
ނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ފަރާތްތަކުގެ ފަށައިގަތުމުގެ ގައިޑް

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ސިޔާސަތުތައް ކަ

ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް

އޮން ޕީޕްލް ސްމަގްލިންގ، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެންޑް 

ރިލޭޑެޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމް



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: 

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



މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
iiii
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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 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 48 ގައުމަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އިތުރު 

އެތައް ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެޖެންސީތަކުން އޮބްޒާރވަރުންގެ ގޮތުގައިަ 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
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ބަސްތަކުގެ ދިގު ގޮތް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއަން ނޭޝަންސް އާސިއާން

އިން  ޓްރެފިކިންގ  ސްމަގްލިންގ،  ޕީޕްލް  އޮން  ޕްރޮސެސް 

ޕާރސަންސް އެންޑް ރިލޭޓެޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިން

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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ޚުލާސާ   

ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  އެކަމުގެ  ޖަރީމާއެކެވެ.  ސީރިއަސް  އަސަރުކުރާ،  ހައްގުތަކަށް  އިންސާނީ  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ،  މީހުން 

މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަކީ، ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، 

އެސްޕެޝެލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން )ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް( ގެ ދަށުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ 

މުއާހަދާތަކާއި ސަރަހައްދީ އެއްބަސްވުމުންތައް ފަދަ އެހެނިހެން އެއްބަސްވުންތަކުން، ދައުލަތްތަކުމުގެ މައްޗަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ޒިންމާއެކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ގޮތުން 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުކީ، ހަރުދަނާ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމަކުން މި ޖަރީމާއަށް ކުރިމަތިލުމުގައިވެސް ހިމެނޭ މުހިންމު އެއް 

ބައެވެ. ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިނުދެވޭނަމަ، ޓްރެފިކްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ އަދުލު 

ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުށް ޝިކާރަވެފައިވާ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަނީ  ގައިޑް  ޕޮލިސީ  މި  ނެގެހެއްޓުމުގައި،  ޒިންމާތައް  އޮންނަ  މީހުންނަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ދައުލަތްތަކުން، ވިކްޓިމުންގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުމަށެވެ. އެގޮތުން، އެފަރާތްތަކުގެ ފަރުދީ ބޭނުންތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން 

އެފަރާތްތަކުން ހިފުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  ނޑުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އެނގި، އެ ގޮންޖެހުންތައް، ކަމާގުޅޭ ގާނޫނީ އޮނިގަ

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރުމުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތްތަކުން ޓްރެފިކްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ 

ފުރަތަމަ މުޢާމަލާތްކުރާ ހިސާބުން އިތުރު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދީ، އެ މީހުންނަށް އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީގޮތުން ވަކި 

މިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެއުޅެވެންދެން، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދެވޭ ރައްކާތެރިކަމުން، އެފަރާތްތކަށް އެވަގުތު ދިމާވެފައިވާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ހައްލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. އަދި، 

އެ މީހުން ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ގަދަވެގަތުމަށާއި، މުސްތަގުބަލާ 

ބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މި ފަދަ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ އަދުލުގެ 

ނިޒާމުގެ ބޭނުން ހިފާނަންތޯ ނޫނީ ނުހިފާނަންތޯ ފަދަ ސުވާލުތައް ހިމެނެއެވެ.

   

ކޮންމެ  ފަރާތްތަކަށް،  ހުންނަ  ގާބިލުކަން  ހުށަހެޅުމުގެ  އަދި  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ކަންބޮޑުވުންތައް  ޚިޔާލުތަކާއި  އަމިއްލަ 

މަރުހަލާއެއްގައިވެސް، އެ ޚިޔާލުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅި، ރިޢާޔަތްކުރެވި، ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ އެކަމުގެ 

ރަނގަޅު ގޮތެވެ. ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތައް އަބަދުމެ ބަދަލުވާތީ، އެ ނުރައްކާތައް ވަޒަންކުރެވި، 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޭވުންތައްވެސް، މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކަށް،  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ހައްލުތަކުން،  ހަރުދަނާ   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން 

މިނިވަންކަން އަލުން އަނބުރާ ލިބި، ޖަމާއަތުގެ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެއުޅެވޭ 

ކާޔާބުކަމާ  ލިބިދިނުމަކީ،  ބަދަލު  ތެރެއިން،  އިޖުރާއަތްތަކުގެ  މަދަނީ  ނުވަތަ  ޖިނާއީ  ބައިވެރިވެވެއެވެ.  ގޮތަށް  ބައިވެރިއެއްގެ 

އެކު މިގޮތަށް އަލުން ގަދަވެގަނެ، އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއާ ގުޅުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މި ގައިޑުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.  

ކަންކަމާ  އަރައިގަނެ،  ތަޖުރިބާއިން  ޖެހުނު  ތަހައްމަލްކުރަން  އެމީހުން  ފަރާތްތަކުން  ވެފައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް 

މެދު ވިސްނުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހު، ނުވަތަ، އެމީހުން ޓްރެފިކްކުރި މީހުންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ނިމުމަށް ފަހު، އެ 

ފަރާތްތަކުން، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމަށް ދެވިދާނެއެވެ. ނޫނީ އެމީހުން ހޯދައިފައިވާ ގައުމުގައި މަޑުކުރެވިދާނެއެވެ. ނޫނީ 

ނޑައެޅުމުގައި،   އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވެވިދާނެއެވެ. ވިކްޓިމްއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު އޮތީ ކޮން ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމުންތޯ ކަ

ކުރިމަތިވެދާނެ ބަދަލުހިފުމެއް އަދި ބިރުދެއްކުމެއްގެ ނުރައްކާ އޮތްތޯ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އެ  ވިޔަސް،  ޒިންމާއަކަށް  ދައުލަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް 

ޒިންމާ ދައުލަތުން އަދާކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކުޅެވިދާނެއެވެ. ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތަތަކުގެ މެދުގައި 

ވިލަރެސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވިކްޓިމްއާ ގުޅި އިތުބާރު ގާއިމުކުރުމަށާއި، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި، އެކަންކަމަށް ހަރުދަނާ އަދި ވަށާޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ  ޚާއްސަ ހުނަރުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގައި 

ހުރެދާނެއެވެ. ހަރުދަނާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. އެޝިއާ 

ރައްކާތެރިކަން  ވިކްޓިމުންނަށް  ނޑުތަކަކީ،  އޮނިގަ އެއްބާރުލުމުގެ  ފަދަ  ޕްރޮސެސް  ބާލީ  ހުންނަ،  ސަރަހައްދުގައި  ޕެސިފިކު 

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބިންގާތަކެވެ. މި ޕޮލިސީ ގައިޑު ގެނެސްދީފައި 

މިވަނީ،  ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގައުމުތަކުން އިޖުރާއަތްތައް އެކުލަވާލައި، ސަރަހައްދީގޮތުން އެ އިޖުރާއަތްތައް އެއްގޮތް 

ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 
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1 ވަނަ ބައި:
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ތަޢާރަފްު

ގާނޫނީ  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ބެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   .1.1

ނޑު  އޮނިގަ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް )ދަ އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް 

އެހީތެރިކަމާއި  ވިކްޓިމުންނަށް  ގައުމުތަކުން  ބައިވެރިވާ  މުއާހަދާގައި  އެ  ބުނަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   25 ގެ  ކޮންވެންޝަން( 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ބަދަލުހިފުމުގެ ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމުގެ ނުރައްކަލެއް 

ގާއިމުރުމަށް  އިޖުރާއަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  ހޯދައިދިނުމަށް   ބަދަލު  ވިކްޓިމުންނަށް  އަދި  ލާޒިމުވެއެވެ.  ކަންކަން  މި  ވާނަމަ 

ލާޒިމުކުރެއެވެ. ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް، އެސްޕެޝަލީ ވިމެން 

ވިކްޓިމުންނަށް  މަގުސަދަކީ،  އެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޕްރޮޓޮކޯލް(  ޕާރސަންސް  އިން  )ޓްރެފިކިންގ  ޗިލްރަން  އެންޑް 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ދައުލަތްތަކުން:

ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް އަދި މުނާސަބު މައްސަލަތަކުގައި، ވިކްޓިމުންގެ އައިޑެންޓިޓީ އާއީ ޒާތީ ދިރިއުޅުން    •  

ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ޝަރުއީ މައްސަލަތައްވެސް ސިއްރުކުރުމަށެވެ. ) މާއްދާ 6)1((  

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ނުލިބޭ ގޮތަށް، މުނާސަބު މައްސަލަތަކުގައި     •  

ވިކްޓިމުންނަށް ކޯޓުގެ އަދި އިދާރީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވިކްޓިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި    

ވިކްޓިމުންގެ ވާހަކަތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށެވެ. )މާއްދާ 6 )2((  

ވިކްޓިމުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އަލުން ގަދަވެ     •  

ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވާންވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޭތެރޭގައި، އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާ ވަހިކަމާއި، ކައުންސެލިން ދިނުމާއި    

މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ސިއްހީ ނަފްސާނީ އަދި މާއްދީ އެހީއާއި، ވަޒީފާއާއި، ތައުލީމީ އަދި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ     

ފުރުސަތުތައް ލިބިދުން ހިމެނެއެވެ. )މާއްދާ 6 )3((.  

ވިކްޓިމުންނަށް ޖިސްމާނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. )މާއްދާ 6 )5((.   •  

ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ގާނޫނީ ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދައިދެވޭ ކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.    •  

))6( 6 )މާއްދާ    

  

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޓްރެފިކްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖިންސާއި، އުމުރާއި، ވަކިވަކި ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން 

ޖެހޭނެކަމަށް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބާރުއަޅައެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ތައުލީމާއި، އަޅާލުންފަދަ 

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ބަލަންވާނެ ކަމަށް  ބާރުއަޅައެވެ. )މާއްދާ 6 )4((

ޓިޕް: ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިމަށް 

މުހިންމު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާށެވެ

• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ގައުމަކަށް އެތެރެވުމުން ނޫނީ   
ވިކްޓިމުން  ގުޅިގެން،  ޖަރީމާތަކާ  ނޫނީ  ޢަމަލުތަކަށް  ޚިލާފު  ގާނޫނާ  އެނޫންވެސް  ނޫނީ  ހުރުމުން،  ގައުމެއްގައި 

ބަންދުކޮށް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި، ނޫނީ ދައުވާކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

• ވިކްޓިމުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެހީތެރިކަށް   އެހެން  އަދި  ގާނޫނީ  ވިކްޓިމުންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  މަދަނީ،  ޖިނާޢީ،   •

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހައްގުތަކާއި،  ހާލަތަށާއި،  ނާޒުކު  ޚާއްސަ  އެމީހުންގެ  ކުޑަކުދިންނަށް  ވެފައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް   •
ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

• ވިކްޓިމުންނަށް )ވެގެންވާނަމަ، އަމިއްލަ އިޒްނައިގައި( ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަނބުރާ ގައުމަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަން، 
އެ މީހުންގެ ގައުމުންނާއި އެމީހުން ތިބި ގައުމުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

• ވިކްޓިމުންނަށް ހަރުދަނާ އަދި އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ ބަދަލު ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް )އޯއެޗްސީއެޗްއާރ( “ރެކޮމެންޑެޑް ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް 

ގައިގްލައިންސް އޮން ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ” ބައްލަވާ. 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1



4 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

މާނަކުރަންވާނީ  ޕްރޮޓޮކޯލް  ޕާރސަންސް  އިން  ޓްރެފިކިންގ 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނޯމެޓިވް 

ޕްރޮޓޮކޯލުގެ  ތެރެއިންނެވެ.  މަންޒަރުގެ  ބޮޑު  ނޑުގެ  އޮނިގަ

މާއްދާ 14 )1( ގައި ބަޔާންކުރަނީ، ޕްރޮޓޮކޯލު މާނަކުރަންވާނީ، 
ގާނޫނާއި  ހައްގުތަކުގެ  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ބައިނަލްއަގުވާމީ  ހިމެނޭގޮތަށް  ގާނޫނު  ހިއުމަނިޓޭރިއަން 

ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށެވެ. 

1951 ގެ ކޮންވެންޝަން ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް 
އާއި  މުއާހަދާ  ބެހޭ  ހާލަތާ  ރެފިއުޖީންގެ  ނުވަތަ  ރެފިއުޖީޒް 

އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާނުލެވޭ އުސޫލަށް )ޕްރިންސްޕަލް އޮފް 

ބާރުއަޅަނީ،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޚާއްސަކޮށް  ނޮން-ރިފޫލްމަންޓް(  

ރެފިއުޖީއެއް ނުވަތަ ހިމާޔަތް ހޯދާ މީހަކު، އޭނަގަ ނަސްލު، 

ދީން، ނިސްބަތްވާ ގައުމު، ބައިވިރާ އިޖުތިމާއީ ގްރޫޕު، ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ދިރިހުރުމަށް  އޭނަގެ  ސަބަބުން  ގެ  ހިޔާލު  ސިޔާސީ 

ހުރި  އޭނާ  ގައުމަކަށް  އެހެން  އޮތް  ރިސްކު  މިނިވަންކަމަށް 

އަނބުރާ  ނުވަތަ  ކަމަށާއި  ނުކޮށްލެވޭނެ  ބޭރު  ގައުމަކުން، 
ފޮނުވާ ނުލެވޭނެކަމަށެވެ.1

 

ގާނޫނުތަކުގައި  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ޓިޕް: 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން 

ހުރި މައްދާތައް ތަންފީޒުކުރުން

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލުގައި 

ހުންނަންޖެހޭ  ދަށްވެގެން  އެންމެ  ހުރި 

ނޑު ތަކަށްވުރެ މާރަނގަޅަށް  ކަމަށްވާ މިނގަ

ކަންކަން ކުރާ ގައުމުތަކުގެ މިސާލު ބެލުމަށް 

ޖިނާޢީ  މިސާލަކަށް،  ހިތްވަރުދެއެވެ. 

އިތުރުން  ބަދަލުގެ  ލިބިދޭ  މަރުހަލާއިން 

އަދި ބޭރުން ބަދަލު ލިބިދިނުމުގެ ގޮތްތަކެއް 

ތަޢާރަފުކުރެވިދާނެއެވެ.

“ނޮން- ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްކާތެރިކަން  މީހުންނަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ރެފޫލްމަންޓް” އުސޫލު ބޭނުންކުރުން

މީހެއްގެ ދިރިހުރުމަށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަށް ބިރެއް އޮތް ނުވަތަ އޭނައާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އެހެން ގައުމަކަށް، އަނބުރާ 

ފޮނުވާ ނުލެވޭނެކަން   ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ޒިންމާ، ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ހިންގޭނެއެވެ. އަދި އުސޫލު 
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަމަށްވެސް ހިންގޭނެއެވެ. 2 

ކުޑަކުދިންނާ ސީދާ ގުޅޭގޮތުން ދަ ކޮމިޓީ އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ: “ކުޑަކުއްޖެއް އަނބުރާ އޭނަގެ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފިނަމަ އޭނަގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ  ކޮމިޓީން ކަ

ޚިލާފުވެދާނެ ކަމުގެ ‘އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް’ ވާނަމަ، އޭނާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. 

އަދި، ޚާއްސަކޮށް ނޮން-ރެފޫލްމަންޓްގެ އުސޫލު ހިނގާ ހާލަތެއްގައި އެއީ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އުސޫލެއްގެ 

ގޮތުން، އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް 3  ހަމަޖައްސަންވާނީ، އެގޮތަށް ފޮނުވާލުމަކީ އެ ކުއްޖެއްގެ 

އެންމެ މަސްލަހަތު އޮތް ގޮތް ކަމަށްވާނަމައެވެ.”

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން، އެފަދަ ކުދިން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަލުން 

ގަދެވެގަތުމާއި އަލުން މުޖުތަމައުގައި ބައިވެރިވުން ކުރިއަރުވަން ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް )ކުޑަކުދިންގެ 

ހައްގުތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާ( ގެ 39 ވަނަ މާއްދާއިން ދައުލަތްތަކަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަގޮތް 
ރިޢާޔަތްކުރަން އެ މުއާހަދާގެ 3 ވަނަ މާއްދާއިން ދައުލަތްތަކަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް 
ހަދާފައިވާ އިޖުރާއާތްތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކުގައި، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތު އެންމެ ބޮޑަށް 

ހިފެހެއްޓޭނެ ކަންކަން ރަސްމީކޮށް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތެއްކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް ވާނަމަ، އޭނަގެ 

ނޑުތަކުގެ އެހީ އާއި ރައްކާތެރިކަން، އެ  އުމުރަކީ ކޮބައިކަން ސާބިތުނުކޮށްދެވުނަސް، ވިކްޓިމް ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ މަތީ މިންގަ

ފަރާތެއްގެ އުމުރު ކަށަވަރުކުރެވެންދެން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

1. ރެފިއުޖީ ކޮންވެންޝަން ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ރެފިއުޖީސްގެ މާއްދާ 33)ހ( އާއި، ކޮންވެންޝަން އަގޭންސްޓް ޓޯޗަރގެ މާއްދާ 3 އާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެން
ޝަން ފޮރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް އެނފޯސްޑް ޑިސަޕިއަރެންސްގެ މާއްދާ 16. އަދި، ރިފުލްމޯނ މަނާކުރުން ފްރޮމް އެނފޯސްޑް ޑިސަޕިއަރެންސްގެ މާއްދާ 16.

 އަދި، ރިފުލްމޯނ މަނާކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭކޮމިޓީން މާނަކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވިނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަން ރައިޓްސްގެ މާއްދާ 7.

އަދި، އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓޯ )އެސްއާރސީ(، ސީސީޕީއާރ ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރ20ު، މާއްދ7ާ )ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ޓޯޗަރ، އޮރ، އަދަރ ކުރެއަލް، އިންހިއުމަން އޮރ

 ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޮރ ޕަނިޝްމަންޓް(،10 މާރޗް 1992، ޕެރެގްރާފް 9. 

2. 1951 ރެފިއުޖީ ކޮންވެންޝަން ރިލޭޓީންގ ޓު ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ރެފިއުޖީސް، މާއްދާ 33 )ހ(. އަދި ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްދާ 14 އާއި،
◌ިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވިނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަން ރައިޓްސް، 16 ޑިސެމްބަރ 1966، މާއްދާ 6 އަދި 7. ނަން-ރިފޫލްމަންޓް އުސޫލުވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމ ގާނޫނުގ

ބަޔަކަށްވެފައެވެ.

3. ކޮމިޓީ އޮން ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް، ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރު 6 )2005(، ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް އަންއެކޮމްޕެނީޑް އެންޑް ސެޕެރޭޓް ޗިލްޑްރަން އައުޓްސައިޑް ދެއަރ
ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން، ޕެރެގްރާފް 84. ކުޑަކުއްޖާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުނ އެކަންކުރާއިރު، ކުއްޖާއަށ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި
ދައުލަތަ◌ަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަމާ ކިރަން ނުޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަ ގޮތެއް ދައުލަތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތަށްޓަކައި،

ޔޫއެންއެޗްސީއާރ ގައިޑްލައިންސް އޮން ޑިޓަރމިނިންގ ދަ ބެސްޓް އިންޓަރެސްޓް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް، ޔޫއެންއެޗްސީއާރ، މޭ 2008، ފެންނަންހުންނާނެ

http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html
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ދައުލަތެއްގެ ބާރުގެ ތެރޭގައިވާ އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް އަސާސީ އިންސާނީ ހައްގުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ކަމުގައި 

ނުވިއަސް މެއެވެ.  އަޅުވެތިނުވުމާއި، ސަރވިޓިއުޑް ނުވަތަ ގުލާނު ނުކުރުމާއި، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ހައްގުތައް 

ހައްގުތައް  ލިބިދޭ  މުއާހަދާއިން  އެ  މުއާހަދާގައި،  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ބެހޭ  ހައްގުތަކާ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ނިގުޅައިގެންފައިވާ މީހުންނަށް ހަރުދަނާ ފަރުވާއެއް ލިބުމުގެ ހައްގުވަނީ ގާއިމުކޮށްދީފައެވެ. އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ 

ކައުސިލުން ބުނެފައިވަނީ، ކުށްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމާއި، ވިކްޓިމުންނަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލު 

ނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ. ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާ، މި ހައްގުގެ ދަށުން ކަ

ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ވިކްޓިމުންނަށާއި ހެކިވެރިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް 

ނޑުތައް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.4  މިގޮތުން، ނަސްލީ ތަފާތު ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ  ބާރުއަޅާ ގިނަގުނަ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

މުއާހަދާގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ށ އާއި މައިގްރަންޓް ވާރކާޒް އާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ 
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ނަންބަރު 2 ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މުނާސަބެއެވެ. މި މާއްދާތަކުގެ ދަށުން، ޖިސްމާނީ 
ނޫނީ ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް ހުޅިވިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ދައުލަތްތަކުގެ 

މައްޗަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިރެގިއުލާރ ނުވަތަ އުސޫލުން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި، އެފަދަ ކަމެއް 

ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވިޔަސް މި ޒިންމާ ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮވެއެވެ.

)އައިއެލްއޯ( ގެ ބައެއް މުއާހަދާތައްވެސް މިކަންކަމާ ގުޅެއެވެ. ގަދަކަމުން ނުވަތަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން 

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ )1930( އާއި އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލް )ޖޫން 2014( ގެ ސަބަބުން 

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ އަދި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފާވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރޒް  މެޝާ )ސަޕްލިމެންޓަރީ  ލަފާ  ނަންބަރު  ވަނަ   203 ބެހޭ  މަސައްކަތްކުރުވުމާ  ގަދަކަމުން  ހަރުދަނާކޮށްދެއެވެ.  އިތުރަށް 

ވަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  ގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ރައްކާތެރިކަން  ފަދަ  ދިނުން  ބަދަލު  ވިކްޓިމުންނަށް  ގައި  ފިޔަވަޅު(  އިތުރު  ނުވަތަ 

ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި ކުޑަކުދިން ލައްވާކުރުވާ އެންމެ ގޯސް ވައްތަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާ )ނަންބަރު 182(  ގައި 

ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ކަންކަންވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ކޮންވެންޝަން ނަންބަރ 189 ކޮންސާރނީންގ ޑީސަންޓް ވާރކް 

ރޒް )ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ލައްވާ އަބުރުވެރި މަސައްކަތްކުރުވުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ( )2011(  ފޯރ ޑޮމެސްޓިކް ވާރކާ

އިން ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމާއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް އެމީހުންގެ އަތުގައި އޮތުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރުމާއި، 

މަސައްކަތް ހަމަޖައްސަދޭ އަމިއްލަ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

1.2. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 5 އެމީހުންގެ ރައްވެހިކަމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހާލަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި 

މައްޗަށް  ދައުލަތްތަކުގެ  ނެގެހެއްޓުމަށް  ހައްގުތައް  އިންސާނީ  ވިކްޓިމުންގެ  އެފަދަ  ވާނެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭން  ރައްކާތެރިކަން 

ވިކްޓިމުންނަށް  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   3 ޕްރޮޓޮކޯލުގެ  ޕާރސަންސް  އިން  ޓްރެފިކިންގ  ލާޒިމުވެއެވެ. 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައްތަކެއެވެ.6 މީގެ ތެރޭގައި، ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ހެކިންގެ 

ގޮތުގައި ތަމްސީލުވާއިރު ދެވޭ ރައްކާތެރިކަންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަތުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން 7 އިތުރު އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދައުލަތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބު 

އަދާކުރުމުގައި ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ވިކްޓިމުން ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް 

ޖެހިލުންވެދާނެއެވެ. އެއީ ހަމަ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމީހުން ދެނެގަންނަން އެ މީހުން ބޭނުންނުވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.8 

ވިކްޓިމުންނަށް ދައުލަތަށާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެމީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަށް ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަމުގެ 

ނުވަތަ  ގައުމުތަކުގައި  އެހެން  މީހުން  އާއިލާގެ  ޚާއްސަކޮށް  ނޯވެދާނެއެވެ.  ޔާގީންކަން  އިތުބާރާއި  މެދު  އޮތްކަމާ  ގާބިލުކަން 

ގުޅުމަށްވުރެ،  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ވިކްޓިމުން  ބައެއް  ނަމައެވެ.  އުޅޭ  ސަރަހައްދެއްގައި  އެހެން  ހިނގާ  ގާނޫނު 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އުޅެން ބޭނުންވެސް ވެދާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި 

ޖެހިފައިވާ ވިކްޓިމުންގެ އުމުރާއި ޖިންސާއި ޖެންޑާ އާއި އިގުތިސާދީ ހާލަތާއި ތައުލީމާއި ނިސްބަތްވާ އާއިލާ ތަފާތުވމުންނާއި، 

ރަނގަޅު  ހައްލުތަކުން  )ވަން-ސައިޒް-ފިޓް-އޯލް(  އެއް ސައިޒުގެ“  ހެޔޮވަރު  ”އެންމެނަށް  ލިބިފައިވާތީ،  ތަޖުރިބާތަކެއް  ތަފާތު 

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
1

4. އދގެ ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕްލަސް އޮފް ޖަސްޓިސް ފޮރ ވިކްޓިމްސް އޮފް ކްރައިމް އެންޑް އެބިއުސް އޮފް ޕަވަރގެ ވިކްޓިމާއި ހެކިނ ރައްކާތެރިކުރުމާބެހ
ބައިތައް، A/RES/40/34 ،)29 ނޮވެމްބަރ 1985(، )މާއްދާ 6 )ބ((؛ ގައިޑްލައިންސް އޮން ޖަސްޓިސ އިން މެޓަރސް އިންވޮލްވިންގ ޗައިލްޑް ވިކްޓިމްސް އެންޑ
ވިޓްނަސަސް )ނަންބަރު 32 34(؛ ޔޫއެންޓީއޯސީގެ މާއްދާ 24ނ26ްއަށް؛ ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްދާ 6 ނ 8އަށް؛ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން◌ްސ ކޮންވެންޝަނ

އަގޭންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް )ސްމަގްލިންގ އޮފް މައިގްރަންޓްސް ޕްރޮޓޮކޯލް( އިން ބާރުލިބިދޭ ޕްރޮޓޮކޯލް އަގޭންސްޓް ދ ސްމަގްލިންގ އޮފް މައިގްރަންޓްސ

ބައި ލޭންޑް، ސީ އެންޑް އެއަރގެ މާއްދާ 16 )ށ(؛ ޔޫއެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ މާއްދާ 32، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގޭންސްޓް ކޮރަޕްޝަން، 31 އޮކްޓޯބަރ

.A/58/422 ،2003
5. މި ލިޔުމުގައި ‘އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން’ މާނަކުރެވިފައިވަނީ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، އެސްޕެޝަލ ވިމެނ
އެންޑް ޗިލްޑްރަން )ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް( ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ‘މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން( މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި، ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް

ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015 ބައްލަވާލައްވާ.

6. އިތުރު މައުލޫމާތަށްޓަކައި، ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014 ބައްލަވާލައްވާ.
7. އިތުރު މައުލޫމާތަށްޓަކައި، ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015 ބައްލަވާލައްވާ.

8. ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015، ސެކްޝަން 2.2 ބައްލަވާލައްވާ.



މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
6

ނަތީޖާ ނުނުކުންނާނެއެވެ.9 ވިކްޓިމެއްގެ ގޮތުން ދެނެގަނެ ހޯދައިފައިވާ ގައުމުގައި ތިބުމުގެ ހައްގު ނުލިބޭ، ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި 

ނިސްބަތްނުވާ ފަރާތްތަކުން، ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ބަދަލު ހޯދުން 

ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެމީހުންގެ ރައްވެހިކަމުގެ ހާލަތަށް ބެލުމެއް ނެތި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް 
ލިބުމުގެ ހައްގު އޮންނަންވާނެއެވެ.10

ނޑު ޒިންމާތަކާއި މަސްލަހަތުތައް 1.3. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން: މައިގަ
ބައެކެވެ.11  މުހިންމު  ކޮންމެހެން  ރައްދެއްގެ  ފުރިހަމަ  ދެވޭ  ދެކޮޅަށް  ޓްރެފިކްކުރުމާ  މީހުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ރައްކާތެރިކަން 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާކަމާ އެކު ރައްކާތެރިކަން ފޯރުނުކޮށްދެވޭނަމަ، އެ މީހުން އިތުރަށް 

އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރެވެމުން ގޮސްދާނެއެވެ. އަދި، ކުރީގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަނުން އެ މީހުންނަށް ގަދަވެ، އަރައިނުގަނެވި، އަލުން 

ތަކުރާރުކޮށް ޓްރެފިކްވުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ހިނގައިދާނެއެވެ. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ މަރުހަލާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެއްބަސްވިއަސް ނުވަތަ 

އެއްބަސްނުވިއަސް، ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ. ތަހުގީގުތަކުގައި ނުވަތަ 

ދައުވާތަކުގައި، ވިކްޓިމުން ބައިވެރިވާނަމަ، އެމީހުންގެ ބަޔާންތަކަކީ، ޓްރެފިކްކުރާމީހުން، ދެނެގަނެ، ތަހުގީގުކޮށް، އެމީހުންނަށް 

ދައުވާކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތުތަށް ކުރިއަރުވަން ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެހިކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ވިކްޓިމުންނަށް ހަރުދަނާ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަށަވަރުކުރުމަކީ، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތުން ޓްރެފިކްކުރާ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް 

ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެކަން އިތުރުކޮށްދީފާނެ ކަމެކެވެ.

ދައުލަތުންދޭ އިޖާބަތަކުން، ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ، އެ އިޖާބަތަކުގައި ވިކްޓިމުންގެ ވަކިވަކި ބޭނުންތަކާއި މަސްލަހަތުތަކަށް 

ރިއާޔަތްކޮށް، ވިކްޓިމުނަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ އިޖާބަތަކަކަށް ހަދައިގެންނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލޭންތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މުހިންމުކަންކަން:

ބައެއް ވިކްޓިމުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމަށް އަނބުރާ ގޮސް، އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ ގުޅެން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެން   •
މީހުންނަށް ވަގުތުން އެމީހުންގެ ގައުމަށް ނުދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައުސެލިން ދޭންޖެހިދާނެއެވެ. ސިއްހީ 

އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާ އަދި/ނުވަތަ ގާނޫނީ ބަދަލު ހޯދަފާނެއެވެ.

ބައިވެރިވުން  ދައުވާކުރުމުގައި  ތަހުގީގުތަކާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ތެރޭގައި،  ބަދަލުގެ  ގާނޫނީ  މިފަދަ،   •
ހިމެނެއެވެ.

ރެކްރޫޓުކުރާ މީހުންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތި ވެދާނެ، ރިސްކެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް   •
ރަނގަޅު  އެންމެ  ހާލަތްތަކުގައި  ފަދަ  މި  ނުދެވޭއެވެ.  އަނބުރާ  ގައުމަށް  އެމީހުންގެ  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ވިކްޓިމުންނަށް 

ގޮތަކީ، އެމީހުންނަށް އެ މީހުން ހޯދުނު ގައުމަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ގައުމަކުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހައްލުތައް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ދައުލަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުން، ވަކި ބައެއް ބާކީކޮށްގެން ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.   •
މިސާލަކަށް ފިރިހެނުން ނުވަތަ ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން. 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަންކަން ފަރުމާކުރަންވާނީ ފަރުދުންގެ ވަކިވަކި ބޭނުންތަކަށެވެ. އަދި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   •
ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ވަކިވަކި ގޮންޖެހުންތައް ހަލުކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ތަޖުތިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ 

ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނެއެވެ.

މީހުންނަށް  އަނެއްބައި  އޮވެދާނެއެވެ.  ރިސްކު  ބަދަލުހިފުމުގެ  ފަރާތުން  މީހުންގެ  ޓްރެފިކްކުރާ  މީހުންނަށް  ބައެއް   •
ވިކްޓިމުން  ބައެއް  ހައްލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  މިކަންކަން  ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.  ހުރަސްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

ގަދެވެ  ނޫނީ  ނަގާފާނެއެވެ.  ދުވަސް  ގިނަ  މީހުންނަށްވުރެ  އެހެން  އަރައިގަތުމަށް   ގަދެވެ  އަލުން  ހާލަތުން  އެމީހުންގެ 

ސަލާމަތްވެގަތުމަށް ވަކިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ބޭނުންވެދާނެއެވެ.

ވިކްޓިމުންނަށް ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކޮށް، ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށް   •
ގިނަ ފަހަރު ޚާއްސަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދަން ޖެހެއެވެ. 

ވިކްޓިމުންނަށް އަމިއްލި އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ދޭ އެހީތަކާއި ރައްކާތެރިކަމާ   •
އޮރިއެންޓޭޝަން  ޖިންސާއި، ސެކްޝުއަލް  އުމުރާއި،  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބައިވެރިވުން  އެމީހުންގެ  ނިންމުންތައްގައި  ގުޅޭ 

)ޖީންސީގުޅުމުގެ ވައްތަރު(، ނިސްބަތްވާ ގައުމު، ނަސްލީ ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ނަސަބު، ލިބިފައިވާ ނުކުޅުދުންތެރިކަން، އަދި 

އެހެންވެސް ސިފަތަކެއްގެ ސަބަބުން ވިކްޓިމަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެ ހޯދާ ހިސާބުން ފެށިގެން، ޖިނާއީ އަދުލުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ބައިވެރިވާނަމަ އެކަންތަކުގެ ތެރެއިންނާއި، 

އެ މަރުހަލާތައް ނިމުމަށްފަހު ހިނގާ ކަންކަމުގައި ވިކްޓުމުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ބޭނުންތައް ބަދަލުވަމުން ހިނގައިދާނެއެވެ. 

ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،  ރައްކާތެރިކަން  ބަލައި  ގޮތްތައް  ބަދަލުވާ  ބޭނުންތައް  ވިކްޓުމުންގެ  އެހެންކަމުން 

ރިސްކު ވަޒަންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

9. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަލާއިރު،  ެކަށީގެންނުވާ ހިދުމަތްތައް ލިބެންހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް، ހިޔާދޭ
ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭނެ ރައްކާތެރި ތަންތަން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި އަންހެން ވިކްޓިމުންނަށް.

10. ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015، ސެކްޝަން 2.2 ބައްލަވާލައްވާ.
11. ޕޮލިސީގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް◌ް، 2015، ސެކްޝަން 2.1 “ވައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އިޒް އިމްޕޯޓަންޓް“.
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ސަރަހައްދީ ރޮނގުތައް ހުރަސްކޮށް ހިނގާ ޖަރީމާތަކަށް ވާތީ، އަންނަނިވި ކަންކަން 

ގައުމުތަކަށް  އެހެން  އަދި  ގައުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ހ(  ކަމެކެވެ:  މުހިންމު  ކަށަވަރުކުރުމަކީ 

ނިސްބަތްވާ ވިކްޓިމުންނަށްވެސް ހިންގުން؛ އަދި ށ( ސަރައްހީ ރޮނގާއީ ގާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް، 

ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތްތަކުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށް ދިމާނުވާނެކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ކޮންވެންޝަން )ގުޅިގެން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާ އާއި ޓްރެފިކިންގ އިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ  ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް( ގައި ކަ

އެއްބާރުލުން ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި، ސަރަހައްދީ އަދި ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ފެންވަރުގައި، ގާއިމުކުރުން. ވިކްޓިމުން ދެނެގަނެ ހޯދުމަށާއި، 

ކޮންސިއުލާ  ގައުމެއްގެ  އެ  ފޯރުކޮށްދިމަށް  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  މަރުހަލާގައި،  ފުރަތަމަ  މުއާމަލާތުކުރެވޭ  އެމީހުންނާ 

އެޖެންޓުންނަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި، މި ގާބިލުކަން ކޮންސިއުލާ އެޖެންޓުންނަށް ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.12 

ބައިވެރިވި  މަރުހަލާތަކުގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  އެމީހުން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި،  ވިސްނުން  ގެންގުޅޭ  އަމާޒުކޮށް  ވިކްޓުމުންނަށް 

ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ބައިވެރި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންކަމަކީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި، ސިއްރު 

ހިފެހެއްޓުމާއި، ތަފާތު ނުކުރުމެވެ.

އެމީހުންގެ  ނޫނެވެ.  ވިކްޓިމުންނަކަށް  ހަމައެކަނި  އޮންނަނީ  ރިސްކު  ޓްރެފިކްކުރާމީހުންގެ  ރައްކާތެރިކަން:  ސަލާމަތާއި 

އާއިލާތަކަށްވެސް ރިސްކު އޮވެއެވެ. 

ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ އައިލާއާއި އެހެންމީހުންގެ ޒާތީ ސަލާމަތަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.   •
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން: ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ވިކްޓިމުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެއެވެ. 

އާންމުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ދެކެފާނެތީ ވިކްޓިމުން ޖެހިލުންވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް 

ޖީންސީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގައި ޖެހިފައިވާނަމެއެވެ. މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި:

ވިކްޓިމަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހަމައެކަނި ހިއްސާކުރަންވާނީ އެކަމަށް ވިކްޓިމް ހުއްދަ ދޭނަމައެވެ. ވިކްޓިމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ   •
ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނީ ވީހާވެސް މަދު ބައަކާއެވެ. އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް ޚާއްސަ 

އެޖެންސީތަކާ ވިކްޓިމްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އޭނަ ހުއްދަދޭނަމަ، އެފަދަ އެހީދޭ އެޖެންސީތަކާއި މީޑިއާ ފަދަ އެހެން 

ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރުމައުލޫމާތުކަން ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އަޅާފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ނުކުރުން:   ތަފާތު 

ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ ފަރާތްކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޒާތީ އެއްވެސް ސިފައަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްކަށް ރައްކާތެރިކަން   •
ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.13

ވިކްޓިމުން  ފަރާތްތަކުން  ދައުލަތުގެ  ފަރާތްތަކުންނާއި  އަމިއްލަ  އިތުރުން،  ތަފާތުނުކުރުމުގެ  ވިކްޓިމުން  ދައުލަތުން   •
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުރާ އެންމެހާ ބާވަތްތަކުގެ ތަފާތުތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްވެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ޓިޕް: ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަންކަން ވިކްޓުމުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުވެފައި އޮތުން 

ކަށަވަރުކުރުން

ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ސަލާމަތާއި އެމީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވިކްޓިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން އަމާޒުވެފައިވަނީ އެމީހުންގެ 

ރައްކާތެރިކަން  ވިކްޓިމުނަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ބޭނުންތަކަށްކަމަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އެންމެހާ ވިކްޓިމުންނަށްވެސް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

ހިންގަންވާނެއެވެ. އަދި، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅޭގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަހެލި 

ޖަމިއްޔާތަކާ  މަދަނީ  ޚާއްސަ  ފަހެލިވުމުގައި  ގޮތަށް  އެ  ވާންވާނެއެވެ.  ފްލެކްސިބަލް  ނުވަތަ 

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެއްބާރުލުން ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

12. ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ދަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އޮފް ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ އިން ހިއުމަން ބީންސް: އެސެޕެޝަލީ ފޮރ ކޮންސިއުލަރ ސަރވިސަސް އެންޑ ބޯޑަރ ގާޑްސް،
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، 2013.

13. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ސެކްޝަން 1.2 ބައްލަވާލައްވާ.
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8 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

2 ވަނަ ބައި: 
ރައްކާތެރިކަން ތަންފީޒުކުރުން

ނޑު ތިން ކޮންޓެކްސްޓެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެދާނެއެވެ: މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މައިގަ

1. ފުރަތަމަ ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން

2. ޖިނާއީ އަދުލުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން
3. އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއާ ގުޅުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިދެވޭ ރައްކާތެރިކަން.14 

ވިކްޓިމުންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކަންކަން މި ހަރުފަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދާނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްކާތެރިކަން 

ކޮންމެ  މިއިން  ހެދުމަށްޓަކައި،  ޚިދުމަތްތަކަކަށް  ފަރުމާކުރެވޭ  ބޭނުންތަކަށް  ބަދަލުވަމުންދާ  ޚިދުމަތްތަކަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ހަރުފަތެއްގައި ހިރާސް ނުވަތަ ރިސްކު ވަޒަންކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމުވެއެވެ. 

2.1. ފުރަތަމަ ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވުމާއެކު ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބާވަތާ، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ 

ބެހޭ ޕްލޭންތައް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމާވަނީ ގުޅިފައިވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،  ގުޅުން  އެއްބާރުލުމުގެ  އިތުބާރާއި  ދެމެދު  ފަރާތްތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތާއި  ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި 

ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ވިކްޓިމުން , ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެއްބާރުލުން 

ދިނުމާއިނުވަތަ އެއްބާާންނުދިނުމާ ގުޅުވައިގެންނުވާނެއެވެ. 

ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ފަރާތްތަކުގެ  ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  އަމާޒަކަށްވާންވާނީ،  ނޑު  މައިގަ މަރުހަލާގެ  މި 

ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ބޭނުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ:

ވިކްޓިމާއި އޭނަގެ އާއިލާގެ ނުވަތަ ގާތް ރައްޓެހިންގެ ޒާތީ ކަންކަމާއި ސަލަމާތާއި ރައްކާތެރިކަން  •
ޓްރެފިކްކުރުމުގައި އާއިލާގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ޝައްކުކުރާނެ ސަބަބެއް ނުވާނަމަ ނުވަތަ އާއިލާއާއި މުއާމަލާތުކުރުމަކީ      •
ވިކްޓިމުގެ ނުވަތަ އޭނަގެ އާއިލާގެ ސަލަމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަކަށް ނުވާނަމަ، އާއިލާއާ މުއާމަލާތުކުރުން އަދި އާއިލާ 

ހޯދުން.

ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސިއްހީ ކަންކަން  •
ގާނޫނީ އަދި މައިގްރޭޝަން ލަފާ  •

ދޭ  އެމީހުންނަށް  ހައްގުތަކާއި  ލިބިގެންވާ  ވިކްޓިމުންނަސް 

އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ މިންވަރާއި ބާވަތާއި، 

ޒިންމާތައް  ކަންކަމާއި  ލާޒިމުވާ  ވިކްޓިމުންނަށް  މަގުސަދާއި، 

މަރުހަލާއަކީ  މުނާސަބު  އެންމެ  އަންގައިދޭން  މީހުންނަށް  އެ 

މައުލޫމާތު  އެ  ދޭންވާނީ  އެމީހުންނަށް  މައުލޫމާތު  މިއެވެ. މި 

ހާލަތަކަށް  ދެނެގަނެވޭނެ  ފިލައި  ރަނގަޅަށް  އެމީހުންނަށް 

ދެނެގަނެ  އެމީހުން  ވިކްޓިމުންނަށް  އައުމުންނެވެ.  މީހުން  އެ 

ހޯދާ ގައުމުގެ ބަހުން ވާހަކަދައްކަން ނޭގޭނަމަ ތަރުޖަމާކުރާނެ 

އެހީތެރިކަން  ޖެހިދާނެއެވެ.  ދޭން  އެހީތެރިކަން  މީހުންގެ 

މީހުންގެ  އެ  އެންގުމަކީ  ވިކްޓިމުންނަށް  އޮތްކަމަށް  ލިބެން 

ހާސްކަން ކުޑަކޮށްދީފާނެ ކަމެކެވެ. އެގޭ ސަބަބުން ދެން އަޅާނެ 

ފިޔަވަޅުތަކާއި މަރުހަލާތައް ނިންމަން އެހީތެރިވެދީފާނެއެވެ. މި 

ގޮތަށް ކުރީބައިގައި ބަހައްޓާ އަޅާލުން ފަހުން ދެމިގެންދާގޮތަށް 

އަދި  އަސަރުކުރެއެވެ.  އެހީތެރިކަމަށް  ދެވޭ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު 

އާއި  ރައްކާތެރިކަމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ބޭނުންވަނީ  ވިކްޓިމުން 

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކުރާނެތޯ ނިންމަން އެމީހުން 

ބާރުވެރިކޮށްދެއެވެ.

ޓިޕް: އެއްބާރުލުން ދިނަސް ނުދިނަސް، 

ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން

އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  މައިގްރޭޝަން 

ޖިނާއީ  އަދި  ބެލުމެއްނެތި،  ހާލަތަކަށް 

ބައިވެރިވާން  މަރުހަލާތަކުގައި  އަދުލުގެ 

އެއްބަސްވިއަސް ނުވަތަ އެއްބަސް ނުވިއަސް، 

ރައްކާތެރިކަން  ދޭންޖެހޭ  ވިކްޓިމުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތްތަކުން އެމީހުންގެ 

ވާޖިބު އަދާކުރަންވާނެއެވެ.     

14. އެންމެ ފުރަތަމަ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ހިސާބުންނާއި އިންޓަވިއުތަކުގެ ތެރޭގައި )ޖިނާއި އަދުލުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވ އިންޓަރވިއުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް( ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން
ދެނެގަތަމަށްޓަކައި ހޯދާ މައުލޫމާތު. މީގެ ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިން، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015. ބައްލަވާލައްވާ
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ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވިކްޓިމުންގެ އުމުރު ވަޒަންކުރުމަށައި، ގާނޫނީގޮތުން ޒިންމާވާނެ ފަރާތްތައް އައްޔަންކުރުމަށާއި، 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  އަޅާލުން ދިނުމުގެ ވަގުތީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ ކުދިންގެ އެންމެ މަސްލަހަތުހުރިގޮތްތައް ކަ

ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ވަގުތުން ރިފަރ ކުރަންވާނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ބަލަދުވެރިއެއް ވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު ތަމްސީލުކުރެވިދާނެތޯ ނިންމަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އެފަރާތަކީ 
ޝައްކުކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.15  ފަރާތަކަށް  ބައިވެރިވެފައިވާ  އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގައި  ނުވަތަ  ޓްރެފިކްކުރުމުގައި  އެކުއްޖާ 

ހަމަޖެއްސުމާއި،  ތަނެއް  އުޅޭނެ  އަޅާލުމާއި،  ގޮތެއްގައި  އެކެށީގެންވާ  ކުއްޖާއަށް  އެ  ތެރޭގައި،  ޒިންމާތަކުގެ  ބަލަދުވެރިއާގެ 

ސިއްހީ ކަންކަމާއި، ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިކަމާއި، ތައުލީމާއި ބަސް ދަސްކުރުމުގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަދި އެ ކުއްޖާގެ 

ހައްގުތައް އޭނައަށް ކިޔައިދިނުމާއި، އެ ކުއްޖާއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ބޮޑުގޮތަކަށް 16 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހައްލުތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ފަރާތްތަކާ  ވެދާނެ  ވިކްޓިމުންކަމަށް 

އެކު  އެމީހުންނާ  ވިކްޓިމުންނާއި  ފަރާތުން  މުއާމަލާތްކުރެވޭ 

ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި  މުވައްޒަފުންގެ  މުއާމަލާތުކުރާ 

ހިރާސް  ނުވަތަ  ރިސްކު  އަޅަންވާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު 

މެނޭޖްކުރެވިދާނެއެވެ.  ހިރާސްތަށް  އެ  ވަޒަންކޮށްގެން 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ 

މީހުންގެ އެހީއާއި، ފުލުހުންނާ ސީދާ ގުޅުމާއި އެއްބާލުރުލުން 

ހޯދުމާއި، ހިޔާ ދޭ ތަންތާގައި  ސަލާމަތީކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭ 

ވިކްޓިމުން  ހިމެނެއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވުން  މީހުން  އަމިއްލަ 

ތަންތާގައިކަމަށްވާނަމަ،  ނޫން  ތަންތަން  ދޭ  ހިޔާ  ތިބެނީ 

ރިސްކު އެސެސްމަންޓުތަކުގައި، ވިކްޓިމާއި، އޭނަގެ އާއިލާއާއި 

ސަލާމަތީ  އޮންނަ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ރައްޓެހިންނާއި 

ތެރޭގައި  މީގެ  ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކަށް 

މުވާސަލަތީ ނުވަތަ މުއާމަލާތްކުރުމަށް ފުރުސަތާއި، ފުލުހުންގެ 

ގާބިލުކަމާއި ފުލުހުންނަށް ބަރޯސާކުރުވޭނެތޯ ހިމެނެއެވެ.

ފަރާތްތަކަށް  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ނުވަތަ  ހިޔާތަކުގައި  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންތަކަށް  އެމީހުންގެ 

އެހެން ތަންތާގައި ރައްކާތެރި ބޯހިޔާ ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދި 

އެމީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން 

ބަންދުކޮށްފައި  މީހުން  އިމިގްރޭޝަންގެ  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ބަހައްޓާ ތަންނާއި، ޖަލުތަކާއި، ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް 

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ކަމުގައިވިއަސް، މިނިވަންކަމާ 

އެކު އައިސް ދެވޭގޮތަށް ނުހުންނަ ތަޅުލާފައި ހުންނަ ތަންތާނގައި 

އެމީހުން ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.18  ވިކްޓިމުނަށް ވަގުތުން 

ސިއްހީ ކަމަކަށް އަދި ގާނޫނީ އަދި އިމިގްރޭޝަން އެހީއަކަށް 

ބޭނުންވެދާނެއެވެ. 

ސަބަބުން،  ޓްރޯމާގެ  ލިބޭ  ޖަރީމާއިން  ބާވަތުގެ  މި 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެމީހުން 

ސަލާމަތްވުމަށާއި،  ގަދެވެ  ކަންކަމުން  ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ 

ތަހުގީގެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ދައުވާކުރުމަށް އެހީވާނީތޯ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމުމަށްޓަކައި  ”ރިފްލެކްޝަން ޕީރިއަޑް“ 

ނުވަތަ ވިސްނާނެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ސަމާލުވުމަށް:

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  އެހީގެ  ޓްރެފިކްކުރާމީހުން، 

މައުލޫމާތު ހޯދައި ވިކްޓިމް ހުރި ތަން ހޯދަފާނެ 

މީހުން  ޚިދުމަތްދޭ  އެވެއެވެ.  ރިސްކު  ކަމުގެ 

އަދި  ނޭގޭ  ކަން  ކާކު  ސަމާލުވެ  މިކަމަށް 

ހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް 

ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވިކްޓިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮންމެހެން ދޭންވާނެއެވެ. 

އަދި ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އޮންނަ ރިސްކުތައް ބަރާބަރަށް އަންގަމުންދާންވާނެއެވެ.17 ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ 

ހާލަތާބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނީ ހަމައެކަނި ކޮންމެހެން އެނގެންޖޭހޭ ހާލާތަކުގައެވެ. މާނައަކީ، ހިއްސާކުރާނީ މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއެވެ.

ޓިޕް: ވިސްނުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން

ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ތަޖުރިބާކުރި  އެމީހުންގެ  ފަރާތްތަކަށް 

ވިސްނަން  އަރައިގަތުމަށް  ކަންތަކުން 

މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. ވިކްޓިމުން ޖިނާއީ 

އަދުލުގެ މަރުހަލާއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނަސް 

ނުވަތަ ދިނަސް، މި ގޮތަށް ވިސްނުމަށް ވަކި 

ގުޅުން  ފަދަ،  ވިސާ  ވަގުތީ  މުއްދަތަކާއި 

ހުންނަ އެހީ ދޭންވާނެއެވެ.      

15. ކުޑަކުދިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ނިންމުމުގައި އެކުދިންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް )ސީއާރސީ(ގެ 12ވަނ
މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ އުމުރާއި ވިސްނުމުގެ ފެންވަރަށް ރިއާޔްތަކުރުމަށްފަހު އެކުދިންގެ ހިޔާލަށް އެކަށީގެންވާ ބުރަދަނެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނ

މަޝްވަރާކުރާއިރު، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އާބިޓްރަރީކޮށް އެކުދިންގެ ޒާތީކަންކަމަށާއި، އާއިލާ ނުވަތަ މުއާމަލާތްތަކަށ އަރައިގަތުން މަނާކުރ ސީއާރސީގެ 16ވަނ މާއްދާއާއ

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގު ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާ 17އަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

16. ގައިޑްލައިންސް އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފ ޗައިލްޑް ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ޔުނިސެފް ޓެކަނިކަލް ނޯޓްސް، ޔުނިސެފް، 2006، ސަފްޙާ 16 17 ބައްލަވާލައްވާ.
17. ދި އައިއޯއެމް ހޭންޑްބުކް އޮން ޑިރެކްޓް އެސިސްޓަންސް އޮފް ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، އައިއޯއެމް، 2005، ސެކްޝަން 4.2.6 ބައްލަވާލައްވާ.

18. ރިކޮމެންޑެދް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ )E/2002/68/Add.1(، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައ
 ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައިޑްލައިން )1(6 ބައްލަވާލައްވާ.
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
10

އެކި ގައުމުތަކުގައި ވިސްނުމަށް ދޭ މުއްދަތަ ތަފާތެއެވެ. އާންމުކޮށް 30 ދުވަހާއި 90 ދުވަހުގ19ެ މުއްދަތެއް ދެއެވެ. އާންމު 

ބޭރު  ކުރިމަތިވިއެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކެއް  އިތުރު  ވުމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް  މީހުން  ބޭރު  އުޅޭ،  ޚިލާފަށް  އުސޫލާ 

މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ވިސްނުމަށް ދޭ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން އެމީހުން ތިބި ގައުމުގައި 

ތިބުމަށް ވަގުތީ ވިސާ ބޭނުންވެދާނެއެވެ.

ގޮތުން  ބެހޭ  މުސްތަގުބަލާ  ސަލާމަތްވުމަށާއި  ގަދަވެ  އަރައިގަނެ  ހާލަތުން  އެމީހުންގެ  އެހީއާއި  އެކަށީގެންވާ  ވިކްޓިމުންނަށް 

އެކަންކަމަށް  އެއްބަސްވެ  އެމީހުން  މަރުހަލާތަކަށް  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ދިނުމުން،  ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ނިންމަން  ނިންމުންތައް 

އެހީތެރިވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބުން ކައިރިއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ވިކްޓިމުންނަށް ދާއިމީ ވިސާ ދެއެވެ. މިސާލަކަށް، 

އަނބުރާ  ގައުމަށް  އެމީހުންގެ  ވިކްޓިމުން  އަދި  އެހީތެރިވެ  ކަންކަމަށް  ދައުވާކުރުމުގެ  އަދި/ނުވަތަ  ތަހުގީގުތަކަށް  ވިކްޓިމުން 

ގޮސްފިނަމަ އެމީހުންނަށް ނުރައްކާ އޮންނަ ހާލަތްެތަކެވެ.

2.2. ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އެކަމަށް  އެމީހުން  ޚިލާފަށް  އެއާ  ނުވާނެއެވެ.  މަޖުބޫރުކޮށްގެން  ވިކްޓިމުންނަށް  ބައިވެރިވާން  މަރުހަލާގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ 

އެދޭތޯ ނޫންތޯ ޚިޔާރުކުރުމަށް ބާރުވެރިކުރާނީއެވެ. ތަހުގީގަށާއި ޓްރެފިކްކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމުގެ ކަންކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ 

ވިކްޓިމުންނަށް ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި އެއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޖަރީމާތަކަށް ދައުވާކުރުމުގައި ސާބިތުކުރަން ހެކި ނެތިއްޖެނަމަ، 

ވަރަށް ގިނަފަހަރު ހެކިންގެ ބަޔާންތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހެއެވެ. މާނައަކީ، ވިކްޓިމުންގެ ބައިވެރިވުމާ ނުލާ އެފަދަ މައްސަލަތައް 

ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. ވިކްޓިމަށް، ބަރޯސާކުރެވިދާނެ ހެކި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހެއްކެއް ދޭން 

ޖެހިލުންވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައަށް ދައުވާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް 

ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް، ދައުލަތަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެއެވެ.

ގާނޫނީ މަރުހަލާތައް މެދުވެރިކޮށް ވިކްޓިމަށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދައިދޭން އެހީތެރިނުވެވިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވިކްޓިމަށް 

ހަރުދަނާ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގާބިލުކަމަށް އަސަރުކުރެއެވެ.20 ޖިނާއީ އެންމެހާ މަރުހަލާތަކެއްގައި، ވިކްޓިމަށް އެކަށީގެންވާ 

އެހީއާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ހައްގަތައް ރައްކާތެރިވުމުގެ އިތުރުން، ޓްރެފިކްކުރާ މީހުންނަށް 

އެމީހުންގެ  ގޮތެއްގައި  ބޭނުންތެރި  އަދި  ހަރުދަނާ  އޮތުމާއި،  ވިކްޓިމުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަން  މައްސަލަބެލުމުގައި  ދައުވާކޮށް 

ބައިވެރިވުން އޮތުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ޓިޕް: ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއް ގޮތަށް  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ 

މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް )އޯއެޗްސީއެޗްއާރ( ގެ އިންސާނީ 

ހައްގުތަކާއި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދޭ އުސޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް )ރެކޮމެންޑެޑް 

ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ( 

ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރު ގައިގްލައިންގައި ދައުލަތްތަކަށާއި، އަދި މުނާސަބު ނަމަ، ސަރުކާރުތަކުގެ 

މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަށް، ލަފާދީފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

ރިއާޔަތްކުރުމަށެވެ:

• އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން  ބަންދުކުރާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް މީހުން ބަންދުކުރާ 
ތަނެއްގައި ވިކްޓިމުން ނުބެހެއްޓޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން

ބަލައިގަންނަށް  އެމީހުން  އެއް  އެހީ  ނުވަތަ  ރައްކާތެރިކަމެއް  ހުއްދަނުދޭ  ވިކްޓިމުން   •
މަޖުބޫރުނުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން

މަންދޫބުނާ  ކޮންސިއުލާ  ނުވަތަ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދައުލަތެއްގެ  ނިސްބަތްވާ  ވިކްޓިމުން   •
މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހައްގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވިކްޓިމުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

• ޓްރެފިކްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކަލާއި، ބަދަލުހިފުމުން ވިކްޓިމުން 
އެމީހުންނަކީ  އިހްތިރާމްކުރުމާއި،  ކަންކަމަށް  ޒާތީ  އެމީހުންގެ  މިގޮތުން،  ސަލާމަތްކުރުން. 

ކޮންބައެއްކަން ހާމަނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

19. ކެތީ ޒިމަރމަން އެޓް އަލް.، ސްޓޯލަން ސްމައިލްސް: ދަ ފިޒިކަލް އެންޑް ސައިކޮލޮޖިކަލް ހެލްތް ކޮންސިކުއެންސެސް އޮފް ވިމެން އެންޑް އެޑޮލަސެންޓްސް ޓްރެފިކްޑ އިންޓު
ޔޫރަޕް، ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް ހައިޖީން އެންޑް ޓްރޮޕިކަލް މެޑިސިން، 2006، ސ.3 ބައްލަވާލައްވާ.

20. މަތީގައިވާ ސެކްޝަން 1.1އާއި 2.1 ބައްލަވާލައްވާ.
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ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން

އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ހޯދުމަށް ވިކްޓިމުން 

ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް ވިކްޓިމުންވާނީ ޝަކުވާ އުފުލާފާރާތް ކަމަށެވެ. ނޫނީ ހެކިންނަށެވެ. އެހެންކަމުން، ތަހުގީގުތަކުގައާއި، 

ބައެއް ފަހަރު ކޯޓުގެ މަރުހަލާތަކުގައި، އެމީހުން ހާޒިރުވާން ޖެހެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު އެއްބައި އޮންނަނީ، ތަހުގީގު ފެށުމުގެ ކުރިނާއި މައްސަލައަށް ތައްޔާރުވާ މަރުހަލާގައެވެ. 

ދަނީ  ކުރިއަށް  މައްސަލަތަކަށް  މިސާލަކަށް،  ދޭންވާނެއެވެ.  މައުލޫމާތު  ވަމުންދާގޮތުގެ  ކަންކަން  ވިކްޓިމުންނަށް  އަބަދުވެސް 

ބޭނުންކުރަން  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ތަކެތި  އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ  ވަގުތެއްތޯއާއި،  ކިހާ  ނަގާނީ  މައްސަލަތަކަށް  ކިހެނެއްތޯއާއި، 

ނަގާފައިވާނަމަ އެއީ ކީއްވެގެންތޯއާއި، އެތަކެތި އަނބުރާ ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ފަދަ މައުލޫމާތެވެ.

ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ވިކްޓިމުން ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާއަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކައުންސެލިން އާއި 

އިމޯޝަނަލް އެހީ ދީގެން، ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީއަތް  ހެކިންނަށް،  ނާޒުކު  ގައުމުތަކުގައި،  ބައެއް 

އެގޭތެރޭގައި، ވިކްޓިމް ޝަރީއަތާ ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްގެ އެހީ ހޯދުން ހިމެނެވެ. މިސާލަކަށް، 

ވިކްޓިމްއާ އެކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމާއި، ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކިޔައިދިނުމާއި، އެމީހުންނާ ކުރާ ސުވާލުތައް ފަހުމްކޮށްދިނުމަށް 

އެހީތެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި މުނާސަބުނަމަ، 

ޝަރީއަތުގެ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޓްރެފިކްކުރިކަމަށް 

ކުރިން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، ވިކްޓިމުންނާއި އެމީހުންގެ 

އާއިލާތަކަށް ބަދަލުހިފުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދާނެއެވެ. 

އެ ގޮތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުން، ވިކްޓިމުންނަށާއި އެމީހުންގެ 

އިތުރަށް  އޮތްކަން  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  އާއިލާތަކަށް 

ފަރާތުން  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ޓްރެފިކްކުރިކަމުގައި  ގަބޫލުކުރެވި، 

ނުފޫޒުފޯރުވުން  ހެކިންނަށް  ވިކްޓިމަށާއި  ކުޅުމާއި  ހެއްކާ 

ފުރުސަތު  ބޭއްވުމުގެ  ޝަރީއަތެއް  އިންސާފުވެރި  ހުއްޓުވައި، 

އިތުރުކޮށްދެއެވެ.21  

ގައުމެއްގެ  އެހެން  ވެފައިވަނީ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް 

ތަހުގީގާއި  ކުރެވޭ  ފުރަތަމަ  ވާނަ،  ކަމުގައި  މީހެއް 

އަނބުރާ  ގައުމަށް  އޭނަގެ  އޭނާ  ދޭތެރޭ  ފެށުމާ  ޝަރީއަތް 

މަސްލަހަތު  އެންމެ  އޭނައަށް  އިރު  ނިންމާ  ފޮނުވަންވީތޯ 

ބޮޑުގޮތް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުތައް 

ނިންމުމުގައި، ވިކްޓިމް ނިސްބަތްވާ ގައުމުން ލިބެން ހުންނަ 

އަނބުރާ  ވިކްޓިމް  އިންތިޒާމުތަކަށާއި،  ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ޝަރީއަތަށް އައުމުގެ އިންތިޒާމަށާއި، ނުވަތަ ދުރުގައި ހުރެގެން 

އިންޓަރނެޓް  ގޮތަށް،  ރައްކާތެރިވާ  ކަންކަން  ޒާތީ  )ހެކިންގެ 

ނުވަތަ އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް މެދުވެރިކޮށް( ހެކިބަސް ދިނުން 
ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ބަރޯސާވެދާނެއެވެ.22

ޓިޕް: ޖިނާއީ އަދުލުގެ މުޅި މަރުހަލާގައ ރިސްކު ނުވަތަ ހިރާސް ވަޒަންކުރުން

އެންމެހާ  މި  ނިމުމުން،  ތެރޭގަިއާއި ޝަރީއަތް  ކުރިންނާއި، ޝަރީއަތުގެ  ފެށުމުގެ  ޝަރީއަތް 

ރަނގަޅު  އެންމެ  އެހެންކަމުން،  ތަފާތުވާނެއެވެ.  ބޭނުންތައް  ވިކްޓިމުންގެ  މަރުހަލާތަކެއްގައި 

ގޮތް  ބަދަލުވާ  ބޭނުންތައް  ވިކްޓިމުންގެ  ވަޒަންކޮށް،  ރިސްކު  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ގޮތަކީ، 

ބެލުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން ބަދަލުކުރުމެވެ.   

ޓިޕް: ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ވިކްޓިމުންނާއި 

ހެކިންނަށް އެހީވެދި ނުދިނުން

ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން 

ހެކިންނަށް  ފަރާތްތަކަށާއި  ވެފައިވާ 

ދަށްވެގެން  އެންމެ  ކުރިން،  ޝަރީއަތުގެ 

ނޑުތައް  މިންގަ އެހީތަކުގެ  ލިބެންޖެހޭ 

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލުގައި 

އެހީތައް  ފަދަ  މި  ނޑައަޅާފައެވެ.  ކަ ވަނީ 

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ދިނުމަށް އިންތިޒާމު 

ދައުލަތްތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ޖިނާއީ 

އަދި  އެނގޭ،  ރަނގަޅަށް  ނިޒާމް  އަދުލުގެ 

ވިކްޓިމުންނަށް އެހީވުމަށް ޚައްސަ ތަމްރީން 

ޖަމިއްޔާތަކާއި  އަމިއްލާ  ގާބިލު  ލިބިފައިވާ 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން އެފަދަ އެހީ ދިނުމަށް 

އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

21. އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޓްރެއިނިންގ މެނުއަލް ފޮރ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް، މޮޑިއުލް 11: ވިކްޓިމްސް ނީޑްސް އިން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސ
ޕްރޮސީޑިންގްސް އިން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ކޭސަސް. UNODC/UN.GIFT 2009، ސ. 8.

22. އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޓްރެއިނިންގ މެނުއަލް ފޮރ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިޝަނަރސް، މޮޑިއުލް 11: ވިކްޓިމްސް ނީޑްސް އިން ކްރިމިނަލ ޖަސްޓިސް 
ޕްރޮސީޑިންގްސް އިން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ކޭސަސް. UNODC/UN.GIFT 2009، ސ.7ނ8ް.
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12 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދާއިރު ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ގިނަފަރާތްތަކަށް ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުތުމަކީ ދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. ކޯޓުގައި ހެކިބަސް 

ދިނުން ފަދަ، ޝަރީއަތުގައި ބިރު އަދި ހާސްކަން އެކުލެވޭ ކަންކަން ވިހާވެސް ކުޑަކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުން،  ޖެހިފައިވާ  ޝިކާރައިގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ބައެއް  އެހީތެރިވުމަށް،  ދިނުމުގައި  ހެކިބަސް  ކޯޓުގައި 

ފިޔަވަޅުތަކާއި  ގުޅޭ  ހެކިވެރިންނާ  ނާޒުކު  ގައުމުތަކުގައި، 

ހެކިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އާލާތާއި އިންތިޒާމް )ޓެސްޓިމޯނިއަލް 

މަގުސަދަކީ،  މިކަންކަމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.  އެއިޑްސް( 

ބިރުދެއްކުމުގެ ރިސްކާއި، އިތުރު ނުތަނަވަސްކަމާއި، އަމިއްލަ 

ސަލާމަތާއި އަދި/ނުވަތަ ލިބިގެންނުވާނެ ލަދުން ސަލާމަތްކޮށްދީ،  

ވިކްޓިމުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހެކިބަސްދިނުން 

އަސާސީ  ޕޮރެސްސްގެ  ޑިއު  ހާމަކަމަކީ  ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 

ނިޒާމުގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ކަމުގައިވިއަސް،  ސިފައެއް 

ލިބިގެންނުވާނެ  ސަލާމަތާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވާ 

އެ  ސަލާމަތްވުމަށް  ލަދުވެތިކަމުން  ނުވަތަ  ނުތަނަވަސްކަމާއި 

ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ހައްގުތަކާ ޝަރީއަތުގެ ހާމަކަން ތިލަފަތް 

ހަމަހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބައިވެރިވުމުގައި  ނިޒާމުގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ވިކްޓިމުން 

ފިޔަވަޅުތަކަކީ،  ރައްކާތެރެކަމުގެ  ޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދޭން 

ޕްރޮޕޯޝަނޭޓް  އަދި،  އަޅަންޖެހޭ،  ކޮންމެހެން  އެކަށީގެންވާ، 

ޚާއްސަކޮށް  ހަނދުމަކުރަންވާނެއެވެ.  ދައުލަތުން  ފިޔަވަޅުކަން 

ހައްގަށް  ކަށަވަރުވުމުގެ  އެކަމުގެ ސަބަބުން، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އިންސާފުވެރި އަދި އާންމުކޮށް ހުޅުވިފައިވާ ޝަރީއަތެއް 

ނާޒުކު  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  މަރުހަލާގައި،  ހިނގަމުންދާ  ޝަރީއަތްތައް  އަސަރުކޮށްފާނެތީއެވެ. 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ފިޔަވަޅުތަކާއި   އެޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ހެކިވެރިންނަށް  ފަރާތްތަކާއި 

ގާއިމުކުރެވޭ އަލާތާއި އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ:

• ކްލޯޒްޑް ސާރކިޓް ޓެލެވިޜަން ނުވަތަ ވީޑޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގޭ ގޮތް ހެދުން 
• ވިކްޓިމްއާ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އާންމުންނާ ދިމާވުން ކުޑަކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި، ފަރުދާ ބޭނުންކުރުމާއި ކޯޓު ބަންދުކޮށްގެން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

• ވިކްޓިމް ހެކިބަސް ދޭއިރު އެހީތެރިވެދޭނެ މީހަކު ހުންނަން ހުއްދަ ދިނުން.
• ވިކްޓިމްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ޝަރީއަތުގައި ދެވޭ ހެކި ފަހުން ބޭއްވޭ ޝަރީއަތްތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވުމުގެ ގަވާއިދުތައް 

ތައާރަފުކުރުން. މީގެ ބޭނުމަކީ އަލުން ޓްރޯމަޓައިޒް ވުމުގެ ރިސްކު ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމެވެ. 

• ޝަރީއަތް އޮންނަ ގައުމަކަށް އައިސް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް، ޓްރޯމާއެއް ނުވަތަ ލިބިގެންނުވާނެ 
ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ނަމަ، ވިކްޓިމުންނަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހެކި ހުށަހެޅޭނެ ހުއްދަ ދިނުން.

ބަޔާކޮށް ޝާއިއުކުރުމަކީ  ސިފަތައް  އެނގިދާނެ  ކާކުކަން  އޭނައަކީ  ނުވަތަ  ނަން  ވިކްޓިމެއްގެ  މެނުވީ  ހުއްދަލިބިގެން   •
ނޑައަޅައި، ވިކްޓިމުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރި ކުރުން.  ކުށެއްކަން ކަ

މަރުހަލާގައި  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ޓިޕް: 

ވިކްޓިމުންނަށް އެހީވުން

ދައުލަތްތަކުން ވިކްޓިމުންނަށް ފުޅާދާއިރާއެއް 

އެމީހުންނަށް އެނގޭ ބަހަކުން، އެ މީހުންނަށް 

މައުލޫމާތު  ބެހޭ  އޮޕްޝަންތަކާ  ހުރި 

ދޭންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި 

ހިމެނެއެވެ.  އޮޕްޝަންތައްވެސް  ލިބެންހުރި 

ހައްގުތަކާއި  ލިބިފައިވާ  ވިކްޓިމުންނަށް 

ގާނޫނީ  މިނިވަން  ދެނެގަތުމަށް  ޒިންމާތައް 

ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  އެހީވެސް  ވަކީލެއްގެ 

ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.     

ޓިޕް: ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި ހެކިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ފިޔަވަޅުތަކާއި   އަޅާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ނާޒުކު 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވޭ އަލާތާއި އިންތިޒާމުތައް ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ވިކްޓިމުންނަށް 

އޮޓޮމެޓިކުން ލިބޭގޮތް ހެދުމަށް ގައުމުތަކުން ވިސްނިދާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ވިކްޓިމުން 

އަދި/ނުވަތަ ހެކިން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުތަކުގެ ވިޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހެދުން ފަދަ 

އިތުރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ 

ވިކްޓިމުން ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރެވޭނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމީހުން ބޮޑެތި ޓްރޯމާ ތަހައްމަލްކޮށްފައި 

ވާނަމެއެވެ.    
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ިކްޓިމުންނަށް މައުލޫމާތު ދީ، ސީދާ ބައްދަލުވެ އެހީވުމަށާއި، ވިކްޓިމުންނާއެކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ވިކްޓިމުންގެ ނުތަނަވަސްކަމާއި 

ޓްރޯމާ ކުޑަކުރުމަށް، ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހެކިންނަށް ލިބިދޭ ވަކި ޚާއްސަ އެހީގެ ޚިދުމަތް )”ވިޓްނަސް 

ދައުވާކުރުމުގެ  އައްޔަންކުރެއެވެ.  އޮފިސަރުން  މުއާމަލާތްކުރާ  ވިކްޓިމުންނާ  ނުވަތަ  ގާއިމުކޮށް  ސާރވިސް“(  އެސިސްޓެންސް 

މަރުހަލާގައި ވިކްޓިމުން ބައިވެރިވަމުން ދާއިރު، އަގުނުކުރެވޭ އިތުރު އަޅާލުމާއި އެހީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަށްވެސް ދެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅައި ކުށްކުރި ފަރާތްތަކަށް ހުކުމް އިއްވާއިރު، ވިކްޓިމުން ތަހައްމަލްކުރަންޖެހުނު އަނިއާ އާއި ގެއްލުން  ކޯޓުން ނިޔާ ކަ

ތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ”ވިކްޓިމުންނަށް ކުރި އަސަރާ ބެހޭ ބަޔާން“ )ވިކްޓިމް އިމްޕެކްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް( 

އިއްވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ދައުލަތްތަކުން ވިސްނިދާނެއެވެ. ވިކްޓިމުންނަށް ކުރި އަސަރާ ބެހޭ ބަޔާނުގެ ސަބަބުން، އެމީހުންނަށް 

ނޑިޔާރަށް ކިޔައިދިނުމުން،  ކުރިމަތިވި ޖަރީމާއިން ޖިސްމާނީ، ޖަޒްބާތީ، މާލީ، އަދި/ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ކުރި އަސަރު ފަ

ބާޔާނުން  ބެހޭ  އަސަރާ  ކުރި  ވިކްޓިމުންނަށް  އެހީތެރިވެދީފާނެއެވެ.  ގަދަވެގަތުމަށް  އަރައިގަނެ  ތަޖުރިބާއިން  އެ  އެމީހުންގެ 

އަންނަނިވި ފައިދާތައްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ: 

• ޖިނާއީ އަދުލުގެ މަރުހަލާތަކުން ވިކްޓިމުން ވަކިވެ މާޔޫސްވާކަން އާންމުންގެ މެދުގައި އޮވެދާނެ ވިސްނުން ކުޑަކުރުން.
• ހުކުމްތަކުގެ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް، މުޖުތަމައުއިން ޖަރިމާތަކަށް އިޖާބަދޭގޮތް ރަމްޒުކޮށް ހުކުމްތަކަށް ހަދައިދިނުން.

ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން  އެމީހުން  ފެނި،  އެމީހުންނަށް  އަސަރު  ކުރާ  ޖަރީމާއިން  މީހުންގެ  ހިންގާ  އަމަލު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   •
ކުރިއެރުވުން.

ވިކްޓިމުންނަށް ކުރި އަސަރާ ބެހޭ ބަޔާން އިއްވުން ހުއްދަދޭ ގައުމުތަކުން، ވަކިކަހަލަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

ޖެހޭކަމާއި  އެއްކިބާވާން  ނޑައެޅިގެން  ކަ ހުށަހެޅުން  ހިޔާލެއް  ވަކި  ވިކްޓިމުން  މެދު  ހުކުމެއްކަމާ  ކޮން  ދޭންވީ  އޭގެތެރޭގައި، 

ނޑަޅަންވާނެއެވެ.  އަދި، ވިކްޓިމުންނަށް  ހަޑިހުތުރު، ބިރުދެއްކުމުގެ، ފޮށުމުގެ އެއްވެސް ވާހަކަތެކެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަން ކަ

ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހިންގާ  އަމަލު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ފުރުސަތު  ވަޒަންކުރުމުގެ  މައުލޫމާތަށް  ބަޔާނުގައިވާ  ބެހޭ  އަސަރާ  ކުރި 

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމުމުން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން

 ޖިނާއީ މަރުހަލާތައް ނިމުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ކަންކަން ހުއްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވަކިވަކި ވިކްޓިމުންގެ ބޭނުންތަކަށް 

އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ވިކްޓިމުންނަށް  މައުލޫމާތު  ނިންމިގޮތުގެ  ނިމުމާއެކު ޝަރީއަތުން  ކަންކަން  ބަލަންވާނެއެވެ. ޝަރީއަތުގެ 

ތާރީހާއި،  ދޫކުރާނެ  މުއްދަތާއި،  އޭގެ  ހުކުމާއި،  ދެވުނު  މީހުންނަށް  ޓްރެފިކްކުރާ  ވާނެގޮތާއި،  ކަންކަން  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ދޭންވާނެއެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން، ވިކްޓިމުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އަދި 

އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވިކްޓިމުންނަށް ދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް މުޠާލިއާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެކިން  އިތުރުވެދާނެއެވެ.  ބިރުދެއްކުން  ނުރައްކަލާއި  ކުރިމަތިވާ  އާއިލާތަކށް  އެމީހުންގެ  ވިކްޓިމުންނާއި  ނިމުމުން  ޝަރީއަތް 

ދައުލަތްތަކުން  މުހިންމުކަން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އާޅާފައިވާ  ސަލާމަތަށް  މީހުންގެ  އެ  ރައްކާތެރިކުށާއިމާށާއި 

ވިސްނަންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިކްޓިމުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގޮސްފިނަމަ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާނެ ނަމަ، އެމީހުން ދާއިމީ 

ފޮނުވާލުމުގައި  ގައުމަށް  މިގޮތުން އަނބުރާ  ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.23   ގޮތް  ދިރިއުޅެވޭ  ގައުމުގައި  ތިބި  މީހުން  އެ  ގޮތެއްގައި 

ނުވަތަ ވިކްޓިމް ހުރި ގައުމުގައި ނުވަތަ އެހެން ގައުމެއްގައި ދާއިމީކޮށް އުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި، އޭނަގެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި، 

ބަދަލުހިފުމުގެ ނުވަތަ އަލުން ޓްރެފިކްކުރުމަށް އޮންނަ ނުރައްކަލުގެ އިތުރުން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެހީތެރިކަން ލިބުމަށް 
ހުންނަ ރިސްކުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.24

ބައިވެރިވެވާން  ވިކްޓިމުން  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ޓިޕް: 

ހިތްޖައްސުވުމަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުހެދުން 

ކަންކަމަށްވެ،  ކުރެވޭ  ލެނބުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ކަންކަމަކީ،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީއާއި 

ދައުވާއަށް ގެއްލުންވާ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ވަހިކަން ފަދަ، ހެކިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ އެހީ 

ރެކޯޑުކުރެވި، އެއީ ލިބެން އެކަށީގެންވާ އެހީތޯ ބެލެންވާނެއެވެ. އަދި ނާޖާއިޒު އެހީއެއް ނަމަ، އެކަން 

ދެނެގަނެވި، ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.    

23. ތިރީގައިވާ ސެކްޝަން 3.3 ބައްލަވާލައްވ
24. ތިރީގައިވާ ސެކްޝަން 3.3 ބައްލަވާލައްވ
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
14

2.3. ދެމެހެެއްޓެނިވި ގޮތެެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހައްލުތައް
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކުރާނެ ހައްލުތައް ފެށިގެންދަނީ ފުރަތަމަ 

ވަގުތައް  ވަގުތުން  ފަދަ  ހިމާޔަތް  ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިކަމާއި  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ސިއްޙީ  ވަގުތީ  ކުރެވޭ ހިސާބުން،  މުއާމަލާތް 

ފުއްދަންޖެހޭ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފެށޭ ޤައުމުން، ވަގުތީ ގޮތުން ދަތުރުގައި މަޑުކުރާ 

ޤައުމުތަކުން ނުވަތަ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކަށް ވާ ގައުމުންވެސް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ހައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެފިކްކުރާމިހާގެ ބާރުގެދަށުން އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެންދާ މިހާ ދުރުކޮށް ވަގުތުން ވަގުތައް ދިމާވެދާނެ 

ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުން ހިމެނިގެންދާއިރު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކުރާނެ ހައްލުތަކަކީ، އެވަގުތު ބޭނުންޖެހިފައިވާ 

ކަންތައްތައް ފުއްދުމުގެ އިތުރުން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތުގެ މިނިވަންކަން އަލުން ހޯދައި މުޖްތަމައުގެ 

ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުވެރިކޮށްދިނުންފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.  

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކުރަން ހޯދިދާނެ ހައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިކްޓިމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޓްރެފިކުކުރުމުގެ 

ޝިކާރައަކަށް ވުމަށް ދިމާވި ނާޒުކު ހާލަތުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ދުރު ރާސްތާ ފުރުސަތުތައް ލިބެންހުންނަކަށް 

ވަޒީފާއާއި  ފުރުސަތުތަކާއި،  ހާސިލްކުރެވޭނެ  ތަމްރީން  ތައުލީމާއި  މިސާލަކަށް،  ހިމެނިދާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  ޔަގީންކޮށްދޭ 

އަދި  އިޖްތިމާއީ  އަރައިގަތުމަށާއި،  ހާލަތުން  ނާޒުކީ  އޭނާގެ  ލިބުމަކީ  ފުރުސަތު  ހުރި  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރާ  ދިރިއުޅުމަށް 

އިގްތިސާދީ ގޮތުން މުޖްތަމައުއަށް އަލުން ގުޅުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަންތައްތަކެެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހާއާ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ އިރު ދެނެގަނެވިފައިވާ، ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުން، ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ ސަމާލުކަމާއި 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  ހައްލުތަކަކީ،  ބައެއް  ޔަގީންކޮށްދިނުންފަދަ  ސަލާމަތްތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  އަދި  ކައުންސެލިންގ 

ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

ވިކްޓިމުންނަށް އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެވެސް އެންމެ މުހިންމު މަގްސަދަކީ، 

އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުމުގައި ފުރިހަމަ އަށް ބައިވެރިވެ އަމިއްލައަށް އުޅެވޭފަދަ ބަޔަކަށްވުމަށްޓަކައި ވިކްޓިމުން 

ތަޖުރިބާކުރި ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިމުމެވެ. މި މަގްސަދު ކާމިޔާބުނުވުމަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު އިތުރަށް 

ދަށަށް ގޮސް  އަލުން ޝިކާރައަކަށްވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. 

ސަރަހައްދީ ރޮނގުތައް ހުރަސްކޮށް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އަމަލުތަކުގައި،  ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 

ފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި  ގައުމުތަކުގެ  ގިނަ  ވުރެ  ގައުމަށް  އެއް  މަސައްކަތް،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

މެދުގައި ވިލަރެސްކުރަން ޖެހުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލުތައް އެކުވެނިވި ނުވަތަ ކޮމްލެކްސް ވާކެމެކެވެ. ހިނގާދިޔަ ކަންކަމާމެދު 

ވިސްނުމަށް ދޭ މުއްދަތު )ރިފްލެކްޝަން ޕީރިއަޑް( ހަމަވުމަށްފަހު ނުވަތަ ކޯޓް މަރުހަލާތައް ނިމުމަށްފަހު މުޖްތަމައުއާ ގުޅުމަށް، 

ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެމީހެއްގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް،  ނުވަތަ މުޖްތަމައާ އަލުން ގުޅުމަށް، ލިބެން ހުރި ފުރުސަތުތަައް 

ބަލައި ހޯދަންވާނެއެވެ.52 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ނުވަތަ އެހެން ވިސާއެއް ލިބި ނުވަތަ އެހެން 

ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނަމަ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އެނބުރި ދެވިދާނެއެވެ. ވިކްޓިމުން ނިސްބަތްވާ ތަނަށް 

އަނބުރާ ދާ ހާލަތްތަކުގައި – އެއީ ގައުމެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް ނުވަތަ އެހެން ގައުމެއްގައި ނަމަވެސް – އޭނާ އެނބުރި 

ދިއުމާ އެކު، މުޖްތަމައުއާ އަލުން ގުޅުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ބަދަލުހިފިޔަ ނުދޭން ނުވަތަ އަލުން ޓްރެފިކްކުރުވިއަ ނުދޭން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވިކްޓިމް އޭނަ ނިސްބަތްވާ ގައުމަށް އަނބުރާ ދާންޖެހޭނީ އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަދި އޭނަގެ ހައްގުތަކާއި، އެކަށީގެންވާ 

ރައްކާތެރިކަމާއި ކަރާމާތަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މުޖްތަމައުއާ އަލުން ގުޅި އަދި އަލުން ޓްރެފިކްވުނ26ް  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދެވިގެންނެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތުން 

ތިންވަނަ ގައުމަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭނަމަ، ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބަދަލުވުމަށް އަދި މުޖްތަމައާ ގުޅުމަށ27ް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުން 

ފަދަ،  މަނާވާ  ފޮނުވާލަށް  އަނބުރާ  ނުވަތަ  ވާނަމަ،  ކަންބޮޑުވުންތައް  މެދު  ކަންކަމާ  ސަލާމަތީ  މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ އެހެން ރިސްކުތަކެއް ވާނަމަ، ވިކްޓިމް ހުރި ގައުމުން ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ 

ރަށްވެހިކަން ދިނުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ.28 

އެއްބާރުލުން  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  ފަރާތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތައް  ހައްލުތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން 

ބޭނުންވާނެއެވެ. ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަދި ބޭނުންވާ ވަގުތު އަދި ވިލަރެސްކުރެވިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށް 

މީހުންގެ ރިފަރަލްތަކާއި ޚިޔާލާއި ދެކޭގޮތް ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި މިކަންކަން މި ޚިދުމަތްތައް، ވިކްޓިމް ނިސްބަތްވާ 

ތަނުންނާއި އަދި ދާ މަންޒިލުންނާއި މި ތަންތަނުގެ މެދުގައި ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށްވެސް، މުހިންމެވެ. ހަމައެހެންމެ 

25. ރިކޮމެންޑެޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ )E/2002/68/Add.1(, ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައ ކޮމިޝަނަރ
ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައިޑްލައިންސް 5 )8( 

26. ރިކޮމެންޑެޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަށް ޓްރެފިކިންގ )E/2002/68/Add.1(، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ
ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ގައިޑްލައިން )8(6. އަދި، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ކޮންސަރނިންގ ސޭފް ރިޓަރންގެ މާއްދާ )4( )3(8، މާއްދާ )ބ()1(9

27. ރިކޮމެންޑެޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަށް ޓްރެފިކިންގ )E/2002/68/Add.1(، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ
ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ގައިޑްލައިން )8(6. އަދި، ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ކޮންސަރނިންގ ސޭފް ރިޓަރންގެ މާއްދާ )4( )3(8، މާއްދާ )ބ()1(9

28. ކޮމެންޓަރީ ޓު ދަ ރިކޮމެންޑެޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަށ ޓްރެފިކިންގ، އޯއެޗްސީއެޗްއާރ، 2010، ސ.180 182.
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މިކަމަށްޓަކައި ވިކްޓިމްގެ އެއްބާރުލުމާއި ބައިވެރިވުންވެސް ބޭނުންތެރިއެވެ. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭން ހިންގުމުގައި 

ކާމިޔާބުވުމަށްޓަކައި  ޕްލޭނެއް  ދިގުމުއްދަތުގެ  އެއްވެސް  އިތުރުން،  އެނގެންޖެހުމުގެ  އެފަރާތަށް  ޒިންމާ  ދައުރާއި  ވިކްޓިމްގެ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ ކޮންކޮން ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވިކްޓިމްގެ ބައިވެރިވުންވެސް ހަމައެހާމެ މުހިންމެވެ. ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާ އިރު ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލޭންތަކުގެ އެންމެ އިސްކަމެއްދެވޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުންތައް ކަ

ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ކޭސްތަކުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި އެދޭ ކަންތައްތަކަށް 

ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލޭންތަކަކީ އެކިއެކި ދުވަސްވަރު ވަޒަންކުރެވި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ޝިކާރައިގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުވަމުންދާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާނެޖެހޭނެއެވެ.

ތާވަލު 1: ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކުރާނެ ހައްލުތަކަގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތައް

• ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މުޖްތަމައުއާ    
  އަލުން ގުޅުމަކީ އަދި ރަނގަޅުކަމެއްގޮތުގައި ލަފާދީފައި ނުވާ ހިނދު

• ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

އަސާސީ ބޭނުންތައް

• ނަފްސާނީ ކައުންސެލިންގ
• އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ޒިޔާރަތްކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް އިޖްތިމާއީ ކައުންސެލިން

• ސިއްހީ އަދި ދަތުގެ ފަރުވާ
• އާއިލާގެތެރެއަށާއި މުޖްތަމައުއާ އަލުން ގުޅުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ 

އަޅާލުން

• ތައުލީމް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް
• އިޖްތިމާއީ ގޮތުުން ބައވިެރިވުމަށްޓަކައި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީންތައް

• މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މާކެޓް ނުވަތަ ސިނާޢަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މަސައްކަތްތެރި 
  އަދި ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ ތަމްރީންތައް

• ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން
• ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭ އެހީއާއި މެންޓޯކުރުން

• މާލީ އެހީތެރިކަން/މަސައްކަތެއް ފެށުމަށް ދެވޭ ކެޕިޓަލް

ގޮތުން  އިގްތިސާދީ 

އަލުން ބައިވެރިވުން

• ގާނޫނީ ކައުންސެލިންގ
• ގާނޫނު ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ފުރަންޖެހޭ 

  ޝަކުވާ ފޯމުތައް ފުރުމާއި އެހެނިހެން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން

• ގެއްލުމުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން
• ވަގުތީ ގޮތުން ހުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ދާއިމީ ހުއްދަ ލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ހުއްދަ 

  ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން

• ޓްރެފިކްވުމުގެ ސަބަބުން އަރައިގަނެވުނު ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ގާނޫނީގޮތުން 
  ތަމްސީލިވެގެންދިޔުން.29

އެއްބާރުލުމާއި  ގާނޫނީ 

އެހީތެރިކަން 

ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުން

އެއްކަމަކީ،  ނޑު  މައިގަ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ  ހައްލުތަކަށް  އޮތް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ވިކްޓިމުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އާއި ގެއްލުން ތައް ބަލައިގަނެ، އެމީހުންނަށް މާލީ އަދި އެހެން ބަދަލު ހޯދައިދިނުމެވެ. މި ފަދަ 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހުނު ތަޖުރިބާ ފޮހެނުލެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު 

އިތުރުކޮށް،  އަލުން ޓްރެފިކްކުރުމަށް ދިމާވާ ހާލަތްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މާލީގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ 

ތެރޭގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާ އުޖޫރަ، ގާނޫނީ ފީތައް، ސިއްހީ ފަރުވާގެ އަގު، ގެއްލުނު ފުރުސަތުތައް އަދި 

ތަހައްމަލުކުރަންޖެހުނު ވޭނާއި ދަތިތަކުގެ ބަދަލު ހިމެނިދާނެއެވެ.

29. ނޮން ކްރިމިނަލައިޒޭޝަންއާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން ކްރިމިނަލައިޒިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް، ދަ ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2014، ސ.7.
30. ޔޫއެން ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕްލްސް އޮފް ޖަސްޓިސް ފޮރ ވިކްޓިމްސް އޮފް ކްރައިމް އެންޑް އެބިއުޒް އޮފް ޕަވަރ، A/RES/40/34، 29 ނޮވެމްބަރ 1985
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ކުށްކުރާ ފަރާތުން ދައުލަތުން

ކުރެވޭ  ތެރެއިން  މަރުހަލާގެ  ޖިނާއީ 

ޖިނާއީ މަދަނީ ދައުވާއެއް ކުރުން 

ޖިނާއީ ފިޔަވަޅު ކުރާ  ލޭބަރކޯޓުތަކުގައި 

ދައުވާ

ވިކްޓިމުންނަށް އެހީތެރިވާ 

ފަންޑުތައް

އެހީތެރިވާ  ވިކްޓިމުންނަށް 

ފަންޑުތައް

ސަބްސިޑިއަރީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 

ނަގާ ބަދަލުގެ އަގު

ވިކްޓިމުންނަށް ބަލަލުދިނުމުގެ ސްކީމްއަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޓްރެފިކްކުރާ މީހުންގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވެ. ނުވަތަ 

ގާނޫނީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އިދާރީކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުންް ބެލެހެއްޓޭ ދައުލަތުގެ ފަންޑަކުން ފައިސާ ދޭގޮތަށް 

ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ވަރަށްގިނަ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލުހޯދުމަށް ކުރާ މަދަނީ ދައުވާތަކަކީ ޖިނާއީ ގޮތުން 

ނޑައަޅާ އަދަބުގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަދަލު ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ކަ

ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނެއްބައި ތަންތަނުގައި، ޖިނާއީ ދައުވާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭގޮތަށް ވަކިން، ބަދަލު ހޯދުމަށް 

މަދަނީ ދައުވާ ކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަދީފައިވެއެވެ. ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބިފައިނުވާ އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް 

ލޭބަރ ކޯޓްތަށް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދައި ދިނުމަކީވެސް އިތުރު ގޮތެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ މައްސަލަތަކުގައި އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

އެކުލެވޭނަމެއެވެ.

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ތަޖުރިބާއިން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ޖިނާއީ  އުފައްދާފައިވެއެވެ.  ފަންޑުތައް  ވަސީލަތްތަކުން  ދައުލަތުގެ  ގައުމުތަކުގައި،   ބައެއް  ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ  އޭޝިއާ 

ފަންޑްތައް  ޓްރަސްޓް  އެހީތެރިވުމަށް  ވިކްޓިމުންނަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ފައިސާއިންވެސް  ޖޫރިމަަނާ  ހޯދާ  ނަތީޖާއިން  ހުކުމުގެ 

މީހުންނަށް  ޖެހިފައިވާ  އަނިޔާގެ ޝިކާރައިގައި  ނުވަތަ  ޖަރީމާތައް  ސީރިއަސް  ތަންތާގައި،  ބައެއް  އަދި،  އުފައްދާފައިވެއެވެ. 

އެހީވުމަށް ހަދާފައިވާ ފަންޑްތައް ފަދަ ފަންޑުތަކުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުއްދަދީފައިވެއެވެ. 

އެފަރާތްތަކުގެ  އަސަރުކުރާނަަ،  ސިނާއަތްތަކަށް  ނުވަތަ  ޗޭން  ސަޕްލައި  ސެކްޓާގެ  ޕްރައިވެޓް  ސަބަބުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އޮވެދާނެއެވެ.  ދައުރެއް  އަދާކުރެވިދާނެ  ބަދަލުހޯދައިދިނުމުގައި،  ވިކްޓިމުންނަށް  ނެގެވިޔަނުދިނުމާއި،  ނާޖާއިޒު  މުވައްޒަފުންގެ 

ފައިސާ  ދޭ  ފަރުދުން  އަމިއްލަ  އަދި  ޖަމާއަތްތަކުންނާއި  ވިޔަފާރި  ޗެރިޓީތަކުންނާއި  އިދާރާތަކުންނާއި،  ގައުމީ  މީގެތެރޭގައި، 

ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ފަންޑުތަށް އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ގިނަ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް މަދަނީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް )ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ ނުވަތަ ލޭބަރ 

ރެޖީމްތައް މެދުވެރިވެގެން( ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭއިރު، ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި އެތެރެވެފައިވާ 

ބަދަލުހޯދުމަށް  ގޮތްގޮތަށް  މިފަދަ  ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  އަދި/ނުވަތަ  ސަބަބުން  ހާލަތުގެ  އެމީހުންގެ  މީހުން، 

ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.

ތިރީގައިމިވާ ތަސްވީރުން ދައްކުވައިދެނީ ވިކްޓިމުންނަށް ބަދަލުހޯދައިދެވިދާނެ ގޮތްތަކެވެ.

ޑައިގްރާމް 1: ވިކްޓިމުންނަށް ބަދަލުހޯދައިދެވިދާނެ ގޮތްތައް

ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ހައްލުތަކުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ޓިޕް: 

ހަރުދަނާ ބަދަލެއް ހޯދައި ދިނުން

ނޑައެޅުމަށް ދައުލަތްތަކުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ވަސީލަތްތައް ކަ

ވިސްނަންވާނެއެވެ.  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫން ފަރާތްތަކަށްވެސް 

ގެއްލުމުގެ އަގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ކަށަަވަރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   
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3.1. ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް

ވަކިވަކި  އެއްބައެވެ.  ނޑު  މައިގަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ފުރިހަމަ  ކުރުމަކީ  ވިލަރެސް  މެދުގައި  ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުގެ 

ވިކްޓިމުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ބޭނުންތައް އެކުވެނި ވާތީ، ވިކްޓިމުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއް ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ، ހަރުދަނާ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ މާހިރުންނާއި އިންޓަރވެންޝަންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން 

ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެހެން  މަސައްކަތުގައި  މި  ކަމުގައިވިޔަސް،  ދައުލަތްތަކަށް  އެޅިފައިވަނީ  ޒިންމާ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. 31 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް 

މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ބައެކެވެ. އަދި ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަޖުރިބާތައް މިފަދަ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން، އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި، ކަމާގުޅޭ 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބަލައިގަނެއެވެ.  އެ ގޮތުން، “އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ކަމާ 

ގުޅުންހުރި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި  މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު” 32، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ދައުލަތްތަކަށް  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ހޯދައިދިނުމަށް  ދުޅަހެޔޮކަން  އިޖްތިމާއީ  އަދި  ނަފްސާނީ  ޖިސްމާނީ،  ވިކްޓިމުންނަށް 

ޝަރުތުކޮށްފައި ވެއެވެ. ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް، އެ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ 

އަދި ސަރުކާރު ނޫން ކަމާބެހޭ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި، އިމިގްރޭޝަން މީހުންނާއި އާއި، 

އަދި  ޚާރިޖީ  ފަރާތްތަކާއި،  މަސައްކަތްތަކުގައިއުޅޭ  ސިނާއީ  އަދި  ލޭބަރ  ފަރާތްތަކާއި،  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތައް  އިޖުތިމާއީ 

ދާހިލީ ވުޒާރާތަކާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި، މައިގްރަންޓުންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަވެފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ގާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.33

ސީދާ އެހީތެރިކަން އަދި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް

ދައުލަތުގެ  އަދި،  ފަރާތްތަކެވެ.  ޒިންމާއޮތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ވިކްޓިމުންނަށް  ފަރާތްތަކަކީ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން، އިޖުތިމާއި ޚިދުމަތްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކުޑަކުދިން ބެލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއ، ޖިނާއީ 

އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދާ ފަންޑުތަކާއި، ވިކްޓިމުންނަށް އުފައްދާފައިވާ ފަންޑުތަކާއި، އަނިޔާ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށް 

އުފައްދާފައިވާ ފަންޑުތައް މެދުވެރިކޮށް ވިކްޓިމުންނަށް ސީދާ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ 

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މުހިންމު ފަރާތްތަކެވެ:

• ފުލުހުންނާއި ޖިނާއީ އަދުލު ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަކީ ވިކްޓިމުންގެ ޖިސްމާނީ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ބައެކެވެ.
• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީގޮތެއްގައި ގައުމެއްގައި ހުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި 

އިމިގްރޭޝަން އަދި ކޮންސިއުލަރ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.

• ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ކައުންސެލިންގއާއި މައުލޫމާތާއި ސީއްހީ، ޖިސްމާނީ އަދި މާއްދީ އެހީތެރިކަން 
ފޯރޮކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ހޯދުމުގެ  ތަމްރީން  ތައުލީމާއި  ވަޒީފާއާއި  ދިނުމުގައާއި  ތަމްރީންތައް  އުނގެނުމުގެ  ތައުލީމު  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި   •
ފުރުސަތުތަކަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސޯޝަލް ސަރވިސް ފޯރޮކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުގެވެސް ދައުރު ވަރަށް 

ބޮޑެވެ.34

3 ވަނަ ބައި: 
ވިލަރެސްކުރުމާއި  ކަމާގުޅޭފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން

31. ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްސާ )3(6 ބައްލަވާލައްވާ. 
32. ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްސާ )3(6 ބައްލަވާލައްވާ.

33. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ޕޮލިސީ ގައިޑް އޮން އައިޑެންޓިފައިންގ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، ބާލީ ޕްރޮސެސް، 2015، ސެކްޝަން 3.1. ބައްލަވާލައްވާ.
34. ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މައްދާ 6 ބައްލަވާލައްވާ.
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
18

• ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި 
ވީނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ ގައުމުގައުގައި، ވަރަށް ބޮޑެތި މާލީ އަދި އެހެނިހެން ދަތިތައް ހުރިކަމުގައިވިއަސް، މަދަނީ ޖަމިއްޔާ 

ޖަމާއަތްތައާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ރައްކާތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. 

މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ޚާއްސަ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދައުލަތުން  ޖަމިއްޔާތަކުން  ބައިނަލްއަގްވާމީ  ޖަމިއްޔާތަކާއި  އަމިއްލަ   •
ވިކްޓިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

)ޖިންސީ  ބޭސްފަރުވާ  އަދި  ސިއްހީ  ކެއުންބުއިމާއި،  ތަނަކާއި،  ހުންނާނެ  ވިކްޓިމުން  އެފަރާތްތަކުން  ހަމައެއާއެކު،   •
މައުލޫމާތާއި  ބެހޭ  ހިޖުރަކުރުމާ  އަދި  ގާނޫނީ  ކައުންސެލިންގއާއި،  ނަފްސާނީ  އަދި  ހިމެނޭގޮތަށް(  ފަރުވާވެސް  ސިއްހީ 

ވިކްޓިމުންނަށް  އެއްގޮތަށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  އެހީތެރިކަންވެސް 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމާއި ފަންޑު ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.35 

ބައިނަލްއަގްވާމީ  ފަދަ  )އައިއޯއެމް(  މައިގްރޭޝަން  ފޮރ  އޯގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިދާރާތަކާއި  ގެ  އދ   •
ޖަމާއަތްތަކުން މާލީ އަދި މާއްދީ އެހީތެރިންކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.36

އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމާއި މުޖްތަމައުއާ އަލުން ގުޅުމުގެ ކަންްކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމާބެހޭފަރާތްތައް

ކަނކަމުގައި  ގުޅުމުގެ  އަލުން  މުޖްތަމައުއާ  ދިއުމާއި  އެނބުރި  ގައުމަށް  އަމިއްލަ  އެފަރާތްތަކުގެ  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

އިޖްތިމާއީ  އިދާރާތަކާއި،  ކޮންސިއުލަރ  ފުލުހުންނާއި،  ފަރާތްތަކާއި،  ޚާރިޖީ  ތެރޭގައި  ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކްކުރުން ފެށޭ އަދި މަންޒިލް ގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އެނބުރި 

ދާ ގައުމާއި ވިކްޓިމް އެވަގުތު ހުރި ގައުމުގައިި ހިމެނޭ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ގައުމަށް އެނބުރި 

ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެމީހުންނަށް ދޫކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. 37 އެނބުރި ދާ ގައުމާއި ވިކްޓިމް އެވަގުތު ހުރި ގައުމުގެ، 

ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭ  ފަރާތްތަކުން މުޅި މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ގައުމުގެވެސް  ދެ  ކަމާގުޅޭ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ތަރައްގީކޮށް  ޕްލޭން  ގުޅޭ  ބައިވެރިވުމާ  އިޖްތިމާއީ  ފަރާތުގެ  އަންނަ  އެނބުރި 

މުޖްތަމައުއާ  ވިކްޓިމުން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މިސާލަކަށް،  ކުރެވެންވާނެއެވެ.  ވިލަރެސް  ދުރާލާ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ދައުލަތުގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ފުރުސަތުތައް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަ  ދިރިއުޅުމުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  ގޮތުން  ގުޅުވުމުގެ  އަލުން 

މަސައްކަތާއި، ވަޒީފާއާއި ސިނާއަތްތަކާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުން ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. އެނބުރިއައުމާއި މުޖްތަމައުއާ 

ކުޑަކުދިންނަށް  އަންހެނުންނާއި  މީހުންނާއި  ހިޖުރަކުރާ  ޖަމާއަތްތަކުން،  އަމިއްލަ  ބައިވެރިވާ  ކަންކަމުގައި  ގުޅުމުގެ  އަލުން 

ބަލައި،  ހިނގަމުންދާގޮތްތައް  އިޖުރާޢުތައް  އޮންނަ  އައުމަށް  ގައުމަށް އެނބުރި  ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  ގްރޫޕްތައް  އެހީތެރިވާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ ބައިވެރިވުމާގުޅޭ ޕްލޭންތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން 

ނޑު ދައުރެއް  ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އައިއޯއެމް އަދި އދ ގެ ވުޒާރާތައްފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން މައިގަ

އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.38 ގައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިންނާއި އެނބުރި އައުމަށްފަހު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތަށް ފޯރުކޮށްދީ، ފުރާ ގައުމާއި 

އެނބުރިދާ ގައުމުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރާއޮ އަދި އަމިއްލަ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް 

ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ.

35. އައިއޯއެމް ހޭންޑްބުކް އޮން ޑިރެކްޓް އެސިސްޓަންސް ޓު ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، އައިއޯއެމް، 2007، ޗެޕްޓަރ 4، އަދި ނޭޝަނަލް ރެފެރަލް މެކޭނިޒަމްސް، ޖޮއިނިންގ
އެފަޓްސް ޓު ޕްރޮޓެކެޓް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޓްރެފިކްޑް ޕަރސަންސް: އަ ޕްރެކްޓިކަލް ހޭންޑްބުކް، އޯއެސްސީއީ، 2004، ސ.73 76.

36. އައިއޯއެމްގެ ގްލޯބަލް އެސިސްޓަންސް ފަންޑް )ޖީއޭއެފް(އާއި ގައުމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހެން މެކޭނިޒަމްތައް މެދުވެރިކޮށ އައިއޯއިމްއިން
އަހަރަކު 6،000އާއި 7،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ވިކްޓިމުންނަށް ސީދާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

37. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލު ލިޔެކިޔުންތައް އެމްބަސީތަކުންނާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކުން ދޫކުރާއިރު، އެފަރާތަކީ ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމެއްކަން އެލިޔެކިޔުންތަކުން 
 އެނގޭގޮތަށް އޮވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި، އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވިކްޓިމުންގެ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާ ނުލ ޓްރެފިކްކުރުން ފެށުނު

ގައުމަށް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

38. އައިއޯއެމް ހޭންޑްބުކް އޮން ޑިރެކްޓް އެސިސްޓަންސް ޓު ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ، އައިއޯއެމް، 2007، ޗެޕްޓަރ 3، އަދި ނޭޝަނަލް ރިފެރަލް މެކޭނިޒަމްސް،ޖޮއިނިންގ
އެފަރޓްސް ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޓްރެފިކްޑް ޕަރސަންސް: އ ޕްރެކްޓިކަލް ހޭންޑްބުކް، އޯއެސްސީއީ، 2004، ސ.80 83. 
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3.2. ސިޔާސީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުން

ބޭނުންވަނީ،  ވިލަރެސްކުރުން  ފެންވަރުގައި  ސިޔާސީ 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ 

ގޮތުންނެވެ.  ބިންގާއެޅުމުގެ  ވިލަރެސްކުރުމުގެ  މެދުގައި 

ފެންވަރުގައިވެސް  ގައުމީ  އަދި  ބައިނަލްއަގްވާމީ، ސަރަހައްދީ 

ފެންވަރުގައި  ސިޔާސީ  ކުރުމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް 

ހަދާފައި  އެއްބަސްވުންތައްވެސް  ވިލަރެސްކުރުމާގުޅޭ  ނިންމައި 

އެބަހުއްޓެވެ. 

ބައިވެރިވުމާއެކު،  މުއާހަދާގައި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިލަރެސްކުރުމަށް 

ނިންމާފައެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ  ދައުލަތްތަކުންވަނީ 

ވަނީ  ފެންވަރުގައިވެސް  ސަރަހައްދީ  މީގެއިތުރުން، 

މިސާލަކަށް،  ނިންމާފައެވެ.  ކުރަން  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ 

އޭޝިއަން  ސައުތްއީސްޓް  ދަ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 

ނޭޝަންސް )އާސިއާން(ގެ  މެންބަރުންވަނީ މީހުން، ވަކިން 

ޓްރެފިކްކުރުމާ  ކުޑަކުދިން،  އަންހެނުންނާއި  ޚާއްސަކޮށް 

ދެކޮޅަށް ގަރާރެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މިގަރާރުން ބާރުއަޅަނީ، 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ހައްގުތަކާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާނެ ވިޔަވަޅުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް، ޓްރެފިކް ކުރުން 
ހުއްޓުވާނެ ސަރަހައްދީ ވިސްނުމެއްގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.39

ދަ ކޯޑިނޭޓެޑް މެކޮންގ މިނިސްޓީރިއަލް އިނީޝިއެޓިވް އަގޭންސްޓް ޓްރެފިކިންގ )ކޮމިޓް( އުފެދުނީ، އެކަމާ ބެހޭ އެމްއޯޔޫ އެއްގައި 

ސޮއިކޮށް 2004 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުން، ގްރޭޓަރ މެކޮންގ ރީޖަންގެ ގައުމުތަކުން، ވިކްޓިމުންނަށް 
ފަދަ،  ގުޅުން  މުޖުތަމައުއާ  އަލުން  އެހީވެދީ،  އަރައިގަނެ ސަލާމަތްވުމަށް  ހާލަތުން  މީހުންގެ  އެ  ފޯރުކޮށްދީ،  ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައެޅިފައެވެ.40  ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ކޮމިޓްގެ ޕްރޮސެސްގެ ދަށުން،  އޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގައުމުތަކުން، ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަ

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެއްބާރުލުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ކޮމިޓުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭންތަކާއި އެއާ ގުޅޭ އެކްޝަން 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  )ޕުލުހުންނާއި، ޝަރުއީ ފަރާތްތަކާއި، އިޖްތިމާއީ  ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުގެ  ބަލައި، ސަރުކާރުގެ  ޕްލޭތަކަށް 

ފަރާތްތަކާއި އަންހެނުންގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާ ހިމެނޭގޮތަށް( އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގައުމީ ޓާސްކްފޯސްތަކުން 

ޓްރެފިކްކުރުމާ ދެކޮޅަށް އަދި ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމައެވެ. މި ދެންނެވި އެކްޝަން ޕްލޭންތަތައް 

ތަންފީޒުކުރަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން، ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައާއި ގިނަ ގައުމުތަކުގެ 

މެދުގައި އެވެ. މި ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އދގެ އެޖެންސީތަކާއި، އައިއޯއެމް އާއި، މަދަނީ ފަރާތްތަކާއި އެހެން ކަމާ ބެހޭ 
ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.41

ކުރުމަށް  ކުރުމަށް ސިޔާސީގޮތުން  ވިލަރެސް  ފެންވަރުގައި  ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރަހައްދީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

އަންހެނުންނާއި  ވެފައިވާ  މެދުގައި  ގައުމުތަކުގެ  ފެނިގެންދަނީ ސާކް  މިސާލެއް  އިތުރު  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ނިންމާފައިވާ 

އެސޯސިއޭޝަން  އޭޝިއަން  ސައުތު  ކަމުގައިވާ  މުއާހަދާ  ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން  ބޭނުމަށް  ހަށިވިއްކުމުގެ  ކުޑަކުދިން 

ވިމެން  އިން  ޓްރެފިކިންގ  ކޮމްބެޓިންގ  އެންޑް  ޕްރިވެންޓިންގ  އޮން  ކޮންވެންޝަން  )ސާކް(  ކޯޕަރޭޝަން  ރީޖަނަލް  ފޮރ 

އެންޑް ޗިލްޑްރަން ފޮރ ޕޮރ ސްޓިޓިއުޝަން އިންނެވެ.42 މި މުއާހަދާގެ ދަށުން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރި 

ހުއްދަދިނުމަށް،  ބަލައިގަނެ  ދައުރު  ޖަމިއްޔާތަކުގެ  ނޫން  ސަރުކާރު  މިކަންކުރުމަށް  ގާއިމްކޮށް  ހޯމްސް(  )ޕްރޮޓެކްޓިވް  ހިޔާ 

ބައިވެރިވެފައިވާ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއެވެ. 

ސިޔާސީ ގޮތުން ވިލަރެސްކުރުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ހިނގައެވެ. މީގެތެރީގައި، ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނޫން 

ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ވިލަރެސްވެރިޔެއްގެ  ގައުމީ  ގޮތެއްގައި،  އާންމު  އެހެންނަމަވެސް،  ތަފާތުވެއެވެ.  ގައުމަށް  އަނެއް  އެއްގައުމުން  ކަންކުރާގޮތް 

ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމާއި  ގައުމީ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކޮށް އިޖުރާއީ ލަފާދިނުމަށް، 

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަދަނީ މުޖްތަމައު ތަމްސީލުކުރާ އިސް ފަރާތްތަށް ހިމެނޭ ކޮމިޓީ އެއް ނުވަތަ ރައުންޑްޓޭބަލް އެއް 

ހުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ވިކްޓިމުންނަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ޓިޕް: 

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިފައި 

ވިލަރެސްކުރުން  ފިޔަވަޅުތައް  ހުންނަ 

ރަސްމީސިފައަކަށް ގެނައުން 

ވަކިވަކި  ފަރާތެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ކަމާބެހޭ 

ބަޔާންކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތިތައް  ދައުރާއި 

އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  އޮފް  މެމޮރަންޑަމް 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި  )އެމްއޯޔޫ(ފަފަ 

ގައުމީ  ވިލަރެސްކުރުމުގެ  ސޮއިކުރެވިގެން 

ފިޔަވަޅުތައް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހިންގުމުން، 

ކާމިޔާބުވެގެންދިޔުމުގެ  ކަންތައްތައް  އެ 

ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ

.39
www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons -particularly-women-and-children-3

40. ކެމްބޯޑިއާ، ޗައިނާ، ލާއޯ ޕީޑީއާރ، މިޔަންމާ، ތައިލެންޑް އަދި ވިއެއްޓްނާމް.

http://www.no-trafficking.org/commit.html .41
42. ސައްުތ އޭޝިއްަނ އެސޯސިއޭޝްަނ ފޮރ ރީޖަންަލ ކޯޕަރޭޝްަނ )ސާކް( ކޮންވެންޝްަނ އްޮނ ޕްރިވެންޓިންގ އެންްޑ ކޮމްބެޓިންގ ޓްރެފިކިންގ އްިނ ވިމްެނ އެންްޑ ޗިލްޑްރްަނ ފޮރ

ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން، 2002، ސޮއިކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޫޓާން، އިންޑިއާ، ދިވެހިރާއްޖެ، ނެޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާ ހިމެނެއެވެ.

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
 
3



20 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ

3.3. ތަންފީޒީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުން
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އެންމެހައި ވިކްޓިމުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭއިރު، އެކަށިގެންވާ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަައި، ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަކީ އެ މަސައްކަތް އަނެއް މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް 

ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި، ވިލަރެސްކުރާނެ މެކޭނިޒަމްތަކެއް ހެދިފައި ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަތީޖާނެރެވޭފަދަ 

ގޮތަކަށް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިި ވިލަރެސްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި އަދި ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ 

ޚިދުމަތްތަށް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެކިއެކި 

މަރުހަލާތަކުގައި ގެންގުޅޭނެ ތަފާތު މެކޭނިޒަމްތަކެއް ދައުލަތްތަކުން ގެންގުޅެއެެވެ. 43 އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަައިރު، ކަމާގުޅޭ 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ މެޕްކުރުމަކީ ބޭނުންެތެރިކަމެކެެވެ. 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހުންނަ ވިލަރެސްކުރުމުގެ މެކޭނިޒަމްތައް ސިފަކޮށްފައިވަނީ، “މަދަނީ މުޖްތަމަޢާއެކު 

މަސައްކަތްތައް  ތެރެއިން  ގުޅުމެއްގެ  ރޭވުންތެރި  އޮންނަ 

ވިލަރެސްކޮށްގެން، ޓްރެފިކްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ 

ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ދައުލަތްތަކުގެ 

މައްޗަށް އޮންނަ ޒިންމާ އެދައުލަތްތަކުން އަދާކުރުމަށް އޮންނަ 

ނޑެއް”44 ގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްބައިވަންތަކުމުގެ އޮނިގަ

ސިޔާސީ ފެންވަރުގައި އޮންނަ ކޮމިޓްމަންޓުތަކީ ރައްކާތެރިކަން 

ނޑެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް،  ހަރުދަނާކުރުމަށް، އޮނިގަ

އާންމު  ބޭނުންކުރާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކޮމިޓްމަންޓުތައް  އެ 

އެހީތެރިކަމާއި  ވިކްޓިމުންނަށް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ވަސީލަތަކީ، 

އަމިއްލަ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރާއި  ލިބިދިނުމަށް،  ރައްކާތެރިކަން 

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ރަސްމީ 

ފަރާތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތައް  ސިފައެއްގެނައުމެވެ. 

ރައްކާތެރިކަން  ވިކްޓިމުންނަށް  ގުޅުވައިގެން،  ގޮތަކަށް  މިފަދަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނީ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާތްތައް 

ތަންފީޒުކުރުން އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދެއެވެ. 

ވިލަރެސްކުރުމުގެ މެކޭނިޒަމްތަކަކީ، ގިނަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިވެ 

ޕްރެކްޓިސް،  ބެސްޓް  ގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ރައްކާތެރިކަން 

އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

އެއް  މެކޭނިޒަމްތަކުން  މިފަދަ  މީގެއިތުރުން  ވެސްކަމެކެވެ. 

އިހްތިސާސް ދަށުގައިވާ ޓްރެފިކްކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުން އަނެއް އިހްތިސާސް ގައިވާ ފަރާތްތަކާ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މުއާމަލާތްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ،  ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި 

އިތުރުކޮށްދެއެވެ.  އެއްބާރުލުން  ކަންކަމުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަގްވާމީ  އަދި  ސަރަހައްދީ 

މިފަދަ މެކޭނިޒަމްތަކަކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ދައުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެ މެކޭނިޒަމްތައް 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރާނީ ޓްރެފިކްކުުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.45 ނަތީޖާ ނެރެވޭ ހަރުދަނާ  މައިގަ

ނޑުގެ  ހަށިގަ މަސައްކަތުގެ،  )ޖިންސީ،  ވައްތަރުތަކާއި  އެންމެހާ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  މެކޭނިޒަމްތަކަކީ،  ވިލަރެސްކުރުމުގެ 

ފިރިހެންކުދިންނާއި  )ފިރިހެނުންނާއި  ވިކްޓިމުންނާއި  ތަފާތު  ހިމެނޭގޮތަށް(  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ނެގުންފަދަ  ގުނަވަންތައް 

އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް( އަދި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އެކި ވައްތަރުތައް )ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އަދި އެއްގައުމުން 

ގާއިމުވެފައި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ގޮތަށް  ބެލޭ  ދަށުން  މެކޭނިޒަމްތަކުގެ  އެ  ހިމެނޭ(  ޓްރެފިކްކުރުން  ގައުމުތެރޭގައި  އަނެއް 

މެކޭނިޒަމްތަކުގައި،  ވިލަރެސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތެއްގައި  ހަލުވި  އަދި  ހަރުދަނާ  މެކޭނިޒަމްތަކެކެވެ.  ހުންނަންޖެހޭ 

ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލީޑާޝިޕްއާއި ޖަވާބުދާރީކުރުވުން 

ހިމެނެއެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަކީ، ބޭނުންތެރި 

ގައުމީ ސްޓްރެޓިޖީތައް ތަންފީޒުކުރެވެ މިންވަރު  ފަދަ މެކޭނިޒަމްތަކުން،  އެއީ، މި  ވެދާނެއެވެ.  މެކޭނިޒަމްތަކަކަށް  ވިލަރެސް 

ދެނެގަނެ ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަދުލާއި ވަޒީފާ 

ސަރުކާރުގެ  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  އަދި  ޚިދުމަތްތަކާއި  އިޖްތިމާޢީ  ސިނާއަތްތަކާއި  ލޭބަރއާއި  އިމިގްރޭޝަނާއި  ދޭފަރާތްތަކާއި 

ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް މި ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތް ވާތީއެވެ.  ސަރުކާރާއި މަދަނީ މުޖްތަމައު 

އާއި ޔޫނިއަންތަކާއި ސިނާއަތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާކުރާނެ މެކޭނިޒަމެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމީ 

ދިމާވާ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ކޭސްތައް  ވަކިވަކި  ނުވަތަ  މައްސަލަތަކަށް  ވަކިވަކި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ވަށްމޭޒުތަށް 

މައްސަލަތައް ހައްލުހޯދުމަށް ވާރކިންގ ގްރޫޕްތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

މެކޭނިޒަމްތައް  ވިލަރެސްކުރުމުގެ  ޓިޕް: 

ތަންފީޒުކުރުން 

މެދުގައި  އިދާރާގެ  އަނެއް  އިދާރާ  އެއް 
ތަންފީޒީ  ޔަގީންކުރުމަށް  އެއްބާރުލުން 
ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރުމަކީ، އިންސާނުން 
މަދުކުރުމުގެ  ހުއްޓުވުމާއި  ކުރުން  ޓްރެފިކް 
ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ  ލޯކަލް  ނުވަތަ  ގައުމީ 
ކާމިޔާބީއަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ. 
ތެރޭގައި  މިސާލުތަކުގެ  ޕްރެކްޓިސްގެ  ގުޑް 
ޕްރޮސީޖަރސް  އޮޕަރޭޝަން  ރޑް  ސްޓެންޑަ
ބައްދަލުވުން  ގަވާއިދުން  )އެސްއޯޕީސް(، 
ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  އަދި  ބޭއްވުމާއި، 
އެއްބަސްވެފައިވާ  އަދި  ބޭނުންކުރަމުންދާ 
ބަލައި  ހިނގާގޮތް  މެކޭނިޒަމްތައް  އެކިއެކި 

އިވެލުއޭޓްކުން ހިމެނެއެވެ.     

43. މީހުން އެތެރެކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އޮންނަޖެހޭ އެއްބާރުލުން ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައްލަވާލައްވާ އާސިއާން ހޭންޑްބުލ އޮން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލް ކޯޕަރޭޝަން އިން ޓްރެފިކިންގ އިނ ޕަރސަންސް ކޭސަސް، އާސިއާން ސެކްރެޓޭރިއޭޓް، އޯގަސްޓް 2010.

44. ނޭޝަނަލް ރިފެރަލް މެކޭނިޒަމްސް، ޖޮއިނިންގ އެފަޓްސް ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޓްރެފިކްޑް ޕަރސަންސް: އަ ޕްރެކްޓިކަލް ހޭންޑްބުކް،OSCE/ODIHR2,2004، ސ.15.
45. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ: ޖޮއިންޓް ޔޫއެން ކޮމެންޓަރީ އޮން ދަ އީޔޫ ޑިރެކްޝަން އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭސްޑ އެޕްރޯޗް، OHCHR/UNHCR/UNICEF/ UNODC/UN ވިމެނ

އެންޑް އައިއެލްއޯ، 2011، ސ.50 އަދި ކަރަންޓް އެންއާރއެމް ޑިވެލޮޕްމަންޓްސް އިން ދަ އޯއެސްސީއީ ރީޖަން، އޯޑީއައިއެޗްއާރ، 2008.
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ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވިލަރެސްކުރުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި 

ސިޔާސީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން

ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ކޮމިޓްމަންޓުތަކުގައި ގިނަ މުހިންމު ބައިތަކެއް އެކުލެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

• ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އިހުތިސާސާއި، މަސައްކަތްކުރާނެ ސަރަހައްދު
ނޑު ބޭނުމާއި އުސޫލުތައް • އެއްބާރުލުން ބޭއްވުމުގެ މައިގަ

• ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ފައިދާކުރާނެ ޓާގެޓް ގްރޫޕްތައް
• ސަލާމަތާއި އެކު އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މުއާމަލާތާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް

• އެއްބާރުލުމުގެ އިޖުރާތްތައް
• ކުޑަކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަމަލީސިފައެއްގައި، ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރަންނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް 
ތަންފީޒުވެގެންދަނީ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަމުގެ ބައިވެރިން މި ދަންނަވާ ފިޔަވަޅުތައް 

ނެގުމުންނެވެ:

• ސިޔާސީގޮތުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މާލީ އެހީ އޮތުން.
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ބޭނުމުގައި،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  މަރުހަލާގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ   •
ވިކްޓިމުން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންނަކީ އަސްލުވެސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންކަމަށް 

ބެލުން.

ކުށެއްވާނަމަ  ކުރެވުނު  ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން  ޓްރެފިކްވުމުގެ  ނުވަތަ  ރައްވެހިކަމަށް،  އެމީހުންގެ  ބެލުމައި،  މިގޮތަށް 

އެކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމާއި  ބަހަކުން،  އެނގޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ބެލެވޭ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  ޓްރެިފިކްކުރުމުގެ   •
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން  ފޯރުކޮށްދިނުން

• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަށް، ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާމެދު ވިސްނާލުމުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން
• އެ ފަރާތްތަކުގެ ރައްވެހިކަމުގެ ހާލަތު ނުވަތަ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވުމާއި ނުވުން ކޮންމެގޮތަކަށް 
ތަނަކާއި  ރައްކާތެރި  ދިރިއުޅޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ބެލެވޭ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  ޓްރެިފިކްކުރުމުގެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  އޮތް 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭގޮތް ހެދުން

• ޖިނާއީ އަދުލު ހޯދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމާ ވިކްޓިމުން ނުވަތަ އަމިއްލަ 
ގައުމަށް އަނބުރާ ދާން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުގެ 

މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުން

• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެފިކްކުރި ފަރާތުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވޭތޯ  
ބެލުމަށް ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިން މަޝްވަރާކުރުން

ކަންކަން  ބަހަކުން، ޝަރުއީ  އެނގޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ބެލެވޭ  ވިކްޓިމުންކަމަށް  ޓްރެިފިކްކުރުމުގެ   •
ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުން

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ފަހުންވެސް  އެކަންކަމުގެ  ކުރިނނާއި  އޭގެ  އާއި،  ދާއިރު  ހިނގަމުން  މަރުހަލާތައް  ޝަރުއީ   •
ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަށް ތިބުން

• ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު، މާލީ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ލިބުނު އަނިޔާއާއި ނުވަތަ ތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު ގެއްލުމުގެ 
ބަދަލު ހޯދުމުގައި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބުން.

• ޖިނާއީ އަދުލުގެ މަރުހަލާތައް ނިމުމުން، ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލި، 
އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަލުން މުޖުތަމައުއާ ގުޅުމަށް އެހީވެދީ، ބަދަލުހިފުމަށް 

އަދި އަލުން ޓްރެފިކްކުރުމަށް އޮތް ރިސްކު ކުޑަކުރުން.

އި:
ބަ
 
ނަ
ވަ
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
22

ނޑު އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުން ވިކްޓިމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައިގަ

• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ގައުމަކަށް އެތެރެވުމުން ނޫނީ 
ގައުމެއްގައި ހުރުމުން، ނޫނީ އެނޫންވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ނޫނީ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން، 

ވިކްޓިމުން ބަންދުކޮށް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި، ނޫނީ ދައުވާކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

• ވިކްޓިމުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެހެން  އަދި  ގާނޫނީ  ވިކްޓިމުންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  މަދަނީ،  ޖިނާޢީ،   •

އެހީތެރިކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

• ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެމީހުންގެ ޚާއްސަ ނާޒުކު ހާލަތަށާއި، 
ހައްގުތަކާއި، ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ގައުމަށް  އަނބުރާ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  އިޒްނައިގައި(  އަމިއްލަ  )ވެގެންވާނަމަ،  ވިކްޓިމުންނަށް   •
ދިޔުމުގެ ކަންކަން، އެ މީހުންގެ ގައުމުންނާއި އެމީހުން ތިބި ގައުމުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

• ވިކްޓިމުންނަށް ހަރުދަނާ އަދި އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ ބަދަލު ލިބިދޭންވާނެއެވެ.



ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކުގައިވާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ބައިތައް ތަންފީޒުކުރުން: މީހުން 

ގައުމުތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިތުރަށް  ކުޑަމިންވަރަށްވުރެ  އެންމެ  މުއާހަދާގައިވާ  ޓްރެފިކްކުރުމާބެހޭ 

މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމަށް އެހެންގައުމުތަކަށް ހިތްވަރުދެއެވެ. މިސާލަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއުގެ އިތުރުން 

އަދި އޭގެ ބޭރުންވެސް ބަދަލުހޯދުމުގެ ސްކީމްތަކެއް ތައާރަފްކުރުން. 



ކަމަށް  ހަދާއެއްޗެއް  އަމާޒުކޮށް  ވިކްޓިމުންނަށް  ގޮތްތަކަކީ  ގެންގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

ޔަގީންކުރުން: ވިކްޓިމުންނާއި އަދި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި 

މައުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅޭ ގޮތްތަކަކީ 

ރައްކާތެރިކުރާ  ވިކްޓިމުން  ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.  ކަމަށް  ހަދާއެއްޗެއް  އަމާޒުކޮށް  ވިކްޓިމުންނަށް 

އޮވެގެން،  އެއްބާރުލުން  މެދުގައި  ޖަމިއްޔާތަކުގެ  އަމިއްލަ  ވެފައިވާ  ސްޕެޝލައިޒް  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމައެއާއެކު، ވަކިވަކި ވިކްޓިމުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭފަދަ 

ގޮތަކަށް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ އެންމެހާ ވިކްޓިމުންނަށް ހިންގާ އެއްޗަކަށް ވާނެޖެހޭނެއެވެ.  



އެއްބާރުލުން ދިނަސް އަދި ނުދިންކަމުގައިވިޔަސް ވިކްޓިމުން ރައްކާތެރިކުރުން: ވިކްޓިމުންގެ ހިޖުރަކުރުމުގެ 

ނުވަތަ އެހެން ހާލަތްތަކާއި، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ނުވުން 

އޮންނަ  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ވިކްޓިމުން  އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ކޮންމެގޮތަކަށް 

ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 



ތަޖުރިބާއިން  ކުރަންޖެހުނު  ދިނުން:  ވިކްޓިމުންނަށް  ދުވަސްކޮޅެއް  ވިސްނާލުމަށް  ކަންކަމާމެދު  ވެދިޔަ 

ވިކްޓިމުންނަށް  ދުވަސްކޮޅެއް  ވިސްނާލުމަށް  ކަންކަމާމެދު  ވެދިޔަ  ފަސޭހަވުމަށްޓަކައި،  އަރައިގަނެ 

ދޭންވާނެއެވެ. ވެދިޔަ ކަންކަމާމެދު ވިސްނާ ދުވަސްކޮޅާއި އަދި އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ޓްރެފިކް 

ކުރި  ކަންކަމަކީ، ޓްރެފިކް  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  އެއާ  ފަދަ  ވަގުތީ ވިސާ  ވިކްޓިމުންނަށް  ވެފައިވާ 

ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ އަދުލުގެ އިޖުރާއުތަކުގައި ވިކްޓިމުގެ ބައިވެރިވާނެ ބޭނުންވިޔަސް އަދިނުވިޔަސް، 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. 



4 ވަނަ ބައި: 
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ޓިޕްސްތަކުގެ ޚުލާސާ
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އިންސާނުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން: އޮފިސް 

އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް )އޯއެޗްސީއެޗސްއާރ( ރިކޮމެންޑެދް ޕްރިންސިޕްލްސް 

އެންޑް ގައިޑްލައިންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ 6ވަނަ ގައިޑްލައންގައި 

ދައުލަތްތަކުންނާއި އަދި ސަރުކާރުތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަށް ބައިވެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަރާތްތަކުން 

މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ:

• ހިޖުރަކުރުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވިކްޓިމުން ބަންދުވެފައިނެތްކަން ޔަގީންކުރުން
• ވިކްޓިމުން ހޯދަން އެއްބަސްނުވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމުގެ ހިދުމަތެއް އެފަރާތްތަކުން 

ގަބޫލުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތްކަން ޔަގީންކުރުން

ވާހަކަދައްކައި  ފަރާތްތަކާ  ކޮންސިއުލަރ  އަދި  ހާރިޖީ  ގައުމުގެ  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ވިކްޓިމުން   •
ބައްދަލުކުރުމުގެ ހައްގު ވިކްޓިމުންނަށް ލިބިގެންވާ ކަމުގައ މައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ދިނުން

• ވިކްޓިމުންގެ ޒާތީކަންކަމަށް އިހްތިރާމްކޮށް  އަދި އެއީ ކޮންބައެއްކަން ހާމަނުކޮށް، ޓްރެފިކްކުރި 
ފަރާތުގެ ބިރުދެއްކުންތަކާއި، ގެއްލުމާއި ބަދަލުހިފުމުން ވިކްޓިމް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން



ބޭނުންވާ  ވިކްޓިމުންނަށް  ވަޒަންކުރުން:  ރިސްކް  ތެރޭގައި  މަރުހަލާއެއްގެ  ހުރިހާ  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ 

ނިމުމުންވެސް  ޝަރީއަތް  އަދި  ހިނގަމުންދާއިރު  ކުރިން،  ޝަރީއަތުގެ  ދާނީ،  ރައްކާތެރިކަން 

ބަދަލުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން، މީގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަކީ ވިކްޓިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ހެދުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތްތަކަށް  ބަދަލުކުރެވޭ  އެއްގޮތަށް  ބޭނުންތަކާ  ބަދަލުވަމުންއަންނަ  ޚިދުމަތްތަކަކީ 

ދައުލަތްތަކުން ރިސްކް އެސެސްމަންޓްތައް ހިންގުމެވެ.



ބޭނުންވާ  ޝަރީއަތުގެކުރިން  ހެކިނަން  އެކަމުގެ  ވިކްޓިމުންނާއި  ކުރުމުގެ  ޓްރެފިކް  އިންސާނުން 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމާބެހޭ މުއާހަދާގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

މާއްދާތަކުގައި، އިންސާނުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންނާއި އެކަމުގެ ހެކިނަން ޝަރީއަތުގެކުރިން 

ނޑު ފޯރުކޮށްދެއެެވެ. މިފަފަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމުގެ އެންމެ ކުޑަ މިންގަ

އަދި  އެނގޭ  ނިޒާމް  އަދުލުގެ  ޖިނާއީ  ނޑައަޅންވާނެއެވެ.  ކަ ޕްރޮސެސްއެއް  ރަސްމީ  ދައުލަތްތަކުން 

މަދަނީ  ޖަމިއްޔާތަކާއި  އަމިއްލަ  ލިބިފައިވާ  ޓްރެއިނިންގ  ޚާއްސަ  އެހީތެރިވުމަށް  ވިކްޓިމުންނަށް 

ޖަމިއްޔާތަކުން ވިކްޓިމުންނަށް މިފަދަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.



ޖިނާއީ އަދުލުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ވިކްޓިމުންނަށް އެހީތެރިވުން: ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި 

ހެކިން ބައިވެރިކުވުންފަދަ ވިކްޓިމުންނަށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ އޮޕްޝަންސްތަކާއިބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު 

ހަމައެއާއެއްކޮށް،  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.  ދައުލަތުން  އެފަރާތްތަކަށް  ބަހަކުން  އެނގޭ  ވިކްޓިމުންނަށް 

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ޒިންމާތައް  ހައްގުތަކާއި  ގާނޫނީ  އެފަރާތްތަކުގެ  ވިކްޓިމުންނަނށް 

މިނިވަން ގާނޫނީ ލަފާގެ ފުރުސަތު ވިކްޓިމުންނަށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 



ނާޒުކު  އެޅުން:  ރައްކާތެރިކަމުގެފިޔަވަޅުތައް  ހެކިންނަށް  ކުޑަކުދިންނަށާއި  ތެރެއިން  ވިކްޓިމުންގެ 

ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޓެސްޓިމޯނިއަލް އެއިޑްތައް ވިކްޓިމުންގެ ތެރެއިން 

ކުޑަކުދިންނަށް އޮޓޮމެޓިކުން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތްތަކުން ވިސްނިދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

މައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނާއެކު އަދި/ނުވަތަ ހެކިންނާއެކު ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އިންޓަރވިއުތަކުގެ 

ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ހުށަހެޅުންފަދަ އިތުރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ބައިވެރިވުމަށް  ކުދިން،  ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ  ޓްރޯމާއެއް  އިންތިހާބޮޑު  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން  ކުޑަކުދިން. 

މަޖުބޫރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 



ކަމެއްނޫންކަން  ހިތްޖެއްސުމަށްކުރާ  ބައިވެރިވުމަށް  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި 

މައްސަލަ  ދައުވާކުރެވޭ  އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅުތަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ޔަގީންކުރުން: 

ބަލިކަށިވެގެންގޮސްދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އިންޑިއުސްމަންޓެއް ނައަންނަފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ދިރިއުޅޭނެތަނަކާއި 

ވިސާފަދަ ކަންކަން ހެކިންނަށް ހޯދައިދޭނަމަ، އެކަންކަތައްތައް ރަނގަޅަށް ރެކޯޑްކުރެވި ރެޝަނަލައިޒް 

ކުރެވި އަދި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ދެނެގަނެ އެކަމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެއެވެ.
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މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
24

ބަދަލު  އެކަށީގެންވާ  ތެރޭގައި  ހައްލުތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެވި 

ފޯރުކޮށްދިނުން: ޖިނާއީ އަދުލުގެ ކަންކަމުގެ ބޭރުން ވިކްޓިމުންނަށް ބަދަލު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ދައުލަތުން ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ. ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ވިކްޓިމުންގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫން 

ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްވެސް ވިސްނަންވާނެއެވެ.  



ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ވިކްޓިމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ގައުމީ މެކޭނިޒަމްތަކަށް 

ރަސްމީ ސިފަގެނައުން: ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ގައުމީ މެކޭނިޒަމްތައް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި، މިސާލަކަށް 

ކަމާބެހޭ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުގެ ވަކިވަކިދައުރު ބަޔާންކުރާ އެމްއޯޔޫތަކުގައި ސޮއިކުރެވި، ހިންގުމުން އެ 

މެކޭނިޒަމްތަކުން ބޮޑަށް ނަތީޖާނެރެވެއެވެ.



އެއްބާރުލުން  އޮންނަ  މެދުގައި  އިދާރާތަކުގެ  ތަންފީޒުކުރުން:  މެކޭނިޒަމްތައް  ވިލަރެސްކުރުމުގެ 

ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޒީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ، އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވައި  

އެކަމާދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަދާ ގައުމީ އަދި ލޯކަލް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ކާމިޔާބުވުމަށް ކޮންމެހެން 

ރޑް އޮޕަރޭޓިންގ  އޮންނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ގުޑް ޕްރެކްޓިސް މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓެންޑަ

ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުާއި ހަމައެއާއެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ އެކިފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

އެއްބަސްވެފައި އަދި ބޭނުންކުރެވޭ މެކޭނިޒަމްތައް ހިނގާގޮތް ބަލައި އިވެލުއޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.



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


