލޓީގެ" ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 16

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ރަ ދުވަހު އަންގާރަހ( ވި 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 20) 2016 ޮއގަސްޓު 23 ،މަތިންގޮތުގެ
 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2016/18 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  އިކުއަލިޓީގެ  ޖެންޑަރ
 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   

މާއްދާތައް  ޢާންމު   
 

 

މިއީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޖެންަޑރ އިުކއަލިޓީ ާޤއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ޖެންަޑރއަށް ބަަލއި ތަފާތުކުރުން  އުސޫުލތަކާއި،ގޮތުގެ ަމއިަގނޑު 

ރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަާކއި، ޖެންޑަރ އިުކއަލިީޓ ޤާއިމުކުރުމުަގއި މަނާކު

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަާކއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންާމ 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓގެ ޤާނޫނު" ެއވެ. )ށ(  

 ކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ. މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަ  .2 މަޤްޞަދު 

އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިަވންކަން ލިބުމުގައި އެމީހެއްެގ ޖިންސަށް ނުވަތަ  )ހ(  

އެނޫންވެސް ކަންކަމަށް ބަަލއި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަަމށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިނދު،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވީ 17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

އަދި ޤާނޫނުގެ ރަްއކާތެރިކަމާިއ، ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު 

   ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ަޙއްޤެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  20

ވަކި ޖިންސަކަްށ ، ްނކަންޙައްޤުތަކާއި މިނިވައަސާސީ ލިބިދޭ  ތަކުންޤާނޫނު

ނެތި، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް ބަަލއި ތަފާތުކުރުމެއް

 ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާކަން ަކށަވަރުކޮށްދިނުން؛

ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ  ހައިއަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެ )ށ(  

މުޢާހަދާގެ އޮޕްަޝނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަާށއި އެ
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ރިޢާޔަތްކޮށް، ަވކި ޖިންސެއްެގ މީހަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުވުމަށް 

އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުަތކެއް އެޅުމަށާިއ، އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންގެ 

މެދުގައި ތަފާތުކުރުމަށް ާބރު އަޅާ ވިސްނުމާއި ިފުކރާއި އުސޫލުަތއް 

 ޓުވުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަށް މަގުފަހިުކރުން؛ހުއް

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ  )ނ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަާށއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްަޝނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް 

ޖްތިމާޢީ، ޘަާޤފީ، މަދަނީ އަދި ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، އި

ސިޔާސީ މައިދާުނގައި ިފރިހެނުންނާ އެއްހަމައެްއގަިއ އަންހެނުންނަށް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި، އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި އަިދ ފުރުޞަތުތައް 

  ލިބިގެންވާކަން ކަށަވަުރކުރުން؛

 ން؛ ރައްކާތެރިކުރު އި ކަރާމާތްއިންސާނީ ޝަރަފާ )ރ(  

އިކުއަލިޓީ ޤާއިުމކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުންނާއި ޖެންޑަރ  )ބ(  

ަވޒީފާދޭ ވިޔަފާރި ތަންތަނުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، 

ކުންނާއި، އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުންނާއި އަދި ޢާންމު ފަރާތްތަ

ނޑައެޅުްނ؛ފަރުދުން ޢަމަލު ކުރަ  ންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަ

ޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުންނާއި، ސިޔާީސ ގޮތުންނާއި އަދި އިޖްތިމާ )ޅ(  

ޘަޤާފީ ގޮތުން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްަޓކަިއ އެކަށަައޅަންޖެހޭ 

 ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއެޅުމުަގިއ ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ަކނޑަެއޅުން؛

 ފިަޔވަޅު ެއުޅން؛ އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި )ކ(  

 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ާޤއިމުކުުރމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިަޔވަޅު ެއޅުން؛ )އ(  

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބާރުވެރިކުެރވޭނެ ފަދަ މާޙައުލެްއ ޤާއިމުކުރުމާިއ،  )ވ(  

ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ، 

 ނަތީޖާ ާޙޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި 

ޤާނޫނު 

މުގެ މާނަކުރު 

 ޚާއްޞަ އުސޫލު 

ލުތަާކ ސްޤާނޫނުއަސާސީާއއި އިސްލާމްީދނުގެ އަ ޤާނޫނު މާނަކުރަންވާނީ، މި )ހ(  .3

  ނެވެ.އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން

، ރުމުގައި މާނަކުރުމުަގއާއި ަތޠުބީޤުކު ކަންކަންޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މި  )ށ(  

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ 
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، އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި  އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

ެއއްބަސްވުންަތކާިއ، ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިވެަފއިވާ މުޢާހަދާތަކާއި އެނޫންވެސް 

މާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، އި ހަމަހަމަކައިންސާނީ ޝަރަފާ

އުސޫލުތަްއ ހުޅުވިގެްނވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ 

 ނަގަހައްޓަންވާެނެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، ިދވެހިރާއްެޖ ބައިވެިރވެފަިއވާ  )ނ(  

ން ެއްއެވސް ރިަޒވޭޝަނެްއ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްަބސްވުންތަުކގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއި

ނުވަތަ އިސްތިސްނާ ކުރުމެއް ހަދާފައިވާނަމަ، އެކަންކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
 

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް 
 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، "ޖެންޑަރ އިުކއަލިީޓ" ނުވަތަ "ޖިންސުގެ   .4 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 

އަންހެނުްނނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް، ހަމަކަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހަމަ

ފުރުޞަތުތަކަށް ވާޞިުލވުމުަގއި ، ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއި

ފުރުޞަތުތަކުން ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއި، ޙައްޤުތަާކިއ ، ހަމަހަމަކަމަށާއި

 ށެވެ.ދޭފަދަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަމަ މިނިވަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯ

ރައްކާތެރިކަން 

 ލިބިގެންވާ ސިފަ 
އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިަވންކަން ލިބުމުގައި އެމީހެއްެގ ޖިންސަށް ނުވަތަ  )ހ(  .5

އެނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލަިއ ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަަމށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވީ ހިނދު، ވަނަ މާއްދާ 17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

"ޖެންޑަރ" ައކީ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަތިން ރައްކާތެރިކަްނ 

 ލިބިގެންވާ ސިފަެއެކވެ.

       މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިަކމުގެ ނަތީޖާއަކީ،  )ށ(  

ތަކުން، މީހެއްެގ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ގޮ 

   ޖިންސަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރައށް ބަލައި، އެ މީހަކާމެދު ތަފާތުކޮށްފިނަމަ، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެިރކަްނ އެފަދަ މީހަކަށް 

 ލިބުމެވެ.
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މި ބާބު ހިނގާ 

 ފަރާތްތައް 
ށް ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަ 12ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  7މި ޤާނޫނުގެ   .6

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން، ަދއުލަތުގެ އިދާރާތަާކއި އަދި ވިޔަފާރިކުާރ ތަންތަނާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ަވީޒފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކާއި 

 އަދި ޢާންމު ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
ޖެންޑަރއަށް ބަލައި 

 ތަފާތުކުރުން 
ރއަށް ބަލައި އެްއވެްސ މީހަކާމެދު، ސީދާ ގޮތުްނ ނުވަތަ ނުސީދާ ޖެންޑަ )ހ(  .7

 ގޮތުން ވިަޔސް ތަފާތުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

 ން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،ތަފާތުކުރު މި މާއްދާގަިއ "ޖެންޑަރއަށް ބަލައި )ށ(  

ާކއި އެކަމުެގ މަޤްޞަދަކީ، ުނވަތަ ނަތީޖާއަީކ، ައާސސީ ޙައްޤުތަ

މިނިވަންކަން، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަށް އޮތް 

ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިޭބގޮތަށް ނުވަތަ ނެތިގެންދާ ގޮތަށް އެީމހަކު ނިސްބަތްވާ 

ބިނާކޮށް، ވަކި ކަމަކުން ެއކަހެރި ކުރުމަށް،  ޖިންސަށް ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް

ނުވަތަ ވަިކ ކަމެްއަގއި ތަފާތުކުރުމުެގ  ،ނުވަތަ ަވކި ކަެމއް މަނާކުުރމަށް

 ކުރުމަކަށެވެ. ގޮތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ތަފާތު

ހަމަހަމަކަން 
ގެއްލިފައިވާ 
ނިޒާމެއްގެ 
ސަބަބުން 

ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ 
 ތަފާތުކުރުން 

ވަކި ޖިންެސއްެގ މީހުންނަށް ވަކި ާބވަތްތަުކގެ މަަސއްކަެތްއ ޚާއްޞަކުރުުމގެ  )ހ(  .8

ން، ވަކި ިޖންސެއްގެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތު

އުފެދިފައިާވ ހަމަހަމަކަން ގެްއލިފައިވާ ިނޒާމެްއގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާީމ 

 ތަފާތުކުރުން ބެލެވޭނީ، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުން ަކމުގަެއވެ.

މު" ކަމަށް ބުނެފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާ )ށ(  

ވަިކ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، މުޖްތަމަޢުގައި އެވަީނ، އިޖްތިމާޢީ 

ދައުރާބެހޭ ގޮުތން ނުރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި މީހުން ޤަބޫލުކުރާ  ޖިންސެއްގެ

ގޮތުަގިއ  ގެކަންކަން، ޤާނޫނުތަކާއި ސިާޔސަތުތަކާއި އާަދކާދަތަކާއި ަޘޤާފަތު

ނެ ގޮތަށް ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާ ެއގޮުތގައި ދެމެހެއްޓޭ އުފައްދަިއ، ެއކަންކަން

 ނިޒާމުތަކަށެވެ.

ވަކި ކަންކަމުގެ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ތަފާތުކުރުން 

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެިއން ކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ، އަންހެނަކާމެުދ  )ހ(  .9

ޤާނޫނުގެ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީާދ ގޮތުން ިވޔަސް ތަފާތުކުރުަމކީ މި 

 ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

 ދަރިމައިވުން ނުވަތަ ދަރިމަިއުވމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛ (1)   
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 ވިހެއުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތުން؛ (2)   

 ގާތުން ކިރުދިނުން ނުވަތަ ގާުތން ކިރުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން. (3)   

ގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، އެްއވެްސ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް )ށ(  

   މީހަކާމެދު ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިަޔސް ތަފާތުކުރުމަކީ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

 ޖިންސު؛ (1)   

 ކާވެީނގެ ޙާލަތު؛ (2)   

  ޢާއިލީ ޒިންމާ؛ (3)   

އް، ނުވަަތ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ަވކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ސިފަތަ (4)   

 ޢާންމު ގޮތެއްަގއި އެ ޖިންސަަކށް ނިސްބަތްނުކުރާ ސިފަތައް؛

ޢާންމު ގޮތެއްަގއި، ވަިކ ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެ ިޖންސުގެ  (5)   

     މީހަކަށްވީތީ އެމީހަކު އަދާުކރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު ނުވަތަ 

އެ ޖިންސުގެ މީހަކަށްވީތީ އެމީހަކު އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ 

 ދައުރު؛

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެތިގެންދާ  (6)   

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ުއސޫލުތަްއ؛

ވަކި ޖިންެސއްެގ މީހުންެގ ކަރާމަތަށް ެގއްލުން ލިޭބ ގޮތަށް  (7)   

 ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުަތއް؛

ްއގެ މައްޗަށް ވަކި ޖިންެސއްެގ ބަަޔކު ައނެއް ޖިންސެްއގެ ަބއެ (8)   

އިސްާވކަމަށް ނުވަތަ ދަްށވެެގންވާކަމަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުްނ ނުވަަތ 

 ޘަޤާފީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަޫބލުކުރެވުންތައް.

މި މާއްދާގައި "ތަފާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުތަކާއި،  )ނ(  

ކާއި، ޙާލަތްަތްއ ގަާވއިދުތަާކއި، ިސޔާސަތުތަާކއި، ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫުލތަ

ހިމެނޭ ގޮތުން، މީހަކު ކުާރ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ 

ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަެމއް ސީދާ ގޮތުން 

 ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ިވޔަސް މެދުވެރިވުމަށެވެ.
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ން ނުވަތަ މީހަކަށް ބުރައެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާމެއް އުފުލަންޖެހު (1)   

 ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވުން؛ ުނވަތަ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، މީހަކަށް  (2)   

ލިބެން އޮތް މަންފާއެްއ ނުވަަތ ފައިދާެއއް ުނވަތަ ފަސޭހަެއްއ ނުވަަތ 

 ފުރުޞަތެއް ހިފެހެއްޓުން. 

ސީދާ ގޮތުން 

 ތަފާތުކުރުން 
ތަފާތުކުރުަމކީ އަންނަނިިވ ކަންކަުމގެ  ގޮތުން ދަށްޓަކަިއ، ސީދާމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަ  .11

 ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުެމވެ.

ނުވަަތ  އުޫސލެއްަގއި،ޢަމަލުކުރާ ަގއި، ނުވަތަ މުައްއސަސާއަކުން ދެއް އިވާ ގަ )ހ(  

ަޙއްޤުތައް ލިިބގަތުމުަގއާއި ޒިންމާތަްއ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމެްއަގއި، 

މެދުގައި ަކނަޑެއޅިގެން ފެންނަން ނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އަންހެ އަދާކުރުމުަގއި

 ބަޔާންޮކށްފައިވުން؛ ުނވަތަ އޮންނަ ތަފާތުކުރުމެއް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ސިފައެއް މީހެއްގެ ކިބަިއގަިއ  )ށ(  

ޝަޚްޞީ ސިފައެްއގެ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިަބއިަގއި ހުންނަ 

އެމީހަކާމެދު ފަހިކަން ކުަޑގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަްނ ބަބުން ސަ

 އުޅުން.

ނުސީދާ ގޮތުން 

 ތަފާތުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ، ނުސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުުރމަކީ އަންނަނިވި  )ހ(  .11

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ެމދުވެރިވުެމވެ.

ަތ ސިޔާސަތަީކ، ނުވަަތ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަކި ަގވާއިަދކީ ނުވަ (1)   

އުސޫލަކީ، ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރާ ކަމެްއ 

ކަމުގަިއވިަޔސް، އެ ގަާވިއދެއް ނުވަތަ ިސޔާސަެތްއ ނުވަތަ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއް އެުކލަވާލެވުުމގެ ކުރިން ހުރި ބޭިއންޞާފު 

ވާ މިންވަރަށް ަސމާލުކަން ކަންކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި އެކަީށގެން

ދެވިފައިނުވުުމގެ ސަބަބުން، ވަިކ ޖެންޑަރއަކަށް ަހމަހަމަނޫން 

 ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ަކމެއް ކަމުަގއިވުްނ؛ ނުވަތަ 

ޓަކައި ނުވަތަ ާޙޞިލުކުރުަމށް ށްޓަަކއިވަކި ކަމެއް ކުރުމަ (2)   

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ކަމަށް ހޭ ނުވަތަ ހުންނަންޖެ  ޝަރުޠެްއގެ ސަބަބުން،ކަ

އެަފދަ ކަމެްއ ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިފަެއއްެގ ސަބަބުން،
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ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން، އެކަމަކީ ުނވަތަ އޭެގ 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ފަދަ ގެ ދަށުން ޤާނޫނުމި  ނަތީޖާއަކީ،

ނުވަަތ  ޙާލަތެއްަގއި ހުރި މީހަކަށް އެަކށީގެންނުވާ ގޮެތއްަގއި ދެަރއެއް 

 ކަމުގަިއވުން. ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ވަނަ (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ އެކަީށގެންާވ ، ނުވަތަ ސިފަައކީ ،ޝަރުޠަކީ

ނަޑއެޅުމުަގއި ކަންކަްނ  އަްނނަނިވި ކޯޓުން ކަމެއްކަން ުނވަތަ ނޫންކަން ކަ

 ކުރަންވާނެެއވެ. ހިމެނޭ ގޮތުން، އެކަމެްއގެ ވަށައިގެްނވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

 އެފަދަ ޝަރުޠެއް ުނވަތަ ސިފައެއް ފުރިހަމަނުކުރެޭވ މީހަކަށް، (1)   

 މީހަކަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭއެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ ނުވަތަ 

 ؛އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަިތވާެނ ކަންކަން

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ުނވަތަ  އެއް،ުނވަަތ ސިފަ އް،ޝަރުޠެފަދަ އެ (2)   

އެހެން ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ އެކަމުަގއި ހުިރ  ގޮތެްއގެ ބަދަލުަގއި

 ގެއްލުން؛

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއްނުވަތަ  އެއްނުވަތަ ިސފަ އްޝަރުޠެފަދަ އެ (3)   

ހުށަހަޅާ މީހާގެ މާލީ  ކުރަންޛުނުވަތަ ތަންފީ ތަންފީޛުކުރާ މީހާގެ

 ޙާލަތު.

( ަވނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާިއ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަަމކީ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރަްނ 

ނޑަައޅާފައިވާ ކަންކަން ކަމަްށވާނަމަ، އެ ކަންކަމަީކ  ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަ

 ތަފާތުކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭެނއެވެ.ނުސީދާގޮތުން 

( ަވނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ގެ )މި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއގަިއ، މައްސަަލ 

ފުރަތަމަ ހިނދުން ފެށިގެން ، ހުށަހަޅާ މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ 

ޤު ލިިބގެްނވާ މައްސަަލެއއްކަން، ލިބިަފއިހުރި ހެކިތަުކގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއް

ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، މައްސަލަ އަމާޒުާވ ކަމަކީ ނުސީދާ 

ތަފާތުކުރުމެްއ ނެތް ކަމެއްކަން ުނވަތަ އެކަމަީކ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  ގޮތުން
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ވާ ކަމެއްކަްނ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރަން ޭބނުންވާ މިންވަރަށް ަކނަޑއަާޅފައި

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ، އެފަދަ މައްސަލައެްއ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 

 މައްޗަށެެވ.

ސީދާ ގޮތުން 
ނުވަތަ ނުސީދާ 

ގޮތުން 
ތަފާތުކުރުމެއް 

ގެންގުޅޭކަން ނުވަތަ 
ނޫންކަން 

ކަނޑައެޅުމުގައި 
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން 
 ނުވާނެ ކަންކަން 

ވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ތަާފތު ކުރުމެއް ގެންުގޅޭކަން ސީދާ ގޮތުން ނު ވަކި މީހަުކ،  .12

ނަޑއެޅުުމަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ.  ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

ފަހިކަްނ ކުަޑ ގޮތްަތކެްއ  ވަިކ ޖިންސަކަށްޢަމަލުގެ ސަބަުބން  އެމީހެއްެގ އެ  )ހ(  

  ؛މެދުވެރިވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުެރިވފައި އޮތުން

 ޢަމަލަކީ ތަފާތު ކުރުމެއްކަމަށް އޭާނއަށް އެނިގފައި އޮތުން؛ އެމީހެއްގެ އެ )ށ(  

މަްއޗަށް ބިނާވެގެްނވާ  އޭނާގެ ޢަމަލު އެ މަކީ،ތަފާތުކުރު  ޖެންޑަރއަށް ބަލައި )ނ(  

 ޖެންޑަރއަށް ބަލަިއ ތަފާތުކުރުމަކީޖައުހަރީ ސަބަބަކަށްާވ ޙާަލތުގަިއ، 

ނޑު ސަބަުބ ކަމަށްވުންއެކަމުަގއި އޮތް ހަމަެއކަނި ސަ   ؛ބަބު ނުވަތަ މައިގަ

 ؛މަޤްޞަދު ތަފާތުކުރުމެއް ގެންުގޅުނު މީހެއްގެ )ރ(  

މީހަކު އެކަިނ އެޢަމަލު ހިންގީ ތަފާތުކުރުމެއް ގެްނގުޅުނު މީހަކު ތަފާތުކުރުމުގެ  )ބ(  

 ުނވަތަ ؛ ކަމަށްވުން ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަުކ ބައިވެިރވެގެން ކަމަށްވުން

ުނކޮށް ދޫކޮށްލަިއގެން ކަމެއް ކަެމއް ކޮްށގެން ނުވަތަ ކުރުމެއް މެދުވެރިީވ ތަފާތު )ޅ(  

 ކަމަށްވުން.

ތަފާތުކުރުން 

 ކަމުގައި ނުބެލެވުން 
ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޤްޞަެދއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަަކއި،  2މި ޤާނޫނުގެ   .13

ދާގެ )ށ( އަްށ ަވނަ މާއް 17ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަަޔކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، ނުވަަތ 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތކަކީ މި ޤާނޫނުަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުަގއެއް ުނވާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ 

 

އަންހެނަކަށްވީތީ 

 ކުރާ އަނިޔާ 

 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ، އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ ައނިޔާއަކީ  )ހ(  .14

 ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުުރން ކަމުގައި ބެެލވޭނެ ކަމެކެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި "ައންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަިނޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ށ(  

ށް ވީތީ، އެމީހަކާމެދު އަންނަނިވި ޢަަމލުތަކުގެ ތެެރއިން އެވަީނ، އަންހެނަކަ

 ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ.

)ގެވެށި އަިނޔާ ހުއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނު(  2012/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   

 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެގވެށި ައނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

( ަގއި )ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރޭޕްކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް 

 ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދެްއުކން؛ 

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ހާނިއްކަ ލިބޭ  (3)   

 ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގ3ަމި އަކުރުެގ ) (4)   

 ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުްނ؛

 މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަކި ަތނެއްަގއި ބަންދުކުރުން؛ (5)   

ިދރިއުޅުމެއް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ޤަދަުރވެރި  (6)   

 ން؛ނުދިނު ފުރުޞަތު ގެއުޅުމު

ފުރުޞަތު  މެއް އުޅުމުގެހޯދައިެގން ދިރިއުޅުއާމްދަނީ އަމިއްލައަށް  (7)   

 ؛ނުދިނުން

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  2014/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8)   

ގޯނާކުރުން ހުއްުޓވުުމގެ ޤާޫނނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޖިންސީ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުުރމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް 

 ހިންގުން؛
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 ނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އިންސާނީ ަވުގފާރިއާއިއަންހެ (9)   

 ނުވަތަ؛ ނަހަމަގޮތުގައި އެމީހުންގެ ބޭނުން ހިފުން

 އެހެން ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް އަންހެނަކާމެދު ހިންގުން. (11)   

 މާްއދާގެ )ށ( ގައި ޢަމަލެއްކަުމގަިއ މި  އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިާޔގެ )ނ(  

ލަކަށް ޢަމަ އެފަދަށްފަިއވާ ޢަމަލަކަށް، އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަޔާންކޮ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އަދަބު ލިބުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ލިބެންޖެހޭ

 .ހުރަހެއްނޫނެވެ  ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް

އަންހެނަކަށްވީތީ 

ކުރާ އަނިޔާގެ 

ޢަމަލަކަށް ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

ޢަމަލެްއކަމުަގއި  ާމްއދާގައި އަންހެނަކަށްވީީތ ކުާރ އަނިާޔގެވަނަ  14ޤާނޫނުގެ މި   .15

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފިޔަަވޅުއެޅޭނެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލަކީ،

ޤާނޫނުގެ އުސޫލުަތއް އެ އަދި  އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ،ޢަމަލެއްނަމަ

  ހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މަަދނީ ޒިންމާ އުފުލުމާެއކު، ުއފުލަންޖެ ހިނގާނެ، މަދަނީ ޒިންމާ

 .ކުށުގެ ދަޢުވާ ުއފުލޭނެ ކަންކަމެވެ އެ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެްއކަމަށްވާނަމަ ޖިނާއީ
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން 

 

ދައުލަތުގެ 
 އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ 

ންހެނުންނަށް ކުިރމަތިވާ މައްސަލަތަާކއި، އިދާރީ ދާއިރާތަުކގައި ދިިރއުޅޭ އަ  .16

މްަދނީ ނުލިބޭ މަސައްކަތްތަްއ އާއިޤްތިޞާދަށް ފައިދާާވ ގޮތަްށ އެފަރާތްތަކުން ކުާރ 

ހިމެނޭގޮތުން، ޢާއިލާގެ ރަްއކާތެރިކަމަށާއި ދުޅަހެޔޮކަމަްށ އެފަރާތްތަކުން އަދާކުރާ 

ދިނުމަށްޓަަކިއ އްބައިށް ލިޤާނޫނުގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އެފަރާތްތަކަ ދައުރު ދެނެގަނެ، މި

 ފިަޔވަޅު އަޅަންވާެނެއވެ. އެކަީށގެންވާދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން 

އިދާރީ 
ދާއިރާތަކުގައި 

ދިރިއުޅޭ 
އަންހެނުންނަށް 

ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ 
 ޙައްޤުތައް 

އިދާރީ ދާއިރާތަކުަގއި ދިރިއުޭޅ އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި،   .17

ދާއިރާަތްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުެރވޭ  ޤާއިުމކުރުމާއެކު، އެ ޑަރ އިުކއަލިޓީޖެން

މަސައްކަތްތަުކގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކޮްށ، ތަރައްޤީގެ ަމންފާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

 ނިވި ޙައްޤުަތއް އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަީކ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ނައަން

 އެހެނިހެން  މްޢިްއޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި،ވިޔަފާރި ތަންތަނާއި، ޖަ

 ޒިންމާއެެކވެ. އި އަދި ައމިއްލަ ފަރުދުންގެޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކާ
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ތަރައްޤީއަށް ޭރވޭ އެކި ކަންކަން ފަރުމާކުރުމާއި، ތަފްޞީލުކުރުމާއި،  )ހ(  

 ؛ތުންއެމީހުންގެ ޢަމަލީ ޙިްއޞާއޮ މަރުޙަލާތަކުަގއިތަންފީޛުކުރުމުގެ ެއކި 

ޞިއްޙަާތ ، ޙަޤީޤީ މަންފާ ލިބޭ މިންވަރުގެ އަދި ފެންވަރުގެ ޚިުދމަތާއި )ށ(  

ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތާއި، ަކުއންސެލިންގ އަދި ާޢއިލާ ރޭުވމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަްއ 

  ؛ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބުން

އެހެން ފާ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ީސދާ މަން )ނ(  

 ލިބުން؛ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަަދއިން 

 ލިބުން؛ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ރަސްމީ އަިދ ނުރަސްމީ އެކި ބާވަތްަތކުގެ  )ރ(  

ސެލްފް ހެލްޕް ގްރޫޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީަތއް މެދުވެރިކޮށް، ަވޒީފާ  )ބ(  

ހުރި  އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އަމިްއލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތަްއ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން އެއްހަމަެއއްަގއި 

 ؛ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން 

 މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގައި ބަިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ޮއތުން؛ )ޅ(  

އި، މާކެޓްކުރުމުގެ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މާލީ ފެސިލިޓީތަކާ )ކ(  

ށް ސީލަތްތަާކއި، ެއކަށޭނަ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، މުދަލުެގ މިލްކުރެވިކަމަވަ

 ހުޅުވިަފއި އޮުތން؛ އަދި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

ގޯްއޗާިއ، ނަރުދަމާާއއި، ަކރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާިއ، ދަތުރުފަތުރާއި  )އ(  

ްއގެ ދިިރއުޅުމެްއގެ މަންފާ މުއާޞަލާތު ހިމެނޭ ގޮތުން، އެކަީށގެންވާ ފެްނވަރެ

 ހޯދުމުގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެކި އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 
ދައުލަތުގެ 

އިދާރާތަކާއި 

ވިޔަފާރި ތަންތަނުގެ 

 ޒިންމާ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ، ނުަވތަ ވިޔަފާރި ތަނަކުްނ، އެ ިއދާރާއެްއގެ ނުވަަތ  )ހ(  .18

ންކަްނ ސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރުމުަގއި، އަންނަނިވި ކަތަނެއްގެ މަ

 ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަީށެގންވާ ފިޔަަވޅު އަޅަްނވާނެެއވެ.
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މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ސީދާގޮތުްނ ކުރެވޭ  (1)   

ތަފާތުކުރުންތަކާއި ނުސީާދ ގޮތުން ކުެރވޭ ތަފާުތކުރުންތައް 

ގޮތުން، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުން  ނައްތާލުންވެސް ހިމެނޭ

 ނައްތާލުން؛

ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެްއގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ  (2)   

 ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން؛

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ަހމަހަމަކަން  (3)   

 ކުރިއެުރވުން؛

ކަށް ނިސްބަްތކޮށް މުޖްތަމަޢުގައި ގެްނގުޭޅ ނޭދެވޭ ވަކި ޖެންޑަރއަ (4)   

ތަޢައްޞުބު ނައްތާލުމަށްޓަކަިއ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގަިއ 

ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ާޤިއމުކުރުމާބެހޭ ވިސްނުމާިއ ފިކުރު 

 ކުރިއެުރވުން.

ގެ ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފުރުޞަތު  (3)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ހަމަހަމަކަން ކުރިއެރުވުމުެގ މާނައިގެ ތެރޭަގއި އަްނނަނިވި ކަންކަްނ 

 ހިމެނެއެވެ. 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ަހމަހަމަކަން  (1)   

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ަވކި ޖިންސަކަށް ކުރިމަތިާވ ދެރަކަމެްއ ނުވަަތ 

 ދަތިކަމެއް ނައްތާލުން؛ 

ނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ަހމަހަމަކަން އަންހެނުން (2)   

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެްއެގ އަސަރު 

 ކުޑަކުރުން؛

ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތަްއ ލިބިގަތުމުަގއި، ވަކި ޖިންސެއްެގ  (3)   

މީހުންނަށް ބޭނުންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްނަމަ، އެފަދަ 

ންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަުޅ އެޅުން؛ ބޭނު

 ނުވަތަ

ޢާންމު ޚިދުމަތުގައާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި  (4)   

ފިރިހެނުން ބައިވެރިވާ ނިސްަބތަށް ބަލައި، ވަކި ޖިންސެްއެގ މީހުންގެ 
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މަދުކަމަށް ބައިވެިރވުން މަދުކަމަށްވާނަމަ، ނިސްބަތުން ބައިވެރިވުން 

 ފެންނަ ޖިންސުގެ މީހުންގެ ބައިވެިރވުން އިތުުރކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަމަވެްސ،  )ނ(  

ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަާދކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަްށ 

 ހިނގާނެެއވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކަްނކަން 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މި މާއްާދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޒިންމާއެްއ  )ރ(  

ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ނުވަަތ ވިޔަފާރި ތަނަކުން އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކި 

ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް، ފަހިކަން ބޮޑު ގޮތެއް މެދުވެރިވުަމކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ފައިާވ ތަފާތުކުރުމެއް ހުއްދަ ކުެރވުނީ ކަމުގަިއ ބެލެވޭެނ ދަށުން މަނާކުރެވި

 ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޚިދުމަތްތައް 

ދިނުމުގައާއި 

ޢާންމުންނާ 

ގުޅުންހުރި 

މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމުގައި 

ޖިންސަށް ބަލައި 

 ތަފާތުނުކުރުން 

، ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތެއް )ހ(  .19

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.ންކަން ކަަށވަރުުކރުމަކީ، އަންނަނިވި ކަ

ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކީ ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހަކު  (1)   

ކަމުގައި ވީތީ، އެފަދަ މީހަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުގެ 

 ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން؛

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހަކީ، ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހަކު ކަމުގަިއވީތީ،  (2)   

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާނުލުން؛

އި، އެމީހަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސަށް ބަލަ (3)   

 ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއް ުކރިމަތިވާނެ ކަމެއް ނުކުރުން؛

ދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ީމހަކާމެދު  ޚިދުމަތް (4)   

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މީހަކާމެދު، 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ޖިންސީ ގޮތުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް 

 ގޮތަކުން ފުރައްސާަރއާއި ގޯނާ ނުކުރުން.
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ލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުަގއި ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫ )ށ(  

ޢާންމުންގެ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް 

އަދާކުރާ މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ހިނގާނެެއވެ. 

ކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މުދަލާއި މި މާއްދާގަިއ "ޚިދުމަތް ފޯރު  )ނ(  

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަަކއި، ވަޒީާފ ދޭ ފަރާތަކުން، އެހެން ފަރާތެްއ  )ރ(  

   މެދުވެރިކޮށް ެއ ފަރާތުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، 

   އިގެ ތެރޭގަިއ ދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ މާނަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚި

އެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ހިމެނޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ޙާލަތުަގއި 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުެގ މުަވއްޒަުފން މާނަކުރެވޭނީ މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ްއގެ ގޮުތގަެއވެ.އެޢާންމުންގެ ބަ

ގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި މި މާއްދާގައި "ޚިދުމަތް ިލބި )ބ(  

އެވަީނ، ޚިދުމަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ 

 މީހަކަށެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި "މީހަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ޅ(  

 މަށެެވ.ނުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަިނވި ކަންކަ

  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބަޔަކަށް  (1)   

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު ގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފެންވަުރގަިއ ފޯރުކޮށް 

 ނުދިނުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަދށް ފެންވަރެއްަގއި ފޯރުކޮށްދިުނން؛

  ތަ ޢާންމުންގެ ބަޔަކަްށ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންނަށް ނުވަ (2)   

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު ގޮެތްއގައި ފޯުރކޮށްދޭ ގޮތް ނޫްނ އެހެން 

 ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބަޔަކަްށ  (3)   

އެ ޚިދުމަތެއް ޢާންމު ގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޝަރުޠުތަާކ ތަފާތު 

 މައްޗަށް ބިނާޮކށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޝަރުޠުތަކެްއގެ
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ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

އަދި ޕްރައިވެޓް 

ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާ 

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާ 

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަދި   .21

 ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރގެ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

 އް ދިނުމުގަާއއި،ވަޒީާފަގއި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތަ  ާއއި،ނުމުގަވަޒީފާ ދި )ހ(  

ދިނުމުަގއި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ޒީާފގެ ކުރިއެރުން ވަ

 ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ފިރިހެނުންނަށް  ށާއިއެއް ތަެނއްަގއި، އެއް މަަސއްކަތެްއ ކުރާ އަންހެނުންނަ )ށ(  

 ދިނުން؛ ހަމަހަމަ އުޖޫރަ

ވަޒީފާ ައދާކުރުމުގަިއ، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކުރާ  އެއް ތަނެްއގައި )ނ(  

 އެކަީށގެންވާ ، ބަާލއިރު ށްމަސައްކަުތގެ ައގަށާއި ކުރާ މަަސއްކަތަމަސައްކަތަީކ، 

މުސާރަާއިއ، އިތުުރގަީޑެގ މިންވަރަކަށް ެއްއގޮތް މަސައްކަެތއްނަމަ، 

މުގައި އެދެފަރާތުެގ މެދުގައި ހަމަހަމަ ޢިނާޔަތާއި އެލަަވންސް ދިނުފައިސާާއއި، 

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން؛ 

ާލޒިމުކުރާ ވުން ޖިންސެްއގެ މީަހކަށްވަކި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަީކ ކޮްނމެހެން  )ރ(  

ކޮށް އިޝްތިހާރުުކރާއިރު ހަމައެކަިނ ންވަޒީފާައށް އިޢުލާ ،މަސައްކަތް ފިަޔވައި 

 ވަޒީފާެއްއގެ ފުރުޞަތު ނުހުޅުވުން؛ އެފަދަާޚއްޞަކޮްށެގން ވަކި ޖިންސަކަށް 

ގެ ަވޒީފާެގ ހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން މަދުން ކުރިމަތިލާފަދަ ދާއިރާތަކުރިފި )ބ(  

 ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ައންހެނުންނަށްވެސް  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިުރ،

 ލިޔުން؛  ަވޒީފާެގ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުަތއް  ގޮތަކަށް ދަޢުވަތުދޭފަދަ

 އަދި  އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި )ޅ(  

ޓަކަިއ ލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްއުފަހި މާޙަ މަސައްކަތްކުރަން ނަށްއަންހެނުން

 އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން؛ އަދި

ހުށަހެޅޭެނ  ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަަކއި ޝަކުވާ 29މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
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  މީޑިއާގެ 

ޚިދުމަތް ދޭ 

ފަރާތްތަކުންނާއި 

މީޑިއާގައި 

މަސައްކަތްކުރާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 ެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި މީިޑއާަގއި މަަސއްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކުންމީޑިއާ )ހ(  .21

އްވުުމގެ ައސާްސ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ބޭ

 ކުރިއަުރވަންވާެނއެވެ. 

 އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ، އެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  )ށ(  

އްޤާިއ ފުރުޞަތު ލިބިގެންާވ ބަެއއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުާރ ޙަ ހަމައެއްަގއި 

ޢީ ގޮތުްނ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބަިއގަިއ ބީމާއި، ޠަވިސްނު

ފިރިހެނުންނަށް  ށާއި އަންހެނުންނަހުރިކަމުގަިއިވޔަސް،  ތަފާތުތަކެއް

ނޑައެޅުެމއްނެތި ތަމް މަީކ ލުކުރުސީމުޖްތަމަޢުގައި ވަިކ ޚާއްަޞ ދައުރެއް ކަ

މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މީިޑއާަގއި މަސަްއކަްތކުރާ ފަރާތްތަކުެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

ގެ ޚިދުމަތް ތަޢުލީމު 

ދޭ އިދާރާތަކާއި 

 ކުގެ ޒިންމާ ފަރާތްތަ 

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ   .22

 އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަުކގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

ޖުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން ހަތަޢުލީމުގެ މަން )ހ(  

އްާޤިއ ޙަ އްހަމައެްއގައި ެއންމެންނަކީ ހަމަހަމަ، އެާއއި، ބޭއްވުުމގެ ައސާސް

 ން ކުރިއެރުވުން؛ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ބަެއއް ަކމަށް ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނު

ޢީ ގޮތުން އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުންގެ ކިބަިއަގއި ަތފާތުތަކެއް ހުރި ބީޠަ )ށ(  

ކަމުގަިއވިަޔސް، ތަޢުލީމުެގ މަންހަޖުގައާއި ކިަޔަވއި ދިނުމުގަިއ 

ނުންނަށް މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ދައުރެްއ ފިރިހެ ށާއިއަންހެނުންނަ

ނަޑއެޅުމެއްނެތި ތަމް  ރުން؛ލުކު ސީކަ

 އި،މުގައާ ެއއިން ފައިދާ ހޯދުމުގަާއއި، ަތމްރީނުވުލިބިގަތުމުގައާިއ، ތަޢުލީމު  )ނ(  

 ،އިމުގައާ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތު، އި މުަގއާހުނަރުތަްއ ލިބިގަތު، އި މުގައާ ދަސްކުރު

 މުގަާއއި ލޮޖީެގ މާއްދާތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުންސްާއއި ޓެކްނޮއިސަ

އި ށާއަންހެނުންނަ މުަގއި އަުއ ގޮތްތައް އުފެއްދު މުަގއި އަދިއީޖާދުކުރު

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛  ޞަތުފުރު ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ 
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ހަމަހަމަވާ ގޮުތގެމަތިން، ފުރާވަރަްށ  އަންހެންކުދިންނަށާއި ފިރިހެންކުދިންނަށް )ރ(  

 އަރާ ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ިޞއްަޙތާބެހޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ކިަޔވާ ކުދިންގެ މެދުަގއި، ކިެޔވުމުގެ ބޭރުން ހިންގާ ޙަރަކާްތތަކުަގއި ޖެންޑަރ  )ބ(  

އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކޮްށ، އަންެހނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު 

ޅުވާލަިއ، އެ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހިފުމަށާއި މަންފާ ލިބިގަތުމަށް ބާރު ހު

 އެޅުން؛

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ީޓޗަރުންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް  )ޅ(  

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ތެޭރަގއި ޓީަޗރުންނަށާއި ސްކޫލު ހިންގުމުަގއި ޙަރަކާތްތެިރާވ 

އަލިީޓ ޤާއިމުކުރުާމބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޖެްނޑަރ ިއކު

 ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި

ނުަވތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  މު އުނގަންނައިދޭތަޢުލީ )ކ(  

، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ކުރިއަުރަވއިތަންތަނުގައި 

 ރުން.އިތުރުކު ވުންބަިއވެރި ގެއަންހެނުން

މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ 

 އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ 
 ވަސީލަތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށްފިރިހެނުންނަށް މާލީ  ށާއިއަންހެނުންނަ )ހ(  .23

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަުކެގ  ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު

 ޒިންމާއެެކވެ.

ންނާ އެްއ ހަމައެްއގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަްޤޞަދަށްޓަކައި، ފިރިހެނު )ށ(  

އަންހެނުންނަށް މާލީ ފެސިލިޓީތައް ލިބޭނެ ގޮތް މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 

އެކަީށގެންވާ ޙާލަތްަތކުަގއި، މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިާދރާތަކުންނާއި މާލީ 

 ކަންކަމާބެހޭ މުއައްސަސާަތކުން ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ެއކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

ސިޔާސީ 

މައިދާނުގައި 

ޖިންސުގެ 

ހަމަހަމަކަން 

ޤާއިމުކުރުމުގެ 

 ޒިންމާ 

ސިޔާސީ މައިދާުނގެ ހުިރހާ ފަންތިއެއްަގއި ފިރިހެނުންނާ އެއްހަމަ  )ހ(  .24

ފުރުޞަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމީކ 

 ދައުލަތާއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ. 

ފަންތިއެއްަގއި ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމަެއއްަގއި  ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ހުރިހާ )ށ(  

އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުމާއި ިއސްނެގުން އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި، އަންހެނުންނަށް 
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    އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކީ، 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާެއކެވެ.

ގިންތިތަކުަގިއ  ހާސަުރކާރުގެ ހުރި  މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގަާއއި،ކަށް މަޤާމުތަ )ނ(  

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި ސަރުކާރު  ގަާއއި،މަސައްކަތްކުރުމު 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުެގ މަސައްކަތުަގއި  ާއއި އަދިގަލުކުރުމުސީތަމް

ފުރުޞަތު  ހެނުންނަށްއަން އި، ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެްއގައިގަ ވުމުބައިވެރި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އެއިަރކު އޮންަނ ، ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުުރމަކީއިހޯދަ

  ސަރުކާރެްއގެ ޒިންމާެއކެެވ.

އިންތިޚާބުކުރެޭވ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގަާއއި، އެަފދަ މަޤާމުތަކަށް  )ރ(  

ހެނުންނަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގަިއ، ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގަިއ އަން

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ސިޔާސީ 

 ޕާޓީތަކުގެ ޒިންާމއެެކވެ. 
ޞާދީ ގޮތުން ތި އިޤް 

 ން ބާރުވެރިކުރު 
އިޤްތިޞާދީ ދާއިާރގައި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުަގާއިއ ބޭނުންކުރުމުގައި  )ހ(  .25

 ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ. ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްަގިއ އަންހެނުންނަށް

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާަގއި، ެފންނަ ފެނުމަށް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ  )ށ(  

މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަަހމަކަން އޮތް ނަމަވެސް، ިއޖްތިމާޢީ ގޮތުން 

ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ދައުރެްއ ދެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ، އަންހެނުންނަށް 

ން ބާރުވެިރުވމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ، އެ ހުރަސްތަްއ އިޤްތިޞާދީ ގޮތު

ނައްތާލުމަށްޓަކައި ސިާޔސަތު އެކުލަވާަލއި ތަންފީޛުކުުރމަކީ ސަރުކާރާިއ 

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއަްއަސސާތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

މާބެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަ 

ސިޔާސަތުތަކާއި 

ޕްރޮގްރާމްތައް 

އެކުލަވާލުމުގައި 

އަލިޓީ ޖެންޑަރ އިކު 

ޤާއިމުކުރުމަށް 

 އިސްކަންދިނުން 

ބޯހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ސިާޔސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތަްއ ސަރުކާރުން  )ހ(  .26

 އެކުަލވާލުމުގަާއއި، ރަށްރަށުެގ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން އެކުލަާވލުމުގައި ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖެންޑަރ އިުކއަިލޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް  4

 ންވާެނއެެވ.އިސްކަންދޭ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަމޤްޞަދަށްޓަކައި، ސަރުކާުރެގ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  )ށ(  
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ސިޔާސަތެއް ުނވަތަ މަޝްރޫެޢއްގެ ދަށުން މަންފާ ލިބުމުގެ ޙަޤީޤީ ފުރުޞަތު 

 އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ 

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާ 

 މަޢުލޫމާތު ޞިއްޙަތާ ގުޅުްނ ހުރި  އަދި  އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުަމތާއި )ހ(  .27

ރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއްޙީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯ

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

މާތާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާެބހޭ މަޢުލޫ  )ށ(  

އްޙަާތއި ދުަޅހެޔޮކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޞިއިލާގެ ޢާ

އަންހެނުންނަށާއި އިާލ ރޭވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާ އަދި މަޢުލޫމާތާއި

ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

 ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެެކވެ.
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން މަނާކުރުން 
 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ 
ގުޅިގެން އަނިޔާގެ 

ޝިކާރައަކަށް 
 ހެދުން މަނާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުެމއް ގެންގުޅުުނ މީހެއްގެ ުނވަތަ  )ހ(  .28

ގުޅިގެން، ަޝކުާވުކރާފަރާތް އަނިޔާގެ  ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމާ

 ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި "ަޝުކވާ ހުށަހެޅުމާ ުގޅިގެްނ އަނިާޔގެ ިޝކާރަައކަށް  )ށ(  

ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް 

ސަބަބުްނ، ުނވަތަ ކުރާނެ ކަމަށް ަޝއްކުުކރެވުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ކުރުމުގެ 

ނުވަތަ ކޮށްފާނެތީ، އެމީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށެވެ. ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ 

 ދޭނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަށެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއއްެވސް ފަރާތެއް ުނވަތަ މީހެއްެގ މައްަޗްށ  (1)   

 ވާކުރުން؛ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދަޢު

އްގެ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހެ (2)   

 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ރިޕޯުޓކުރުން؛ ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް އިޖުރާއަަތކާ ގުިޅގެން އެްއވެްސ  (3)   

 .ހެއްކެްއ، މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ފޯުރކޮށްދިނުން



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 139 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 22 

އެފަދަ  ހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެްނ އަނިޔާގެ ިޝކާރަައކަށްވީ މީހަކަށް، ޝަކުވާ )ނ(  

ވަނަ  31އަނިާޔގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ވަނަ ބާބު ހަތް 

 ލު ހޯދުން ދަޢުވާކުރުމާއި ބަދަ 
 

ވަޒީފާ ދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ 

މައްޗަށް 

 ދަޢުވާކުރުން 

އަންނަނިވި ކަްނކަމުގެ ެތރެއިން ކަމަކާ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން  )ހ(  .29

އްޖެނަމަ، އެފަރާތުން ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުެމއްެގ ސަބަބުން ގެއްލުެމއް ޚިލާފުވެ

ރައްދުިވ  ލިބުނު މީހަކަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނު މަނާކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް

މީހަކަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވެެއވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބު؛ ނުަވތަ (1)   

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަވޒީފާ ދޭ  21މި ޤާނޫނުގެ  (2)   

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ.

ގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކާ ަވޒީާފ ދޭ ފަރާތަކުން މި މާއްދާ )ށ(  

   ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ެއކަމެއް ރައްދުވި މީހަކަށް، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުަގިއ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( ެގ ދަށުން ޤާއިމުކުާރ ޝަކުާވ ހުށަހަޅާ  20މި ޤާނޫނުގެ 

 ެއެވ.ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މައްސަލަ ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ޝަކުާވެއއް ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް  )ނ(  

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ޝަުކވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަާކ  30ލިބޭތާ 

ގުިޅގެން މައްސަލަ ބަލަިއ، އެ މައްސަަލއާ ުގޅޭގޮތުން ިނންމި ގޮތް އެފަދަ 

 ފާ ދޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެެއވެ.ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީ

ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޝަކުާވ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  )ރ(  

ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން 

)ުނވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއ މައްސަަލ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  90ފެށިގެން 

 މުގެ ޙައްޤު ޝަުކވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ހުށަހެޅު
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    މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެމަިތން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ  )ބ(   

  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައި ނިްނމާފައި ނުވާނަމަ،  30

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  އެ މައްސަލަެއއް ޓްަރއިބިއުަނލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ 

ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުނުކުރާ 

ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގަިއވާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމު،  20މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .31

ވަނަ މާްއދާއިން ލާޒިމުކުރާ ތަންތަނުން، މި ޤާނޫނަށް  20މި ޤާނޫނުގެ 

     )ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ، ޤާއިމުކޮްށ،  3މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ

 އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ނަ މާއްާދެގ ވަ 20ވަނަ މާއްާދއިން ލާޒިމުުކރާ ތަންތާނގައި މި ޤާނޫނުގެ  20

)ކ( ަގއިވާ ަޝކުވާ ހުށަހަާޅނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ެއކަމުެގ 

 ޝަކުވާ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދެގ  20މުުކރާ ތަންތާނގައި މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްާދއިން ލާޒި 20

)ކ( ަގއިވާ ަޝކުވާ ހުށަހަާޅނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުތަުކގެ ެތރެއިން ފިޔަަވޅެއް އެޅުމުެގ ބާރު މިނިސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ރުން؛އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކު (1)   

   އެފަދަ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ނަމަ،  (2)   

ވަނަ މާްއދާގެ )ކ( ގަިއވާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާނެ  20މި ޤާނޫނުގެ 

ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންާމއާއި މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުުކރެވިފަިއވާ 

ނޫން  )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު 25,000/-ފަރާތް 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

އެފަދަ ފަރާތަކީ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރގެ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ނަމަ،  (3)   

)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮުޑ  25,000/-އެފަރާތެއް 

 ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
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މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކުގެ 

މައްޗަށް 
 ދަޢުވާކުރުން 

ބާބު އަދި ފަސްވަނަ  ހަތަރުަވނަ ތިންވަނަ ބާބުއާއިވަނަ ބާބުއާއި، ނޫނުގެ ދެމި ޤާ  .31

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަަމކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ މައްަޗށް، އެފަރާތުން ޚިލާފުވި 

ޚިލާފުވުމެއްެގ ސަބަބުން ެގއްުލމެއް ލިބުނު މީހަކަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނު މަނާކުރާ ފަދަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  32ދުވި މީހަަކށް މި ޤާނޫނުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ރައް

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންެވއެެވ.

ދަޢުވާކުރުމުގައި 

 އެދެވޭނެ ކަންކަން 
މި ބާބުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމުގައި، ޓްަރއިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް   .32

ބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގަިއ ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކޯޓަްށ ޓްރައި

ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަަކށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

 ބަދަލު ހޯދުމަށް؛ )ހ(  

ތެއްގެ ޢަމަލު މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު ފަރާ )ށ(  

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް.

ބަދަލު 

 ނަގައިދިނުން 
        މި ބާބުގެ ދަށުން ކުާރ ދަޢުވާެއއްަގއި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި،  )ހ(  .33

އެ މައްސަަލއެްއަގއި ހިމެނިެގންވާ ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް، މި ޤާނޫާނ 

އި މަނާކޮށްފައިވާ ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމެއްގެ ސަަބބުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގަ

ތަފާތުކުރުމެއް ގެންުގޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކާ ގުިޅގެން، އެފަދަ 

       ނަގައިދޭނީ، ކޮން ާބވަތެްއގެ ބަދަލެއް ގެއްލުމެއް ލިބޭ މީހާއަްށ 

ނަޑއަޅާނީ، މި މާއްދާއަށް ަޙވާާލދީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން  ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ކަ

ނޑަައޅާ އުސޫލަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ  ކޯޓުްނ ކަ

 ކޯޓުްނނެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ 

މައްސަލަިއގެ ޢަދުލާއި އިންާޞފު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މި ާބބުގެ ދަށުން ކުާރ  )ށ(  

ދަޢުވާއެްއަގއި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި، އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.ގޮތަކަށް ޓްަރއިބި  އުނަލަށް ނުަވތަ ކޯޓަށް ކަ

ބަދަލު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ހުރިހާ ކަންކަމަްށ ބަދަލު  (1)   

 ނަގައިދިނުން؛

ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނކަމުެގ ތެރެއިްނ  (2)   
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ނޑަައޅާ ބަެއއް ކަންކަަމށް ބަދަލު  ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯުޓން ކަ

 ގައިދިނުން؛ނަ

ކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީފަިއާވ ޙާލަތާ އެްއގޮތް ޙާލަތެްއ ހިމެނޭ  (3)   

މައްސަލަެއއްނަމަ، ކުރިން ދިމާވި ޙާލަތުގައި ަނަގއިދިން ބަދަލާ 

 އެްއގޮތް ބަދަލެއް ނަަގއިދިނުން.

ތަފާތުކުރުމެއް 
ގެންގުޅުނު 

ފަރާތުގެ ޢަމަލު 
 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން 

ރާ ދަުޢވާެއއްަގއި މި ޤާނޫުނގަިއ މަނާކޮށްފައިާވ ތަފާތުކުރުމެްއ މި ބާބުގެ ދަށުން ކު  .34

ގެންގުޅުނު ފަރާތުގެ ޢަމަލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ، އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ 

ނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.  މައްޗަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ނުަވތަ ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަ

ފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެަފއިާވކަން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ތަ )ހ(  

 ނޫންކަން؛

ނޑަެއޅޭ  )ށ(   މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިާވ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެަފިއވާކަން ކަ

 ހިނދުގައި، އެކަން ބިނާެވގެްނވާ ސަބަބުތަްއ؛

ނަޑއެޭޅ  )ނ(   މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްަފއިާވ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންުގޅެފައިުނވާކަން ކަ

 ނދުގައި، އެކަން ބިނާެވގެްނވާ ސަބަބުތަްއ؛ހި

ނޑަެއޅޭ  )ރ(   މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިާވ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެަފިއވާކަން ކަ

 ހިނދުގައި، އެކަން އިޞްލާުޙުކރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ ފިަޔވަޅުތަްއ؛

ނޑަެއޅޭ މި ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިާވ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެަފިއވާކަ )ބ(   ން ކަ

)ބާރަ  12,000/-އި، އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ގެްނގުޅެފަިއވާ ފަރާތް ހިނދުގަ

)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  50,000/-ހާސް( ރުފިޔާާއއި 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ނިންމުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރަިއބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ނިންމާ ކޮންމެ   .35 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އިސްިތއުނާފުކުރެވޭެނ  56ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ނިންމުމެކެވެ.
ހެކިންނަށް ދެވޭ 

 ރައްކާތެރިކަން 
ގަިއ ދޭ ހެއްަކކާ ކޯޓު ލިޔުމުްނ ނުވަތަ އަނގަބަހުން ވިަޔސް  އެްއވެސް މީހަުކ،  .36

ނުވަތަ ުނރަނގަޅު ހެއްެކއް އުފެއްިދ  ގުިޅގެން، އެމީެހއްގެ ަމއްޗަށް ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ

ހެކިބަހާ ގުޅިގެން އޭނާ މަދަނީ ނުވަތަ  އެ ،ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ނުކުރެޭވހާ ހިނދަކު

 ޖިނާއީ ކޯޓެްއގައި ޒިންމާ އުުފލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 ބާބު  އަށްވަނަ 

 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 

އިކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ 

ޤާއިމުކުރުމަށް 

ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ޤާއިުމކުރުމަށްޓަކަިއ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ   .37

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ާޚއްޞަ ފިަޔވަެޅްއ  38ޙާލަތެއްަގއި، މި ޤާނޫުނގެ 

ދަތަކަށް ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަެކއް ަވގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ދިގު މުއް

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ވަކި ޖިންސަކަްށ ނިސްބަތްކޮްށ، އެ ޖިންެސއްެގ މީހުންނަށް ދަތިކަމެއް ނުވަތަ  )ހ(  

 ފަހިކަން ކުޑަ ގޮެތއް ކުރިމަތިުވން؛

ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ލިބިގަތުމުގަިއ، ވަިކ ޖިންސެއްެގ މީހުންނަށް  )ށ(  

 ން ނުވަތަ ބޭނުންތައް ތަފާތުވުން؛ ނުވަތަ ބޭނުންޖެހޭ ކަންކަ

ޢާންމު ޚިދުމަތުގައާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން  )ނ(  

ބައިވެިރވާ ނިސްބަތަށް ބަލައި، ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހުންގެ ބަިއވެރިވުްނ 

 މަދުވުން.
މާއްދާގެ ަދށުން، އެޅިދާނެ ޚާއްޞަ ވަނަ  37އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ، މި ޤާނޫނުގެ   .38 ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު 

 ފިޔަވަޅުތަެކވެ.

އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(  

 ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުން، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޙަރަކާެތްއ ހިންގުން؛

ލެއް ނަތީޖާގެ ހަމަހަމަކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކަީށގެންާވ މާޙައު (1)   

 އަންހެނުންނަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުން؛

ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ެއކި ފަންތީގައި އަންހެނުން ތަމްސީލުާވ މިންވަރު  (2)   

މަދުވުން ޙައްލުކުރުމުެގ ގޮތުން، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގަިއ 

ބާރާއި ވަސީލަތްތައް ބެހިފަިއާވ ގޮތް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން އަވަސް ކުރުުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ މަ

 އެކަމާުގޅޭ ފިޔަަވޅު އެޅުްނ؛ ނުވަތަ 

އެއް ކަމަކަށް ވުރެ ގިނަ ކަްނކަމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ  (3)   

މީހުންނާއި، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރެވިފަިއވާ މީހުންނާއި، 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 139 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 27 

ދުންގެ ޙާލަތު ރަނަގޅުކުރުުމގެ ގޮތުން ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިާވ ފަރު

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ، މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،  )ށ(  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންކަމުގެ ތެރެއިްނ  9މި ޤާނޫނުގެ 

ޚާއްޞަ  ހުންނަށްވަކި ޖިންސެއްގެ މީމަްއޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމެއްގެ 

 ؛ރައްކާތެރިކަެމއް ދިނުން

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އަންހެނަކަށްވީތީ  14މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލަކުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަންެހނުންނަށް ޚާއްޞަ 

 ރައްކާތެރިކަެމއް ދިނުން.

 

 ބާބު  ނުވަވަނަ 

 ޤާނޫނު ހިންގުން 

 

ންމާ އޮތް އިސް ޒި 

 ފަރާތް 
އި އަިދ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެެގންވާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން، ކޯޓާ )ހ(  .39

ވަކި އިދާރާަތކާިއ  ،މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި  ަޙވާލުކުެރވިެގންވާ ޓްރައިބިއުނަލާއި

ޖެންޑަރ ޙަވާލުކުރެިވގެްނވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ފިަޔވަިއ،  ފަރާތްތަކަށް

ޮގތުން، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ކަންކަްނ ުގޅޭ އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާ

 .ތަންފީޛުކުރުމުގެ ެއންމެ އިސް ޒިންމާ އުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެ ހިންގުމާއި

އި އަިދ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެެގންވާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން، ކޯޓާ )ށ(  

ިއ ވަކި އިދާރާތަކާ ، މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި  ަޙވާލުކުެރވިެގންވާ ޓްރައިބިއުނަލާ

ޖެންޑަރ ޙަވާލުކުރެިވގެްނވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ފިަޔވަިއ،  ފަރާތްތަކަށް

 މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ކަންކަން  ުގޅޭޮގތުން، އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމާ

ހިންގުމަށްޓަކައި، ސީާދގޮުތން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ބާރުތަކާއި، 

  ދޭ އެްނމެހައި ބާރުތައް، ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ފުރިހަމަގޮތުގައި އެކަންކަން

 .ލިބިގެންވެެއވެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް

ލާމަރުކަޒީ ބައެއް 

 އުސޫލުތައް 
ށު ކައުންސިލްތަކާއި އަޮތޅު ކައުންސިލްތަާކއި ސިީޓ ކައުންސިލްތަުކގެ ރަ )ހ(  .41
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ސަަރޙައްދުތަކުަގއި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ  އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ

އުފުލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެކަމަްށ  އެ ކައުންިސލްތަކުންމަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކައުންސިލެއް ެއއީ،  ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދިނުމުގެގޮތުން، އޭގެތެެރއިން ކޮންމެ

 އެ ކައުންސިެލއް ިނސްބަތްވާ ސަރަޙައްުދގަިއ، މި ޤާނޫނު 

  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ އޭޖެންޓްކަމުަގއި، 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި  .މިނިސްޓަރަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެްއވެސް ބާރެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް،  )ށ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާއެްއ، ރަށު ކަުއންސިލަކާ ނުވަތަ  ނުވަތަ މި ޤާނޫނު

ކައުންސިލަާކ، މިނިސްޓަރު  އަތޮޅު ކައުންސިަލކާ ނުވަތަ ސިޓީ

ބޭނުންވާ  ލުކުރަންވާީނ، އެ މަްސޫއލިއްޔަތަާކއި ބާރެއް ތަންފީުޛކުރުމަށްޙަވާ

ވަނަ  42މި ާޤނޫނުގެ ލަތްތައް އެ ަކއުންސިލަަކށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ސީވަ

މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާެލވޭ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުުރމުގެ ސިޔާސަާތިއ 

 ނެވެ.އެކްޝަން ޕްލޭން އާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަޮތޅު ކައުންސިލްތަާކއި ސިީޓ ކައުންސިލްތަުކގެ  )ނ(  

މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުާރ  ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެފެންވަރުަގއި، 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާގެއަންހެނަކަްށީވތީ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، 

، ފަރާތްތަކާއި ރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު

އަިނޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ  އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ

    ފަރާތްތަުކެގ މައްޗަށް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދާއި ބާުރ  މަސައްކަތްކުރާ

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ

ްއ، ަރށު ކައުންސިްލެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަިކ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެ )ރ(  

އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ ފެންވަުރަގިއ ނުވަތަ ސިީޓ  ފެންވަރުަގއި ނުވަތަ 

  ޙަވާލުކުެރވޭކަމަށްވާނަމަ، ެއަކން ކުރަންވާނީ،  ކައުންސިްލގެ ފެންވަރުަގއި

ސާފުކޮްށ އެނގޭނެގޮތަށް  އެ ބާރުތައް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

 .ލިޔުމަކުންނެވެ

ންސިލްތަކަާށއި އަޮތޅު ކައުންސިލްަތކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަްށ، ރަށު ކައު )ބ(  
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ދަށުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  މި ޤާނޫނުގެ

ކޮށް، ެގޒެޓުަގިއ ންބަޔާންކޮށް، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާ ލުކޮށްޞީގަާވއިދެްއަގއި ތަފް

 .ންމާ އުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެޒި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. އެކަން ކުރުމުގެ

މިނިސްޓްރީގެ 

 ދައުރު 
އަިނޔާގެ ޢަމަލުތައް ުހއްުޓވުމަށާއި، އެކަމަށް ަރއްޔިތުްނ  އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ  .41

ޖެންަޑރ އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަާށިއ، އެކަމަށް ަރއްޔިތުްނގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، 

އި ިޒންމާތައް މަތިކޮށްފައިާވ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުަމށާއި، މި ޤާނޫނުގަ 

މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ  ންުގޅިގެ ފަރާތްތަކާހުރި ކަމާގުޅުންއިދާރާތަކާިއ ފަރާތްތައްފަދަ 

ރާއްޭޖގަިއ ެޖންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިުމކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، 

 ޔާސަތެްއގެ ދަށަްށ ސި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަްއ ވިލަރެްސކޮށް ޤަުއމީ

، ފެންވަރުަގއި އެ މަސައްކަތްތައް ގެނެސް ހިންގައިދީ، އެންމެ ކުރީ ސަފުަގއި، ޤައުމީ

އާއި އިުރޝާދުގެ މަތިން މަސައްކަްތކުރާނީ، މިނިސްޓްރީަގއި ފަމިނިސްޓަރުގެ ލަ

 ވެ.އެކަމަށް ޚާއްަޞކުރެވިަފއިވާ ިޑޕާޓްމަންޓުންނެ
މިނިސްޓްރީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  މި  .42

 އެވަީނއެވެ.

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ޤައުމީ  6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  މި )ހ(  

ސިޔާސަތަާކއި،  ޤައުމީ ޤާއިމުކުރާނެ ގޮުތގެ  ޖެންޑަރ އިުކއަިލޓީފެންވަރުަގއި 

އި ޕްލޭެނއް އެކުަލވާލަ  އެކްޝަން އި ޢަމަލުކުރާނެޤައުމީ ފެންވަރުގަ 

 ތަންފީޛުކުރުން؛

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިޔާސަާތއި އެކްޝަން ޕްލޭން  )ށ(  

ދާއިރާގައި ޙަރަކާްތތެރިވާ އަމިއްަލ  ކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މިޛުތަންފީ

، މަޝްވަރާާއއެކު  ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކު  މަދަނީ ،ތަޖުރިބާކާރުންނާއިފަރުދުންނާއި، 

 ޕްލޭން  ެއކްޝަން، ސިޔާސަތާއި  އެ، އެއްފަހަރު ދެއަހަރަކުން ކޮންމެ

 ؛ކުރުން މުޠާލިޢާ، މުރާޖަޢާކޮށް

ތަފާތު ޙަަރާކތްތައް ހިންަގއި، ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ާޤއިމުުކރުމަށްޓަކައި،  )ނ(  

 އަންހެނުންނަށް ހުރި ހުރަސްތައް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ާޤއިުމކުރުމަށް

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް  ނެ ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ

 ކުރުން؛ޛުިފޔަވަޅުަތއް ތަންފީ ފަރުމާކޮށް، އެގޮތުގެމަތިން 
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ޖެންޑަރއަށް ބަލަިއ ޤާއިމުކުުރން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި،  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ )ރ(  

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކަިއ، މިހާރު

ތައް ނުވަތަ އެކަން ޙުޤާނޫނުތަކަށާއި ސިޔާސަތުަތަކށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ

 ބިލުތައް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މަގުފަހިވާނެ ޮގތަކަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި 

  ހުށަހެޅުން؛

މަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ނުވަތަ ަވކިަވކި ޖަމާޢަތްތައް ތަމްރީނުކުރު )ބ(  

 ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން؛ބޭނުންވާ މަޢު

ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަނެ އެކަްނ  ކުރާޖެންޑަރއަށް ބަލައި  )ޅ(  

ކުރާ ތަފާތުތަްއ ދެނެގަނެވޭނެފަދަ  ޖެންޑަރައށް ބަލައިނައްތާލުމަށްޓަކައި، 

 ؛ނގޭނެ ގޮތަށް ެއއްކޮްށ އެކުލަވާލުން ޖިންސުވަކިން އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދެ

މުކަމާ، އެފަދަ އަނިޔާުކރުމަށް މެދުވެރިވާ ންއަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިާޔެގ ޢާ )ކ(  

ކުރަންޖެހޭ  ސަބަބާއި އެކަުމގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް

ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ހޯދަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހޯދުމާއި، އޭގެ ތެރެއިްނ 

 ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުން؛

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް މިނިސްޓްރީައށް ރިޕޯޓުކުރާނެ  )އ(  

 ގޮތުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުްނ؛

ވަނަ މާްއދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ަވޒީާފ ދޭ ފަރާތްތަކުން  20މި ޤާނޫނުގެ  )ވ(  

ަގއި އެންމެ ދަށްެވެގން ހުންނަންޖެހޭނެ ޤާއިމުކުރާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ނިޒާމެއް

ނޑުަތއް؛ އަދި   މިންގަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތްތަކަްށ ޤާ )މ(   ނޫނާއި ަގވާއިުދ ހަދާ ފަރާތްތަކާއި، ސިޔާސަުތ ކަ

 .ދިނުން ާއއި މަޢުލޫމާތުފަކަންކަމުަގއި ލަ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ާޤއިމުކުުރމުގެ

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަން 

 ކަނޑައެޅުން 

ނުވަތަ ައންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ގުޅޭގޮތުން، ރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިުމުކރުމާ ޖެންޑަ  .43

 ރިޕޯުޓކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮަބިއކަން އަދި، ެއކަންކަންހުއްޓުވުމާ ގުޭޅގޮތުން 

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއަގއި 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ
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 ބާބު  ހަވަނަ ދި 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 

މި ޤާނޫނު 

ހިންގުމަށްޓަކައި 

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ 

 ހިމެނުން 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު   .44

ޖެންޑަރ ިއުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަާށއި، އަްނހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ފާސްކުރާއިރު، 

ބޭނުންވާ  ަވއި، އެ އަނިާޔގެ ޝިކާރައަކަްށވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްހުއްޓު

 މިނިސްޓްރީއަށް  މެުދެވރިކޮށް، އެކަީށގެންވާ ޢަދަދެްއގެ ަފއިސާ، އެ ބަޖެޓު

ނަޑއަަޅއި، ދޫކުރަްނވާނެެއވެ  .ކަ

ޤާނޫނު 

 މުރާޖަޢާކުރުން 
    ން ކޮންމެ މި ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ )ހ(  .45

)ފަހެއް( އަހަރަކުން ެއއް ފަހަރު، މިނިސްޓަރު ުމރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނެ  5

 ޤާނޫނެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މި ޤާނޫނު  )ށ(  

     މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްވާނަމަ، 

ކައި ކަމާބެހޭ ބިލެއް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށްޓަ 

 ހުށަހެޅުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

ޤާނޫނަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ،ަތޞްދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ ޤާނޫނު މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް މި  .46

 ސްމަސްުދވަ( ހަެއއް) 6 ފެިށގެން  ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ ެގޒެުޓގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ހަމަވާ

ގަވާއިދު ހަދައި 

 ހިންގުން 
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިްނ، ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުން  )ހ(  .47

ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދަިއގެން ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް ފިޔަވަިއ، އެނޫން 

 ގަާވއިދުތައް ހަދާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަާމުގޅޭ ކޯަޓކުން ނުވަަތ ޓްރަިއބިއުނަލުން ހަދައި  ށ()  

         ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތްއ ހަދައި ހިންގާނީ އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ 

 އެ ޓްރައިިބއުނަލަކުންނެވެ.

ދަިއ ހިންގަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަ )ނ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ަހދައި، ޢާންމުކޮށް  6ށާތާ ޢަމަލުކުރަން ފަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.
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 ދަށުން ހެދޭ ެއްއވެސް ގަާވއިދަީކ، މި ޤާނޫުނގެ މަޤްޞަދުތަކާމި މާއްދާގެ  )ރ(  

 މަޤްޞަދުތަކަށްނަފީވާނެ، ނުވަަތ ެއ  އެފަދަ މަްޤޞަދެއްފުށުއަރާ، ުނވަތަ 

 .ވެގެންުނވާނެެއވެ  ގަާވއިދަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުާވހާހިނދަކު، އަންނަނިިވ   .48 މާނަކުރުން 

ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުިޅގެން،  ޢިބާރާތްތަކާއި

 .މާނަކުރުމެވެ  ތިރީގައި ދީފަިއވާ

 2010/22އި ެއވަނީ، މާލޭގައި ނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފަ )ހ(  

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 53)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ިސވިލް ކޯޓަށެވެ. ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެހެން 

      ެއއްގޮތަްށ، އާލިބިފައިވާ އިޚްތިާޞޞް ކަށްއެ ކޯޓަ ރަށެއްަގއި ނަމަ، 

 .މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށެވެ އެ ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުަގއި ބުނެފައިވާ 

 2008/2"ޓްރައިބިއުނަލް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ަވޒީފާއާބެހޭ  10)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ވެ.މައްސަލަތައް ބަލާ، ޓްަރއިބިުއނަލަށެ

"ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަެތއް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޢާންމު  )ނ(  

 މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޠަބީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަެށވެ.

މުރަށް ނުބަލައި، ޢު އެމީހެްއގެ  ،"އަންހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ރ(  

 .އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށެވެ

ހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ "އަން )ބ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކޮްނެވންޝަން އޮން ދި 

އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްްޓ 

 ވިމެން" އަެށވެ.

އި ެއވަނީ، ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަ  )ޅ(  

 ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަުކގެ ޒިންމާ އުފުލާ މިނިސްޓަރަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ، ޖެންޑަރ އިުކއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް  )ކ(  
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ރުކާރުެގ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަުކގެ ޒިންމާ އުފުލާ ސަ

 ވުޒާާރއަށެވެ.

"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޓީީވއަށާިއ، ރޭޑިޯއއަާށއި، އިންޓަރެްކޓިވް  )އ(  

ސީޑީއަާށއި، ވެބްަސއިޓަށާިއ، ދުވަހު ނޫސްތަކަާށއި، ހަްފތާ ނޫސްތަކަށާިއ، 

         މަޖައްލާތަކަށާއި، ޓްރޭްޑ ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށާއި، މި ނޫންވެސް 

އި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށގެންނާއި، ަރޖިސްޓަރީ ނުކޮށް މި ނަންނަމުގަ

މަޢުލޫމާތާއި، ޚަބަރާއި، ިޚޔާާލއި، އިޝްތިހާރު، ޢާންމުކޮްށ ފެތުރުމަށްޓަކައި 

ގަންނަން ލިބޭ ގޮތަްށ ނުވަަތ ައގަކާ ނުަލއި ލިބޭ ގޮތަްށ ޗާޕްކޮްށގެންނާއި، 

ށް ޝާއިޢުކުރެޭވ އިންޓަރނެޓާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮ 

 ޝާއިޢުކުރުންތަކަެށވެ.

މުރަށް ނުބަލައި، ޢު އެމީހެްއގެ  "ފިރިހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، )ވ(  

 .ކުދިންނަށެވެ ފިރިހެން ފިރިހެނުންނާއި

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތާއި،  )މ(  

ލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، މިނިވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ޢަދު 

މުއައްސަސާަތކާިއ، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި، ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާއި، 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިލުތައް ހިމެނޭނެ ގޮތުެގ 

ކުާރ މަތިންނެވެ. އަދި، އެތަނެއް ހިންގުމުަގއި ދައުލަތުގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް އަދާ

ކޮންމެ ތަނަކާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ ކޮންމެ ތަނަކާއި، ދައުލަުތެގ 

 ބަޖެޓުން އެހީ ލިބިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްމެ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

"ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަްނ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ފ(  

ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާިއ  )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން 2013/3

ކޯޕަރަޓައިްޒކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގަިއ 

 ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަނަށެވެ.

ވަކި ޖިންސަަކށް ނިސްބަތްކޮށް "ޖެންޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ދ(  

ާޤފީ ގޮތުން އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ޘަ

ދެވިފަިއވާ މާނަކުރުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ 
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ދައުރާއި، ުއޅުމާއި، ެއކަާމ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަމާ އަދި 

މުޖްތަމަޢުގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ދައުރާއި، މަސައްކަތްތަާކއި، 

 އް ހިމެނެއެވެ. ފުރުޞަތުތަ
 

________________________ 


