
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 

ސިޔާސަތުތައް  ބެހޭ  ދެނެގަތުމާ  ފަރާތްތައް 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ކަ

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް

އޮން ޕީޕްލް ސްމަގްލިންގ، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެންޑް 

ރިލޭޑެޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް

ނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ފަރާތްތަކުގެ ފަށައިގަތުމުގެ ގައިޑް



ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް އޮން ޕީޕްލް ސްމަގްލިންގ، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް

 އެންޑް ރިލޭޓެޑް ކްރައިމް )ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް( އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ

 ސަރުކާރާއި އިންޑްނޭޝިއާ ސަރުކާރުން ރިޔާސަތުބަލަހައްޓާ ގޮތަށް،

 2002 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ،

 މަޝްވާރާގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި މަޝްވަރާގައި 54 މެންބަރު ގައުމާއި

 ޖަމިއްޔާ ބައިވެރިވެއެވެ.

މި ޕޮލިސީ ގައިޑާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުތައް ފޮނުވާނީ

ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސް )އާރއެސްއޯ( ޓު ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް:

އީމެއިލް: 

ވެބްސައިޓް: 

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް

http://www.baliprocess.net/regional-support-office

info@rso.baliprocess.net  
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ޝުކުރު

މި ޕޮލިސީ ގައިޑު އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ރީޖަނަލް 

ސަޕޯޓް އޮފީސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާލީ ޕްރޮސްގެ މެންބަރުންނެވެ. އެ މެންބަރުންނަކީ:

ލާލޫ މުހަންމަދު އިގްބާލް

އެކްޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އިންޑޮނޭޝިއަން ސިޓިޒަންސް އެންޑް ލީގަލް އެންޓިޓީޒްގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އިންޑޮނޭޝިއާ )ކޯ-ޗެއާ(

ޖޮނަތަން މާޓްންސް

ހެޑް އޮފް މައިގްރަންޓްސް އެސިސްޓެންސް ޔުނިޓް، ރީޖަނަލް އޮފީސް

ފޯ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން

 ފޯ މައިގްރޭޝަން )ކޯ-ޗެއާ

މޭގަން ޗާމާސް

ސިނިއާ ލީގަލް އޮފިސަރ

ކްރައިމްސް އެގެއިންސްޓް ދަ ޕާރސަން ސެކްޝަން

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮސްޓްރޭލިއާ

މުޙަންމަދު ޝިފާން

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖެ

ރޮބަޓް ލާގާ

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ލައިސެންސިންގ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން

ޕިލިޕިން އޮވަރސީޒް އެމްލޯއިމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފިލިޕިންސް 

ޕިންތިޕް ލީލަކްރިއަންގްސަކް ސްރިސާނިތު

ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފީސް އޮފްދަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ތައިލަންޑް

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވެދެއްވީ:

ޓިމް ހޯވް

އައިއޯއެމް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސް



ii މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ
ii

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް



iii

އިސްބަސްު

2002 ވަނަ އަހަރުގައި ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް އޮން ޕީޕްލް ސްމަގްލިންގ، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެންޑް 
ރިލޭޓެޑް ކްރައިމް )ބާލީ ޕްރޮސެސް( ފެށުނީސްސުރެ، މީހުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާއި، 

އަދި އެފަދަ އެހެން ޖަރީމާތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާތަކާ ބެހޭ ސަރަހައްދީ ހޭލުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް 

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެ ކަންކަމުގެ ރައްދުގައިވަނީ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކޮށް 

މަސައްކަތްކުރާ  ސާބަހަށް  ހިލޭ  ގައުމަކުންނާއި   48 ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  އެއްބާރުލުން  މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އިތުރު އެތައް ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެޖެންސީތަކުން އޮބްޒާރވަރުންގެ 

ގޮތުގައިާ މި ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ޕޮލިސީ ގައިޑު އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ ޑްރާފްޓްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާލީ ޕްރޮސްގެ މެންބަރުންނެވެ.

މަޝްވަރާކޮށްގެން،  މެންބަރުންނާއި  ފަރާތުން، ޝައުގުވެރިވާ  ގެ  )އާރއެސްއޯ(  އޮފީސް  ސަޕޯޓް  ރީޖަނަލް  ޕްރޮސެސް  ބާލީ 

ބާލީ  އެކުލަވާލަން،  ގައިޑުތަކެއް  ޕޮލިސީ  ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ދެނެގަތުމާއި  މީހުން  ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި  ޓްރެފިކްގެ 

އިތުރުން،  ލަފާގެ  މި  ލަފާދީފައެވެ.  ވަނީ  އޮފިޝަލުން  އިސް  ބައްދަލުވުމުގެ  އަށްވަނަ  ގްރޫޕުގެ  ހޮކް  އެޑް  ޕްރޮސެސްގެ 

)އައިއޯއެމް(  މައިގްރޭޝަން  ފޯރ  އޯގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އާއި  އިންޑޮނޭޝިއާ  އެކުލަވާލުމަށް،  ގައިޑުތައް  މި 

ކޮމިޓީގައި  ޑްރާފްޓްކުރާ  ގާއިމުކުރިއެވެ.  ކޮމިޓީއެއް  ޑްރާފްޓިންގ  ފަރާތުން  އާރްއެސްއޯގެ  ބަލަހައްޓާގޮތަށް،  ރިޔާސަތު  އިން 

ހިމެނެނީ  އިންޑޮނޭޝިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ފިލިޕިންސްއާއި ތައިލަންޑުގެ ސަރުކާރުތަކުގެއާއި  އައިއޯއެމްގެ 

ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ.

ނޑައަޅާ އަދި ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ޓްރެފިކުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން ދެނެގަނެ  ސިޔާސަތުތައް ކަ

މުއްދަތުގައި،  ދުވަހުގެ  ހަމަސް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އެކުލަވާލުމަށް  ގައިޑުތަކެއް،  އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ  ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ 

ހުށަހެޅުމަށް  ޚިޔާލު  ލިޔުމުން  އޮބްޒާވަރުން  މެންބަރުންންނާއި  ޕްރޮސެސްގެ  ބާލީ  ބައްދަލުކުރިއެވެ.  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ހަތަރު 

ގައިޑުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނެވެ. އަދި، 23 ން 24 މާޗް 2015 ގައި ތައިލަންޑުގެ ބޭންގކޮކައި އޮތް 
ބާލީ ޕްރޮސެސް ކޮންސަލްޓޭޝަން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައި މުޠާލިއާކުރެވުނެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ފެނުނީ ޕޮލިސީ 

ނޑައަޅާ އަދި ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ޓްރެފިކުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ  ގައިޑުތަކަކީ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެރިވެ ދިނުމަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް 

ބަލައި، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން، ގައިޑުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް މުރާޖަޢާކޮށް، މުހިންމު ބަދަލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނިއެވެ. 

މި ޕޮލިސީ ގައިޑުތަކުގެ އަމާޒަކީ، ބާލީ ޕްރޮސެސް މެންބަރު ގައުމުތަކުން ފެންނަން ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މިސާލުތައް 

ހިމަނައި، އަދި ޓްރެފިކުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ނޑުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހު ބޭއްވުނު ފަސްވަނަ މިނިސްޓަރުންގެ  އަދި ސަރަހައްދީ މިންގަ

ބައްދަލުވުމުގެ ލަފާގެ މަތިން، މި ޕޮލިސީ ގައިޑުތަކަކީ، ބާލީ ޕްރޮސެސް މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ 

އަދި ބާލީ ޕްރޮސެސް އިސްކަންދޭ މައުޟޫތަކުގެ ދައިރާތަކުގެ މިފަދަ ދެވަނަ ޕޮލިސީ ގައިޑުތަކެވެ. މި ގައިޑުތަކަކީ އަމިއްލައަށް 

އިސްނަގައިގެން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް، އަދި ޢަމަލުކުރަން ކޮންމެހެން ގާނޫނީގޮތުން މަޖުބޫރުނުވާ ގައިޑުތަކެކެވެ. މީގެ ނިޔަތަކީ، ބާލީ 

ޕްރޮސެސް މެންބަރު ގަމުތަކުގެ ތަފާތު އެޖެންސީތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަޞީލަތްތަކަކަށް ވުމުވެ. 

ބޭބެބް އޭ.ކޭ.އެން. ޖުންޖުނާން

އާރްއެސްއޯ ކޯ-މެނޭޖަރ )އިންޑޮނޭޝިއާ(

ލީސާ ކްރޮފޯޑް

އާރްއެސްއޯ ކޯ-މެނޭޖަރ )އޮސްޓްރޭލިއާ( 

ސްު
ބަ
ސް
އި



iv މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ބަސްތަކުގެ ދިގު ގޮތް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއަން ނޭޝަންސް އާސިއާން

އިން  ޓްރެފިކިންގ  ސްމަގްލިންގ،  ޕީޕްލް  އޮން  ޕްރޮސެސް 

ޕާރސަންސް އެންޑް ރިލޭޓެޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް

ބާލީ ޕްރޮސެސް   ބާލީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން  އައިއެލްއޯ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރ މައިގްރޭޝަން އައިއޯއެމް

މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެމްއޯޔޫ

ނަން-ގަވަރންމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އެންޖީއޯ

އެގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް

ކްރައިމް  އޯގަނައިޒްޑް 

ކޮންވެންޝަން

ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފީސް އޮފް ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް  އާރްއެސްއޯ

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ 

ޗިލްޑްރަން،  އެންޑް  ވިމެން  އެސްޕެޝޭލީ  ޕާރސަންސް،  އިން 

ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް  ދަ  ސަޕްލިމެންޓިންގ 

އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް 

އިން  ޓްރެފިކިންގ 

ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޔޫއެން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯރ ރިފިއުޖީޒް ޔޫއެންއެޗްސީއާރް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް ޔޫއެންއޯޑީސީ
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2 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޚުލާސާ

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމްއަކީ، މީހުން، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުން ހިނގިޔަނުދީ، ހުއްޓުވައި، 

އަދި އަދަބު ދިނުމާ ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް )ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، 

އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްރަން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ‘މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ’ ކުށުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ 

ފަރާތެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެނުގަނެވުމަކީ، އެމީހުން އިތުރަށް އެކްސްޕްލޮއިޓުކުރެވި އެމީހުންނަށް ލިބެންވާ އެހީއާއި 

ރައްކާތެރިކަމުން މަހުރޫމުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތައް 

އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހެކި ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދެއެވެ.

ވައްތަރުތައް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ތަހައްމަލުކުރާ  ވިކްޓިމުން  ގޮތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން 

އެނގިފައިވުމަކީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެ ހޯދައިގަތުން ފަސޭހަކޮށްދޭ ކަމެވެ. އެގޮތުން މި 

ޕޮލިސީ ގައިޑުން އަލިއަޅުވާފައިވަނީ މީހުންޓްރެފިކްކުރުމުގެ މައްޗަށާއި އެކަން ހިނގާ  އެކި ގޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. މި ގައިޑުގައި 

ކުރެވޭ  ކޮންޓެކްޓް  ފުރަތަމަ  ތެރޭގައި،  އޭގެ  މާނައެއްގައިއެވެ.  ފުޅާ  ބުނެފައިވަނީ  ‘ދެނެގަތުން’  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ކަމަށް  ވިކްޓިމްއެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  އެއީ  މީހަކު  ވަޒަންކުރުމާއި،  ކުރެވޭ ސްކްރީނިންގ ނުވަތަ  ފުރަތަމަ  ހިނގާ  ހިސާބުން 

ބެލެވޭ ހިސާބުން ދެވޭ އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ހެކި ލިބި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން 

ކަށަވަރުކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު، ޖިނާއީ މަރުހަލާއެއް ނިމުމާ ގުޅިގެން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން 

ރަސްމީކޮށް ކަށަވަރުކުރުވުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ގައުމުތަކަށް  ގައިޑުގައި  މި  އެހެންކަމުން،  އުނދަގޫކަމެކެވެ.  ޒާތުގައި  އެކަމުގެ  ދެނެގަތުމަކީ  ވިކްޓިމެއްކަން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނޑެއް ގެންގުޅުމަށެވެ. ވިކްޓެމެއްކަމަށް  ބާރުއަޅަނީ މިވެނި މީހަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި، ދަށް މިންގަ

ޝައްކުކުރެވޭ މީހާގެ އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުމުގެ ކުރިން، ފުރަތަމަ ކޮންޓެކްޓް ހިނގާ މަރުހަލާގައި މި 

ނޑެއް އޮތުން ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ބޭނުންތެރިއެވެ. މިވެނި މީހަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވުމުން،  ފަދަ މިންގަ

އެކަށީގެންވާ އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެ މީހަކީ މިފަދަ ވިކްޓިމެއް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމުން، 

އޭނައަށް ދޭ އެހީ އާއި ރައްކާތެރިކަން މުނާސަބު ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ، އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

އެހީއަކަށް  ނިޝާންތައް،  ކަމުގެ  ޓްރެފިކްކޮށްފައިވާ  މަރުހަލާގައި  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި،  އިތުރަށް 

ވެދާނެއެވެ.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މި ކަމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގައި، 

އެހީތެރިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ، މިފަދަ ނިޝާންތަކުގެ ލިސްޓެއް މި ގައިޑުގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އެކިއެކި 

ކަމާބެހޭ  ބާރުއަޅާފައިވަނީ،  ގައުމުތަކަށް  ހިމަނާފައެވެ.  ވަނީ  ނިޝާންތައްވެސް  ގުޅޭ  އާ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ވައްތަރުތަކުގެ 

ފަރާތްތަކާ ދިމާވާނެ އެކިއެކި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރުމަށް މަގުދެއްކުމަށްޓަކައި، މި ލިސްޓު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، 

އަދި ވަޒަންކުރުމަށެވެ. 

މިކަމުގައި،  ކަމަށްވިޔަސް،  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ  އޮތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ނޑު  މައިގަ ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ އަގުނުކުރެވޭނެ ބައެކެވެ. އަދި ވިކްޓިމުންނާއި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ 

ދެމެދު އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅުން ގާއިމުކުރުމުގައި އެފަދަ ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުޅެވިދާނެ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ދައުރު އަދާކުރުމަށް 

އަދި  ރިއާޔަތްކޮށް  ސިފަތަކަށް  އެކިއެކި  ޒާތީ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތައް،  ބެލެވޭ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  އެވެ.  އެހީތެރިވެދޭންވާނެ 

އެމީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށްވެސް އިޚްތިރާމްކުރެވޭ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދެނެގަތުމަށް،  ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، 

ބޯޑާރ ކޮންޓްރޯލާއި އިމިގްރޭޝަން އާއި ލޭބާރ ކޮންޓްރޯލްގެ ކަންކަމުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ 

ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ދީ ޚާއްސަ ހުނަރު ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންވެސް 

ހޭލުންތެރިކޮށް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ދެނެގަނެވި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   
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1.1 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކީ ކޮބާ؟

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަދި ތަފާތު ސިފަތަކެއްގައި ހިންގޭ ޣައިރުގާނޫނީ 

ނޑުވެރިކަމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއާއި، މީހުން ބެލުމާއި، މެހެމެންދާރީ އަދާކުރާ ދާއިރާތަކާއި، ގޭތެރޭގެ  އަމަލެކެވެ. ދަ

މަސައްކަތާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއާއި، ކުޅިވަރާއި، ފޮރެސްޓްރީއާއި، މަސްވެރިކަމާއި، މައުދަން ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ 

ދާއިރާއި، ފޮތިފޭރާން އުފައްދައި ފެހުމުގެ ދާއިރާ ފަދަ އެކިއެކި ސިނާއަތްތަކުގައި، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން 

އެކްސްޕްލޮއިޓް ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ބައިނަލައަގުވާމީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުތައް ހުރަސްކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި 

އަމިއްލަ ގައުމުގައިވެސް މީހުން ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވުމަށް މެދުވެރިވާ 

މައިނޮރިޓީ  ތަފާތު  ނަސްލީގޮތުން  ބިދޭސިންނާއި،  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ކަމުގައިވިޔަސް،  ހުރި  ގިނަ ސަބަބުތަކެއް  ވަރަށް 

އާބާދީތަކާއި، ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ކުޑަކުދިން، ޓްރެފިކްކުރުމަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފަސޭހަވެއެވެ. ފަގީރުކަމާއި، ވަޒީފާ ނެތުމާއި، 

ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ނެތުމާއި، ތައުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ނުލިބުމާއި، އަލަށް އުފަންވާ މީހުންގެ 

ހަރުދަނާ ދަފްތަރެއް ނެތުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް މީހުން ޓްރެފިކްވުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ. 

ކޮންމެ އުމުރަކަށް ،ޖިންސަކަށް، ޖެންޑަރ އަކަށް، ޖިންސީ އޮރިއެންޓޭޝަންއަކަށް، ގައުމަކަށް، ނަސްލަކަށް، އަދި އިޖުތިމާއީ 

ނަސަބަކަށް ނިސްބަތްވިއަސް، ނުވަތަ ނުކުޅުދުންތެރި ކަމެއް ހުއްޓަސް، ނުވަތަ ހާލަތެއްގައި ހުރިކަމަށްވިޔަސް، ކޮންމެ މީހަކީވެސް، 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކަށް ވެދާނެ މީހެކެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކީ ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ 

ވިކްޓިމަކަށް ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ. 1.2 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 
މީހުން، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުން ހިނގިޔަނުދީ، ހުއްޓުވައި، އަދި އަދަބު ދިނުމާ ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް 

)ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްރަން( 

1 މި ލިޔުމުގައި “މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން” ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި، މި އިބާރާތް މާނަކުރެވިފައިވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް 
އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، އެސްޕެޝަލީ ވިމިން އެންޑް ޗިލްޑްރަން )ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް( ގައި މި އިބާރާތް 

މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށެވެ.

ވިކްޓިމުންކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ޓިޕް: 

ވިކްޓިމުންކަމަށް  އަސްލު  ފަރާތްތަކަކީ  ބެލެވޭ 

ބަލައިގަނެވި އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ ޕްރިޒަމްޝަން 

އެއް ތައާރަފްކުރުން 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުގައި 

މި ކަމުގައި އުޅޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ވަކި މީހަކީ 

ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،  ވިކްޓިމެއްކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

ވިކްޓިމެއްކަމަށް  އެމީހަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ބާރު  ބޭއްވުމުގެ  އެއް  ޕްރިޒަމްޝަން  ބަލައިގަތުމުގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1

1 ވަނަ ބައި:
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ ތައާރަފް

ބައިނަލްއަގުވާމީ  ކުށުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  ގައިވަނީ 

ތައާރަފެއް ދީފައެވެ. 

ދެނެގަތުމަކީ  ކޮބައިކަން  ވިކްޓިމަކީ  ކުށުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ހުރަސްތަކުގެ  ދިމާވާ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ފަސޭހަ  އަބަދު 

ހުންނަ  ގުޅިގެން  ސަގާފަތާ  ބަހާއި  ދައްކާ  ވާހަކަ  ތެރޭގައި 

ނުވަތަ  ގަތުން  ބިރު  ގޮންޖެހުންތަކާއި،  މުއާމަލާތްކުރުމުގެ 

އިތުބާރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ވިކްޓިމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

މުއާމަލާތްނުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ފަހުން މިދެންނެވި ގޮންޖެހުން، 

މަރުހަލާގައި   ދިމާވާ  ފުރަތަމަ  ވިކްޓިމުންނާ  ހާއްސަކޮށް 

ބަލައި،  ތަޖުރިބާތަކަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  ޓްރެކްކުރެވި  އެމީހުންނަކީ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް 

އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ނުބަލަފާނެއެވެ. 

މަޖުބޫރުކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ކަން 

ހިނގާފައި އޮތަސް، ބައެއް ފަރާތަކުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް 

ގަބޫލުކުރެއެވެ.  ކަމެއްކަމަށް  ވެފައިވާ  އެއްބަސްވެގެން 

ބައެއް  ހުރެ،  ސަބަބުތަކާ  އެހެން  އަދި  ސަބަބުތަކާއި  މިފަދަ 

ފަރާތްތަކަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ދެނެނުގަނެވެއެވެ.

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި މީހަކު ވާނަމަ، އެމީހަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. 

ނޑައެޅުމަކީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދައުލަތުން  ޝައްކުވާ ހާލަތުގައި އެފަދަ ޕްރިޒަމްޝަން އެއް ކަ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމެކެވެ. ވިކްޓިމެއް ނޫންކަން ފަހުން އެގިއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް ދޭ އެހީ އާއި ރައްކާތެރިކަން އަނބުރާ 

ގެންދެވިދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްގެ ގައިން ފެންނަ ނިޝާންތަކުގެ އިތުރުން، އެހެން ބާވަތުގެ ކުށްތަކުގެ ވިކްޓުންގެ 

ފަރާތުން ފެންނަ ނިޝާންތައްވެސް ފެނިދާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ ހާނިއްކަ ނުވަތަ ރަހީނުކުރުމުގެ 

ވިކްޓިމެއްކަން  ކުށެއްގެ  އެހެން  އަދި  ނޑައެޅި،  ކަ ފަހުން  ނޫންކަމަށް  ވިކްޓިމެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ހިމެނެއެވެ.  ނިޝާންތައް 

އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅޭ އެހީ ދިނުމުގެ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން އެމީހުންގެ ގައުމުން 

ބޭރުގައިވެސް ތިބެދާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ނަސްލުގެ، ދީނުގެ، ނިސްބަތްވާ ގައުމުގު، ނިސްބަތްވާ އިޖުތިމާއީ ގްރޫޕުގެ، ނުވަތަ 

ފާޅުކުރާ ސިޔާސީ ޚިޔާލުގެ ސަބަބުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާފާނެ ކަމުގެ ހަގީގީ ބިރު އޮވެދާނެއެވެ.  މިފަދަ 



4 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޓިޕު: މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުށްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ނުބެލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކުށެއްގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް 

ވެދާނެތީ، އެފަދަ ފަރާތަކަށްވެސް، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅުން ހުންނަ އެހެން ކުށްތަކުގެ  ދެނެގަތުމަށް ކަ

ބާވަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ދީ، އެކަންކަމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަނީޔާ ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކުށެއްގެ ވިކްޓިމުން ކަމަށްވާތީ، އެމޭރުމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  އިތުރުން،  ވުމުގެ  ކަމަށް  ވިކްޓިމުން  ކުށެއްގެ  ދޭންވާނެއެވެ.  ރައްކާތެރިކަން  އަމަލުކޮށް،  މެދު  އެމީހުންނާ 

ވިކްޓިމުންނަކީ، އެމީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށްވެސް އަރައިގެންފައިވާ އަދި އެހެން އަނިޔާވެސް ލިބިފައިވާ، ފަރާތްތައް ކަމަށް 

ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށް  ވެދާނެއެވެ. މިފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަދި ޖަޒުބާތީ އަނީޔާއާއި 

ހިކުރެވޭ ލަދުވެތިކަމާއި އިގުތިސާދީ ގެއްލުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގި ފަރާތް ދެނެނުގަނެވުނަސް، ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާކޮށް ކުށް ސާބިތު ނުވިކަމުގައިވިއަސް، އަދި 

ވިކްޓިމާއި އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތްކަމުގައިވިއަސް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

2 މި ތާވަލުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ބައްލަވާ: ގްލޯބަލް ރިޕޯޓް އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް 2014، ޔޫއެންއޯޑީސީ އައިއެލްއޯ 

ގްލޯބަލް އެސްޓިމޭޓް އޮފް ފޯރސްޑް ލޭބާ 2012: ރިޒަލްޓްސް އެންޑް މެތެޑޮލޮޖީ، އައިއެލްއޯ، 2012 ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ރިޕޯޓް 2014

2
ތާވަލު 1: ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމާ ބެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ހަގީގަތްތަކާއި ހަގީގަތްނޫން މައުލޫމާތު

އިތުރު މައުލޫމާތު ހަގީގަތް ހަގީގަތް ނޫން މައުލޫމާތު

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން   1.2
ތައާރަފް

ޓްރެފިކްކުރެވެނީ  މީހުން  ގިނަ  ވަރަށް 

ރޮނގުތައް  ސަރަހައްދީ  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ގައުމެއްގެ  ކަމަށްވިއަސް،  ހުރަސްކޮށްގެން 

ޓްރެފިކްކުރެވިދާނެއެވެ.  މީހުން  އެތެރޭގައިވެސް 

މިއަށް ކިއަނީ އިންޓާރނަލް ޓްރެފިކިންގ ނުވަތަ 

ޓްރެފިކްކުރުން،  ހިނގާ  އެތެރޭގައި  ގައުމުގެ 

މިއެވެ. 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއް ކަމަށް މީހަކު ބެލެވޭނީ 

އޭނާ  ރޮނގުތައް  ސަރަހައްދީ  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ހުރަސްކޮށް އެކަން ހިނގާފައިވާނަމައެވެ.

ވަނީ  ވިކްޓިމުންކަމުގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ހަމައެކަނި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. 

ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން 

ފޯކަސްކުރަނީ  މީޑިއާތަކުން  ދިރާސާތަކާއި  ގިނަ 

ކަމަށްވިއަސް،  ކުޑަކުދިންނަށް  އަންހެނުންނާއި 

ވައްތަރުތަކުގެ  ތަފާތު  ފިރިހެނުންވެސް 

ޓްރެފިކްކުރެވެއެވެ.  އަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

މަސައްކަތްކުރުވުން  ގަދަކަމުން  ޚާއްސަކޮށް 

ހިމެނެއެވެ.

ޖިންސީ  ނިސްބަތުން،  ޓްރެފިކްކުރުމުގައި 

ބޮޑުކަމުގައިވިއަސް،  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

މަސައްކަތްކުރުވުމަށާއި،  ގަދަކަމުން 

އެއް  އަޅުވެތިކަމާ  ގޮތުގައިއާއި،  އަޅުންގެ 

ގުލާމުކުރުމަށާއި،  ކަންކަމަށާއި،  ވައްތަރު 

އެހެން  ނެގުމަށާއި،  ގުނަވަންތައް  ނޑުގެ  ހަށިގަ

މީހުން  ބޭނުމަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ޓްރެފިކްކުރެވެއެވެ. 

ވިކްޓިމުންވެސް  އެންމެހާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ޓްރެފިކް ކުރެވެނީ ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

އަށެވެ. 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން   1.2
ތައާރަފް

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ   1.3
ވައްތަރުތައް ދެނެގަތުން

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ   1.3
ވައްތަރުތައް ދެނެގަތުން
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3 1.3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ‘އިންސާނުން އަޅުވެތިކުރުން ފަދަ އަމަލުތަކުގެ’ ގޮތުގައި މާނަކުރެވޭ ކަންތައް ސަޕްލިމެންޓަރީ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެބޮލިޝަން އޮފް ސްލޭވަރީ، 
ދަ ސްލޭވް ޓްރޭޑް، އެންޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސިމިލަރ ޓު ސްލޭވަރީ )ސްލޭވަރީ ކޮންވެންޝަން( 1956 ގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. 

1.3 އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 
ވައްތަރުތައް ދެނެގަތުން

3.3. ޓްރެފިކްކުރިކަމުގެ 
ނިޝާންތައް

1.2  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 
ތައާރަފް

2.2  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 
ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށް ދިމާވާ 

ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި 

ހައްލުކުރުން

3.3  ޓްރެފިކްކުރިކަމުގެ 
ނިޝާންތައް

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން   1.2
ތައާރަފް

3.3  ޓްރެފިކްކުރިކަމުގެ 
ނިޝާންތައް

ޓްރެފިކްކުރިކަމުގެ   3.3
ނިޝާންތައް

2.2 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 
ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށް 

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް 

ދެނެގަތުމާއި ހައްލުކުރުން

3.3 ޓްރެފިކްކުރިކަމުގެ 
ނިޝާންތައް

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1

އެންމެ  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ  މީހުން  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއަށް  ޖިންސީ 

އެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ފެންނަގޮތަށް  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަދި  ބޮޑަށް 

މީހުންނަކީ  އުޅޭ  ސިނާއަތުގައި  ޖިންސީ  ކަމުގައިވިއަސް،  ގޮތް 

ޖިންސީ  ނޫނެވެ.  ވިކްޓިމުންނެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ކޮންމެހެން 

މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި،  ޓްރެފިކްކުރާނަމަ،  އެކްސްޕލޮއިޓޭޝަންއަށް 

ކަންކަން  މަނާކުރެވިފައިވާ  ފަދަ  އޮޅުވަލުން  ބިރުދެއްކުމާއި 

ފާހަގަވާނެއެވެ. 

ބޭރުން   ގަވާއިދުން  އާންމު  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އަންނަ  ގައުމަކަށް  ބޭރުން  ގަވީއިދުން  އާންމު  ވަގުފާރިކުރިއަސް، 

މީގެ  ނުކުރެވެއެވެ.  އެކްސްޕްލޮއިޓް  މީހުން  މައިގްރަންޓް  އެންމެހާ 

މީހުންވެސް  ތިބޭ  ގައުމެއްގައި  އެތެރެވެ  ގަވާއިދުން  ހަމަ  އިތުރުން 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ވެއެވެ.

ވައްދަނީ  ގިނައިން  ވަރަށް  މީހުން  ހާލަތަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ރައްޓެއްސެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މީހަކު މެދުވެރިވެގެންނެވެ. ކައިވެނިކުރަމާއި 

ނުވަތަ އެހެން ގާތް ގުޅުން އުފައްދައިގެންވެސް ޓްރެފިކްކުރާ މީހުން އެ 

މީހުންގެ ވިކްޓިމުންގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގައެވެ. ގަދަ ކަމުން ކައިވެނި 

ކުރުމާއި ނުވަތަ އެހެން ގުލާމުކުރުމުގެ ކަންކަމަކީ، ‘އަޅުވެތިކުރުމާއި 

އެއް ގޮތް އަމަލުތަކެވެ’3  

މީހެއްގެ  ހާލަތުގައި  ހުންނަ  ގޮތުގައި  ވިކްޓިމެއްގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނުވަތަ  ވިކަމުގައިވިއަސް،  ފަސާހަ  ކުރިއަށްވުރެ  ދިރިއުޅުން 

މީހަކީ  އެ  ކަމުގައިވިއަސް،  ލިބުނު  ފައިސާ  ގިނަ  ހާލަތުގައި  އެ 

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. 

ގަބޫލުކޮށްފައިވާ  ހާލަތު  ދިމާވެފައިވާ  އެމީހާއަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގައި 

ޝަރުތުތަކަށް  ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ  އަދި  ބެލެވުނަސް،  ކަމަށް 

މީހަކީ  އެ  އެއްބަސްވިއަސް،  ފުރަތަމަ  ވަޒީފާއެއްގައި(  )މިސާލަކަށް 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއް ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

މީހަކަސް،  ބޮޑު  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ހުއްދައެއް  ދޭ  ކުޑަކުދިން 

ހުއްދަ ދިނުމުގައި މަޖުބޫރުކުރުން، ބިރުދެއްކުން، ނުވަތަ އޮޅުވާލުން 

ހިމެނޭނަމަ، އެފަދަ ހުއްދައެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.    

އުޅޭ  ސިނާއަތުގައި  ޖިންސީ 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  އެންމެންނަކީ 

ވިކްޓިމުންނެއެވެ.

ނެތް  ލިއުންމެއް  ރަސްމީ 

ކީ  ނަ ން ޓު ން ރަ ގް އި މަ ހާ މެ ން އެ

މީހުންނެވެ.  ޓްރެފިކްކުރެވިފައިވާ 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިބޭ މައިގްރަންޓް 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް 

ނުވާނެއެވެ. 

އެނގިގެން،  ހާލަތު  ތިބި  އެމީހުން 

އަމިއްލައަށް  ފެނުމަށް،  ފެންނަ  އަދި 

މީހުންނަކީ  ތިބޭ  އެއްބަސްވެގެން 

ވިކްޓިމުންކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތާ 

މީހަކީ  އެ  ނަމަ،  އޮތް  ގުޅުމެއް 

ކަމަށް  ވިކްޓިމެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނުވާނެއެވެ.   

ވުރެ  ކުރިއަށް  ދިރިއުޅުން  އެމީހުންގެ 

އިގުތިސާދީ  ނުވަތަ  ފަސޭހަކަމަށް 

ރަނގަޅުކަމަށް  ވުރެ  ކުރިއަށް  ހާލަތު 

ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ގަބޫލުކުރާނަމަ 

ކަމަށް  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނުބެލެވޭނެއެވެ.   



6 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

4 ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ މާއްދާ ހ )2( ބައްލަވާ.

5 ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014 ގެ ސ. 5

1.2 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން: ތައާރަފް

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލުގެ އެއް މަގުސަދަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް، އެމީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް 

ފުރިހަމައަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލުގެ ދަށުން، ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް، 

މިފަދަ އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. މިގޮތަށް އެފަދަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، 

މީހުން  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  މާނައިގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދަށުން  ގާނުނުގެ  ފަރާތްތަކަށް،  ކަމާބެހޭ 

ނޑައަޅައިފައި ވަނީ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކޮބައިކަން އެގެންވާނެއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގައި، މި ކުށް ކަ

ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލުގެ މާއްދާ 3 ގެ ހ ގައެވެ.

“މީހުން ޓްރެފިކުރުން” މީގެ މާނައަކީ، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ މަގުސަދަށްޓަކައި، ބާރު ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން، 

ނުވަތަ މީހެއްގެ ނާޒުކުކަން ނާޖާއިޒުކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ، މީގެއްގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގޭ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

ކޮށްފާނެ  ނުވަތަ  ކޮށްގެން  ބޭނުން  ނުފޫޒު  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ބާރު  ދީގެން،  ނުވަތަ  އަތުލުގެން  އަގެއް  ނުވަތަ  ފައިދާއެއް 

އުފުލުމާއި،  ހޯދުމާއި،  މީހުން  އޮޅުވައިގެން،  އަދި  ފްރޯޑް  ނުވަތަ  ނަގައިގެން،  ވަގަށް  ނުވަތަ،  ދައްކައިގެން،  ބިރު  ކަމަށް 

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި، މީހުން ގެންގުޅުމާއި ނުވަތަ ބަލައިގަތުމެވެ. އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި އެންމެ 

ދަށްވެގެންވެސް، އެހެން މީހުން ޖިންސީ ގޮތުން ހަށިވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އެހެން ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން، 

ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން، އަޅުވެތިކަން، ނުވަތަ އަޅުވެތިކަމާ އެއްގޮތް އަމަލުތައް، ގުލާމުކުރުން، 

ނުވަތަ ގުނަވަންތައް ނެގުން ހިމެނެއެވެ.

ކުށް  މި  ބައިތަކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކުށުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ބޮޑުމީހަކު  ކުރަނީ  ބަޔާން  އިން   1 ކުރެހުން  މިވާ  ތިރީގައި 
ކޮލަމެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ތެރެއިން،  ބައިތަކުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކޮލަމުގެ  ތިން  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ކަ ކަމަށް  ހިނގާފައިވާ 

ކޮންމެވެސް އެއް ކަމެއް ހިމެނެންވާނެއެވެ. 

 :5 ނޑު ބައިތައް ކުރެހުން 1: މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން މާނަކުރާ ގޮތުގެ މައިގަ

މަގުސަދު ވަސީލަތް

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

އަމަލު

އެހެން މީހުން ޖިންސީ ގޮތުން 

ހަށިވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރުން 

ނުވަތަ އެހެން ޖިންސީ 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން، 

ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން 

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން، 

އަޅުވެތިކަން، ނުވަތަ 

އަޅުވެތިކަމާ އެއްގޮތް 

އަމަލުތައް، ގުލާމުކުރުން، 

ނުވަތަ ގުނަވަންތައް ނެގުން

ބާރު ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން 

ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބިރު 

ދައްކައިގެން، ނުވަތަ، ވަގަށް 

ނަގައިގެން، ނުވަތަ ފްރޯޑް 

އަދި އޮޅުވައިގެން

މީހުން ހޯދުމާއި، އުފުލުމާއި، 

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

ބަދަލުކުރުމާއި، މީހުން 

+ގެންގުޅުމާއި ނުވަތަ ބަލައިގަތު

=

+
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ދަށުން،  ގެ  ށ  މާއްދާގެ  ވަނަ   3 ޕްރޮޓޮކޯލުގެ  ހިނގާނަމަ،  އަމަލު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  މަތީގައިވާ 

ވިކްޓިމުގެ ހުއްދަ އެއީ މާނަވީ ކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، 3 ވަނަ މާއްދާގެ ނ އާއި 
ރ ގެ ދަށުން، މަތީގައިވާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.6

މި ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން މިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ މުއާހަދާއެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

މިއަދާ ހަމައަށް އެންމެ ފުޅާދާއިރާއްގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މާނަ، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި މުއާހަދާގައެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ 

އެތެރޭގެ ގާނޫނުތަކުގައި މި ކުށް މާނަކުރުމަށް، ގައުމުތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ މުއާހަދާއަކީ މި ޕްރޮޓޮކޯލެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލުގެ 

މާއްދާ 3 ގެ ދަށުން، ފިރިހެނުންނާއި އަދި ފިރިހެން ކުދިންވެސް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 
އަދި އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަންގެ ތެރޭގައިވެސް ޖިންސީ އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަންގެ އިތުރުން އެހެން ބާވަތުގެ އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަން ވަނީ 

ހިމަނާފައެވެ.7 މީގެ ތެރޭގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެން ގާނޫނުތަކުގައިވެސް އެކަންކަމަށް ބަލާފައިވާ ‘ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން 
ނުވަތަ ޚިދުމަތްހޯދުން’ އަދި ‘އަޅުވެތި ކުރުން ނުވަތަ އަޅުވެތެރިކުރުމާ އެއް ބާވަތުގެ ކަންކަން’ ހިމެނެއެވެ. އަދި ‘ގުލާމުކުރުން’ 

އަދި ‘ގުނަވަންތައް ނެގުން’ ހިމެނެއެވެ. މި ތައާރަފުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން 

ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައިވިއަސް، މީނޫން ކަންކަންވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ޖާގަ ލިބިދެއެވެ.

މީހުން ޓްރެފިކްކުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ދީފައިވާ ތައާރަފް އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެއެވެ. ބައެއް ވިސްނުންތަކުގެ 

އުފުލުން،  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ހޯދުން،  )“މީހުން  ހުޅުވާލެވޭ  ކުރުމަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓް  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ  މީހުން  ދަށުން 

ބަދަލުކުރުން، ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ބަލައިގަތުން” ކަހަލަ( މަރުހަލާތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އެއީ ވަކިކަމެކެވެ. 

ބައެއް އެހެން ވިސްނުންތަކުގެ ދަށުން މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުމަކީ މި މަރުހަލާ މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާ )“އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން”( އެވެ. 

ސީދާ ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ބަލާނަމަ، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މާނައިގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން ހިމެނިފައި ނުވެއެވެ. 

6    ޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014ގެ ސަފްހާ ނަމްބަރު 4-5 ބައްލަވާ 
7  1904، 1910 އަދި 1933 ގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލައިފައިވަނީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން ހަށިވިއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި އެއް ގައުމުން އަނެއް 
ގައުމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަދި ކޮންވެންޝަން ފޯރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް ދަ ޓްރެފިކިން އިން ޕާރސަންސް އެންޑް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން 

ރޒް 1949ގައި މި އަމަލު ހުރިހާ އެންމެންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޕެލަރމޯ ޕްރޮޓޮކޯލް އަކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ‘އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން’  އޮފް އަދާ

ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބައިނަލް އަގްވާމީ އެއްބަސްވުމެވެ.  

8  ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ބަދަލުކުރުން މާނަކުރެވިފައިވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލް އެގެއިންސްޓް ސްމަގްލިން އޮފް މައިގްރަންޓްސް ބައި ލޭންޑް، ސީ، އެންޑް އެއާ، ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް 
ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް “މާލީ ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދީ ބޭނުމަކަށް އެމީހެއް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ދާއިމީ 

ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ގައުމު ފިޔަވައި އެހެން ގައުމަކަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގެންދިއުން” މި މާނައިގައެވެ.

9  އިންސާްނުން ޓްރެފިކްކުރުމާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ބަދަލުކުރުމުގައިވާ ގާނޫނީ ތަފާތުތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ 
އިން ޕާރސަންސް، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014ގެ ސަފްހާ ނަމްބަރު 8-9 އަދި ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014 ގެ ސަފްހާ 

ނަމްބަރު 9-10 ބައްލަވާ

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1

ޓްރެފިކްކުރުމާއި  ނުހިމެނޭނަމަ،  މިކަން  އެހެންނަމަވެސް، 

ބަޔާކޮށްފައިވާ  މަތީގައި  ފަދަ  މަސައްކަތްކުރުވުން  ގަދަކަމުން 

ގޮތުން  ބައިނަލްއަގުވާމީ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއާއި  ބާވަތުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ބާވަތުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއާ ހުރި  ކަ

ގައުމުތަކުން  އިތުރުން،  މީގެ  އުނދަގޫވެއެވެ.  ބުނަން  ތަފާތު 

ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ބާވަތްތައްވެސް އެއް ގައުމާއި އަނެއް ގައުމާ ދެމެދު ތަފާތެއެވެ.   

ޓްރެފިކްކުރުމާއި  މީހުން  ގާނޫނުގައި  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މައިގްރަންޓުން ވަގަށް އެތެރެކުރުމާ ދެމެދު ތަފާތެއް ވެއެވެ.8 
ކަން ހިނގާގޮތަށް ބަލާއިރު، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކާއި 

ތަފާތުކުރަން  މީހެއް  މައިގްރަންޓް  އެތެރެކުރެވޭ  ވަގަށް 

އުނދަގޫވެދާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި 

ހިންގާ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ހާލަތަގައި، އަދި ވަގަށް އެތެރެކުރެވޭ 

އަދި ޓްރެފިކްކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެކަކަށް ވާ ހާލަތަގައި ޚާއްސަކޮށް 

މިހެން ދިމާވެއެވެ.9 ވަގަށް އެތެރެކުރެވޭ މީހުން، އެމީހުން ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ އެމީހުންގެ މަންޒިލަށް އައުމުން، 
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކަށް ވުން އަދި އެހެން ބާވަތުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ގެ ޝިކާރައަކަށް ވުން ވަރަށް ފަސޭހަވެއެވެ. 

މިފަދަ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މި ދެ ކުށް އެއް އޮޕަރޭޝަނެއްގައިވެސް ހިންގަފާނެއެވެ.

ވަގަށް  ޓްރެފިކްކޮށްގެންނެވެ.  މީހުން  ތިބި  ދެން  އަދި  އެތެރެކޮށް  ވަގަށް  މީހުން  ބައެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ގްރޫޕެއްގެ  އެއީ، 

އެތެރެކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެމީހުން ވަގަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އިންތިޒާމުތަކަކަށް އެއްބަސްވި 

ކަމުގައިވިއަސް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކަށް ވުމަށް، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއަށް އަދި އެހެން ކުށްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމަށް 

އެމީހުން ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޮޅުވަލުމާއި، ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނެގުމާއި، ޖިންސީ އަނިޔާއާއި، ރޭޕްކުރުމާއި، 

ވީ  އެތެރެވުމަށް  ވަގަށް  ފުރަތަމަ  އެމީހުން  ހާލަތަކީ،  ދިމާވާ  ދަތުރުގައި  އެތެރެކުރެވޭ  ވަގަށް  ހިމެނެއެވެ.  އަނިޔާކުރުން 

ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ނާޒުކު  ޓިޕް: 

ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ފެށްޓުމުގެ ކުރިން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އުނދަގޫވެއެވެ.  ނުހަނު  ދެނެގަތުން  ވިކްޓިމުން 

ނާޒުކު  ތިބޭ  ހަލަތެއްގައި  ފަސާހެ  ޓްރެފިކްކުރުމަށް 

މީހުންގެ ތެރެއިން ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވިދާނެ މީހުން 

ދިނުމަށް،  އެހީތެރިކަން  މީހުންނަށް  އެ  ދެނެގަނެ، 

ދައުލަތްތަކުން، ސިޔާސަތުތަކުގައި މަގުފަހި ކޮށްދީފައި 

ހުންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަގަށް 

އެތެރެކޮށްފައިވާ މައިގްރަންޓް މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 



8 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

 1.3 އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ވައްތަރުތައް ދެނެގަތުން

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ގިނަ ވިކްޓިމުން، ދެނެގަނެވެނީ އެމީހުން އެކްސްޕްލޮއިޓްވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ތަފާތު 

ވައްތަރުތަކާއި އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގުން މުހިންމެވެ. ޓްރެފިކްކޮށްފައިވާކަމުގެ 

ޕްރިޒަމްޝަން އަކަށް ދިއުމުގައި، އެކްސްޕްލޮއިޓްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ވަރަށް ބޭނުންތެރިއެވެ. 

ދީފައެވެ.  ސަމާލުކަމެއްވަނީ  ބޮޑު  ޓްރެފިކްކުރުމަށް  ގައުމުތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންކަމުގައި،  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ޖިންސީ 

ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެވެސް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ 

ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ވައްތަރުތަކުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އެނގުންވެސް މުހިންމެވެ. 

 
ގަދަ ކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން

‘ގަދަކަމުން  ދަށުން  މުއާހަދާގެ  ބެހޭ  މަސައްކަތްކުރުވުމާ  ގަދަކަމުން  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  ލޭބާ  އިންޓަރނޭޝަލް   1930
މަސައްކަތްކުރުވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން’ ބަލާފައިވަނީ، “އަދަބު ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އޮވެ އަދި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 

އިޚްތިޔާރު ނެތި، އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް” މިއެވެ. 11 ‘ބިރުވެރިކަމު’ގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ 

މުވައްޒަފުންނަށް  މިސާލަކަށް،  ހިމެނެއެވެ.12  މަޖުބޫރުކުރުވުންވެސް  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ކުރިމަތިކުރުވާ  ފަރާތުން  ދޭ 

ޕްރޮމޯޝަނާއި، އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދުލުވުމާއި، އާ ވަޒީފާއާއި ނުވަތަ ގެދޮރުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ލިބިދިޔަނުދިނުމެވެ.13 

‘އިޚްތިޔާރެއް ނެތުން’ މިއީވެސް، ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ނުހަނު މިހިންމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތެއް 

ކުރުމަށް، އަމިއްލަ މިނިވަން އިޚްތިޔާރާއެކު އިޒުނަ ނުދޭނަމަ އަދި އަނބުރާ އެ އިޒުނަ ނުގެންދެވޭނަމަ، އެކުރާ މަސައްކަތަކީ 

ގަދަކަމުން ކުރުވާ މަސައްކަތެއެވެ.   

ކުޑަކުދިން ލައްވާކުރުވާ ބުރަ މަސައްކަތާއި ކުޑަކުދިން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ ތަފާތު

އައިއެލްއޯގެ 1973 ވަނަ އަހަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ވެއްދޭނެ އެންމެ ދަށް އުމުރާ ބެހޭ މުއާހަދާ )ކޮންވެންޝަން 
ކޮންސާރނިންގ މިނިމަމް އޭޖް ފޯރ އެޑްމިޝަން ޓު އެމްޕްލޯއިމަންޓް( ގައި ބަޔާންކުރަނީ ކުޑަކުދިން ލައްވާ 

ނުވަތަ  ސިއްހަތަށް  އޭނަގެ  ލައްވާ،  މީހަކު  އެއްވެސް  ދަށުގެ  އަހަރުން   18 މަސައްކަތަކީ،  ބުރަ  ކުރުވާ 

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ނުވަތަ އޭނަގެ ތައުލީމަށް ނުވަތަ އޭނަގެ ފަންނީ މަސައްކަތާއި ތަމްރީނަށް ހުރަސް 

ލައްވާ  ކުޑަކުދިން  މަސައްކަތާއި  މިފަދަ  ޚިދުމަތެކެވެ.  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ކުރުވާ  ގޮތަށް،  އެޅޭ 

ކުރުވާ އެހެން މަސައްކަތާ ތަފާތުކުރާނެ ގޮތަކީ، އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ކުޑަކުދިންގެ ސިއްހަތަށާއި 

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ނުވުމާއި އެމީހުންގެ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުރަސް ނޭޅުމެވެ.  

10 ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ހިމެނޭ މަޖްބޫރު ސަލާމަތީ މާއްދާތައް އަދި ޕްރޮޓޮކޯލް އެގެއިންސްޓް ސްމަގްލިން އޮފް މައިގްރަންޓްސް ބައި ލޭންޑް، ސީ، އެންޑް އެއާ، 
ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްގައިވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.  

11ަ އިއެލްއޯގެ މަޖްބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވުން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ފޯރސްޑް ލޭބާރ ކޮންވެންޝަން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބާ ކޮންފަރެންސް، ޓެކްސްޓް އޮފް ދަ 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން، ޕްރޮވިޜަނަލް ރިކޯޑް 9އޭ. 103 ވަނަ ސެޝަން، ޖެނީވާ, 2014 ގެ މާއްދާ 1(3( ގައި ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

12 ައިއެލްއޯ، ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްޕާރޓްސް އޮން ދަ އެޕްލިޝަން އޮފް ކޮންވެންޝަންސް އެންޑް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް، ރިޕޯޓް III )ޕާޓް 1 އޭ(، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބާ 
ކޮންފަރެންސް، 90 ވަނަ ސެޝަން. 2002، ޖެނީވާ، ސ. 98

13 ކޮމިޓީ އޮން އެބޮލިޝަން އޮފް ފޯރސްޑް ލޭބާރ، ޖެނެރަލް ސާރވޭ ބައި ދަ ކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްޕާރޓްސް އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ކޮންވެންޝަންސް އެންޑް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް، 
އައިއެލްސީ، 65 ވަނަ ސެކޝަން، ޖެނީވާ، 1979، ޕެރެގްރާފް 21 )މީގެ ފަހުން: އެބޮލިޝަން އޮފް ފޯރސްޑް ލޭބާ، ޖެނެރަލް ސާރވޭ 1979(. އިރެޑިކޭޝަން އޮފް ފޯރސްޑް ލޭބާ، 

ޖެނެރަލް ސާރވޭ 2007 ގެ ޕެރެގްރާފް 37.

އެއްބަސްވުން އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ހަދާލަދޭވަރުގެ ހަލާތަކަށް ވެދާނެއެވެ.10 މިސާލަކަށް، މައިގްރަންޓުން ކުރާ 

ދަތުރުމަތީގައި ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން، އެމީހުން، އެމީހުން ވަގަށް އެތެރެކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް މުޅިން ބަރޯސާވާންޖެހި، 

ކަންތައްތައް ކިތަންމެ ގޯހަސް، އެމީހުންގެ ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުން ނޫން ގޮތެއް ނޯވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެކްސްޕްލޮއިޓު ކުރުމުގެ މަގުސަދު އޮންނަންވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިފަދަ މަގުސަދެއް އޮތްކަން  ކުށް ކަ

އެނގުން ގާތީ، އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ އަމަލު ހިނގުމަށްފަހު އެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ވަގަށް 

އެތެރެކުރެވޭ މައިގްރެންޓުންގެ ފަރާތުން ޓްރެފިކްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެނޭތޯ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންވާނެއެވެ.       
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އަޅުވެތިކުރުމާއި އަޅުވެތިކުރުމާ އެއްގޮތް އަމަލުތައް 

އަޅުވެތިނުވުމުގެ  ބެލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ވައްތަރުކަމަށް  ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ  އެންމެ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  އަޅުވެތިކުރުމަކީ، 

އެއް  އާންމު  މަދު  ގާނޫނުގެ  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ‘އަރައިނުގަނެވޭނެ’  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ދައުލަތްތަކުން  މިނިވަންކަމަކީ، 

އުސޫލެވެ. މާނައަކީ، ދައުލަތްތަކުން އަޅުވެތިކަން ހުއްދަކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނުވާނެއެވެ. އަޅުވެތިކަމުގެ ތައާރަފެއް 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 1926 ވަނަ އަހަރުގެ އަޅުވެތިކުރުމުގެ ވިޔަފާރިއާއި އަޅުވެތިކުރުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާ 
)ކޮންވެންޝަން ޓު ސަޕްރެސް ދަ ސްލޭވް ޓްރޭޑް އެންޑް ސްލޭވަރީ، ނުވަތަ ‘ސްލޭވަރީ ކޮންވެންޝަން’ ނުވަތަ ‘އަޅުވެތިކަމާ 

ބެހޭ މުއާހަދާ’( ގައެވެ. އޭގައި ބަޔާންކުރަނީ، އަޅުވެތިކުރުމަކީ “އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރު އޮތުމުގެ )‘އޯނާރޝިޕް( 

ހައްގާ ގުޅޭ އެންމެހާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބާރެއް އެހެންފަރާތަކުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ގޮތަށް އެ މީހާ ހުންނަ ހަލަތް”14 

މިއެވެ. ކަމުގެ މުލަށް ދާއިރު، އަޅުވެތިކަން ބެހެނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ބާރާއެވެ. އަޅުވެތިކަން ބަޔާންކުރުމަށް 

މިއީ  ބާރު’  ގުޅިފައިވާ  ހައްގާ  އޮތުމުގެ  ބާރު  މައްޗަށް  ނަފްސުގެ  ‘އަމިއްލަ  ކަމުގައިވާ   ތައާރަފު  ބޭނުންކުރާ  ކުރިންސުރެ 

ނޑައަޅާ ތައާރަފެކެވެ. އަޅުވެތިކަމާ ބެހޭ މުއާހަދާގައި، އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ  މިޒަމާނުގައިވެސް ފެންނަ އަޅުވެތިކުރުމުގެ ވައްތަރުތައް ކަ

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިކްޓިމުގެ ނަމާއި، ދީނާއި، ކައިވެނި ކުރާނެ އަދި ޖިންސީ  ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބައެއް މިންގަ ކަން ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހިމެނެއެވެ.15 ވިކްޓިމުގެ  ގުޅުން ބާއްވާނެ ފަރާތްތަކާއި، އެމީހެއްގެ ދަރިންތަކުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ކަންކަން ކަ

ދިރިއުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ އަދި ބުއްދީގެ ގާބިލުކަމަށް އަރައިގަންނަ އަމަލުތައްވެސް، އަޅުވެތިކަމުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނެއެވެ.16

އަޅުވެތިކަމާ ވައްތަރު އެހެން އަމަލުތައް ވަނީ 1956 ގެ އަޅުވެތިކަމާއި، އަޅުވެތިކުރުމުގެ ވިޔަފާރިއާއި، އަޅުވެތި ކަމާ އެއްގޮތް 
އަމަލުތަކާއި އިންތިޒާމުތައް މަނާކުރާ ސަޕްލިމެންޓަރީ މުއާހަދާ )1956 ސަޕްލިމެންޓަރީ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެބޮލިޝަން 

އޮފް ސްލޭވަރީ، ދަ ސްލޭވް ޓްރޭޑް، އެންޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސިމިލަ ޓު ސްލޭވަރީ/ ސަޕްލިމެންޓަރީ 

ކޮންމެހެން  ގާނޫނުގައި  ތެރޭގައި،  އިންތިޒާމުތަކުގެ  އަމަލުތަކާއި  ވައްތަރު  އެއް  އަޅުވެތިކަމާ  މަނާކޮށްފައެވެ.  ގައި  މުއާހަދާ( 

ނޑަނޭޅި، އާދަކާދައާއި އިޖުތިމާއީ އާދައިގެ ތެރެއިން، އެހެން މީހެއްގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގޭ ގޮތަށް، އަދި އެމީހާގެ  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ  ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނެގޭ ގޮތަށް އޮންނަ ގުޅުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ސަޕްލިމެންޓަރީ މުއާހަދާގައި ކަ

ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

14 ކޮންވެޝަން ޓު ސަޕްރެސް ދަ ސްލޭވް ޓްރޭޑް އެންޑް ސްލޭވަރީ،60، ލީގް އޮފް ނޭޝަންސް ޓްރީޓީ ސީރީޒް 253، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 1926 9 މާޗް 1927 އަކުން ފެށިގެން 
އަމަލުކުރެވެމުންދާ މުއާހަދާއެއް 

Prosecutor v. Kunerac, Kovac and Vukovic, Case IT-96-23/1-T 15 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޓްރައިބިއުލަން ފޯރ ދަ ފޯމަރ ޔޫގޮސްލާވިއާ އެޕީލްސް  ޗެމްބަރ، 
12 ޖޫން 2002 ބައްލަވާ

16 މިސާލަކަށް ދަ ބެލާޖިއޯ-ހާވަޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ދަ ލީގަލް ޕެރެމީޓާރސް އޮފް ސްލޭވަރީ، ރިސާރޗް ނެޑްވާރކް އޮން ދަ ލީގަލް ޕެރެމީޓާރސް އޮފް ސްލޭވަރީ، 2012، ބައްލަވާ.

ގުޅުން()މާއްދާ  ބަނދެވިފައިވާ  )ދަރަނީގައި  ބޮންޑޭޖް  ޑެޓް   •
ނުދެއްކިއްޖެނަމަ،  ދަރަންޏެއް  “ނަގާފައިވާ  މިއީ،   ،))a(  1
މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އަމިއްލަ  އެމީހެންގެ 

ޚިދުމަތުގެ  އެ  ޚިދުމަތް،  އެހެންމީހެއްގެ  ދަށުގައިވާ  ބާރުގެ 

އެކަށީގެންވާ އަގުން، އެ މީހާ ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދާނުކުރެވި، 

ނޑައެޅިފައި  ހައްދު ކަ ބާވަތުގެ  މުއްދަތާއި  ޚިދުމަތުގެ  ނުވަތަ 

ކުރިމަތިވާ  ސަބަބުން  ވައުދުގެ  ކުރާ  ދިނުމަށް  ގޮތަށް،  ނެތް 

ބޮންޑޭޖަކީ،  ޑެޓް  ބުނާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ހާލާތެއެވެ.” 

ދުވަހަކުވެސް ޚަލާސް ނުކުރެވޭ ދަރަންޏެއްގެ ބަދަލުގައި މީހަކު 

އޭނާ ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ފަރާތައް ޚިދުމަތްދޭ ހާލަތެވެ. 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1

ޓިޕް: އަޅުވެތިކުރުން ދެނެގަތުން 

އޮންނަ  ދެމެދު  ވިކްޓިމާ  ފަރާތާއި  އަޅުވެތިކުރާ  އޮތްގޮތަށްވުރެ  ހާލަތް  އަޅުވެތިކަމުގެ  ނޑައަޅައިދެނީ،  ކަ އަޅުވެތިކަން 

ގުޅުމެވެ. އަޅުވެތިކަމުގެ ހާލަތުގައި، ވިކްޓިމަކު އަރާމާއެކު ދިރިއުޅެފާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެނގެންވާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އޭނައަށް ޒާތީ އަސާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ނޯންނާނެއެވެ.

ޓިޕް: ޑެޓް ބޮންޑޭޖް ދެނެގަތުން

ޑެޓް ބޮންޑޭޖަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން އާންމުކޮށް 

ދަރަންޏެއްގެ  އެ  ތަޖުރިބާއެކެވެ.  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

ކިތަންމެ  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނޑަނޭޅޭ  ކަ މިންވަރު 

ޚަލާސް  ދަރެންޏެއް  އެ  ކުރިއަސް  މަސައްކަތެއް 

ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ދަރަނި، މިއީ ޑެޓް ބޮންޑޭޖްގެ 

ވަރަށް  ދެނެގަނެވިދާނެގޮތެކެވެ.  ވާކަން  ހާލަތެއްގައި 

ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، ޑެޓް ބޮންޑޭޖް މާނަކުރަނީ ވަރަށް 

ފުޅާކޮށެވެ. އެގޮތުން، ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށް ނާޖާއިޒު 

ހާލާތްތަކުގައި  އެކްސްޕްލޮއިޓިވް  ނުވަތަ  ނެގޭ  ފާއިދާ 

ޚިދުމަތް ދިނުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  



10 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

 • ސާރފްޑަމް )މާއްދާ 1 )ށ((، މިއީ، “ބަދަލު ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް، ދެވަނަ މީހަކަށް ވަކި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް، އެ 
މީހަކު ހުރި ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ނެތި، ގާނޫނުން، ނުވަތަ އާދަކާދައިގެ ދަށުން، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ދަށުން، އިސްވެ ބުނެވުނު ދެވަނަ ފަރާތުގެ ބިމުގައި ދިރިއުޅެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައި އޮންނަ ހާލަތެވެ”.  

ނުވަތަ  މައިންބަފައިން  ކުއްޖެއްގެ  ކުޑަ  މިއީ،  )ރ((،17   1 )މާއްދާ  ވިއްކުން  ކުޑަކުދިން  އަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން   •
ބެލެނެވެރިން، އޭނާ ލައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމެވެ. ސަޕްލިމެންޓަރީ މުއާހަދާއަށް 

ވުރެ، ފަހުގެ މުއާހަދާތަކުގައި މިކަމަށް ދީފައިވާ ތައާރަފް ފުޅަލެވެ. 1999 ގެ އައިއެލްއޯގެ ކުޑަކުދިން ލައްވާ ކުރުވާ އެންމެ ގޯސް 
ވައްތަރުތަކުގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާ )ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ވޯރސްޓް ފޯމްސް އޮފް ޗައިލްޑް ލޭބާ(ގެ ދަށުން، 

ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި އުފައްދައި ވިއްކުން ފަދަ

އަމަލުތައް  އަންނަނިވި  މިއީ  ދެވުން،  މީހުންނާ  ގަދަކަމުން   •
ނުވަތަ އިންތިޒާމުތައް )މާއްދާ 1 )ނ((؛

އޭނާގެ  އަންހެނަކު،  ހައްގުނެތި،  އިއުތިރާޒުވުމުގެ   )i(“
ނުވަތަ  އާއިލާއަށް،  ބެލެނެވެރިއަކަށް،  މައިންބަފައިންނަށް، 

އެނޫންވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބައަކަށް، ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި 

ނުވަތަ  ކައިވެނިކުރުވުން  އޭނާ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ދީގެން، 

ހިބަކުރުން؛ ނުވަތަ

އާއިލާ،  ފިރިމީހާގެ  ނުވަތަ  ފިރިމީހާ  އަންހެނެއްގެ   )ii(
ނުވަތަ ވަންހައަށް، އަންހެންމީހާ، ފައިސާގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ 

ބަދަލުގައި، އެހެންމީހަކަށް ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ

)iii( އަންހެނަކު، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވުމުން، އެހެން މީހެއްގެ 
ތަރިކައެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލުވުން.” 

17 އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ހާލަތުތަކުގައި ބޭނުން ހިފިދާނެ ފަދަ، މި މަފްހޫމުތަކުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތައާރަގްތައް ހުރެއެވެ.
18 އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ޗައިލްޑް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލްރަން، ޗައިލްޑް ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން އެންޑް ޗައިލް ޕޯނޯގްރަފީ، 2171، ޔޫއެން

19 އޭން ޓީ ގެލާގެރް،’އާޓިކަލް 35’ އިން ފިލިޕް އެސްޓަން އަދި ޖޯން ޓޯބިން، ކޮމެންޓަރީ ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް، އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާރސިޓީ ޕްރެސް، 
2015 ބައްލަވާ، 2.3 ވެސް ބައްލަވާ. 

ޓިޕް: ގަދަކަމުން ކުރުވާ ކައިވެނި ދެނެގަތުން

ދަށުން  މުއާހަދާގެ  ސަޕްލިމެންޓަރީ  ބެހޭ  އަޅުވެތިކަމާ 

ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުން ހަވާލާދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި 

އަންހެނުންނަށް ކަމަށްވިއަސް، އެ މުއާހަދާ ތަންފީޒުވުމުގެ 

ފިރިހެނުންވެސް  ކުދިންނާއި  ފިރިހެން  ފަހުން، 

ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރެވޭ ކަން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 

ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކަމާ ގުޅޭ 

ގާނޫނުތައް ހުރިހާ ޖިންސަކަށް އަދި ވިކްޓިމުންތަކަށް 

ހަމަހަމައަށް ހިންގުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. 

އަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ކުޑަކުދިން  ޓިޕް: 

ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ދެނެގަތުން

ވިއްކުން  ތުއްތުކުދިން  ނުވަތަ  ކުޑަކުދިން 

ނޑައެޅުމުގައި، ވިއްކުމަށްފަހު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ކަ

ހިނގާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭތީ، މި މަފްހޫމުގެ ދަށުން 

ވިޔަފާރީގެ  ވިއްކުމާއި،  ކުރުމަށް  އެޑޮޕްޓް  ކުދިން 

ސަރޮގެސީ އިންތިޒާމުތައްވެސް ހިމެނުމަށް ގައުމުތަކުން 

ބަލަންވާނެއެވެ.19

 
މަނާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، “އެ މަސައްކަތެއްގެ ޒާތުގެ ގޮތުން 

ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުދިންގެ 

ނުރައްކާ  އުސޫލުތަކަށް  ސުލޫކީ  ސަލާމަތަށާއި  ސިއްހަތަށާއި 

ބައިވެރިކުރުން  ކުޑަކުދިން  ކުރުމަށް”  މަސައްކަތް  ވެދާނެ 

ލައްވާ  ކުޑަކުދިން  ވިއްކުމާއި  ކުޑަކުދިން  ހިމަނާފައެވެ.  ވަނީ 

ބެހޭ  ހެދުމާއި  ކާޑު  އޮރިޔާން  ކުޑަކުދިންގެ  ހަށިވިއްކުމާއި، 

 2002( ޕްރޮޓޮކޯލް  އޮޕްޝަނަލް  ގެ   2002 މުއާހަދާގެ 

ދަ  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ދަ  އޮން  ޕްރޮޓޮކޯލް  އޮޕްޝަނަލް 

ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލްރަން، 

ޕޯނޯގްރަފީ(  ޗައިލްޑް  އެންޑް  ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން  ޗައިލްޑް 

އެއީ  ފުޅާކޮށެވެ.  މާނަކޮށްފައިވަނީ  ވިއްކުން  ކުޑަކުދިން  ގައި 

“ފައިސާއަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގެ ބަދަލަށް، ކުޑަ 

ކުއްޖަކު، އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދިނުމެވެ.”18  



11

ގުނަވަންތައް ނެގުން

ކަންކަމަށް  ރިޗުއަލްގެ  އަދި  ސަގާފީ  ވިޔަފާރީގައާއި  ގަނެވިއްކާ  ގުނަވަންތައް  ހިންގާ  ފައިސާދީ   ފަރާތްތަކަށް  ދޭ  ގުނަވަން 

ނޑުގެ އެހެންބައިތައް ނަގާ ކަންކަމުގައިވެސް ގުނަވަންތަކުގެ ބޭނުމަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން  ގުނަވަންތަކުގެ އިތުރުން ހަށިގަ

އިތުރުން  ގުނަވަންތައް ނެގުމުގެ  ގާނޫނުތަކުގައި ސީދާ  ހަދާފައިވާ  ދެކޮޅަށް  ޓްރެފިކްކުރުމާ  ގައުމުތަކުގައި  ބައެއް  ހިނގައެވެ. 

ނޑުގެ އެހެން ބައިތަކާއި ސެލްތަކާއި ދިޔަތައް ނެގުމުގެ ކަންކަންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ސަގާފީ އަދި  ހަށިގަ

ރިޗުއަލްގެ އަމަލުތަކާއި ކޮމާރޝަލް ސަރޮގެސީވެސް މި މަފްހޫމުގެ ދަށުން ކަވަރުކުރެވެ އެވެ. ގުނަވަންތައް ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ދެނެގަތުމުގައި ޚާއްސަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެއެވެ. ސަބަބަކީ، ބުރަ މަސައްކަތްކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް 

ދިނުން ފަދަ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ އެހެން ބާވަތުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއާ ޚިލާފަށް، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އަމަލު ހިނގަނީ 

އެންމެ ފަހަރަކު ކަމަށްވާތީއެވެ.20 

އެހެން ބާވަތުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން

އެންމެ ކުޑަކޮށް ބަލާނަމަ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 
ވައްތަރުތައް، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގައި ހިމެނޭނެކަން ގައުމުތަކުން އެނގެންވާނެއެވެ. އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންތަކުގެ 

ތެރޭގައި ސަލާން ޖެހުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މަސްތުވާތަކެތި 

އުފެއްދުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި އުފުލާ މީހަކަށްވެ، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މަސްތުވާތަކެތި އުފުލުން ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ މީހުން 

ނޑުގެ ތަނެއްގައި  އަތުލައިގެނެވި، އެމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮންނަ ރިސްކުގެ އިތުރުން، މަސްތުވާތަކެތި އުފައްދައި ހަށިގަ

ނުވަތަ އެތެރޭގައި މަސްތުވާތެކެތި ލައިގެން އުފުލާ މީހުންގެ ފުރާނައަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޮޑެތި ރިސްކު އޮވެއެވެ.21  

20 ގުނަވަންތައް ނެގުމުގެ ނިޔަތުގައި ޓްރެފިކްކުރުމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ ގައިޑިން ޕްރިންސިޕަލްސް އޮން ހިއުމަން ސެލް، ޓިޝޫ އެންޑް އޯގަން ޓްރާންސްޕްލާންޓޭޝަން 
http://www.who.int/transplantation/en  ާއާއި ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް އިސްޓަންބުލް ބައްލަވ

ލޭބާ  ފޯރސްޑް  އައިއެލްއޯ  ވަނީ  ‘މަޖްބޫރުކޮށްގެން ސަލާންޖެހުން”  ހިމަނާފައެވެ.  ގައިވަނީ  ޑައިރެކްޓިވް 2011/36/އީޔޫ  ޓްރެފިކިންގ  ޔޫނިއަން  ޔޫރަޕިއަން  ކަންތައް  ދެންނެވި  21  މި 
ކޮންވެންޝަން ގައި މަޖްބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތެއްގައި މާނަކުރެވިފައިވާއިރު ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައް ކުރުވައި އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

ވަގުފޭރުން، ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރުން، ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރުން ފަދަ މާލީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންކަން ހިމެނިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލް ފްރޭމްވާރކް ޑިޒިޝަން، 2002/629/

ޖޭއެޗްއޭ، އޯޖީ އެލް 101/1، 15 އެޕްރީލް 2011، މާއްދާ 2(3) ގެ ބަދަލުގައި އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވައި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމްސް ސަލާމަތްކުރުމާ ބެހޭ، ޔޫރަޕިއަން 
ޕާލަމަންޓް އެންޑް ދަ ކައުންސިލް އޮފް ޔޫރެޕިއަން ޔޫނިއަން، 5 އެޕްރީލް 2011 ގެ ޑައިރެކްޓިވް 2011/36/އީޔޫބައްލަވާ

ކޮން  ބަލަންވީ  ދެނެގަތަމުގައި  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ވައްތަރުތަކުގެ  ތަފާތު  ޓިޕް: 

ނޑައެޅުން ނިޝާންތަކަކަށްތޯ ކަ

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް، އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިޖާބަދޭން ތިބޭ ކަމާބެހޭ 

ފެންނަ  ޓްރެފިކްކުރުމުން  މީހުން  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ދެނެގަތުގަތުމަށް  ފަރާތްތަކުން  

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ދައުލަތްތަކުން  ފަރާތްތަކަށް،  އެ  މައުލޫމާތު  ތަފްސީލީ  ބެހޭ  ނިޝާންތަކާ 

ބައިތަކާ  އެހެން  ހިމެނޭ  ތައާރަފްގައި  ތެރޭގައި،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި 

ބެހޭ ހެކިތައްވެސް ފެނިދާނެއެވެ. 3.3 ވަނަ ބައިގައި ހުށަހަޅާދީފައިވަނީ، ތަފްސީލީ އަދި ވަކިވަކި 

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެ. ނިޝާންތައް ކަ
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12 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެ ހޯދައިނުގަނެވޭނަމަ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްޓުވުމާއި، ދައުވާކޮށް 

ހާސިލުނުކުރެވޭނެއެވެ.  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ގައުމުތަކަށް  މަގުސަދުތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި 

އެހެންކަމުން، ޓްރެފިކްކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމުކުރާއިރު،  މި ޕްރޮޓޮކޯލުގެ 

މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އެހީތެރިކަމާއި  ވަގުތުން  ގުޅިގެން،  އެއާ  ބަލައިގަނެވި،  ވިކްޓިމުންކަމަށް  އެމީހުންނަކީ  ސަބަބުން،  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއާއި ސިއްހީ ޚިދުމާތްތަކާއި، އުޅޭނެތަނަކާއި، ކެއުންބުއިމާއި، 

އަސާސީ އެހެން ބޭނުންތަކާއި، ކައުސެލިން އާއި ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ އެހީ ހިމެނެއެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، ވިކްޓިމެއްކަން 

ޔާގީންކުރެވުމުން، އެފަދަ މީހަކަށް، އިތުރު މަންފާތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ރައްވެހިކަން 

ހިމެނެއެވެ. ވިކްޓިމުން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ދެނެނުގަނެ ވިއްޖެނަމަ، އެމީހުން އިތުރު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއަށް 

ހުށަހެޅި، އެމީހުންގެ ހައްގުތަށް ގެއްލެއެވެ. މި ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ހައްގު ހިމެނެއެވެ. 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެވުން ލަސްވާ ވަރަކަށް، އެމީހުން އަލުން އަނބުރާ ގަދެވެގަތުމަށާއި އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއާ ގުޅުމަށް 

އުނދަގޫވެގެން ދެއެވެ. މި ސަބަބާ ހެދި، ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަކީ، ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން، ހިނގަވާނެކަމެވެ.22

ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ މަގުސަދުގެ އިތުރުން، ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަކީ، ގައުމުތަކަށް އެހެނިހެން މަސްލަހަތުތައްވެސް 

ދެނެގަތުމަށްވެސް  ނެޓްވާރކްތައް  ކުށްކުރާ  ފަހަތުގައިވާ  މީހުންގެ  އެ  ކުށްވެރިނާއި  ދެނެގަތުމަކީ،  ވިކްޓިމުން  އޮތްކަމެކެވެ. 

އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތެވެ. ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެވި، އެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކާމާއި އެހީ ލިބުމުން، ޖިނާއީ 

މަރުހަލާތަކުގައި އެހީތެރިވެވިދާނެ ހެކިންނަށް އެ މީހުންނަށް ވެވިދާނެއެވެ. ވިކްޓިމުން ދެނެނުގަނެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، ކުށްކުރާ 

ނެޓްވާރކްތަކަށް އަދަބު ނުދެވި އަދި މުހިންމު ހެކި ގެއްލެއެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ފަދަ، އެއް ގައުމަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ 

މެދުގައި ރޭވިގެން ހިނގާ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން، ފައިސާ ވަގަށް އެތެރެކުރުމާއި )މަނީ ލޯންޑަރިން( އާއި ކޮރަޕްޝަން ފަދަ އެހެން 

ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން ފަހިވެ، އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީ އޮބަހައްޓައެވެ. ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވައި 

އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަކީ ދައުލަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް 

މަދުވެ، މުސާރައިގެ މިންވަރު ކުޑަވެ، ގައުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންގެ ހާލަތު ދަށްކޮދޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން، މީހުން 

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ ހަމައެކަނި ފަރުދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔާގީންކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އަކަމަކީ، މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެޔޮކަންވެސް ޔަގީންކޮށްދިނުމަށްވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ.23    

ޓިޕްތައްމަސްލަހަތުތައް ޒިންމާތައް

ގައުމީ  ކަންކަން،  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން 

އޭގެތެރޭގައި،  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ސްޓްރެޓަޖީތަކުގައި 

އެތެރެކުރުމާއި  ވަގަށް  މީހުން  ޓްރެފިކްކުރުމާއި 

ގެވެށި އަނިއާ ފަދަ އެހެން ކުށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދެނެގަތުމަކީ،  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ހުއްޓުވައި  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން 

ބޭނުންކަމެކެވެ.  ކޮންމެހެން  އޮބަހައްޓަން 

ކުރިން  ފޭސްގެ  ފެށްޓޭ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

ޓްރެފިކްކުރުމަށް  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،  ޓްރެފިކްކުރުން 

ދިމާވާ މުގުލު ސަބަބުތަކާއި ޓްރެފިކްކުރުމަށް ފަސޭހައިން 

ހުށަހެޅޭ ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކުގެ ނާޒުކުކަން އެނގޭނެ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.    ކަ ކޮބައިކަން  ނިޝާންތަކަކީ 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމަށް ދިމާވާ މުގުލު 

ފަސޭހަ  ޓްރެފިކްކުރުމަށް  ސަބަބުތަކާއި 

ދެނެގަތުމަކީ  ގްރޫޕްތައް  ފަރުދުންނާއި 

ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން  މައްޗަށް  ހެކީގެ 

ކަމެކެވެ.  ބޭނުން  ކޮންމެހެން  ހުއްޓުވުމަށް 

ހުއްޓުވުން

ނޑައަޅާ ކައިޑް، ސެކްޝަން 1.1، ބަލީ ޕްރޮސެސް، 2015 ބައްލަވާ 22 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
ނޑައަޅާ ކައިޑް، ސެކްޝަން 1.1، ބަލީ ޕްރޮސެސް، 2015 ބައްލަވާ 23 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

2.1. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެގެންކަން

2 ވަނަ ބައި:
ޒިންމާތަކާއި، މަސްލަހަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
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އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
2

ފަރާތުން  ވިކްޓިމުންގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

އައުމުން،  ހޯދިފައިވާ ޑާޓާތަކާއި މައުލޫމާތުތައްވަ

ރުގަދަވެގެންދެއެވެ. މި ޑާޓާތަކާއި މައުލޫމާތުތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންގެ ޕްރޮފައިލްތަކާއި 

ސިފަތަކާއި، ވަސީލަތްތަކާއި ގޮތްތައް، މަގުތަކާއި 

އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި 

ހަމައެއާއެއްކޮށް  ގުޅުންތަކާއި  އެތެރޭގައިވާ  އަދި 

ހިމެނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  ހޯދާނެ  އެކަންކަން 

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެ ކަމާގުޅޭ 

މަސައްކަތުގައި  އެ  ތަމްރީން  ހޯދުމުގެ  ހެކި 

މީހުން  ލިބިފައިވުމަކީ  ފަރާތްތައް  އުޅޭ 

ދައުވާކުރުމުގެ  ތަހުގީގުކޮށް  ކުރުން  ޓްރެފިކް 

ބާރުގަދަކުރާކަމެކެވެ.  އިތުރަށް  މަސައްކަތް 

ކުރާ  ޓްރެފިކް  ކުރުމާއި،  ޓްރެފިކް  މީހުން 

ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ގުޅުންހުރި ކުށާއި ކުށްވެރިންނާ 

ކަމަށް  ވިކްޓިމުން  ހެކި  މައުލޫމާތާއި  ބެހޭ 

ތަހުގީގު  ކިބައިން  މީހުންގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ހޯދައެވެ. މީހުން  ދައުވާކުރާ  މީހުންނާއި  ކުރާ 

ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  ދެނެގަތުމުގައި  ވިކްޓިމުން 

ކަމާގުޅޭ  އެހެނިހެން  ޖަމިއްޔާތަކާއި  މަދަނީ 

އެޖެންސީތައް  ގިނަ  ހިމެނޭގޮތަށް  ފަރާތްތައް 

ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމް  ބައިވެރިވުމަކީ 

ރަނގަޅުކޮށް،  ނަތީޖާ  އިންތިޒާމްތަކުގެ 

ހުއްޓުވުމުގެ  ކުރުން  ޓްރެފިކް  ދައުވާކުރުމާއި 

ކަމެކެވެ.   ވަރުގަދަކޮށްދޭނެ  ފިޔަވަޅުތައް 

އެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  އެކަށީގެންވާ 

ޖިނާއީ  ވިކްޓިމުންނަށް  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  ލިބޭ 

ފަސޭހަވެއެވެ.  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  މަރުހަލާއަށް 

ފަރާތްތަކާ  ކުރާ  ޓްރެފިކް  ސަބަބުން  އޭގެ 

އިތުރަށް  މީހުން  ދައުވާކުރެވި  ދެކޮޅަށް 

އެހީތެރިވެދެއެވެ.  ހުއްޓުވުމަށް  ޓްރެފިކްކުރުން 

ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  އެކަށީގެންވާ 

ދެނެގަތުމަކީ  ވިކްޓިމުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކަމެކެވެ.  ބޭނުން  ކޮންމެހެން 

ފިޔަވަޅުތަކުގައި  ނަގާ  ދައުލަތްތަކުން  ދެކޮޅަށް  ކުރުމާ  ޓްރެފިކް  މީހުން 

ކކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފާހަގަކުރުމަށާއި،  ހުސްތަންތަން  ހުރި 

ދާއިރާތައް  އިތުރުކުރަންވީ  ގާބިލުކަން  ތަމްރީނާއި  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް 

އިތުރަށް  ހިމެނޭގޮތަށް  މައިގްރޭޝަންވެސް  އާއި  ލޭބަރ  ދެނެގަތުމާއި، 

ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  އެކުލަވާލުމަށް،   ސިޔާސަތުތައް  ރަނގަޅު 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މައުލޫމާތުތައް  ޑޭޓާތަކާއި  ހޯދާ  މަރުހަލާގައި 

ސަފުގައި  އިސް  ފަދަ  ފަރާތްތައް  ދައުވާކުރާ  ފަރާތްތަކާއި،  ތަހުގީގުކުރާ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްގީކުރަންވާނެއެވެ. 

އެކުލެވޭ  ކުށުގައި  ބޭނުމަކަށްވާންވާނީ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ތަމްރީން  މި 

ވިކްޓިމުން  އެޑްމިސިބިލިޓީއާއި،  ހޯދުމާއި  ހެކި  ކަންކަމާއި،  އެކިއެކި 

އެއް  މެދުގައި  އެފަރާތްތަކުގެ  ބެހޭގޮތުން  ނޯމްސްތަކާ  ދެނެގަތުމުގެ 

ވިސްނުމެއް ބެހެއްޓުމަށާއި، ޓްޜޯމަޓައިޒް ވެފައވާ ވިކްޓިމުން/ހެކިންނާއި 

ސަގާފީގޮތުންނާއި ދައްކާ ބަހުގެ ގޮތުން ތަފާތު ވިކްޓިމުންނާއި ކުޑަކުދިން ފަދަ 

ވިކްޓިމުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހާއްސަ ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅުމާއި

ނިޒާމެއް  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  އިސްނެގުމާއެކު  އަމިއްލަ 

އަދި  ތެރޭގައި  ގައުމުގެ  އެކަމުގައި،  ގާއިމްކުރަންވާނެއެވެ. 

ބާވަތްތަކުގެ  އެންމެހާ  ހާލަތްތަކާއި  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  ބައިނަލްއަގްވާމީ 

ފަރާތްތަކުގެ  ވެދާނެ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ދައްކުވައިދޭ،  ކުޑަކުދިން(  އަދި  އަންހެނުން  )ފިރިހެނުން،  ޑައިވަރސިޓީ 

ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.  ބޭނުންކރުން  ނިޝާންތައް  ދާއިރާއެއްގެ  ފުޅާ 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ މަރުހަލާއަކީ މަޝްވަރާގެ ތެރއިން ހިނގާކަމަކަށް 

ހަދަންވާނެއެވެ. އޭގައި ގިނަ ވުޒާރާތައް ބައިވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

އަމިއްލަ  ޖަމިއްތާތައްފަދަ  މަދަނީ  ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކާއި 

ފަރާތްތަކާއި މެދުގައި މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ އެއްބާރުލުން އޮންނަންވާނެއެވެ.

އާ  ބޭނުންކުރާ  ޓްރެންޑްސްތަކާއި  ޓްރެފިކްކކުރުމުގެ 

ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ  ބެސްޓް  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމް  ގޮތްތަކާއި، 

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ގަވާއިދުން  މައުލޫމާތު 

އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ހިސާބުގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުން 

ފެށިގެންގޮސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ މަރުހަލާއާއި އެނބުރި ފޮނުވާލުމާއި އަލުން 

ފޯރުކޮށްދޭ  ހިދުމަތް  އެހީރެރިވެދީގެން،  ތެރޭގައި  ގުޅުމުގެ  މމުޖްތަމައާ 

ފަރާތްތަކުން ވީހާވެސް ފުޅާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބިގެންވ  އެމީހުންނަށް  ވިކްޓިމުންނަށް 

ޖިނާއީ  ކުރާ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ކުރި  ޓްރެފިކް  މައުލޫމާތާއި،  ހައްގުތަކުގެ 

އެހީތެރިކަމުގެ  ލިބެންހުންނަ  ވިކްޓިމުންނަށް  މަރުހަލާގައި  އަދުލުގެ 

އޮޕްޝަންސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދީ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެނގިހުރެ ކަންކަން 

ނިންމުމަށް ބާރުވެރިކުރުވަންވާނެއެވެ. ވިކްޓިމް ދެނެގަތުމަކީ )ނަތީޖާއަކަށް 

އެއްބާރުލުން  ވިކްޓިމް  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ލިބިދޭ(  ރައްކާތެރިކަން 

ކަށްވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ނޫންކަން  ކަމެއް  ގުޅުންހުރި  ދިނުމާ  ދޭ 

ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އެހީތެރިކަމމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ 

އިދާރާތަކަށް ވިކްޓިމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، އެއީ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ 

އެޖެންޑާއާ  ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ  ކަންކަން  އިމިގްރޭޝަން  އިޖުރާއަތްތަކާއި 

ވަކިކޮށް، ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

ޔަގީންކުރުމަށެވެ.  ކުރިމަތިލާންނުޖެހޭނެކަން  ހުރަސްތަކާ  ހޯދުމަށް 

ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އިޖުރާތްތައް  ރަސްމީ  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން 

ބައިނަލްއަގްވާމީ  އެއީ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ވިކްޓިމުންނަށް  އެންމެހާ 

ޖެންޑަރ،  ޖިންސް،  އުމުރު،  އެފަރާތްތަކުގެ  އެއްގޮތަށް  ގާނޫނުތަކާ 

ނަސްލު،  ގައުމު،  ނިސްބަތްވާ  އޮރިއެންޓޭޝަން،  ޖިންސީ 

ބެލުމެއްނެތިއެވެ.  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް  ނަސަބު،  އިޖުތިމާއީ، 

ތަހުގީގު ކުރުމާއި 

ދައުވާކުރުން

އެހީތެރިކަމާއި 

ރައްކާތެރިކަން

އެއްބާރުލުން



14 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

2.2. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުން މުހިންމުވާ ސަބަބު

ވިކްޓިމުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް ވިކްޓިމުންކަމަށް ދެނެގަނެވޭނީ ވަރަށް މަދުފަހަރަކުއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ވިކްޓިމުން އެމީހުން 

ނުވަތަ،  ދާނެއެވެ.  ނޭގި  އަމިއްލައަށް  ވިކްޓިމުންކަމަށް  އެމީހުންނަކީ  އަދި  ބަރޯސާވެ،  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ޓްރެފިކްކުރާ 

ހާލަތު  މީހުންގެ  އެ  ފަރާތްތަކަކީ،  ޓްރެފިކްކުރާ  ދެކެނީ،  ވިކްޓިމުން  ބައެއް  އެހެން  އެއްބަސްނުވެދާނެއެވެ.  ވިކްޓިމުންކަމަށް 

ރަނގަޅުކޮށްދީ، އެ މީހުންނަށް މަންފާކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ޓްރެފިކްކުރާ ފަރާތްތަކާ ތިމާގެ ނުވަތަ އެހެން 

ގޮތަކުން ގުޅިވެސް ދާނެއެވެ. މިސާލަށް، ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުވުމާއި ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއަށް ވިއްކާ ހާލަތްތަކުގައި، 

ކުށްކުރާ ފަރާތަކީ، ވިކްޓިމްގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ އާއިލީ މެންބަރުންނަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ހަމައަށް ދާން އެފަދަ ވިކްޓިމުން ޖެހިލުންވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރާ ޓްރެފިކްގެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ވިކްޓިމުންނާ ދެމެދު 

ކޮންމެވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަ ހާލަތްތަކުގައި ޓްރެފިކްކުރުމާއި އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމުގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގައިވެސް މި ގޮތަށް ކަން 

ދިމާވެދާނެއެވެ. ކުރިން ގުޅުމެއް ނެތް ހާލަތްތަކުގައިވެސް، ވިކްޓިމުން އެމީހުން ޓްރެފިކްކުރާ ފަރާތްތަކާ އެކު ޒާތީ ގުޅުންތައް، 

ބާއްވަފާނެއެވެ. އެއީ، މި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ޓްރެފިކްކުރާ ފާރާތްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ނުވެސް 

އެނގިމެއެވެ.

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ އިތުރު ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވަނީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިސާބަށް ދިއުމަށް، ވިކްޓިމުންނަށް، އެމީހުންނަށް 

ހީވެފައި އޮންނަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަސްލުގައިވެސް، އިންސެންޓިވްއެއް ނޯންނާތީއެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގައުމަށް އެތެރެވާ 

ވިކްޓިމުންނަށް ޚާއްސަކޮށް މިހެން ދިމާވެއެވެ.  އެހެން ދިމާވަނީ، އެމީހުން ގައުމުން ބޭރުކޮށްލަފާނެކަމުގެ ބިރު އޮންނާތީއެވެ. 

އެ  ވިކްޓިމުން،  ބައެއް  އެހެން  ޖެހުނަސް،  ތަހައްމަލުކުރަން  ހާލަތެއް  ނޭދެވޭ  ވަރަށް  ސަބަބުން،  ފަރާތްތަކުގެ  ޓްރެފިކްކުރާ 

ހާލަތަގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ތިބެން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ވިކްޓިމުންނާއި ޓްރެފިކްކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ނުވަތަ 

އެ ވިކްޓިމެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ވިކްޓިމަށް އުވާނުލެވޭނެ ގުޅުމެއްވެސް އޮވެދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ވިކްޓިމުން 

އުޅެމުންދާ ހާލަތަކީ ދެން އެމީހުންނަށް އޮތް ގޮތްތަކަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ހާލަތެއްކަމަށް ހީވެދެނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު 

ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނައިން ވިކްޓިމުންގެ މިކަހަލަ ބިރުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނަގައެވެ. 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި ތަންފީޒުކުރާ އިރު، ދެނެގަތުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އެނގި އެކަންކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާތަކުގައި ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބަލައިނުގަނެވުނަސް، ކޮންމެފަދަ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް، 

ވިކްޓިމުން ކަމާގުޅޭ އިޖުރާތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ފުރުސަތުދޭންވާނެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ގައުމުން ބޭރުކޮށްލަފާނެ ކަމަށް އޮންނަ ބިރުތައް

ވިކްޓިމުން ތިބި ގައުމުގެ ރަށްވެއްސަކަށް އެމީހުން ނުވާނަމަ، އެމީހުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަށް އެދެފިނަމަ އެ މީހުން 

ހައްޔަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް، ނުވަތަ، ތިބި ގައުމުން ބޭރުކޮށްލަފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަންދުގައި ބަހައްޓަފާނެކަމަށް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އަމަލު ހިންގާ ފާރާތްތަކުން އެ މީހުން ކައިރީ ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ގިނަ ފަހަރު ތެދަކަށް ނުވެއެވެ. ތެދަކަށް ވިއަސް، 

ވިކްޓިމުން އެ މީހުން ތިބި ގައުމުން ބޭރުކޮށްލުމުން ނުވަތަ އަނބުރާ އެމީހުންގެ ގައުމަށް އައުމުން، އެ މީހުންގެ ހާލަތު އިތުރަށް 

ރަނގަޅު ނުވެއެވެ. މީހަކު ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވުމަށް ދިމާވި ނާޒުކު ހާލަތު ބަދަލުނުވާނަމަ، އަލުން އެފަދަ ހާލަތަކަށް 

އެ މީހަކު ވެއްޓުމުގެ ރިސްކު އޮވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމަށް މީހުން ހޯދި ފަރާތްތައްވެސް، ވިކްޓިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ގައުމުގައި 

ތިބެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ސަލާމަތަށް ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރެދާނެއެވެ

ޓިޕް: ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަފާނެތީ އާއި ތިބި ގައުމުން ބޭރުކޮށްލަފާނެތީ ހުންނަ ކަންބޮޑުވުންތައް 

ހައްލުކޮށް، ވިކްޓިމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

ގުޅިގެން  ޓްރެފިކްކުރުމާ  ހައްލުކުރުމަށް،  ބިރުތައް  އޮންނަ  ވިކްޓިމުންނަށް  ބަހައްޓަފާނެކަމަށް  ބަންދުގައި  ހައްޔަރުކޮށް 

އަރައިގަނެފައިވާ ކުށްތަކަށް އެމީހުން ކުށްވެރިނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭ ކުށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގައުމުން ބޭރުކޮށްފާނެކަމަށް އޮންނަ ބިރު ހައްލުކުރުމަށް، އެހީތެރިކަމާއި 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް، އެ ގައުމުގައި ހުރުމަށް ވިކްޓިމުންނަށް ވިސާގެ މަގުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. 
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ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާ މީހުންގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި ބަދަލުހިފާފާނެ ކަމަށް އޮންނަ ބިރު

ބައެއް ވިކްޓިމުން، އެ މީހުންނަކީ ވިކްޓިމުންކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެ މީހުން ޓްރެފިކްކުރި މީހުންގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި 

ބަދަލުހިފުން އަތުވެދާނެތީ، އެކަމަށް ބިރުގަނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، ވަރަށް ގިނައިން، ވިކްޓިމުންނަށާއި 

ނޑުގެ  އަދި/ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ގެއްލުންދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކައެވެ. ވިކްޓިމުން ތިބި ގައުމުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަ

ދަށުން އެމީހުންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާއަށް ރައްކާތެރިކަން ނުދެވޭނެކަމުގެ ބިރު އޮވެއްޖެނަމަ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެ މީހުން 

ގުޅަން ޖެހިލުންވާނެއެވެ.

ލަދުގަތުމާއި މުޖުތަމައުގެ ލަދާ ކުރިމަތިލުމަށް އޮންނަ އިހްސާސް

ރައްކާތެރިނުކުރެވޭަ  ކަންކަން  ދިރިއުޅުމުގެ  ޒާތީ  ސިއްރާއި  އެމީހުންގެ  ކޮބައިކަމާއި  އާއިލާތަކަކީ  އެމީހުންގެ  ވިކްޓިމުންނާއި 

ހާލަތުގައި، އެމީހުންނަކީ ވިކްޓިމުންކަމަށް އެނގިއްޖެނަމަ، މަލާމާތާއި، ލަދުވެތިކަމާއި، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަހެރިވުމާ ކުރިމަތިލާން 

ޖެހިދާނެކަމަށް ވިކްޓިމުން ބިރު ގަނެއެވެ. އަދި އެ މީހުންނަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، އެ މީހުންގެ 

އާއިލާއިންނާއި ކޮމިއުނިޓީ ފެއިލްވިކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް އިހްސާސްވެދާނެތީވެސް ވިކްޓިމުން ބިރުގަނެއެވެ. އަދި އެހެންވެއްޖެނަމަ، 

އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ނުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ބިރު ގަނެއެވެ. )ވިކްޓިމުން، އެހެން 

ގައުމަކަށް ހިޖުރަކުރާއިރު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، މި ބިރު ބޮޑަށް އޮވެއެވެ.(  ކުށެއްގެ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ 

ވިކްޓިމުން ކަމަށް، ފިރިހެނުންނ ޚާއްސަކޮށް އެއްބަސްނުވާކަންވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
2

ޓިޕް: ވިކްޓިމުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދީގެން، ވިކްޓިމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ގުޅުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

އިންތިޒާމްތައް  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  އާއިލާތައް  އެފަރާތަކުގެ  ހެކިންނާއި  ވިކްޓިމުންނާއި 

ހަމަޖެއްސުމަށް ގައުމުތަކުން ވިސްނަންވާނެއެވެ. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިބީ އެހެން ގައުމެއްގައި 

ނުރައްކަލެއް  ނުވަތަ،  ހޯދަންވާނެއެވެ.  އެއްބާރުލުން  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ގައުމެއްގެ  އެ  ނަމަ، 

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ރިސްކު އޮންނަ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ވިސާއާއި އިމިގްރޭޝަންގެ 

މަގުތައް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ޓިޕް: ލަދުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ވިކްޓިމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.

ވިކްޓިމުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށްދީގެންނާއި، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ހެދުމުގައި ދިމާވާ 

ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަށް، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކޮމިއުނިޓީތަކާއި ވިކްޓިމުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން، 

ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ  ލަދާ  މަލާމާތާއި  ވިކްޓިމުން  ދަށުން،  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި 

ކަމަށް އޮންނަ ބިރު ދައުލަތްތަކުން ހައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  
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ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

3.1. ވިކްޓިމުން ފާހަގަކޮށް ދެނެގަނަންނާނެގޮތް

ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ފާހަގަކޮށް ޔަގީން ކަމާއެކު ދެނެގަތުމަކީ މަދުފަހަރެއްގަ މެނުވީ، އެއްބުރުން ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. 

އެއީ މި ދަންނަވާ މަރުހަލާތައް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ:

ސްކްރީން ކުރެވޭ މީހާކީ ވިކްޓިމަކަށް ވެދާނެކަން ދޭހަކޮށްދޭ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ ސްކީރިނިންގ. ވިކްޓިމެއްކަމަށް   .1
ބެލެވޭ މީހާއާ އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދޭހަކޮށްދޭ ސިފަތަކެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި  ހުރިކަމަށާއި،   .2
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ފުރުސަަތުތައް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންކަމުން 

ކަމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަބޫލުކުރެވުން.

އެފަރާތަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކުރުން. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެފަރާތަށް   .3
މިހާގެ  ކުރި  ޓްރެފިކް  އަދި،  ލިބިގަނެވިދާނެއެވެ.  ހިދުމަތްތަކެއް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމަކާއި  ފުރިހަމަ  ކުރިއަށްވުރެ 

ތަހުގީގާއި އެފަރާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާއުފުލުމުގެ ކަންތައްތަކާ ފައްތަރުކޮށް މިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޓްރެފިކްކުރި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުކުމެއް ކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ދަށުން، މީހާއަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން   .4
ޔަގީން ކުރުން. މި މަރުހަލާ އެޕްލައި ކުރެވޭނީ ބައެއް އިހްތިޞާސްތަކުގައި ކަމަށް ވެދާނެއެެވެ. އަދި، ‘ޓްރެފިކް ކުރި ފަރާތް، 

އެކުރި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށަކީ’ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދައުވާކުރެވޭ ކަމަކަށްނުވި ކަމުގައިވިއަސް، އޭގެ މާނައަކީ ޓްރެފިކް ވި 

ފަރާތަކީ ވިކްޓިމަކަށް ނުވުމެއްނޫނެވެ.

ތެރެއިންވެސްޓްރެފިކް  ނަތީޖާއެއްގެ  ތަހުގީގެއްގެ  ހިންގޭ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓަކާ  ކުރާ  އާއިލާއިން  ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް  ވިކްޓިމް 

އެހެނިހެން  އޮފިޝަލުންފަދަ  ލޭބަރ  އަދި  ބޯޑަރ  ފުލުހުންނާއި،  ހިނގާފާނެއެވެ.  ދެނެގަތުން  ފާހަގަކޮށް  ވިކްޓިމުން  ކުރުމުގެ 

ވިކްޓިމުން  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އެމީހުންގެ  އަދި  ހިންގައި،  ތަހުގީގުތައް  ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު  އަމިއްލައަށް  ފަރާތްތައް 

ބަޔަކު  ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ.  ވިކްޓިމުން  ހަަރަކާތްތެރިކަމާއެކުވެސް  އަމިއްލަ  ހުރުގެން  ގާބިލުކަން  ދެނެގަތުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

ކުރާ ރިޕޯޓަކާގުޅިގެން ވިކްޓިމުން ހޯދައިދެނެގަތުމަށްވުރެ، އަމިއްލައަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު ވިކްޓިމުން ހޯދައިދެނެގަތުމަކީ ބޮޑަށް 

އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

24 1967 ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަންސް ގައި ކޮންސިއުލަރ އޮފިސަރުންގެ ހައްގުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބަެއެއް ކަންތައްތަކަކީ 
ޓްރެފިކިންގ ގެ ވިކްޓިމްސް އަށް އެހީތެރިވުމާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެވެ. އެގޮތުން ދަ ހޭންޑްބުކް ފޯރ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ޕަރސަނެލް އޮން ހައު ޓު އެސިސްޓް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓް 

ވިކްޓިމްސް އޮފް ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ އަކީ ކޮންސިއުލަރ އޮފިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭގައި ވީޒާ އަށް އެދޭ ފޯމްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 

ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތީއެވެ. ދަ ހޭންޑްބުކް ފޯރ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ޕަރސަނެލް އޮން ހައު ޓު އެސިސްޓް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓް ވިކްޓިމްސް އޮފް ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ، 

ކައުންސިލް އޮފް ބަލްޓިކް ސީ ސްޓޭޓްސް ސެކްރެޓޭރިއެޓް، 2011

3 ވަނަ ބައި:

އެހެން  އުޅޭ  އެކުގައި  ރައްޓެހިންނާއި  މީހުންނާއި،  ތިމާގެ 

ފަރާތްތަށް ހިމެނޭގޮތަށް، މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް، 

ވަރަށް  ފިޔަވަހީގައި،  ސްކްރީންކުރެވޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، 

މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތްތަކާއި،  ފޯރުކޮށްދޭ  ހިދުމަތް  ސިއްހީ 

އެޖެންސީތައްފަދަ  ހޯދައިދޭ  ވަޒީފާ  ޖަމިއްޔާތަކާއި،  މީހުންގެ 

މައުލޫމާތުތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަކީ  އަމިއްލަ 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކެކެވެ. އަދި،ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ 

ނޑު  މައިގަ އެންގުމުގައި  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ފަރާތްތައް 

ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކެކެވެ. 

ބޮޑު  އެންމެ  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  އެހެންނަމަވެސް، 

ދަމަހައްޓާ  ގާނޫނު  ދައުލަތަށެވެ.  އޮތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބާރުލޮބިދޭ  ދައުވާކުރުމުގެ  )ޕޮލިހާއި،  ފަރާތްތަކާއި 

އަދި  އިމިގްރޭޝަން  ފަރާތްތަކާއި،  ގާނޫނީ  ފަރާތްތަކާއި، 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި، މަސައްކަތު އިންސްޕެކްޓަރުން( 

ލޯކަލް  ފަރާތްތަކާއި،  ފޯރުކޮށްދޭ  ހިދުމަތް  އިޖުތިމާއީ 

ކޮންސިއުލަރ  އަދި  އެމްބަސީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި، 

ދައުރެއް  ދެނެގަތުމުގައި  ވިކްޓިމުން  އޮފިސަރުންނަށްވެސް 

އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.24 

ކަންތައްތައް  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  ޓިޕް: 

އާންމުންގެ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އާންމުންގެ  ބެހޭގޮތުން  ކުރުމާ  ޓްރެފިކް  މީހުން 

ކެމްޕެއިންތަކަށް  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން 

މިފަދަ  ދޭންވާނެއެވެ.  ދައުލަތުން  އެއްބާރުލުން 

ކަންކަން  މިދަންނަވާ  ބައިވެރިންނަށް  ކެމްޕޭންތަކަކީ 

)ހ(  ވާނެޖެހޭނެއެވެ.  ކެމްޕޭނަކަށް  އޮޅުންފިލުވައިދޭ 

އެކަންތައް  ކޮބައިކަމާއި  ކުރުމަކީ  ޓްރެފިކް  މީހުން 

ބަލާބެލުމަށް ފެންނާނެގޮތް. )ށ( ފަރުދުންނަށް އެޅިދާނެ 

ކަމާބެހޭ  ހާއްސަކޮށް  ވަކިން  ފިޔަވަޅުތަކާއި،  ވަކިވަކި 

ކަންތައްތައް  އެކުލެވޭ  އެންގުމުގައި  ފަރާތްތަކަށް 

)މިސާލަކަށް ހޮޓްލައިންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް(.
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E/2002/68/Add.1( 25( ,ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިޔުމަން ރައިޓްސް، ގައިޑްލައިން 2: އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓްރެފިކްޑް ޕަރސަންސް އެންޑް ޓްރެފިކަރސް، 
ގައިޑްލައިން 2)3(

ރަސްމީ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ސައްހަތޯބެލުމާއި،  ޕްރިޒަމްޕްޝަނާއި،  ހިންގާ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  ގައުމުތަކުގައި،  ގިނަ  ވަރަށް 

މިންވަރެއްގެ  ގުޅޭ  އެހާލަތާ  ދެނެގަނެ  ހާލަތު  އޭނާގެ  ގޮތުގައި  ވިކްޓިމެއްގެ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  ބޭނުންކުރަނީ  ޕްރޮސެސްތައް 

އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، މި ޕްރެޮސެސްތަކުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު 

ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، މި ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކެވެ. އަނެއްބައި ގައުމުތަކުގައި، ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ ރަސްމީ ޕްރޮސެސްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށް 

ހާއްސަވެފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގައި ކޮންސިއުލަރ ފަރާތްތަކަށްވެސް ދައުރެއް 

އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދައުލަތްތަކުން ކޮންމެ ގޮތެއް ގެންގުޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަވަހަށް އަދި ރަނގަޅަށް ވިކްޓިމުން 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.25 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
3

ޓިޕް: ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ  ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން 

ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން  ކަމާގުޅޭ  ފަރާތްތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮސެސްގައި  ދެނެގަތުމުގެ  ރަނގަޅަށް  ވިކްޓިމުން 

ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ސާފު ގައިޑްލައިންތަކާއި، ތަންފީޒީ އިޖުރާޢަތްތައް ތައާރަފްކުރަންވާނެއެވެ. 

ޓިޕް: ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނާ ދިމާވެދާނެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ ތަމްރީން 

ދިނުން

ދިނުމަށް  ތަމްރީން  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިސް ސަފުގައި  އެންމެ  ދެނެގަތުމުގައި  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ސިއްހީ  ނޫސްވެރިންނާއި،  ޓީޗަރުންނާއި،  މުހިންމުކަމެކެވެ.  ބެހެއްޓުމަކީ  ހާއްސަކަމެއް 

ވިކްޓިމުންނާ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އެނޫނަސް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ހަރަކާތްތެރިވާ  ދާއިރާތަކުގައި  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކާއި، 

މި  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ވިސްނުންތެރިކަމެއް  ދިނުމަށް  ތަމްރީން  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  މުޖްތަމަޢުގެ  ދިމާވެދާނެފަދަ 

ހޭލުންތެރިކަން  ބެހޭގޮތުން  ނިޝާންތަކާ  ބެލެވިދާނެ  ކަމުގައި  ވިކްޓިމެއް  މީހާއަކީ  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ތަމްރީންތަކުގެ 

އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.



18 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

3.2. އެންމެ އާދައިގެ މަރުހަލާތައް

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ މަރުހަލާގައި އެކުލެވޭ، ފުރަތަމަ ކުރެވޭ މުއާމަލާތުން ފެށިގެންގޮސް އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ހިސާބާ ހަމައަށް 

އޮންނަ ކޮންމެ ހަރުފަތެއްގައި، މީހުން އުޅޭގޮތް ބަލާ މުއާމަލާތްކޮށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ވިކްޓިމުން 

ދެނެގަތުމުގެ އެންމެ އާދައިގެ މަރުހަލާގެ ކޮންމެ ހަރުފަތެއްގައި އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭނީ ވިކްޓިމަށް 

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށެވެ.27 ވަކި ބާވަތެއްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބޭނުންތައް )މިސާލަކަށް، ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ 

ވިކްޓިމަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ނުވަތަ ހިމާޔަތް ހޯދާ ފަަރާތެއްނަމަ( ފާހަގަކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ކަމާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކާ 

ވިކްޓިމުން ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި، ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ އިޖުރާއަތްތަކަކީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުޅާ މަރުހަލާތަކުގެ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ދައުލަތްތަކުން ވިސްނަންވާނެއެވެ.

ހ. އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ހިިސާބު

އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ހިސާބުގައި މުހިންމު އެއް އަމާޒަކީ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ފަރާތަކީ ވިކްޓިމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، 

އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ވެދޭނެ ކަމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުމެވެ.

ދެކެވުނު  )އެފަރާތާއެކީ  ބެލުމަށްފަހު  ފަރާތް ރަނގަޅަށް  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ވިކްޓިމެއް  ފުރަތަމަ ސްކްރީނިންގ ހިނގަނީ،  އެންމެ 

ވާހަކަތަކުން، އޭނާގެ އުޅުން ގެންގުޅުން ގޮތުން، ފެންނަ ފެނުމަށް ހުރިގޮތަކުން ނުވަތަ އޭނާގެ ހާލަތު ހުރިގޮތަކުން(، ތިންވަނަ 

އަންގައިދިނުމުން،  ވިކްޓިމެއްކަން  އޭނާއަކީ  އަމިއްލައަށް  އެފަރާތަކުން  ނުވަތަ  އަލީގައި،  މައުލޫމާތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތަކުން 

އެފަރާތާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ ހިސާބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 2.2 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 

ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން އަމިއްލައަށް ތިމަންނާއަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ނުބުނެފާނެއެވެ.

ބަހާއި ސަގާފަތާއި އަދި ހަމައެހެންމެ ޖެންޑަރއާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ މުއާމަލާތްކުރުމުގެ ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ 

ސަބަބުން އެންމެ ފުރަރަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ހިސާބުގައި ކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކީރިންގއަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިދާނެއެވެ. 

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކާ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ، އެންމެފުރަތަމަ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ހިސާބުގައި މީހުން 

ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބަހާއި ސަގާފީ ގާބިލިއްޔަތުކަމާއި އެކަމުގެ ބެކްގްރައުންޑްތައް ހުރި ބަޔަކަށް )ނުވަތަ އެފަދަ 

ސިފަތައް ހުރި މީހުންނާ ފަސޭހައިއިން ގުޅޭފަދަ ބަޔަކަށް(  ހަދައިގެން މިފަދަ ހުރަސްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދިދާނެއެވެ.

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ފުރިހަމައަށް ޔަގީންނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތަކަށް އެފަރާތަށް ލިބުމުގެ 

ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ދެކެވޭދެކެވުން އެޕްލައިކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭ 

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވާ ވަގުތު އެފަރާތް ހުރީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާއަކަށް 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ހިދުމަތަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައިކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ހިސާބުގައި އެންމެ 

އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަކަށްވާންވާނީ އެވަގުތުން ވަގުތަށް އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ

ފޯރުކޮށްދޭ  ހިދުމަތް  ހާއްސަ  ފަދަ  އަޅާލުން  ނަފްސާނީ  އަދި  ސިއްޙީ  އިޖުތިމާއީ،  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.28  ސަލާމަތްތެރިކަން 

ފަރާތްތަކަަށާއި، އިތުރު ނުރައްކަލުން އެފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިރިއުޅޭނެ ރައްކާތެރި ހިޔަލަކަށް ވިކްޓިމެއްކަމަށް 

ބެލެވޭ ފަރާތްތައް ރިފަރކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ޒާތީކަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް 

އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެނގިހުރެ އެކަމަށް އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކީވެސް މުހިންމު ކަންކަމެވެ.29

ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިން ފާހަގަކުރުމުގައި ވިކްޓިމްދެނެގަތުމުގެ އަވަސް އިޖުރާޢަތްތަކެއް ހިންގައި، 

ކުޑަކުދިންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހާއްސަ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެންގުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ކުޑަކުދިން އެއީ 

ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ސިފަނުވެ އަދި ބައެއް ފަހަރުއެކުދިން އަމިއްލައަށް އުމުރު އޮޅުވާލަފާނެތީވެ، އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑްއާ އެއްގޮތަށް،  ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތާމެދު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި 

އަމަލުކުރެމެވެ. ހަމައެގޮތަށް، ކުޑަކުއްޖާއަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމަކަށްވެދާނެ ކަމަށްބެލެވޭނަމަ އެކުއްޖާއާމެދު އެހެން ގޮތަކަށް 

ނޑައެޅެންދެން އެކުއްޖާ ބެލެވެންޖެހޭނީ ވިކްޓިމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.30 ކަ

އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތް 

ކުރެވޭ ހިސާބު

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ 

އިންޓަރވިއު

ރަސްމީ އިންޓަރވިއު

27  ތިރީގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ވިކްޓިމް ސަލާމަތްތެރިކުރުމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ޕްރޮޓެކްޓިންގ ވިކްޓިމްސް  އޮފް ޓްރެފިކިންގ ބައްލަވާ
28  ދަ IOM ހޭންޑްބުކް އޮން ޑައިރެކްޓް އެސިސްޓަންސް ފޯރ ވިކްޓިމްސް  އޮފް ޓްރެފިކިންގ، IOM 2005 ބައްލަވާ 

29  ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ޕްރޮޓެކްޓިންގ ވިކްޓިމްސް  އޮފް ޓްރެފިކިންގ ބައްލަވާ
30  ލެޖިސްލަޓިވް ގައިޑް، ޓްރެފިކިންގ، ޕެރަގްރާފް 65؛ ޔުނިސެފް ގައިޑްލައިންސް އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ޗައިލްޑް ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ އެންޑް ކޮމެންޓަރީ ޓު ދަ 

އޯއެޗްސީއެޗްއާރ ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ،, 2010, އޯއެޗްސީއެޗްއާރ ސަފްހާ 162-164
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31 މިސާލަކަށް ރީޖަނަލް ގައިޑްލައިންސް ފޯރ ދަ ޕްރިލިމިނަރީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ރިފަރަލް މެކެނިޒަމްސް ފޯރ މައިގްރަންޓް ޕޮޕިޔުލޭޝަންސް އިން ވަލްނަރަބަލް ސިޗުއޭޝަންސް 
)ޖޫން 2012 ގައި ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ގްރޫޕް އޮން މައިގްރޭޝަން އޮފް ދަ ރީޖަނަލް ކޮންފަރަންސް އޮން މައިގްރޭޝަން އަށް ކޮސްޓަ ރީކާ، އެލް ސަލްވަޑޯރ، ގުއާޓަމާލާ، 

ހޮންޑިޔުރާސް އަދި ނިކަރާގުއާ އާއެކު ޕްރެޒެންޓްކޮށްދިން ލިޔުން(، ސަފްހާ 11

ށ. އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއު

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުގައި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން، އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ މީހާއަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލިދާނެ 

ނޑު މަގްސަދަކީ ރިސްކް ވަޒަންކުރުމާއި  މީހެއްކަން ޔަގީންކުރެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުތަކުގެ މައިގަ

މަރުހަލާގައި.  އިންޓަރވިއު  ކުރެވޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ ބޭނުންތައް  ވަކިވަކި  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި 

އިންޓަރވިއުގެ ބޭނުމާއި އިޖުރާޢަތްތަކާއި ނަތީޖާތަކުގެ މައުލޫމާތު އިންަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެފަރާތަށް އެނގޭ 

ބަހަކުން، ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންވާނަމަ ތަރުޖަމާެއްވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު މައުލޫމާތު އެފަރާތަށްދެވެންވާނެވެ. 

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތާއެކު އިތުބާރާއި ގުޅުން އުފެއްދުމަށާއި، ހަމަޖެހުމާއެކު މުއާމަލާތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގުގެ 

ޓްރޯމާއަކީ  ގޮތަކީ،  އެދެވޭ  އެންމެ  ފަރާތްތައްވާންވާނެއެވެ.  ކުރާ  އިންޓަރވިއު  ބަޔަކަށް   ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  އެކަށީގެންވާ 

ބަޔަކަށް  ތަމްރީންވެފައިވާ  ހުއްޓުވުމަށް  ވުން  ޓްރޯމަޓައިޒް  އަލުން  މީހުން  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  އިންޓަރވިއު  ކޮބައިކަމާއި 

ދައުލަތުގެ  ކަމާބެހޭ  ވިކްޓިމުންނާއި  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އުފެއްދުމަށް،  ގުޅުން  އިތުބާރާއި  ވުމެވެ.  ފަރާތްތައް  އިންޓަރވިއުކުރާ 

ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދަނީ މުޖްތަމައުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ އަގުހުރި ބަޔަކަށް ވެވިދާނެއެވެ. އެންމެ 

ކުރުމުގައި  އިންޓަރވިއު  ބޭނުންކުރެއެވެ.31  ގައުމުތަކުން ސުވާލުކަރުދާސް  ބައެއް  މަގުދެއްކުމަށްޓަކައި  އިންޓަރވިއު  ފުރަތަމަ 

އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ސިފަތަކާ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތްތަށް ބޭނުންކުރުމަށާއި ތަފާތު ބަސްތަކާއި ސަގާފަތްތަކުން 

ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން އިންޓަރވިއުކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންންނަޖެހޭނެއެވެ.

އެހީތެރިވެވޭނެ  އިންޓަރވިއުގައި  އެންގުމަކުންވެސް  ތެރޭގެ  ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  ގުޅޭގޮތުން:  ބަހާ  ދައްކާ  ވާހަކަ   •
ތަރުޖަމާނުންގެ ލިސްޓުތަކެއް އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަރުޖަމާނުންނަކީ 

އިތުބާރާއި ގުޅުން އުފެއްދުމުގައި އަދަބީ، ނަސްލީ އަދި ސަގާފީ ތަފާތުތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު މަސައްކަތްކުރާނެ ބައެކެވެ. 

ތަރުޖަމާނުން ވާންޖެހޭނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ، އެފަރާތްތަކުގެ ދައުރާބެހޭގޮތުންނާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި އެހެން ކަންކަމާމެދު 

ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ، އަދި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ. ހަމައެގޮތަށް އިންޓަރވިއު މަރުހަލާގައި 

ތަރުޖަމާނުންގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން ވިކްޓިމުން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށްވެސް ކިޔައިދޭންޖެހޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު  ބޭނުންވާނީ  ފަރާތްތަކުން  އިންޓަރވިއުކުރެވޭ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  ގުޅޭގޮތުން:  އުމުރާ  ޖެންޑަރއާއި   •
ކުރާފަރާތަކީ  އެއް ޖެންޑަރއެއްގެ މީހަކަށްވުމަށެވެ. ނުވަތަ އިންޓަރވިއުކުރާއިރު އެއް ޖެންޑަރއެއްގެ މީހަކު އެތަނުގައި 

އެކުއްޖާއާއެކު  )މިސާލަކަށް  އިންޓަރވިއުކުރާއިރު  ފަރާތްތަކާ(  ބެލެވޭ  ކުޑަކުދިންކަމަށް  )ނުވަތަ  ކުޑަކުދިންނާ  ހުންނާށެވެ. 

ކުރަންޖެހޭނީ  އިންޓަރވިއު  ކުޑަކުދިންނާ  އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  އައްޔަންކޮށްފައި  ބެލެނިވެރިއަކު  ނުވާނަމަ(  ބޮޑުމީހަކު 

ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ސަގާފީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން: އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތަކީ އިންޓރވިއުކުރެވޭ ފަރާތާ އެއް މުޖްތަމައެއްގެ ނުވަތަ އެއް   •
ސަގާފީ ގޮތުން އެއްކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ހުންނަ މީހަކަށްވާކަށް ބޭނުންނުވެދާނެއެވެ. ސަގާފީގޮތުން އެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް 

ނުވަތަ  ބައިވެރިވާ  މުޖްތަމަޢު  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ފަސޭހަވި  ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް  އިންޓަރވިއު  ފަރާތަކުން  ހުރި 

ވިކްޓިމަށް  އިންޓަރވިއުކޮށްފިނަމަ،  މީހެއް  ހިމެނޭ  އެމުޖްތަމައުގައި  ކޭސްތަކުގައި،  ބައިވެރިވާ  އެކްސްޕްލޮއިންޓޭޝަންގައި 

ރިސްކްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތް ބޭނުންވާ  ވަކިވަކި އިންޓަރވިއުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ކަންކަމާއި އެކަންކަމަށް ތަންދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަންނަން އެފަރާތާއެކު މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
3

ޓިޕް: ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން ދެނެގަތުމުގެ ކަންކަންްހަރުދަނާ ކުރުން

އަދި  ތަންންފީޒުކޮށް،  އިޖުރާޢަތްތައް  ދެނެގަތުމުގެ  އަވަހަށް  ކުޑަކުދިން  ވެދާނެ  ވިކްޓިމުންނަށް  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް 

ކުޑަކުދިންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް ޙާއްސަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިކަންކުރަންވާނީ މިދަންނަވާ 

ދެކަންތައް އެކުލެވިގެންވާ ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ:

•  ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން
ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން  •



20 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

މީހާގެ ހާލަތު ނުވަތަ ޒާތީ ސިފަތައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

އެދިފައިވާ  ހިމާޔަތައް  ހޯދުމަށާއި  ހިމާޔަތް  ވިކްޓިމުން  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  މިސާލަކަށް،  ހުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  މުހިންމު 

ފަރާތްތަކާދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޖުރާޢަތްތަކެއް ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ހިމެނުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.32 
ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ މަރުހަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެދާނެހެން ހީވާނަމަ ނުވަތަ 

އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތް ދިނުމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން )ނުވަތަ 

ނޑައަޅާނެ  ހިމާޔަތް ދިނުމާބެހޭ ގައުމީ ނިޒާމެއް ނުހުންނަ ގައުމުތަކުގައި ޔޫއެންއެޗްސީއާރ ގެ ފަރާތުން( ރެފިއުޖީ ސްޓޭޓަސް ކަ

ގާނޫނީ ނުވަތަ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ. ހަމައެގޮތަށް، ހިމާޔަތަށް އެދޭފަރާތްތަކާއި ރެފިއުޖީންގެ ތެރެއިން 

ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދެކޮޅަށް  ކުރުމާ  ޓްރެފިކް  ފަރާތްތައް  ހުންނަ  އަލާމާތްތައް  ވިކްޓިމުންކަމުގެ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް 

ފަރާތްތަކުން ސްކްރީން ކުރަންވާނެއެވެ. ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 

ހިމާޔަތްދިނުމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ރިފަރެލް އިންްތިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި، 

ރިފަރެލް  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ވެދާނެ  ވިކްޓިމުންނަށް  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  ތެރެއިން  ރެފިއުޖީންގެ  އެދޭފަރާތްތަކާއި  ހިމާޔަތަށް 

އިންްތިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ދެ ހާލަތުގައިވެސް އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ 

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހިމާޔަތަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ރެފިއުޖީއަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށްކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.    

ނ. ރަސްމީ އިންޓަރވިއުތައް

އިތުރަށް  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ބިނާކޮށް  ބޭނުންތަކަށް  ވަކިވަކި  ފާހަގަކުރެވޭ  އިންޓަރވިއުތަކުން  ރަސްމީ 

ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވެދިޔަ ކަންކަމާ ވިސްނާނެ ދުވަސްކޮޅެއް )ރިފްލެކްޝަން 

ޕީރިއަޑެއް( ވިކްޓިމުންނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިނުމެވެ. މި ރިފްލެކްޝަން ޕީރިއަޑަކީ ވިކްޓިމުން ތަހައްމަލުކުރި ކަންކަމުން 

އަރައިގަނެ ރަސްމީ އިންޓަރވިއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެކިތައް ދެއްކުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.33 ވިކްޓިމް ނުވަތަ ވިކްޓިމެއްކަމަށް 

ބެލެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ރިފްލެކްޝަން ޕީރިއަށްގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުންވެސް ރަސްމީ 

އެހީތެރިކަމާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ފަރާތަކަށް   ބެލެވޭ  ވިކްޓިމެއްކަމަށް  އެއީ،  ބޭއްވިދާނެއެވެ.  އިންޓަރވިއުތައް 

ރައްކާތެރިކަށް ލިބުމަށްފަހު ރަސްމީ އިންޓަރވިއުތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދާނެ ހިސާބެއްގައެވެ.

32 ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ މާއްދާ 14 ބައްލަވާ. އަދި ރެކޮމެންޑަޑް ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ 
E/2002/68/Add.1 ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިޔުމަން ރައިޓްސް، ގައިޑްލައިން )7( 2 ބައްލަވާ.

33 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ޕްރޮޓެކްޓިންގ ވިކްޓިމްސް  އޮފް ޓްރެފިކިންގ ބައްލަވާ

ބޭނުންކުރުމަށް  ޓެކްނީކްތައް  އިންޓަރވިއު  ސެންސިޓިވް  ކަންކަމަށް  ގުުޅުންހުންނަ  ވިކްޓިމްއާ  ޓިޕް: 

ބާރުއެޅުން

އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވާހަކަ ދެކެވޭ ބަހާއި ޖެންޑަރއާއި އުމުރާއި ސަގާފީ ކަންކަމަށް ވިސްނުމުގެ ގާބިލިކަން 

ލިބިގެންވާ ބައެއްކަމަށް ޔަގީންކުރަންވާނެއެވއިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތް ބޭނުންވާކަންކާއި އެކަންކަމަށް ތަންދެވޭނެ ގޮތްތައް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ެ. ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކާ  ކަމާގުޅޭ  ފަރާތްތަށް  އެދޭ  ހިމާޔަތަށް  އިޖުރާޢަތްތަކުން  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  ޓިޕް: 

ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުން

މީހަކު ހިމާޔަތަށް އެދިފައި ވާނަމަ ނުވަތަ މީހާއަކީ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ބެލޭވެނެ ސަބަބުތަކެއް ވާނަމަ އެމީހަކާ ބެހޭ 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދައުލަތްތަކުން އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، އިތުރު އިންޓަރިވިއުތަކުން ތަހުލީލީ ނުވަތަ ދައުވާކުރުމުގެ 

ނޑިތަކެއް ހާސިލް ކުރެވިދާނެއެވެ. މީހާއަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޔަގީންކުރުމުގެ މައުލޫމާތުވެސް  ނޑުދަ ލަ

ހޯދިދާނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރުމަށާއި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދުމަށް އެމީހެއްގެ އިއުތިރާޒެއް 

ނެތްކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، އިންޓަރވިއުގެ ބޭނުމާއި އޭގެން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާެ އަންގަންވާނެއެވެ.34 އިންޓރވިއު ކުރެވޭ 
ފަރާތާއި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއުތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކާއި ރެކޯޑިންގތައް ބެހެއްޓިފައި 

ތަމްރީން  ހާއްސަ  ދަނެގަނެވޭވަރަށް  ބަދަލުވެދާނެކަމަށް  ވާހަކަތައް  ދައްކާ  ވިކްޓިމް  ހިފެހެއްޓިފައެވެ.  ސިއްރު  ހުންނަންވާނީ 

އިންޓަރވިއު ކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި، އެކިއެކި އުމުރުގެ، އެކިއެކި ބަސްތަކުން ވާހަކަދައްކާ، ތަފާތު 

ސަގާފަތްތަކުގެ އަދި ޓްރޯމަޓައިޒް ވެފައިވާ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި މީހަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.35 

މަރުހަލާތަކުގެ މި ހަރުފަތްތަކުން ނަތީޖާއަކަށް ވިކްޓިމުންގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ވެދާނެއެވެ. މި ހަރުފަތުގައި ވިކްޓިމް ސްޓޭޓްމަންޓްތަށް 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން ހެކި ހޯދިދަންވާނެއެވެ. ޢިންޓަރވިއުތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފަރުދުނުންނަށް ދެވޭ 

ފަރާތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހިދުމަތްތައް  ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  މުރާޖާކުރެވިދާނެއެވެ.  އަުލުން  ޕްލޭން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން 

ހަވާލުކުރަންވެސް )ރިފަރެލް( ޖެހިދާނެއެވެ.

ދަތިވެދާނެއެވެ.  ވިކްޓިމުންނަށް  ކުރުމަށް  އިތުބާރު  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ގޮތަށް  ބުނެފައިވާ  ބައިގައި  ވަނަ   2.2 މަތީގައިވާ 
ވިކްޓިމުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަކަށްވެދާނެއެވެ. އަދި، އިންޓަރވިއު ކުރާއިރު ވިކްޓިމުންނަށް 

އިތުރު ނަފްސާނީ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ނުދިނުމަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސެންސިޓިވިޓި ބޭނުންވާނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރާ 

ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅަންވާނީ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ބިނާކުރުމަށެވެ. ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އިންޓަރވިއުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަލަންވާނީ 

އަމިއްލަ  ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް  ނުވަތަ  ކުޑަވާފަދަ  ބާރުވެރިކަން  އަދި/ނުވަތަ  ލަދުގަނެ  ނުވަތަ  ކުރުވާފަދަ  ޓްރޯމަޓައިޒް 

ނަފްސައްކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވާފަދަ ތަޖުރިބާތަކުގެ ހަނދާން އާކުރުން މަދުކުުރުމަށެވެ. މިފަދ ހިޔާލުތައް އާވާނަމަ، ވިކްޓިމަށް 

ވިކްޓިމް  ދިނުމަށް  އެއްބާރުލުން  މަރުހަލާގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  އަދި،  ދަތިވެދާނެއެވެ.  ހެކިހޯދުމަށް  ގެއްލުންލިބި،  އިތުރަށް 

އިންކާރުކޮށްފާނެއެވެ. 

3.3. ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ނިޝާންތައް 

‘ނިޝާންތަކެއް’  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދެނެގަތުމަށް  ހާލަތްތައް  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރުވިދާނެ  ގައުމުތަކުގައި،  ގިނަ  ވަރަށް 

ގެންގުޅެއެވެ. މިފަަދަ ނިޝާންތަކަކީ ކަމާބެހޭ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް )މިސާލަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް، 

ޕޮލިސް، އިމިގްރޭޝަން އަދި ކަސްޓަމްސް ބޭފުޅުން( ތަމްރީން ދިނުމާއި ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަކަށްވެދާނެއެވެ. 

އަދި، މި ނިޝާންތައް ޓްރެފިކްކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ވަކިވަކި ކަންކަމާ )މިސާލަކަށް ވިކްޓިމްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓްރެފިކް ކުރާ 

މީހާ ބޭނުންކުރާ ކަންކަން( ނުވަތަ ވަކިވައްތަރެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންނަކާ )މިސާލަކަށް ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުން( ގުޅުން 

ހުރެދޭނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންއާ ކުރިމަތިވާ ހިސާބުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ގިނަ ވިކްޓިމުން ފާހަގަކުރެވޭތީވެ، 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން މަރުހަލާއާ ގުޅުންހުރި ނިޝަންތައް ބެލެވެނީ މާ އިތުބާރުކުރެވޭ ނިޝާންތަކަކަށެވެ. 

ކުރުމަށް  ޓްރެފިކް  މީހުން  ވިސްނަންވާނެއެވެ.  އަބަދުވެސް  ލިމިޓޭޝަންސްތަކަށް  ހުންނަ  ނިޝާންތަކުގގައި  އެހެންނަމަވެސް، 

ބޭނުންކުރަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކަމަށްވުމާއި، އެމީހުން އެކްޕްލޮއިޓް ކުރަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކަމަށްވުމާއެކު، ބައެއް ނިޝާންތަކަކީ 

އެނެއްބައި ނިޝާންތަކަށްވުރެ ބުރަދަންބޮޑު ނިޝާންތަކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވަކި ކޭހެއްގައި ވަރަށް 

ބުދަދަން ބޮޑު ނިޝާނެއް އެހެން ކޭހެއްގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވެސް ހުރެދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ހަތިޔާރުއެޅި ގާޑެއްގެ ދަށުގައި 

ނޑައަޅެފައިވާ ކުޑަ މުސާރައަކަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަކީ ޕާސްޕޯޓަކާ ނުލާ އެއް ގައުމުން އަނެއް  ކަ

ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ކުރުމަށްވުރެ، ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ބުރަދަންބޮޑު ނިޝާނަކަށްވެދާނެއެވެ. 

34 އާންމު ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ގާނޫނީގޮތުން ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދުމުގައި 
އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

35 އެންޓި ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ މެނުއަލް ފޯރ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް، މޮޑިއުލް 8: އިންޓަވިއުވިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ ހޫ އާރ ޕޮޓެންޝަލް ވިޓްނަސަސް، 
ޔޫއެންއޯޑީސީ، 2009 ބައްލަވާ
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ޓިޕް: ނިޝާންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ވިސްނުންާ

ފަރާތްތަކަށް  އޮންނަ  ޒިންމާ  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން  އިސްކަންދިނުމަށް  މައުލޫމާތުތަކަށް  ބާވަތްތަކުގެ  ވަކި 

ޔޫރަޕިއަން  އައިއެލްއޯއާއި  ވިސްނަންވާނެއެވެ.  ގައުމުތަކުން  ކުރުމަށް  ވަޒަން  ނިޝާންތައް  އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި 

ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ ކޮންމެ ނިޝާނަކީވެސް ބުރަދަންބޮޑު، ބުރަދަން ހުންނަ ނުވަތަ މެދުމިނުގެ ނުވަތަ 

ބުރަދަން ކުޑަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  ބެލުމެވެ. އެގޮތުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ފެންނަ އެންމެ ނިޝާނަކީވެސް ބުރަދަން 

ބޮޑު ނިޝާނެއް ކަމަށް ބަލައި، ބޮޑު މީހެއް ނަމަ ހަމަ އެ ނިޝާން މެދުމިނުގެ ބުރަދަން ހުންނަ ނިޝާނެއް ކަމަށް 

ބޮޑު  ބުރަދަން  ނިޝާނަކީވެސް  އެންމެ  ހާލަތެއްގައި،  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ޖިންސީ  އެހެންމެ،  ހަމަ  ބެލިދާނެއެވެ. 

ނިޝާނެއް ކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ އެކްސްޕްލޮައިޓޭޝަންގައި، އެންމެ ނިޝާނަކީ ބުރަދަން ކުޑަ ނިޝާނެއް 

ކަމަށް ބެލި ދާނެއެވެ. 



22 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ބައެއް ނިޝާންތަކަކީ އެހެން ޖަރީމާތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ހާލަތްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ނިޝާންތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި ވަކި 

ނޑައެޅޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.36 ޓްރެފިކް ކުރާމީހުން  ނިޝާނެއް ހުރުން ނުވަތަ ނެތުމަކީ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ކަށަވަރުކަމާއެކު ކަ

ނައްތާލުމަށް  ޝައްކު  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  )މިސާލަކަށް  އަމަލުކުރުމަކީވެސް  އެއާއެއްގޮތަށް  ބަދަލުވުމާއި،  ނިޝާންތަކަށް 

ދަތުރުކުރުމުގެ އަދި ކާކުކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވިކްޓިމުންގެ އަތަށް ދިނުން( ނިޝާންތަކުގެ ލިމިޓޭޝަނެކެވެ. މި ލިމިޓޭޝަންގެ 

އަލީގައި ތަފާތު އެކިއެކި ވައްތަރުތަކުގެ ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރުމުން އެއްވައްތަރެއްގެ ނިޝާންތަކަށް ބަރޯސާވުމަށްވުރެ އެކިއެކި 

ކުރުން  ޓްރެފިކް  ނިޝާންތަކަކީ  މި  މީގެއިތުރުން،  ލިބިގެންދާނެއެވެ.  މައުލޫމާތު  އިތުރު  ބެލުމުން  ނިޝާންތަކަށް  ތަފާތު 

ބޭނުމުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ވިކްޓިމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނެވެ.  ހެކިތަކެއް  ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

ވިކްޓިމަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންކަން ދިފާއުކުރުމަށް ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސާމްޕަލް ލިސްޓަކީ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޯކްލައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ވައްތަރުތައް ދެނެގަންނާނެ ނިޝާންތަކެވެ. އަދި މި ލިސްޓަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މި ލިސްޓަށް 

ބަލަންވާނީ މަތީގައިވާ ލިމިޓޭޝަންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ. މި ދެންނެވި މުއާހަދާގައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓަކީ 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނުގެ  ބާވަތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ފެނިފައިވާ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ނޫންކަމުން،  ލިސްޓެއް  ފުރިހަމަ  މުޅިން 

ނިޝާންތައްވެސް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ، މިތަނުގައި ‘މީހާ’ކަމަށް ބުނެވިފައިވާނީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް 

ބެލެވޭ ފަރާތަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރެފިކް ކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ނޑު އާންމު ނިޝާންތައް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ މައިގަ

ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ނިޝާންތައް ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނަކަށްވެސް ފެންނަން ހުރެދާނެއެވެ. ބައެއް ނިޝާންތަކަކީ 

ވިކްޓިމްއަށް  ޝައްކުކުރެވޭ  ނިޝާންތަކަކީ  އަނެއްބައި  އަދި  ނިޝާންތަކެވެ.  ދައްކައިދޭ  އަލާމާތްތައް  އެކްސްޕޮލޮއިޓޭޝަންގެ 

ޓްރެފިިކްކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވާ ބާރު ދައްކުވައިދޭ އަލާމާތްތަކެވެ.

މީހަކު ގަދަކަމުން/މަޖުބޫރުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ހާލަތަށް ގެނައުންް ނުވަތަ އެހާލަތުގައި ބެހެއްޓުން  •
ހާލަތުގު ޒާތު/ތަނާ ބެހޭގޮތުން މީހަކަށް އޮޅުވާލުން  •

މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތައް ނުވަތަ ގަޑިތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވުން  •
މީހަކުގެ ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ހާލަތަކީ ލާއިންސާނީ އަދި / ނުވަތަ ކަރާމާތްނަގާލާ ފަދަ ހާލަތަކަށްވުން  •
މީހާއަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަރުދަގަ ކޮންޓްރޯލްގެދަށުގައި/ ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކަށް އަދާޔާ ހިލާފަށް ބަރޯސާފެފައިވާ    •

މީހަކަށްވުން  

މީހާއަށް އަނިޔާވެރިވުން ނުވަތަ އަނިޔާ ކޮށްފާނެކަމަށް ބިރުދެއްކުން  •
މީހާހުރީ އޭނާގެ އުމުރާނުގުޅޭފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށްވުން  •

ވަކި ބާވަތްތަކުގެ އެކްސްޕްލޮއިތޭޝަންގެ ނިޝާންތައް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނިޝާންތަކަކީ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ބާވަތްތަކާ ގުޅުންހުންނަ ނިޝާންތަކެވެ. މުއާހަދާގައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ބާވަތްތަކަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ނޫންކަމުން، 

މަސައްކްތުގެ ތެރޭގައި ފެނިފައިވާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ނިޝާންތައްެސް ތިރީގައި ވާނެއެވެ.

36 އެންޓި ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ މެނުއަލް ފޯރ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް، ޔޫއެންއޯޑީސީ/ޔޫއެން.ޖީއައިއެފްޓީ. 2009, މޮޑިޔުލް 2 ބައްލަވާ. އިތުރަށް ނެޝަނަލް ރިފަރަލް 
މެކެނިޒަމްސް: އަ ޕްރެކްޓިކަލް ހޭންޑްބުކް، އޯއެސްސީއީ، 2004، ސަފްހާ 61

ޓިޕް: ހާލަތްތަކަށް ނިޝާންތައް ފޭރާންކުރުން 

ދިމާވާ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ބޭނުންތެރިވަނީ  އެންމެ  ލިސްޓް  ނިޝާންތަކުގެ 

ވަކިވަކި ހާލަތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުންނެވެ. އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތްތަކާ 

އެއްވަރަށް ނިޝާންތަކުގެ ލިސްޓުތަކުގެވެސް މުހިންމުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދައުލަތްތަކުން ނިޝާންތަކުގެ ލިސްޓުތައް 

އެބަދުވެސް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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އެހެން މީހުންގެ ހަށިވިއްކުމުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނާއި އެހެނިހެން ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން

ތާވަލު 1 )1.1ވަނަ ބައި(ގައިވާ ފަދައިން، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ އެންމެނަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނެއްނޫނެވެ. 
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނިޝާންތަކުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަންނަން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ: 

ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއް ނެތި ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަށް ނުވަތަ ވަކިވައްތަރެއްގެ ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށް     •
ކްލަޔަންޓް ކައިރީގައި މީހާއަށް ނޫނެކެޭ ނުބުވުން  

ސީދާ ކްލަޔަންޓްގެ ފަރާތުން މީހާއަށް ފައިސާ ނުލިބުން/ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތައް ނުވަތަ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ    • 
ފަރާތަށް ކްލަޔަންޓް ދޭ ފައިސާގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ލިބުން  

މީހާއަށް ވަކި ވައްތަރެއްގެ ޖިންސީ ހުރަހެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ގަދަބާރު ފޯރުވުްނ/މަޖުބޫރުކުރެވުން  •
ނޑުކަމުގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް މީހާއަށް ގަދަބާރު ފޯރުވުްނ/މަޖުބޫރުކުރެވުން ސިއްހީ/މާބަ  •

މީހާ އުމުރުން ހަގުވުން  •

ގުނަވަން ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ޓްރެފިކްކުރުން

ނޑުގެ ގުނަވަންތައް ނެގުމާއި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިންހުރި ނިޝާންތަކެވެ.  ތިރިގައިމިވާ ނިޝާންތަކަކީ ސިއްހީ ހާލަތްތަކުގައި ހަށިގަ

މި ނިޝާންތަކަކީ ސަގާފީ އަދި މުނާސަބީ ބޭނުމަށްޓަކައި ގުނަވަން ނެގުމާ އެހާ ގުޅުންހުރި ނިޝާންތަކެއްނޫނެވެ.

ގުނަވަން ނެގުމަށް އެއްބަސްވުމަށް މީހާއަށް ގަދަބާރު ފޯރުވުްނ/މަޖުބޫރުކުރެވުން  •
ގުނަވަން ނެގުމުގައި އެކުލެވޭ އިހުރާޢަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ިލބެންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މީހާއަށް އޮޅުވާލުން  •

ގުވަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނެ ވަގުތާއި ތަނެެއްގެ މައުލޫމާތު މީހާއަށް ލިބިފައިނެތުން  •
ގުނަވަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނެ ގޮތަކާއި އެކަމުގައިވާ ރިސްކްތަށް މީހާއަށް ނޭގުން  •

ގުނަވަން ގަތުމުގައި ތިންވަނަ ފަރާތެއް ބައިވެރިވުން  •
ގުނަވަން ލިބޭ ފަރާތް، ގުނަވަން ދޭ ފަރާތާއެކު ބޭރު ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިޝާރާތްތަކެއް ލިބުން  •

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ގުލާންކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޓްރެފިކްކުރުން

މީހާއަށް މިބެނީ ވަރަށް ދަށު ފެންވަރުގެ/އެކަށީގެންނުވާ ފެންވަރުގެ ކެއުން އަދި ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބޭ ކަމުގެ     •
ނޑުން ފެނުން އަލާމާތްތައް ހަށިގަ  

އިންތިހާއަށް ގިނަ ވަގުތު މީހާ މަސައްކަތުގައި އުޅުން  •
މީހާއަށް ޕްރައިވެޓް ތަނެއް ނުތުން، ނުވަތަ ލިބިފައިހުރި ޕްރައިވެޓް ތަންކޮޅަކީ އެކަށިގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަތަނަކަށްވުން  •
މީހާ ހުންނަނީ ވަކި ތަނެއްގައި ބަންދުވެފައި ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތި،  އަދި/ނުވަތަ    •

ވަޒީފާދިން ފަރާތާއެކު މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ކަން  

މީހާއށް މަލާލާތައި، ފުރައްސާރައާއި، ބިރުދެއްކުމާއި އަނިޔާއާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން  •
ވަޒީފާދިން ކަމުގެ ފީއެއް މީހާ ދައްކަންޖެހުން  •

މީހާއަކީ އުމުރު ހަމަނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވުން  •

ގަދަބާރުން، މީހެއްގެ ދަށުވެގެން ހުރުމަށް ނުވަތަ އުމުރު ހަމަނުވަނީސް ކައިވެނިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޓްރެފިކް ކުރުން

ކައިވެނި ހަމަޖެއްސުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެހެން ހަދިޔާ ދީފައިވުން  •
ކައިވެނި ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރީ ކައިވެނި ކުރާފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ބަޔަކަންވުން. އެއީ    •

އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނުވަތަ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ނަމަވެސް.  

ބުރަ މަސައްކަތް، ގޭތެރޭގެ ގުލާމުކަން ނުވަތަ ޖިންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ހާލަތްތަކާ މީހާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން  •
ވަރޖިނިޓީ ޓެސްޓް ކުރުން/ ކުރަންޖެހުން  •

މީހާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް މަޖްބޫރުކުރެވިގެން ކައިވެނު ކުރުން  •
މީހާގެ ފަރާތަުން ޑިޕްރެޝަން، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާކުރުން، އިޖްތިމާއީ އެކަހެރިކަން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި    •

ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ އަލާމާތް ފެނުން  

އާއިލީ ހަމަނުޖެހުމާއި، އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ގޯނާގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ހުރުން  •
މީހާއަކީ އުމުރު ހަމަނުވާ ކުޑަކުއްޖަކަށްވުން  •

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
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24 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ސަލާންޖެހުމާއި ކުށުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގައި މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން

ވަކި މިންވަރަކަށް ވައްކަން ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ފައިސާ ނުހޯދައިފިނަމަ މީހާއަށް އަދަބުލިބުން  •
އެއްފަދަ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ބަޔަކާއެކި މީހާ ދިރިއުޅުން  •

ހިންގާ އަމަލުގެ ބޭނުން ނުވަތަ އެކަމަކީ ކިހާ ބޮޑު ކުށެއްކަން މީހާއަށް ނޭގުން  •
އުމުރު ހަމަނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ އުމުރުން ދޮށީ އުމުރެގެ މީހެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށް މީހާވުން  •

ަތީގައިވާ ނިޝާންތަކަކީ ވަކި ބާވަތެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނަކާ ގުޅުން ހުރި ނިޝާންތަކެވެ. އެ ނިޝާންތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި 

މިދަންނަވާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނަކާވެސް ގުޅުން ހުރި ނިޝާންތައްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ޓްރެފިކް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ‘ވަސީލަތްތައް’ ބޭނުންކުރުން

ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބުނެފައިވާ ‘ވަސީލަތް’ތަކަކީ )ނުވަތަ ‘މީންސް’(، ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ނިޝާންތަކެވެ. 

މުއާހަދާގެ ދަށުން ‘ވަސީލަތްތައް’ ބޭނުންކުރުން އެއީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި )ވިކްޓިމުންނަކީ ޚުޑަކުދިންނަށްވާ( ކޮންމެހެން 

ގުޅޭ  އެއާ  ނުވަތަ  ކުރުން  ޓްރެފިކް  ބޭނުންކުރުމަކީ  ‘ވަސީލަތްތައް’  އެ  ނުވިނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ކަމެއް  ފެންނަންޖެހޭ 

ބަދަލުކުރުމާއި،  އުފުލުމާއި  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ރެކްރޫޓްކުރުން،  ކަމަކަށްވެދާނެއެވެ.  ދައްކުވައިދޭ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

ޓްރާންސްފަރކުރުން، ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ މީހަކު ގެންގުޅުންފަދަ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފާނެއެވެ. މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން މަރުހަލާއެއްގައި ވިކްޓިމް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

ތެރޭގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނަކަށް ވިކްޓިމް ކުރިމަތިކުރުވުމަށް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފާނެއެވެ. ބައެއް 

‘ވަސީލަތްތަކަކީ’ ދެނެގަތުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް )މިސާލަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން(، ބައެއް ފަހަރު 

‘ވަސީލަތްތަކަކީ’ ނުސީދާ އަދި ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫ ކަންކަމެވެ. )މިސާލަކަށް ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

ނުވަތަ ނާޒުކު ހާލަތެއް ނުހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން(.

ނޑައެޅުމަށް. ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ނިޝާންތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ.  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ އެހެން ބައިތައް ކަ

މިނޫން އެހެން އިތުރު ނިޝާންތައްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ:

ބިރުދެއްކުން

މީހާއަށް )ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް( ބިރުދެއްކުން  •
މީހާއަށް )ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް( ގަދަބާރާއެކު ބިރުދެއްކުން  •

އިންތިހާއަށް ފެންވަރު ދަށް ދިއިރުޅުމުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން މީހާއަށް ބިރުދެއްކުން  •
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ބުނެ މީހާއަށް ބިރުދެއްކުން  •

މީހާއަށް ގަދަބާރާއެކު ބިރުދެއްކުން  •

ގަދަބާރު ބޭނުންކުރުން

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް މީހާ ކިބައިން ފެނުން  •
ނޑީގެ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ނިޝާންތައް މީހާ ކިބައިން ފެނުން ސިކު  •

ޖިންސީ އަނިޔާ  އަދި/ ނުވަތަ ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މީހާ ކިބައިން ފެނުން  •

ހުރި  ދެނެގަތުމުގައި  ވިކްޓިމުން  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރެވޭ  ހަރަކާތްތަކަށް  ކުށުގެ 

ގޮންޖެހުންތައް

ބަދަލުގައި  ވިކްޓިމުންގެ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  މީހުންނަކީ  އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރެވޭ  ހަރަކާތްތަކަށް  ކުށުގެ 

ކުށްވެރިން ގެ ގޮތުގައި ފާހަކަކުރވިދާނެއެވެ. މިކަން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި 

ގެންގުޅޭ  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  ޓްރެފިކް  ބެހެއްޓުމަށް  މީހާ  ހާލަތެއްގައި  ކުރެވޭފަދަ  އެކްސްޕްލޮއިޓް 

މުހިންމު  އެއީ  ރުހުން/ނުރުހުން  ވިކްޓިމްގެ  އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގައި  އަދި  ދެނެގަނެ  ‘ވަސީލަތްތައް’ 

ކަމެއް ނޫންކަން އެނގޭ ވަރުގެ ޓްރެއިނިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
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މަޖުބޫރުކުރުވުން

އާއިލީ ނުވަތަ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން  •
މީހާގެ ކުށުގެ ތާރީޙެއް ހުރުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހާއާ ބެހޭގޮތުން އެނގުން  •

މީހާއަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފް ހިޖުރަކުރުމުގެ ސްޓޭޓަސްއެއް ހުރި މީހަކަށްވުން އަދި/ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި    •
ނުހިމެނޭ މީހަކަށްވުން  

މީހާގެ ލިޔެކިޔުންތައް، ފައިސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން އަމިއްލަ ތަކެތި ނައްތާލާފައިވުން  •
އިންސާފްވެރިނޫން ދަރަނީގެ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް މީހާ ވެއްޓިފައި ހުރުން  •

މީހާއަކީ އެކަހެރިކުރެވިފައި، ބަންދުކުރެވިފައި އަދި /ނުވަތަ ފާރަލެވިފައިވާ ނުވަތަ ސުޕްރވައިޒްކުރެވޭ މީހަކަށްވުން  •
މީހާގެ ސަގާފީ ނުވަތަ ދީނީ ގަބޫލުކުރުންތައް ބަދަލުކުރުން  •

މަޖުބޫރުކުރުވުން

ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ފްރޯޑް/އޮޅުވާލުން )ދޮގު، ހަގީގަތާ ހިލާފް، ފުރިހަމަނޫން ނުވަތަ އޮޅުވާލާފަދަ މައުލޫމާތު(:

މީހާގެ ހިޖުރަކުރުމުގެ މަރުހަލާނުވަތަ ލަފާކުރުންތައް )މަންޒިލްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް(  •
މީހާ ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ހާލަތްތައް  •

މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހާލަތްތައް )ވައްތަރު، މުސާރަ، އިނާޔަތް، އާމްދަނީ ހިމެނޭ(  •
މީހާއަށް ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުޅުވިފައިހުރުން  •

މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނުވަތަ ގެދޮރުގެ ހާލަތު  •
މީހާގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިޖުރަކުރުމުގެ، މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަން  •

މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނުތަކާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމާއި އުޅުން ހުންނަ ގޮތް  •
އާއިލާއާ އަލުން ގުޅުމަށް، ކައިވެނިކުރުމަށް ނުވަތަ އެޑޮޕްޓް ކުރުމަށް މީހާއަށްހުރި ފުރުސަތުތައް  •

:37 ގޯނާގެ ތެރެއިން ބާރުގެ ބޭނުން ނުހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައިހުރުން

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރާ މީހާއާ/ވަޒީފާދިން ފަރާތާ/އާއިލީ މެންބަރަކަށް    •
ބަރޯސާވުން  

އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރާ މީހާއާ/ވަޒީފާދިން ފަރާތާ/އާއިލީ މެންބަރަކާއެކު މީހާ އޮންނަ ލޯބީގެ ނުވަތަ އިމޯޝަނަލް ގުޅުން  •
މީހާގެ ހިޖުރަކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި/ނުވަތަ ހާލަތު  •

މީހާގެ އިޖުތިމާއީ، ސަގާފީ ނުވަތަ ދައްކާ ބަހުގެ ގޮތުން އެކަހެރިވުން  •
މީހާ ވަޒީފާ އަދާނުކުރުން ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަން  •
ނޑީގެ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މީހާގެ ސިކު  •

މީހާގެ އުމުރު )ޅަ ނުވަތަ މުސްކުޅި( ޖިންސް، ޖެންޑަރ، ސެކްޝުއަލް އޮރިއެންޓޭޝަން، ގައުމު، ނަސްލު ނުވަތަ    •
މުޖްތަމަޢު، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  

މީހާގެ އިގްތިސާދީ ނުވަތަ ދީނީގަބޫލުކުރުންތައް، އާންމުކޮށް ކުރާ ކަންތައްތައް )ރިޗުއަލްސް ނުވަތަ ޕްރެކްޓިސްތައް(  •
ރަލަށް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހާ ބަރޯސާވެފައިވުން  •

އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ އިނާޔަތް ލިބުން ނިވަތަ ދިނުން:

ފީ، ކައިވެނީގެ ރަން ނުވަތަ ހަދިޔާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދީގެން މީހާ ވަކި ހާލަތެއްގައި ބެހެއްޓިން  •

37 އެބިއުޒް އޮފް އަ ޕޮޒިޝަން އޮފް ވަލްނަރަބިލިޓީ އެންޑް އަދަރ ‘މީންސް’ ވިދިން ދަ ޑެފިނިޝަން އޮފް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، ޔޫއެންއޯޑީސީ، 2012 އަދި ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު 
ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، އެސްޕެޝަލީ ވިމިން އެންޑް ޗިލްޑްރަން، ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް 

ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯރގަނައިޒްޑް ކްރައިމް، ޔޫއެންއޯޑީސީ 2012 ގައިވާ ގައިޑަންސް ނޯޓް އޮން “އެބިއުޒް އޮފް އަ ޕޮޒިޝަން އޮފް ވަލްނަރަބިލިޓީ” އެޒް އަ މީންސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ 

އިން ޕަރސަންސް ބައްލަވާ.

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
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26 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މީހާ އެހެން ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރާގޮތްތަކާއި، ވަންނަ ގޮތްތަކާއި ދެމިހުންނަގޮތްތައް

މީހާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، މީހާ އެހެން ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރާގޮތްތަކާއި، 

ވަންނަ ގޮތްތަކާއި ދެމިހުންނަގޮތްތަކުން ވިކްޓިމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ:

މީހާގެ ދަތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ކާކުން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންގުޅެނީ/ހުށަހަޅަނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން  •
ރެކްރޫޓްކުރާ އަދި/ނުވަތަ ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާ އަދި/ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރެވިފައިނުވާ    •

އަދި/ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ އަތުން ބޮޑެތި ފީތަކެއް ނަގާ ބަޔަކަށްވުން  

ގައުމަކަށް ވަނުމުގެ ވިސާއަކީ އަދި/ނުވަތަ  ދަތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުކަމަށް ބުނާ ކަމަކީ އެހެން މައުލޫމާތުތަކާ    •
)މިސާލަކަށް ހުރުމުގެ މުއްދަތާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތުން، ދަތުރުކުރާ ފަރާތުގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތު ނުވަތަ    

އެމީހާގެ ޕްރޮފެޝަންކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތް( ނުގުޅޭ އެއްޗަކަށްވުން   

މީހާގެ ލަގެޖްތައް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާ އެއްގޮތަނޫންކަން )މިސާލަކަށް ލަގެޖްގެ ފެންވަރާއި ވައްތަރުތައް،    •
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިގު މުއްދަތަށްވުރެ ކުޑަ ލަގެޖެއް، ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިގު މުއްދަތަށްވުރެ ބޮޑު ލަގެޖެއް(  

މީހާ ދަތުރުކުރަނީ ނުދަންނަ މީހުންގެ ގުރޫޕަކާއެކުކަން  •
މީހާ އަތުގައި ސައްހަނޫން އައިޑެންޓިޓީ، މަސައްކަތް އަދި/ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ލިޔެކިޔުންތައް އަދި/    •

ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ މީހާ ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުތައް ސައްހަނުވުން  

ދަތުރުކުރާ މަގ ު، މަންޒިލް ނުވަތަ މަގްސަދާބެހޭގޮތުން އޮޅުން  •
ހުއްދަނޫން ހުޖުރަ/ ރައްވެހިކަމުގެ ސްޓޭޓަސްއެއްގައި މީހާ ހުރުން )ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމުގެ    •

ސަބަބުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން(  

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތު

ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ވިކްޓިމުންނަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް 

ކަމުގައި  ވިކްޓިމެއް  ތިމާއަމިއްލައަށް  ވިކްޓިމުންނަކީ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އެހެންނަމަވެސް،  ބައެކެވެ.  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ 

ގަބޫލުކުރެވޭ ބައެއްނޫނެވެ. އަދި، އޭނާ ހުރި ހާލަތަށް ހިތްހަމަޖެހުން ދައްކާ ބައެކެވެ.38 އޭނާގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް 
އެހެން މީހުންނަށް ވިސްނަދޭން މަސައްކަތްކުރާކަމީ ޓްރެފިކް ކުރާކުރުމަކީ މީހާގެ ވިސްނުމާ ޓްރެފިކް ކުރާ މީހާ ކުޅެފައިވާކަމުގެ 

ދަލީލަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ނަފްސާނީ ހާލަތާއި މީހާގެ އުޅުމުން ފެންނަ ނިޝާންތައް

މީހާ ފެންނަނީ ހާސްވެފައި، މާޔޫސްވެފައި، ކިޔަމެންތެރިކޮށް، ބިރުވެތިވެފައި، ކަންބޮޑުވެފައި، ޝައްކާއި ވަހުމުގެ    •
ތެރޭގައި  

އެހެންމީހުންނާ ކަޅި ހަމަކޮށް ނުބެލުން  •
ނޑުގެ އަނިޔާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންނުވުން ހަށިގަ  •

އިހާނެތިކޮށް ހިތާފައިވާ ކަމުގެ އަދި/ނުވަތަ އިހުމާލުގެ ޖިސްމާނީ ނިޝާންތައް:

މީހާގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް ފެނުން  •
ބަނގުރަލަށް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެވިހިފައިވާކަން/ބަރޯސާވެފައިވާކަން/ބޭނުންކުރާކަމުގެ ނިޝާންތައް މީހާގެ    •

ކިބައިން ފެނުން  

ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބޭކަމުގެ ނުވަތަ ކާބޯތަކެއްޗާއި.، ފެނާއި، ނިދުމާއި، ސިއްހީ ފަރުވާ ނުވަތަ އެފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ    • 
އެހެން ބޭނުމެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ ހާލަތެއްގެ ނިޝާންތައް މީހާގެ    

ކިބައިން ފެނުން  

ފެން އަދި/ނުވަތަ ސާފުތާހިރުވުމުގެ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ    • 
ނިޝާންތައް މީހާގެ ކިބައިން ފެނުން  

38 ސެކްޝަން 2.2 ބައްލަވާ
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ވިކްޓިމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އަދި/ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ހާލަތު

ދިރިއުޅޭ އަދި/ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާތަނުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭ ނިޝާންތަކަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމާ 

ގުޅޭ ނިޝާންތަކެވެ. ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކާއި  ހާލަތްތަކުގައި ފެނިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

ހަށިވިއްކކުމުގެ ވިޔަފާރިއާއި، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުޑަކުދިން ބެލުމާއި، ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއާއި، ދުވަސްވީ 

މަސްވެރިކަމާއި،  ފޮރެސްޓްރީއާއި،  އިމާރާތްކުރުމާއި،  މެހުމާންދާރީއާއި،  މުނިފޫހިފިލުވުމާއި،  ކުޅިވަރާއި،  ބެލުމާއި،  މީހުން 

ނޑުވެރިކަމާއި އަދި ޓެކްސްޓައިލް އިންޑަސްޓްރީ ހިމެނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ ނިޝާންތަކަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ  މައިނިންގއާއި، ދަ

ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދި/ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކާ ގުޅޭ ނިޝާންތަކެވެ.

މުސާރައާއި އެއްބަސްވުންތައް:

މުސާރައާއި އާމްދަނީ އަމިއްލަ އަތުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަދި/ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް މީހާއަށް    •
މަނާ ކުރެވިފައިވުން  

މީހާ ކުރާ މަސައްކަތައް ވަރަށް ކުޑަ ފައިސާއެއް ލިބުން ނުވަތަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބުން ނުވަތަ     •
މުސާރަލިބުން ލަސްވުން  

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ )މިނިމަމް ވޭޖް( ދަށް ނުވަތަ ދޭނެކަމަށް   އެންމެ ދަށް އުޖޫރަ ކަމަށް އެގައުމެއްގައި ކަ  •
ކުރިން ބުނެފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށް އުޖޫރައެއް މީހާއަށް ލިބުން  

ނޑުން. އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދިން ފަރާތައް/ ރެކްރޫޓްމަންޓް    މީހާގެ މުސާރައިން އިންތިހާ ބޮޑު އަދަދުތައް ކެ  •
އޭޖެންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި  

ގާނޫނީގޮތުން އެމީހާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިނާޔަތްތަކުން މަހްރޫމްކުރުން  •
އެއްބަސްވުމެއްގައި މީހާ ސޮއި ނުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ކަންކަމަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުން  •

އެ ގައުމަކަށް އާދެވުމާއެކު އަދި/ނުވަތަ ވަޒީފާ ފެށުމާއެކު އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަންޖެހުން   •
ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރަދޭކަމުގެ ހެކި ދެއްކެން ނެތުން  •

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލާ، ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި އަދި/ނުވަތަ އިނާޔަތެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  •

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ސިއްހަތާއި ސަލާމާތްތެރިކަން

އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކާއި ތަކެތި މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުން، ނުވަތަ     •
އެތަކެތި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދީފައިނުވުން  

މީހާއަށް ސިއްހީ ފައުވާގެ ފުރުސަތުން މަހްރޫމްވެފައިވުން  •
އިންތިހާއަށް ގިނަ ވަގުތު ނުވަތަ ނުގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުން  •
ވަރަށް ކުޑަ ހުސްވަގުތު ލިބުން ނުވަތަ އެއްވެސް ހުސްވަގުތެއް ނުލިބުން  •

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކެރުވުމުގެ ސަބަބުން މީހާއަށް އަދަބު ލިބުން/ޖޫރީމަނާވުން ކަ  •

ތަންތަނަށް ދިޔުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރުން އަދި ވަރަށް ދަށްފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރުން

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއްގައި    •
ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިކަމުގެ ނިޝާންތައް މީހާގެ ކިބައިގައި ފެންނަން ހުރުން )މިސާލަކަށް: ބައްދުކުރެވިފައި/ތޭރި    

ޖަހާފައިވާ ކުޑަދޮރު، ބޭރުން ތަޅުލާފައި ހުންނަ ދޮރު، ކަށިނަރު އަޅާފައި، ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ބަހައްޓާފައި(  

މީހާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ނިދުން  •
މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކަށް މީހާ މަހްރޫމްކުރެވިފައިވުން  •

މީހާގެ ދަތުރުކުރުމުގެ/ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީހާގެ އަތުގައި ނެތުން އަދި/ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިން     •
ފަރާތުން  ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާފައިވުން   

39 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، މެޓްރިކްސް އޮފް ރިޒޯޒަސް ބައްލަވާ 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
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28 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަކީ އަސްލު ވިކްޓިމުންކަމަށް ބަލައިގަނެވި އެގޮތަށް 

އަމަލުކުރާ ޕްރިޒަމްޝަން އެއް ތައާރަފްކުރުން: ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުގައި މި 

ކަމުގައި އުޅޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ވަކި މީހަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، 

ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެމީހަކީ ވިކްޓިމެއްކަމަށް 

ބަލައިގަތުމުގެ ޕްރިޒަމްޝަން އެއް ބޭއްވުމުގެ ބާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 



މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުށްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން: މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ވިކްޓިމުންކަމަށް ނުބެލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކުށެއްގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ވެދާނެތީ، 

އެފަދަ ފަރާތަކަށްވެސް، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅުން ހުންނަ އެހެން  ދެނެގަތުމަށް ކަ

ކުށްތަކުގެ ބާވަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ދީ، އެކަންކަމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 



އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ދެނެގަތުން:  ފަރާތްތައް  ބެލެވޭ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ނާޒުކު 

ފެށްޓުމުގެ ކުރިން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުން ނުހަނު އުނދަގޫވެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމަށް 

ފަސާހެ ހަލަތެއްގައި ތިބޭ ނާޒުކު މީހުންގެ ތެރެއިން ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވިދާނެ މީހުން ދެނެގަނެ، 

ކޮށްދީފައި  މަގުފަހި  ސިޔާސަތުތަކުގައި  ދައުލަތްތަކުން،  ދިނުމަށް،  އެހީތެރިކަން  މީހުންނަށް  އެ 

މީހުންވެސް  މައިގްރަންޓް  އެތެރެކޮށްފައިވާ  ވަގަށް  ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެ  މިފަދަ  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ހިމެނެއެވެ. 



އޮތްގޮތަށްވުރެ  ހާލަތް  އަޅުވެތިކަމުގެ  ނޑައަޅައިދެނީ،  ކަ އަޅުވެތިކަން  ދެނެގަތުން:  އަޅުވެތިކުރުން 

އަޅުވެތިކުރާ ފަރާތާއި ވިކްޓިމާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމެވެ. އަޅުވެތިކަމުގެ ހާލަތުގައި، ވިކްޓިމަކު އަރާމާއެކު 

ދިރިއުޅެފާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެނގެންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނައަށް ޒާތީ އަސާސީ 

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ނޯންނާނެއެވެ.



ޑެޓް ބޮންޑޭޖް ދެނެގަތުން: ޑެޓް ބޮންޑޭޖަކީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން އާންމުކޮށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

ނޑަނޭޅޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް  ތަޖުރިބާއެކެވެ. އެ ދަރަންޏެއްގެ މިންވަރު ކަ

އެ ދަރެންޏެއް ޚަލާސް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ދަރަނި، މިއީ ޑެޓް ބޮންޑޭޖްގެ ހާލަތެއްގައި ވާކަން 

ފުޅާކޮށެވެ.  ވަރަށް  މާނަކުރަނީ  ބޮންޑޭޖް  ޑެޓް  ގައުމުތަކުގައި،  ގިނަ  ވަރަށް  ދެނެގަނެވިދާނެގޮތެކެވެ. 

ހާލާތްތަކުގައި  އެކްސްޕްލޮއިޓިވް  ނުވަތަ  ނެގޭ  ފާއިދާ  ނާޖާއިޒު  އަދާކުރުމަށް  ދަރަންޏެއް  އެގޮތުން، 

ޚިދުމަތް ދިނުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 



ގަދަކަމުން ކުރުވާ ކައިވެނި ދެނެގަތުން: އަޅުވެތިކަމާ ބެހޭ ސަޕްލިމެންޓަރީ މުއާހަދާގެ ދަށުން ގަދަކަމުން 

ކައިވެނިކުރުން ހަވާލާދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ކަމަށްވިއަސް، އެ މުއާހަދާ ތަންފީޒުވުމުގެ 

ފަހުން، ފިރިހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރެވޭ ކަން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 

އަދި  ޖިންސަކަށް  ހުރިހާ  ގާނޫނުތައް  ގުޅޭ  ކަމާ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،  ކައިވެނިކުރުން  ގަދަކަމުން 

ވިކްޓިމުންތަކަށް ހަމަހަމައަށް ހިންގުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.



ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އަށް ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ދެނެގަތުން: ކުޑަކުދިން ނުވަތަ ތުއްތުކުދިން 

ނޑައެޅުމުގައި، ވިއްކުމަށްފަހު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ހިނގާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭތީ، މި  ވިއްކުން ކަ

އިންތިޒާމުތައްވެސް  ވިޔަފާރީގެ ސަރޮގެސީ  ވިއްކުމާއި،  ކުރުމަށް  އެޑޮޕްޓް  ކުދިން  ދަށުން  މަފްހޫމުގެ 

ހިމެނުމަށް ގައުމުތަކުން ބަލަންވާނެއެވެ. 



4 ވަނަ ބައި:
ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ ޓިޕްސްގެ ހުލާސާ
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ނޑައެޅުން:  ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ދެނެގަތަމުގައި ބަލަންވީ ކޮން ނިޝާންތަކަކަށްތޯ ކަ

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް، އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިޖާބަދޭން ތިބޭ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކުން  ދެނެގަތުގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުން ފެންނަ ނިޝާންތަކާ 

އެހީތެރިކަމާއި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ދައުލަތްތަކުން  ފަރާތްތަކަށް،  އެ  މައުލޫމާތު  ތަފްސީލީ  ބެހޭ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި 3.3 ވަނަ ބައިގައި ހުށަހަޅާދީފައިވަނީ، ތަފްސީލީ އަދި ވަކިވަކި 
ނޑެކެވެ.  ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މިންގަ ނިޝާންތައް ކަ



ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަފާނެތީ އާއި ތިބި ގައުމުން ބޭރުކޮށްލަފާނެތީ ހުންނަ ކަންބޮޑުވުންތައް 

ބަންދުގައި  ހައްޔަރުކޮށް  ހިތްވަރުދިނުން:  ގުޅުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ވިކްޓިމުން  ހައްލުކޮށް، 

ގުޅިގެން  ޓްރެފިކްކުރުމާ  ހައްލުކުރުމަށް،  ބިރުތައް  އޮންނަ  ވިކްޓިމުންނަށް  ބަހައްޓަފާނެކަމަށް 

އަރައިގަނެފައިވާ ކުށްތަކަށް އެމީހުން ކުށްވެރިނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭ ކުށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގައުމުން ބޭރުކޮށްފާނެކަމަށް އޮންނަ ބިރު 

ވިކްޓިމުންނަށް  ހުރުމަށް  ގައުމުގައި  އެ  ލިބިދިނުމަށް،  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ހައްލުކުރުމަށް، 

ވިސާގެ މަގުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. 



ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ވިކްޓިމުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދީގެން، ވިކްޓިމުން 

ގުޅުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން: ވިކްޓިމުންނާއި ހެކިންނާއި އެފަރާތަކުގެ އާއިލާތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ 

މަތިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގައުމުތަކުން ވިސްނަންވާނެއެވެ. ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިބީ އެހެން ގައުމެއްގައި ނަމަ، އެ ގައުމެއްގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ރިސްކު އޮންނަ 

މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ވިސާއާއި އިމިގްރޭޝަންގެ މަގުތައް އޮންނަންވާނެއެވެ. 



ވިކްޓިމުންގެ  ހިތްވަރުދިނުން:  ގުޅުމަށް  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  ވިކްޓިމުން  ރައްކާތެރިކޮށްދީ،  ލަދުން 

ހެދުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް  ގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ރައްކާތެރިކަން  ރައްކާތެރިކޮށްދީގެންނާއި،  މައުލޫމާތު 

ދިމާވާ ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަށް، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކޮމިއުނިޓީތަކާއި ވިކްޓިމުންނާ 

އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން، ވިކްޓިމުން 

މަލާމާތާއި ލަދާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ކަމަށް އޮންނަ ބިރު ދައުލަތްތަކުން ހައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  



ހޭލުންތެރިކަން  އާންމުންގެ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  ދެނެގަތުމުގެ  ވިކްޓިމުން 

އިތުރުކުރުން: މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިންތަކަށް 

ކަންކަން  މިދަންނަވާ  ބައިވެރިންނަށް  ކެމްޕޭންތަކަކީ  މިފަދަ  ދޭންވާނެއެވެ.  ދައުލަތުން  އެއްބާރުލުން 

އޮޅުންފިލުވައިދޭ ކެމްޕޭނަކަށް ވާނެޖެހޭނެއެވެ. )ހ( މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަންތައް 

ބަލާބެލުމަށް ފެންނާނެގޮތް. )ށ( ފަރުދުންނަށް އެޅިދާނެ ވަކިވަކި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގައި އެކުލެވޭ ކަންތައްތައް )މިސާލަކަށް ހޮޓްލައިންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް(.



ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ  ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން: ވިކްޓިމުން 

ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކާއި ކަމާގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ 

އިޖުރާޢަތްތައް  ތަންފީޒީ  ގައިޑްލައިންތަކާއި،  ސާފު  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ސާފުކޮށް  ޒިންމާތައް 

ތައާރަފްކުރަންވާނެއެވެ. 



ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނާ ދިމާވެދާނެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ ތަމްރީން ދިނުން: 

ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ސަފުގައި  އިސް  އެންމެ  ދެނެގަތުމުގައި  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނޫސްވެރިންނާއި،  ޓީޗަރުންނާއި،  މުހިންމުކަމެކެވެ.  ބެހެއްޓުމަކީ  ހާއްސަކަމެއް  ދިނުމަށް  ތަމްރީން 

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، 

އަދި އެނޫނަސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނާ ދިމާވެދާނެފަދަ މުޖްތަމަޢުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 

ތަމްރީން ދިނުމަށް ވިސްނުންތެރިކަމެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި ތަމްރީންތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މީހާއަކީ 

ވިކްޓިމެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ނިޝާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
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30 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޓްރެފިކް  ވަރުގަދަކުރުން:  ދެނެގަތުން  ކުޑަކުދިން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ވިކްޓިމުންގެ  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް 

ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ވެދާނެ ކުޑަކުދިން އަވަހަށް ދެނެގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތްތައް ތަންންފީޒުކޮށް، އަދި 

ކުޑަކުދިންނަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް ޙާއްސަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިކަންކުރަންވާނީ 

މިދަންނަވާ ދެކަންތައް އެކުލެވިގެންވާ ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ:

ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން  •
ވިކްޓިމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން  •



ވިކްޓިމްއާ ގުޅުންހުންނަ ކަންކަމަށް ސެންސިޓިވް އިންޓަރވިއު ޓެކްނީކްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން: 

ކަންކަމަށް  ސަގާފީ  އުމުރާއި  ޖެންޑަރއާއި  ބަހާއި  ދެކެވޭ  ވާހަކަ  ފަރާތްތަކަކީ  ކުރާ  އިންޓަރވިއު 

ފަރާތް  ކުރެވޭ  ޔަގީންކުރަންވާނެއެވއިންޓަވިއު  ބައެއްކަމަށް  ލިބިގެންވާ  ގާބިލިކަން  ވިސްނުމުގެ 

ބޭނުންވާކަންކާއި އެކަންކަމަށް ތަންދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ެ. ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެފަރާތާ 

މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ. 



ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތްތަކުން ހިމާޔަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ 

ބެލޭވެނެ  ކަމަށް  ރެފިއުޖީއެއް  މީހާއަކީ  ނުވަތަ  އެދިފައި  ހިމާޔަތަށް  މީހަކު  ކަށަވަރުކުރުން:  ކަން 

ސަބަބުތަކެއް ވާނަމަ އެމީހަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދައުލަތްތަކުން އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ 

ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.



ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތްތަކުން ހިމާޔަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަށް ކަމާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކާ 

މީހާއަކީ  ނުވަތަ  ވާނަމަ  އެދިފައި  ހިމާޔަތަށް  މީހަކު  ކަށަވަރުކުރުން:  ކަން  ހުއްދަދެވޭ  ހަވާލުކުރުމަށް 

ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ބެލޭވެނެ ސަބަބުތަކެއް ވާނަމަ އެމީހަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދައުލަތްތަކުން 

އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.



ނިޝާންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ވިސްނުން: ވަކި ބާވަތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ވިކްޓިމުން 

ކުރުމަށް  ވަޒަން  ނިޝާންތައް  އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކަށް  އޮންނަ  ޒިންމާ  ދެނެގަތުމުގެ 

ގައުމުތަކުން ވިސްނަންވާނެއެވެ. އައިއެލްއޯއާއި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ ކޮންމެ 

ނިޝާނަކީވެސް ބުރަދަންބޮޑު މެދުމިނުގެ ބުރަދަން ހުންނަ، ނުވަތަ ބުރަދަންދަށް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  

ބެލުމެވެ.  އެގޮތުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ފެންނަ އެންމެ ނިޝާނަކީވެސް ބުރަދަން ބޮޑު ނިޝާނެއް 

ކަމަށް ބަލައި، ބޮޑު މީހެއް ނަމަ ހަމަ އެ ނިޝާން މެދުމިނުގެ ބުރަދަން ހުންނަ ނިޝާނެއް ކަމަށް 

އެންމެ ނިޝާނަކީވެސް  ހާލަތެއްގައި،  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ޖިންސީ  އެހެންމެ،  ހަމަ  ބެލިދާނެއެވެ. 

އެންމެ  އެކްސްޕްލޮައިޓޭޝަންގައި،  ކުރުވުމުގެ  މަސައްކަތް  ބަލައި،  ކަމަށް  ނިޝާނެއް  ބޮޑު  ބުރަދަން 

ނިޝާނަކީ ބުރަދަން ކުޑަ ނިޝާނެއް ކަމަށް ބެލި ދާނެއެވެ.  



ކަމާބެހޭ  ބޭނުންތެރިވަނީ  އެންމެ  ލިސްޓް  ނިޝާންތަކުގެ  ފޭރާންކުރުން:  ނިޝާންތައް  ހާލަތްތަކަށް 

ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.  ހާލަތްތަކަށް  ވަކިވަކި  ދިމާވާ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަށް 

އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތްތަކާ އެއްވަރަށް ނިޝާންތަކުގެ 

ލިސްޓުތައް  ނިޝާންތަކުގެ  ދައުލަތްތަކުން  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  މުހިންމުކަން  ލިސްޓުތަކުގެވެސް 

އެބަދުވެސް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.



ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް



+66 2 676 7337          +66 2 343 9477 
info@rso.baliprocess.net

ގުޅަންވީ ފަރާތް

ރީޖަނަލް ސަޕޯޓް އޮފިސް – ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް

ރަޖަނަކާރން ބިލްޑިންގ )27ވަނަ ފަންގިފިލާ(
3 ސައުތް ސަތޯން ރޯޑް، ސަތޯން ބެންގކޮކް 10102، ތައިލެންޑް

ފޯން ނަންބަރު:             ފެކްސް 

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް



http://www.baliprocess.net

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް

އޮން ޕީޕްލް ސްމަގްލިންގ، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެންޑް 

ރިލޭޑެޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް


