
 

ހަދާ ވާމީ މުޢާ ޤު ބައިނަލ އަ  ތައ  ނައ ތާލުމާ ބެހޭ ކުރެވޭ އެނ މެހާ ތަފާތުކުރުނ  ހެނުނ ނާމެދު  އަނ  

އިނ  މުއާހަދާ ފާސ ކޮށ ،    34/180ގައި ޖެނަރަލ  އެސ މ ބ ލީ ރެޒޮލިއުޝަނ     1979ޑިސެމ ބަރ   18

 ސޮއިކޮށ ، ތަސ ދީޤ ކޮށ  ބައިވެރިވުމަށ  ހުޅުވާލެވުނެވެ.    ދައުލަތ ތަކުނ  

( ވަނަ މާއ ދާގެ  1)  27ގައި، މުއާހަދާގެ    1981ސެޕ ޓެމ ބަރ    3ށުނީ މުއާހަދާއަށ  އަމަލުކުރަނ  ފެ   މި 

 ދަށުނ ނެވެ.  

 މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، 

 

ގައި އަސާސީ އިނ ސާނީ ހައ ގުތަކާއި، ކޮނ މެ އިނ ސާނަކަށ ވެސ  ލިބިގެނ ވާ  އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ޗާޓަރ

  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާކަމަށ  ލިބިގެނ ވާކަމަށ  ނުނ ނަށ  ހަމަހައަށ  ހައ ގުތައ ގަދަރުގެ އަގާއި، އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެ

 ، އަލިއަޅުވާލަމުނ  

 

ކުރުނ ތައ  ބަލައި ނުގަނެވޭނޭ އުސޫލުތަކާއި،  ތަފާތު ވާ ގޮތުގެ މަތީނ   އިނ ސާނީ ހައ ގުތަކުގެ އާއ މު ގަރާރުގައި

މިނިވަނ ކަމާއި ގަދަރާއި ހައ ގުތަކުގެ ގޮތުނ  ހަމަހަވެގެނ ވާ ބައެއ ގެ  ހުރިހާ އިނ ސާނުނ ވެސ  އުފަނ ވަނީ 

ގޮތުގައި ކަމާއި، އޭގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ހައ ގުތަކާ މިނިވަނ ކަމަކީ، ތަފާތުކުރުމެއ  ނެތި، ހާއ ސަކޮށ   

 ށ  އަލިއަޅުވާލަމުނ ، ޖިނ ސީ ގޮތުނ  ތަފާތުކުރުމަކައި ނުލައި، ހުރިހާ އެނ މެނަށ  ލިބިގެނ ވަ ކަނ ތައ ތަކެއ ކަމަ

 

އިނަލ އަގުވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ދައުލަތ ތަކަށ ، އިގ ތިސޯދީ   ހައ ގުތަކާބެހޭ ބައިނ ސާނީ

ޔާސީ ގޮތުނ  ލިބެނ ޖެހޭ  ސި ގޮތުނ ނާއި، އިޖ ތިމާއީ ގޮތުނ ނާއި، ސަގާފީ ގޮތުނ ނާއި، މަދަނީ ގޮތުނ ނާއި

  ފިރިހެނުނ ނަށ  ހަމަހަމައަށ  ފޯރުކޮށ ދެވޭކެނ   އަނ ހެނުނ ނާއިފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި  އެނ މެހާ ހައ ގުތައ 

 ޔަގީނ ކުރުމަށ  މަސ އޫލިއ ޔަތެއ  ވާކަމަށ  އަލިއަޅުވާލައި، 

 

ނ ސީތަކުގެ އެހީގައި ހަމަކަނ  ކުރިއަރުވާ ހާއ ސަ އޭޖެއަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަ ،އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކާއި

 ވާމީ މުއާހަދާތަކަށ  ރިއާޔަތ ކުރަމުނ ، އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލ އަގު 

 



ނ ސީތަކުނ   ހަމަކަނ  ކުރިއަރުވާ ހާއ ސަ އޭޖެއަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަ ،އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކާއި

 ބަލައިގަނެފައިވާ ގަރަރުތަކާއި ހުށެހެޅުނ ތަކަށ  އަލިއަޅުވާލަމުނ ، 

 

 ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ   އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ، މަވެސ ހުރިނަ  ކެއ ނަމަވެސ ، މިފަދަ އެތައ  އެއ ބަސ ވުނ ތައ 

 މަށ  ފާހަގަކޮށ ، އެކަމާމެދު ކަނ ބޮޑުވުނ  ފާޅުކުރަމުނ ، ހުރިކަ

 

އިނ ސާނީ ހައ ގުތަކުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލާއި އިނ ސާނީ   ކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތަކަކީއަނ ހެނުނ ނާ ދެ 

  ސަގާފީ އަދި ސިޔާސީ، އިޖ ތިމާއީ، އިގ ތިސޯދާ، އި، އެއީކަމަށާތިރާމާ ހިލާފުވުނ ގަދަރަށ  އޮނ ނަ އިހ 

ފިރިހެނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ ގައި އަނ ހެނުނ ނަށ ވެސ    ގޮތ ގޮތުނ  އާއ މު ދިރިއުޅުމުގައި އެ ގައުމެއ ގެ

ތިޔާގިކަމަށ  އެޅޭ ހުރަހެއ  ށ  އެޅޭ ހުރަހެއ  ކަމާއި، މިއީ އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމާއި ބައިވެރިވެއުޅުމަ

ނ ހެނުނ ނަށ  އެމީހުނ ގެ ފުރިހަމަ ގާބިލުކަނ  ހާސިލުކުރުމަށ  އުނދަގޫވެ، އޭގެ ސަބަބުނ   ކަމާއި، އަދި މިއީ އަ

 ، މަތ ކޮށ ދިނުމަށ  ހުރަސ އެޅޭ ކަމެއ ކަނ  ހަނދާނ ކުރަމުނ  އި އިނ ސާނިއ ޔަތަށ  ހިދުގައުމަށާ

 

 އިއި، ތައުލީމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާކާނާއާއި، ސިއ ހީ ހިދުމަތ ތަކާ  އިނ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅޭ މީހުނ ގެތެރ

އެހެނިހެނ  ބޭނުނ ތައ  ފުއ ދުމަށ  މަގުފަހިވާފަދަ ތަމ ރީނުތައ  ހޯދުމަށ  އެނ މެ ދަތިވަނީ އަނ ހެނުނަށ ކަނ   

 ފާހަގަކޮށ ، އެކަމާ ކަނ ބޮޑުވުނ  ފާޅުކުރަމުނ ، 

 

 އ  ގާއިމުކޮށ ފިނަމަ ފިރިހެނުނ ނާއިނާކޮށ  އިގ ތިސޯދީ އައު މިނ ގަނޑުތަކެހަމަހަމަކަމާއި އިނ ސާފުގެ މައ ޗަށ  ބި

 ބޮޑެތި ކުރިއެރުނ ތަކެއ  ލިބިގެނ ދާނޭކަނ  ގާބޫލުކުރަމުނ ، ގައި ހަމަހަމަކަނ  ގާއިމުކުރުމަށ   މެދު   ނުނ ގެއަނ ހެ

 

ރިކަމާއި، އިގ ތިސޯދީ،  އާއި ހުރިހާ ބާވަތެއ ގެ ނަސ ލީ ތަފާތުކުރުނ ތަކާއި، އިސ ތިއުމާރީ ވެ އެޕާތައިޑ 

ގަދަފަދަކަނ   ، ގެ މައ ޗަށ  ނުފޫޒުފޯރުވުމާއިގައުމުތަކުހެނިހެނ  ދާއިރާތަކުނ   ސިޔާސީ، ސަގާފީ އަދި އެ

ހިފުމާއި، އަތ ގަދަކުރުމާއި، ދައުލަތެއ ގެ ދާހިލީ ކަނ ކަމަށ    އަނެއ  ގައުމު ދެއ ކުމާއި، ގައުމަކުނ 

  އ މެމައަށ  ލިބުމުގައި އަސާސާ ކަ ނުފޫޒުފޯރުވުނ  ނައ ތާލުމަކީ ފިރިހެނުނ ނާއި އަނ ހެނުނ ގެ ހައ ގުތަށ  ފުރިހަ

 ކަމަށ  ބާރުއަޅަމުނ ، 

 

އ ސައި،  ނުތަނަވަސ ކަނ  ހަމަޖަވާމީ  ށ ، ބައިނަލ އަގު އާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ވަރުގަދަކޮބައިނަލ އަގުވާމީ ސުލ ހަ



މެދުގައި   ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކުގެދައުލަތ ތަކުގެ އިޖ ތިމާއި އަދި އިގ ތިސޯދީ ނިޒާމުތަކަށ  ބެލުމެއ  ނެތި، 

އެއ ބާރުލުނ  ދިނުނ  ކުރިއަރުވައި، ހަތިޔާރުގެނ ގުޅުނ  މަދުކޮށ ، ހާއ ސަކޮށ  ނިއުކ ލިއަރ ހަތިޔާރު މަދުކުރުމާ  

އިނ ސާފުގެ އުސޫލުތަކަށ   ދި ދެމިހުނ ނަނިވި ބާރުތައ  ބައިނަލ އަގުވާ މުޖުތަމައުއަށ  ހުޅުވާލައި، ބެހޭ ފުރިހަމަ އަ

ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހުރިހާ ގައުމަކަށ  ހަމަހަމަ ފައިދާތައ  ލިބޭނޭހެނ  ގުޅުނ ތައ  ދަމަހައ ޓައި،  ، ބާރުއަޅައި

މާއި އަމިއ ލަ  ނުވަތަ މިނިވަނ ކަ ، ގައުމަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ބޭރު  ނުވަތަ  ، ސ ތިއުމާރީ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ އި

ހައ ގުތައ  ޔަގީނ ކޮށ ދީ،    އެމީހުނ ގެ އިހ ތިޔާރު ގެއ ލިފައިވާގޮތަށ  ބޭރު ބައެއ ގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ މީހުނ ނަށ 

،  ކުރިއަރުވައި ޖ ތިމާއީ ކުރިއެރުމާއި ތައ ގީއިގައުމީ ސިޔާދަތާއި ސަރަހައ ދީ ނަޒާހަތ ތެރިކަމަށ  އިހ ތިރާމުކޮށ ، 

  ފުރިހަމަ ހަމަހަމަކަނ  ހާސިލުވާނޭ  ގައިމެދުތުނ  އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ މި ކަނ ތައ ތަކުގެ ނަތީޖާއެއ ގެ ގޮ 

 ކަމަށ  ބާރުއަޅަމުނ ، 

 

ހުރިހާ   ށ  ސުލ ހަ ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައިދުނިޔޭގެ މަސ ލަހަތު ހިމާޔަތ ކޮ ގައުމެއ  ފުރިހަމައަށ  ތަރައ ގީވުމަށާއި،

އަނ ހެނުނ ގެ   އެއ ގައި، އެނ މެ މަތީ ދަރަޖައިގައިވެސ އިރާތަކެއ ގައިވެސ ، ފިރިހެނުނ ނެކޭ އެއ  ހަމަދާ

 ބައިވެރިވުނ  ބޭނުނ ވާކަނ  ގަބޫލުކުރަމުނ ، 

 

ކުރާ މަސައ ކަތ  ވަރަށ  ބޮޑުކަމާއި، އަދި   މައުގެ ކުރިއެރުމަށ  އަނ ހެނުނ އާއިލާގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މުޖުތަ

މުހިނ މުކަމާއި އާއިލާގައި   ދަރިމައިވުމުގެމުޖުތަމައުއަށ   ހަމައަށ  ބަލައިގަނެވިފައިނުވާ،ފުރި މިހާތަނަށ 

ދަރިމައިވުމުގެ ދައުރަކީ    މުގެ އިތުރުނ ، އަނ ހެނާމައިނ ބަފައިނ ގެ ތެރެއިނ  ދެމީހުނ ގެ ދައުރުގެ މުހިއ މުކަ 

އަނ ހެނާއާއި ފިރިހެނާއާއި މުޖުތަމައު އެކުގައި  ތަފާތުކުރުމަށ  އޮތ  އުޒުރެއ  ނޫނ ކަމާއި، ދަރިނ  ބޮޑުކުރުމަކީ 

 ހިއ ސާކުރާ މަސ އޫލިއ ޔަތެއ ކަނ  ހަދާނުގައި ބަހައ ޓަމުނ ، 

 

އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި ފުރިހަމައަށ  ހަމަހަކަނ  ހާސިލުކުރުމަށ ، މުޖުތަމައުގައ ޔާއި އާއިލާގައި  

އައިސ ފައިވާ ގޮތ ތައ   އާދަކާދައިގެ މަތީނ  ދެކެމުނ   އަނ ހެނުނ ގެ ދައުރާއި ފިރިހެނުނ ގެ ދައުރާމެދު

 ދަނެތިބެ،   ބަދަލުކުރަނ  ޖެހޭކަނ 

 

ވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތީނ ، އެ  ގާ އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ އެނ މެހާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމާ ބެހޭ ގާރާރު

ނައ ތާލުމާށ ޓަކައި  އޭގެ ހުރިހާ ބާވަތެއ ގައިމަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށ ޓަކައި، އެފަދަ ހުރިހާ ތަފާތުކުރުނ ތަކެއ ، 

 އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އަޅުމަށ  އަޒުމުކަނޑައަޅަމުނ ، 



 

 ތިރީގައިވާ ކަނ ތައ ތަކަށ  އެއ ބަސ ވަމެވެ. 

 

 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 

 މާއ ދާ 

 

އަނ ހެނުނ ނަށ ،   ގެ މާނައަކީ، މި މުއާހަދާގެ ބޭނުނ ތަކަށ ، “އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ ”

ސިޔާސީ، އިގ ތިސޯދީ،   ލިނ ޖެހޭށ  ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަހަމައަކައިވެނީގެ ހާލަތައ  ބެލުމެއ  ނެތި، އަނ 

އިޖ ތިމާއީ، ސަގާފީ، މަދަނީ، އަދި އެހެނިހެނ  ދާއިރާތަކުގެ ހައ ގުތަކައި، އަސާސީ މިނިވަނ ކަމުނ   

  ޖިނ ސުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ތަފަތުކުރުނ ،ނުވަތަ ބާރުކަނޑުވާލުމުގެ މަގުސަދުގައި،   ،މަހުރޫމުކުރުމަށ 

 ބާކީކުރުނ ، ނުވަތަ ހުރަސ އެޅުމެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތަކާއި، އޭގެ އެނ މެހައި 

އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ  ، ހާ ގޮތަކުނ ، ލަސ ނުކޮށ  ބާވަތ ތައ  ކުއ ވެރިކޮށ ، އެކަށީގެނ ވާ ހުރި

 މަށ ޓަކައި: ޅަނ  އެއ ބަސ ވެ، މި މަގުސަދު ހާސިލުކުރުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމަށ  ސިޔާސަތުތައ  ކަނޑައަތަފާތު

 

މިހާތަނަށ     ތަ އެކަށީގެނ ވާ ގާނޫނުތަކުގައިނުވަ  ގާނޫނު އަސާސީގައި   )ހ( ދައުލަތ ތަކުނ ، އެ ދައުލަތެއ ގެ

ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައ  ހިމަނައި،   ބަހައ ޓަނެޖެހޭ ނ ނުނާއި ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި ހިމަނާފައިނުވާނަމަ، އަނ ހެ

ހާސިލުކުރަނ    ނ ވާ ގޮތ ގޮތުނ ، މި އުސޫލުތައ  ކަނޑައަޅައިގެނ އެހެނިހެނ  އެކަށީގެ ކުނ ނާއި ގާނޫނުތަ

 ؛މަގުސަދުތައ  ހަގީގަތަކަށ  ހެދުނ   ބޭނުނ ވާ

 

 ދަތިކުރުމުގެ  އެހެނިހެނ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިނ ، އެކަށީގެނ ވާ ހާލަތ ތަކުގައި ގާނޫނީ އަދި  )ށ(



 ؛ފިޔަވަޅުތައ ވެސ  ހިމެނޭގޮތަށ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވެ ހުރިހާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  މަނާކުރުނ 

 

  ރިކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ދީ، ބާރުތަކާއި)ނ( ފިރިހެނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ ގައި އަނ ހެނުނ ނަށ ވެސ  ގާނޫނީ ރައ ކާތެ

އެހެނިހެނ  އާއ މު މުއައ ސަސާތައ  މެދުވެރިކޮށ ، ތަފާތުކުރުމުގެ   އިކާއިހ ތިޔާރުތައ  ލިބިގެނ ވާ ޓ ރައިބިއުނަލ ތަ

 ؛ހުރިހާ އަމަލުތަކުނ  އަނ ހެނުނ  ރައ ކާތެރިކުރެވިފައިވާކަނ  ޔަގީނ ކުރުނ 

 

ހަރަކާތަކުނ  އެއ ކިބާވުމާއި، ކަމާބެހޭ   އިއަމަލަކުނ ނާ ކުރުމުގެ ހުރިހާ )ރ( އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތު

 ؛އެއ ގޮތަށ  އަމަލުކުރާކަނ  ޔަގީނ ކުރުނ  ހައ ގާމި   ފަރާތ ތަކާ މުއައ ސަސާތަކުނ އާއ މު 

 

ކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމަށ   އި، ޖަމިއ ޔާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަ)ބ( ފަރުދުނ ނާ

 ؛އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ 

 

އި، ހަރަކާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ، ގަވާއިދުތަކާއި، ސަގާފަތ ތަކާމިހާރު ހިނގަމުނ ދާ ގާނޫނުތަކާއި )ޅ(

ނުވަތަ އިސ ލާހުކުރުމަށ  ގާނޫނީ އަދި  ، އެކަނ ކަނ  އުވާލައިވާނަމަ، ކަނ އަނ ހެނުނ ނާމެދު ތަފާތުކުރެވޭ ކަނ 

 ؛އެހެނިހެނ  އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ 

 

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަނ ހެނުނ ނާމެދު ތަފާތުކުރުނ ހުރި ކަނ ތައ ތައ ތައ    އެ ގައުމެއ ގެ)ކ( 

 ބާތިލުކުރުމެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

އަސަސީ މިނިވަނ ކަނ  ޔަގީނ ކޮށ ދިނުމަށާއި   އިނ ސާނީ ހައ ގުތަކާއި ރިހެނުނ ނެކޭ އެއ  ހަމައެއ ގައިފި

އެކަށިގެނ ވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއ   ށ ، ހުރިހާ ދާއިރާތަކުނ ، ކުރުމައަނ ހެނުނ ގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައ ގީ ޔަގީނ 

އަޅައި، ހާއ ސަކޮށ  ސިޔާސީ، އިޖ ތިމާއީ، އިގ ތިސޯދީ، އަދި ސަގާފީ ދާއިރާތ ކުނ ނާއި، ގާނޫނީ  

 އަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ.   މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، ފިޔަވަޅުތައ ވެސ  

 

 މާއ ދާ 



 

ދުގައިވާ ތޮބީއީ ހަމަހަމަކަމަނ   ބައިވެރިވާ ދައުލަތަކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ފިރިހެނުނ ގެ މެ   . މި މުއާހަދާގައި

އަވަސ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  އަޅަ ވަގުތީ ހާއ ސަ ފިޔަވަޅުތަކީ، މި މުއާހަދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދަ  ހާސިލުކުރުނ  

ހަމަހަކަނ  ގެއ ލޭފަދަ  ނުބެލެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސ  އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުނ    ތައ  ކަމުގައިތަފާތުކުރުނ  

ށ   ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކާ އަމަލުތަ ، މިނ ގަނޑުތަކަށ  އަމަލުކުރެވެމުނ ދާނަމަގޮތަކަށ ، ނުވަތަ ތަފާތު 

 ހާސިލުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި، މި ފިޔަވަޅުތައ  ހުއ ޓާލަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ދަރިމައިވުނ     ހާއ ސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  އަޅާ. މި މުއާހަ

ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުނ  މި މުއަހަދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، އަދި އެހެނިހެނ  ހާއ ސަ  

 އި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ތަފާތުކުރުނ ތަކެއ  ކަމުގަ، ފިޔަވަޅުތަކަކީ

 

 ދާ މާއ 

 

ދައުލަތ ތަކުނ ، ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ފަދަ އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަޅަތައ     އާހަދާގައި ބައިވެރިވާމި މު

 އަޅަނ ޖެހެނެއެވެ. 

 

ޖިނ ސެއ ގެ މީހުނ ނަކީ   ވަކިއި،  ލުކުރުނ ތަކާމެދު އާއ މުކޮށ  ހުރި ގަބޫއި ފިރިހެނުނ ގެ ދައުރާ އަނ ހެނުނ ނާ )ހ(

އަމަލުތަކާއި، ވަކި   ކަމެތި ބައެއ ކަމަށ  ދެކި ހިނ ގާނ ސެއ ގެ މީހުނ ނަކީ ނިޖި  ވަކިމަތިވެރި ބައެއ ކަނ ، ނުވަތަ  

ޖ ތިމާއީ އަދި ސަގާފީ  ކޮޅަކަށ  ބުރަވުމާއި، އާދަތަކުގައި ހުރި އެފަދަ ކަނ ކަނ  ނައ ތާލުމުގެ މގުސަދުގައި، އި

 ؛ތުނ  ކަނ ކަނ  ކުރެވޭ ގޮތ ތައ  ބަދަލުކުރުނ  ގޮ

 

ދަރިމައިވުމަކީ އިޖ ތިމާއީ ދައުރެއ ކަމާއި، ދަރިނ  ބޮޑުކުރުމުގައި   ،)ށ( އާއިލާއާ ބެހޭ ތައުލީމުގައި

އަސާސީ   ތަކުގައިފިރިހެނ ގެ މެދުގައި ހިއ ސާކުރާ މަސ އޫލިއ ޔަތު ވިސ ނައިދީ، ހުރިހާ ހާލަތ  އިއަނ ހެނުނ ނާ

 ނެއެވެ. ޔަގީނ ކުރަނ ޖެހޭ  ވިސ ނައިދޭކަނ  ދޭނ ޖެހޭނީ ކުދިނ ގެ މަސ ލަހަތައ ކަނ  އިސ ކަނ 

 

 މާއ ދާ 

 



އަނ ހެނުނ  ލައ ވާ  ، ގެ ވަގުވިޔަފާރިއާއިއަނ ހެނުނ  މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވަ ދައުލަތ ތަކުނ ، 

ޔަވަޅުތަކެއ   ފައިދާ ނެގުނ  މަދުކުރުމަށ ޓަކައި އެކަށިގެނ ވާ ހުރިހާ ފި  އިގެނ  ނާޖާއިޒ ހަށިވިއ ކުވަ

 އަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 

 ވަނަ ބައި ދެ

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އެ ގައުމެއ ގައި ސިޔާސީ އަދި އާއ މު ދިރިއުޅުމުގައި އަނ ހެނުނ ނާ  

ފިރިހެނުނ ނާ  ހާއ ސަކޮށ ،  ، ވަޅުތައ  އަޅައި ކުރާ ތަފާތުކުތުނ ތައ  ނައ ތާލުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަދެކޮޅަށ 

 އ ގުތައ  ކަށަވަރުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. ވާ ހަތިރީގައި، އަނ ހެނުނ ނަށ އެއ ހަމައެއ ގައި 

 

ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައ ގާއި، އާއ މުކޮށ  އިނ ތިހާބުކުރެވޭ    ހާބުތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމުގެ)ހ( ހުރިހާ އިނ ތި

 ؛ކުރިމަތިލުމުގެ ހައ ގު  މުއައ ސަސާތަކަށ އެނ މެހާ 

 

ޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައ  ތަނ ފީޒުކުރުމުގައި )ށ( ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައ  ކަނޑައެ

 ؛ބައިވެރިވުމާއި، އާއ މު މަގާމުތައ  ފުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ އެނ މެހާ ގިނ ތިތަކެއ ގައި ހަރަކާތ ތެރިވުމުގެ ހައ ގު

 

ބައިވެރިވުމުގެ  މު އަދި ސިޔާސީ މަގާމުތަކާ ގުޅުނ ހުރި މަދަނީ ޖަމިއ ޔާ ޖަމާއަތ ތަކުގައި  )ނ( ގައުމުގެ އާއ 

 ހައ ގެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

ފިރިހެނުނ ނާ  ގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، ތަފާތުކުރުމަކާއި ނުލައި އަނ ހެނުނ ނަށ ، މި މުއާހަދާ 

އިނަލ އަގުވާމީ  ބައިނަލ އަގުވާމީ ފެނ ވަރުގައި އެ ގައުމެއ ގެ ސަރުކާރު ތަމ ސީލުކުރުމާއި، ބަ ،އެއ ހަމައެއ ގައި



 މަސައ ކަތ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައ ގު ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ.  ޖަމިއ ޔާތަކުގެ

 

 މާއ ދާ 

 

އ  ހަމައެއ ގައި އަނ ހެނުނ ނަށ  ގައުމިއ ޔަތު  ދައުލަތ ތަކުނ  ފިރިހެނުނ ނެކޭ އެ . މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ

ނެއެވެ. އެހެނ  ގައުމަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ މީހަކާ  ބަދަލުކޮށ ، ދެމެހެއ ތުމުގެ ހައ ގު ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހެ، ލިބިގަނެ 

ކައިވެނިކުރުމުގެ ސަބަބުނ ، ނުވަތަ ކައިވެނިކޮށ ގެނ  ހުރެ ފިރިމީހާ އޭނާގެ ގައުމިއ ޔަގު ބަދަލުކުރުމުގެ  

ނިސ ބަތ ވާ  ޔަގީނ ކޮށ ، އެފަދަ ހާލަތެއ ގެ ސަބަބުނ   ގައުމިއ ޔަތު ބަދަލު ނުވާނޭކަނ  ސަބަބުނ ، އަނ ހެނ މީހާގެ  

ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގައުމިއ ޔަތަށ  ބަދަލުވާނ  މަޖުބޫރުވާ  ، އަނ ހެނާ ވުނ   އ  ނެތިފައިވާ މީހަކަށ  ގައުމެ

 ނެއެވެ. ދައުލަތ ތަކުނ  ޔަގީނ ކުރަނ ޖެހޭ ހާލަތެއ  މެދުވެރި ނުވާނޭކަނ ، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ 

 

، އެމީހުނ ގެ ދަރީނ ގެ ގައުމިއ ޔަތާ ގުޅޭގޮތުނ   . މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  އަނ ހެނުނ ނަށ  

 ރުކޮށ ދެނ ޖެހޭނެއެވެ. ފޯހެނުނ ނަށ  ލިބިފައިވާ ހައ ގުތަކާ އެއ  ހަމައެއ ގައި ހައ ގުތައ  ފިރި

 

 

 ތިނ ވަނަ ބައި 

 

 މާއ ދާ 

 

ކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމަށ  އަޅާ  މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތު 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިނ ، ތައުލީމީ ރޮނގުނ  ފިރިހެނުނ ނަށ  ލިބިފައިވާ ހައ ގުތައ  ހަމަހަމަކަމާއި އަނ ހެނުނ ނަށ   

އަނ ހެނުނ ނާ ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަހަމަކަނ    ނ  ޔަގިނ ކޮށ ، ހާއ ސަކޮށ  ތިރީގައިވާ ކަނ ކަމުގައިފޯރުކޮށ ދެވޭކަ 

 ހޭނެއެވެ. ކަށަވަރުކުރަނ ޖެ

 

ދޭ ލަފައާއި،  ރާނެ މަސައ ކަތެއ  ހިޔާރުކުރުމަށ  ފޯރުކޮށ )ހ( ކުރިއަށ ދާނެ ރޮނގެނ  ހިޔާރުކުރުމާއި އަދާކު

ތައުލީމު  އިވާ ހިސާބުތަކާއި ރަށ ފުށު ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަރާފަ އި، ހާސިލުކުރުމަށ  ހުރި ފުރުސަތުތަކާތައުލީމު 



ނ ވަރެއ ގެ ތަނ ތަނުނ  ޑިޕ ލޮމާތައ  ހާސިލުކުރުމުގެ ހައ ގު  ހާ ފެފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ގާއިމުކޮށ ފައިވާ ހުރި

ފޯރުކޮށ ދިނުނ . އަސާސީ ތައުލީމާއި، ޓެކ ނިކަލ ، އާއ މު، ޕ ރޮފެޝަނަލ  އަދި ޓެކ ނިކަލ  މަތީ ތައުލީމާއި،  

 ؛ގީނ ކުރުނ ހުރިހާ ބާވަތެއ ގެ އަމަލީ ތަމ ރީނެއ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައިވެސ  މި ހަމަހަކަނ  ޔަ

 

ތިހާނުތަކަށ  އެއ  ހަމައެއ ގައި ފުރުސަތު ފޯރުކޮށ ދީ، ހަމަހަމަ ފެނ ވަރެއ ގެ ފާސ ތައ  ނ ހަޖާއި އިމ  )ށ( މަ 

 ؛ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުނ ނާއި، ސ ކޫލ ގެ ވަސީލަތ ތަކާއި އަލާތ ތައ  ހަމަހަމަ ފެނ ވަރެއ ގެ ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

 

ދައުރުކަމުގައި އާއ މުކޮށ     އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ ހުރިހާ ފަނ ތިތަކެއ ގައ ޔާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި )ނ(

ނައ ތާލުމުގެ ގޮތުނ  އަނ ހެނ  ފިރިހެނ  އެކުގައި ތައުލީމުހާސިލުކުރުމަށ    ސ ޓީރިއޯޓައިޕ ތައ ބަލައިގަނެފައިވާ 

ގެތެރޭގައި  ހިތ ވަރުދީ، މި މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށ  އެހީވާފަދަ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ އެހެނިހެނ  ގޮތ ތައ ، އޭ

ގަނ ނައިދިނުމުގެ ވައ ޓަފާޅިތައ   ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  މުރާޖައާކޮށ ، އު ހާއ ސަކޮށ  ކިޔަވާ ފޮތ ތަކާއި ސ ކޫލ  

 ؛ބަލައިގަތުނ 

 

 ؛)ރ( ސ ކޮލަޝިޕ ތަކާއި އެހެނިހެނ  އެހީތަކުނ  މަނ ފާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަހަމައަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

 

އަސާސީ ފެނ ވަރުގައި   ނަށ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ ، އޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތިމީހުނ )ބ( ތައުލީމު ކުރިއަށ ގެނ ދިއުމުގެ

ލިޔަނ ކިޔަނ  ދަސ ކޮށ ދިނުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ ، ހާއ ސަކޮށ ، ވީ އެނ މެ އަވަސ  މުއ ދަތެއ ގެ ތެރޭގައި  

ށ  ހަމަހަމަކަމާއެކު ތައުލީމީގޮތުނ  އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި އޮތ  ފަރަގު ކުޑަކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަ

 ؛ފުރުސަތުތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

 

)ޅ( ސ ކޫލުނ  ވަކިވާ އަނ ހެނުނ ގެ އަދަދު މަދުކޮށ ، ސ ކޫލު ދައުރު ނިމުނުގެ ކުރީނ  ސ ކޫލުނ  ވަކިވާ  

 ؛ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ  އަނ ހެނުނ ނަށާއި އަނ ހެނ  ކުދިނ ނަށ 

 

 ؛ފުރުސަތުތައ   މަލީގޮތުނ  ބައިވެރިވުމުގެ ހަމަހަމަ އައި ފިޒިކަލ  އެޑިއުކޭޝަނ ގައި)ކ( ކުޅިވަރާ

 

ދުޅަހެޔޮކަނ  ޔަގީނ ކުރުމަށ  އެހީވާ ތައުލީމީ ހާއ ސަ މައުލޫމާތުތައ ، އޭގެތެރޭގައި އާއިލާ  )އ( އާއިލީ

 ރާވާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ. 



 

 މާއ ދާ 

 

 ފިރިހެނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ ގައި ހުރިހާ ހައ ގުތަކެއ ،  މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކުނ  . 

މަސައ ކަތުގެ ދާއިރާގައި އަނ ހެނުނ ނަށ  ކުރެވޭ    ،ފޯރުކޮށ ދެވޭކަނ  ޔަގީނ ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އަނ ހެނުނ ނަށ 

 ހާއ ސަކޮށ :  އެނ މެހާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލައި،

 

 ؛ލިބިގެނ ވާ މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ ހައ ގަކީ ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ހައ ގެއ ކަނ   ކޮނ މެ އިނ ސާނަކަށ މެ )ހ( 

 

މަށ  ކަނޑައަޅާ  އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށ  ހޮވު )ށ( ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައ  ހަމަހަމަގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ ދެވޭކަނ ،

 ؛ތުތައ  އެއ ހަމައެއ ގައި ކަނޑައެޅުމާއިޝަރު

 

ތަ ކުރިއަށ ދާނެ ދާއިރާއެއ  ހިޔާރުކުރުމުގެ ހައ ގާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުނ    ވަޒީފާއެއ  ނުވަ )ނ( އަދާކުރާނެ

އި، ވަޒީފާއިނ ލިބޭ އިނާޔަތ ތަކާއި، ވަޒީފާ  ރެވޭނޭކަމުގެ ޔަގީނ ކަމުގެ ހައ ގާލިބުމުގެ ހައ ގާއި، ވަޒީފާގައި ދެމިހު

ތަކާއި ތަކުރަރުކޮށ   ރީނު އަދާކުރާ ހާލަތާއި، ވަޒީފާއިނ  ލިބޭ ހިދުމަތ ތަކާއި، މަސައ ކަތުގެ އަމަލީ ތަމ 

  ސަތުތަކާ، މަތީފެނ ވަރުގެ އަމަލީ ތަމ ރީނުތަކާއި، މަތީފެނ ވަރުގެމާއި، އެޕ ރެނ ޓިސ ޝިޕ  ތަކުގެ ފުރުތަމ ރީނުވު 

 ؛ތަމ ރީނުތައ  ތަކުރަރުކޮށ  ހާސިލުކުރުމުގެ ހައ ގު ލިބުމާއި  އެހެނިހެނ 

 

ތަކާއި، ހަމަހަމަ މަސައ ކަތެއ   ނ  ލިބޭ އިނާޔަތ  )ރ( ހަމަހަމަ މުސާރައެއ  ލިބުމާއި، އޭގެތެރޭގައި ވަޒީފައި

ހައ ގު  ފެނ ވަރު ބެލުމުގައި ހަމަހަކަމުގެ  އެއ  ހަމައެއ ގައި އަމަލުކުރެވި، ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ އެހެނ މީހުނެކޭ

 ؛ލިބުމާއި

 

ރިޓަޔަރމަނ ޓ އާއި، ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ދުވަސ ވަރުގައ ޔާއި، ބަލިވުމާއި، ނުކުޅެދުނ ތެރިކަމުގެ ސަބަބުނ    )ބ(

އަމިއ ލަ ނަފ ސު ނުބެލެއ ޓޭ ފަދަ ހާލަތ ތަކުގައ ޔާއި، މުސ ކުޅިވުމާއި، މަސައ ކަތުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ   

އޭގެ  ސޯޝަލ  ސެކިއުރިޓީ ލިބުމުގެ ހައ ގާއި، އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅިގެނ   އަސަރުކުރާއަދާކުރުމަށ  

 ؛މުސާރައާއެކު ޗުއ ޓީނެގުމުގެ ހައ ގު ލިބުމާއި  ތެރޭގައި

 



  )ޅ( ސިއ ހީ ރައ ކާތެރިކަމުގެ ހައ ގާއި، މަސައ ކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައ ކާތެރިކަމާއި، އޭގެތެރޭގައި

 އެވެ. ޅަހެޔޮކަނ  ހިމާޔަތ ކުރުމުގެ ހައ ގު ލިބެނ ޖެހޭނެދަރިމައިވުމުގެ ދު

 

ވުމުގެ ސަބަބުނ  އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ   ކޮށ ގެނ  ހުރުމުނ  ނުވަތަ ބަނޑު. ކައިވެނި 

މި   ކަނ  ޔަގީނ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ރައ ކާތެރިކޮށ ދެވޭ  އަނ ހެނުނ ނަށ  ނައ ތާލުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހައ ގު

 އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަވަޅުތައ  އަޅައި، އޭގެތެރޭގައި: ގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ މުއާހަދާ

 

ކޮށ ، ކައިވެނީގެ  ށ  ބިނާކޮށ  ވަޒީފާއިނ  ވަކިކޮކުރުނ  މަނާ)ހ( ބަނޑުބޮޑުވުމާއި، މެޓަރނިޓީ ލީވ  ގެ މައ ޗަ 

ނ   ވައި، އެފަދަ ހާލަތަކަށ  ބިނާކޮށ  އަނ ހެނަކު ވަޒީފާއި ފާތުކުރުނ ތައ  ހުއ ޓުތަ ހާލަތައ  ބަލައި ވަކިކުރުމާއި

 ؛އ ސުނ  ފިޔަވަޅުއަޅޭނެ ގޮތ ތައ  ހަމަޖެވަކިކޮށ ފިނަމަ

 

)ށ( މުސާރައާ އެކު މެޓަރނިޓީ ލީވ  ހަމަޖައ ސައިދީ، އެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއާއި، މަގާމާއި، ސޯޝަލ   

 ؛އެލާވަނ ސ  ނުގެއ ލޭނޭހެނ  ހަމަހަމަ އިޖ ތިމާއީ އިނާޔަތ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 

ކަމުގައި މަސ އޫލުވެ އުޅުމުށ   މުނ  މަސައ ކަތ  ކުރުމާއި، އާއ މުނ ގެ ކަނ އާއިލާގެ ވާޖިބުތައ  އަދާ ކުރަ)ނ( 

ނ ތައ  ކުރިއަރުވައި،  ތ ވަރުދީ، ހާއ ސަކޮށ  އެފަދަ ކަ ނުނ ވަ އިޖ ތިމާއީ ހިދުމަތ ތަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ހިބޭ

 ؛ރުނ  ޗައ ލ ޑ  ކެއާގެ ވަސީލަތ ތަކުގެ ވިއުގައެއ  ތަރައ ގީކު

 

ރުހާ މަސައ ކަތުނ   ހު ކޮށ ފިނަމަ ގެނ ލުނ ވާނެކަމަށ  ސާބިތުވެފައިވާތަކުގައި ހުރެ ބަނޑު ހާލަ )ރ( އަނ ހެނާ މާ

 ؛އޭނާ ރައ ކާތެރިކުރުނ  

 

ވާ ކަނ ކަނ  ރައ ކާތެރިކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނުތައ ، ސައިނ ސާއި  . މި މާއ ދާގައި ކަނޑައަޅާފައި

ހާލަތ ތަކުގައި ބާތިލުކޮށ ، އިސ ލާހުކޮށ ، ބައިބައި   ގެނ ވާއެކަށީ މުރާޖައާކޮށ ،   ގަވައިދުނ ޓެކ ނޮލޮޖީގެ އަލީގައި  

 އިތުރުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 



. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، ފިރިހެނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ ގައި އަނ ހެނުނ ނާމެދު  

އި، އޭގެ  ދިނުމުގައ ޔާއި، ހޯދުމުގައ ޔާއަމަލުކުރެވޭކަނ  ޔަގީނ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ، ސިއ ހީ ހިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ  

މާ ބެހޭ ކަނ ކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ތެރެގައި އާއިލާ ރޭވު 

 ނައ ތާލަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ   ގައި ބަޔާނޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ އިތުރުނ ، މި މުއާހަދާގައި    . ޕެރެގ ރާފ  

އެކަށިގެނ ވާ ހިދުމަތ ތައ ، ބެނުނ ވެއ ޖެ   ބަލިވެ އިނ ނަ އިރާއި ވިހެއުމަށ  ފަހު،، މާބަނޑު އަނ ހުނ ނަށ 

ހާލަތެއ ގައި ހިލޭ ފޯރުކޮށ ދީ، ބަލިވެއިނ ނަ ދުވަސ ވަރުގައ ޔާއި ދަރިފުޅަށ  ކިރުދޭ ދުވަސ ވަރުގައި އެކަށީގެނ ވާ  

 ރަނ ޖެހޭނެއެވެ. ކަނާ ލިބޭކަނ  ޔަގީނ ކު

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ ، އެމީހުނ ގެ އިޖ ތިމާއީ އަދި އިގ ތިސޯދީ  

ހަޔާތުގައި ދިމާވާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމުގެ ގޮތުނ ، ފިރިހެނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ ގައި އަނ ހެނުނ ނަށ   

 އ ސަކޮށ : ހާގެތެރޭގައި ޖެހޭނެއެވެ. އޭތައ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ހައ ގު

 

 ؛)ހ( އާއިލީ އިނާޔަތ ތައ  ލިބުމުގެ ހައ ގު 

 ؛ލީ އިނާޔަތ ތައ  ލިބުމުގެ ހައ ގު ނާއި މޯގޭޖ  އާއި އެހެނިހެނ  މާ)ށ( ބޭނ ކ  ލޯ

ޅުމުގެ  )ނ( މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތ ތަކާއި ކުޅިވަރާއި ސަގާފި ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ކަނ ކަމެއ ގައި ބައިވެރިވެ އު

 ؛ހައ ގު

 

 މާއ ދާ 

 

ދިރިއުޅޭ އަނ ހެނުނ ނަށ  ހާއ ސަކޮށ    ތަކުގައިބުރަށ ފުށު ހިސާ. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، 

ދެމެހެއ ޓުމުގައި  ދިމާވާ ދަތިތައ  ދެނެގަނެ، ރަށ ފުށު ގައި ދިރިއުޅޭ އަނ ހެނުނ ނަކީ އެމީހުނ ގެ އާއިލާތައ  

ފައިސާގެ އިނާޔަތ ތައ  ނުލިބޭ  ތިސޯދީ ދައުރުތަކެއ ، އޭގެ ތެރޭގައި ހާއ ސަކޮށ  އިގ މުހިއ މު އަދި ހާއ ސަ 

ރަށ ފުށު ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ  އަދާކުރާ ބައެއ ކަނ  ދެނެގަނެ، ދާއިރާތ ތަކުގައި މުހިއ މު ދައުރުތަކެއ   ތިސޯދީ



އ  ފޯރުކޮށ ދެވޭކަނ   މި މުއާހަދާގައިވާ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ހުރިހާ ކަނ ތައ ތަކެ އަނ ހެނުނ ނަށ 

 ޔަގީނ ކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކަކުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަހަމަކަމަށ  ބިނާކޮށ ،  

ރަށ ފުށު  މުގެ ގޮތުނ ، މެހާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނަތ ތާލުރަށ ފުށުގައި ދިރިއުޅޭ އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ އެނ  

ލިބޭކަނ  ޔަގީނ ކޮށ ،    އަނ ހެނުނ ނަށ  އެ ތަރައ ގީގެ ފައިދާ، ރައ ގީގައި އަނ ހެނުނ  ބައިވެރިކޮށ  ހިސާބުތަކުގެ ތަ

 ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ.  ހާއ ސަކޮށ  ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ހައ ގުތައ  އަނ ހެނުނ ނަށ 

 

 ؛ބައިވެރިވުނ  ހުރިހާ ފަނ ތިއެއ ގައި  ޒުކުރުމުގެތަރައ ގީގެ ރޭވުނ ތައ  ތަފ ސީލުކުރުމާއި ތަނ ފީ )ހ(

 

ނ ސެލިނ ނާއި އާއުލާ ރޭވުމުގެ  އޭގެތެރޭގައި ސިއ ހީ މައުލޫމާތާއި، ކައު، ކަށީގެނ ވާ ސިއ ހީ ހިދުމަތ ތައ )ށ( އެ

 ؛ދުމަތ ތައ  ހޯދުނ  ހި

 

 ؛)ނ( އިޖ ތިމާއީ ރައ ކާތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުނ  ލިބޭ އިނާޔަތ ތައ  ސީދާ ލިބުނ  

 

)ރ( ހުރިހާ ބާވަތެއ ގެ، ރަސ މީ އަދި ނުރަސ މީ ތަމ ރީނާއި ތައުލީމު، އޭގެރޭގައި އަސާސީ ފެނ ވަރުގައި  

ކަލ  ދާއިރާތަކާ އަހުލުވެރިކަނ   ޓެކ ނި ލިޔަނ ކިޔަނ  ދަސ ކުރުމާއި، އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ ވެސ  ހިމެނޭ ގޮތަށ ،

 ؛ނ  ހިދުމަތ ތައ  ލިބުނ  އެހެނިހެއީ އަދި އިޖ ތިމާ ފޯރުކޮށ ދޭ  ގޮތުނ   އިތުރުކުރުމުގެ

 

)ބ( ހަމަހަމަކަމާއެކު އިގ ތިސޯދީ ފުރުސަތުތައ  ލިބުމުގެ ގޮތުނ ، ވަޒީފާގެތެރެއިނ  ނުވަތަ އަމިއ ލަ  

 ؛ޕަރޭޓިވ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ  ސެލ ފ  ހެލ ޕ  ގ ރޫޕ ތަކާއި ކޯމަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ  

 

 ؛ތެއ ގައި ބައިވެރިވުނ ހާ ރަށ ވެހި ހަރަކާ )ޅ( ހުރި

 

)ކ( ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކ ރެޑިޓ  ލޯނ ތަކާއި، މާކެޓިނ  ވަސީލަތ ތަކާއި، އެކަށިގެނ ވާ ޓެކ ނޮލޮޖީ ހޯދުމުގެ  

ހިނ ގާ   މުނ  އަނެއ  ބިމަށ  ބަދަލުކުރުމަށ އެއ ބިއެގ ރޭރިއަނ  ރިފޯމ  އާއި   އެނ ޑ ފުރުސަތާއި، ލޭނ ޑ  

 ؛ކަނ ތައ ތައ  



 

ހާއ ސަކޮށ  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ނަރުދަމާގެ ވަސީލަތ ތަކާ، ކަރަނ ޓާއި  އެކަށީގެނ ވާ ދިރިއުޅުމުގެ ފެނ ވަރު،  )އ(

 ލާތ ކުރުމު ދާއިރާތަކުނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ. މަފެނާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި މުއާ

 

 

 ފަސ ވަނަ ބައި 

 

 މާއ ދާ 

 

ތީގައި ފިރިހެނުނ ނާ ހަމަހަމަ  ގާނޫނުގެ ކުރިމަ  އަނެހެނުނ ނަކީ ، . މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ 

 ޔަގީނ ކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ.  ބައެއ ކަނ 

 

  ފިރިހެނުނ ނާ އެއ ގޮތ   ދައުލަތ ތަކުނ  އަނ ހެނުނ ނަށ ، މަދަނީ މައ ސަލަތަކުގައި. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ

 ލިބެނ ޖެހޭނެއެވެ.  ސަތުތައ ގާނޫނީ ހައިސިއ ޔަތާއި، އެ ހައިސިއ ޔަތު ބޭނުނ ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރު

މުދާ ބެލެހެއ ޓުމުގައި، ކޯޓުތަކާ  ހަމަހަމަ ހައ ގާއި، އަނ ހެނުނ ނަށ   އެއ ބަސ ވުނ ތައ  ނިނ މުމުގައިހާއ ސަކޮށ  

 އަނ ހެނުނ ނަށ  ހަމަހަމަވެގެނ ވުމެވެ.  ޓަރައިބިއުނަލ ތަކުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއ ގައި

 

ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އަނ ހެނުނ ގެ ގާނޫނީ ބާރުތައ  ހަނިކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާ . މި މުއާހަދާގައި  

ބާތިލު ތަކެތިކަމުގައި   ނިހެނ  ޒާތީ ލިޔެކިޔުނ ތަކަކީއެއ ބަސ ވުނ ތަކާއި، ގާނޫނީ ބުރަދަނ ލިބިފައިވާ އެފަދަ އެހެ

 ދެކެނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ނުނ ނާ އެއ  ހަމައެއ  އަނ ހެނުނ ނަށ ، އެއ ތަނުނ   . މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  ފިރިހެ

 އަނެއ ތަނަށ  ދަތުރުކުރުމާއި، ދިރިއުޅޭނޭތަނެއ  ހިޔާރުކުރުމުގެ ހައ ގާއި މިނިވަނ ކަނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ.  

 

 މާއ ދާ 

 



ނ  އަނެހ ނުނާ  ކައިވެނި ކުރުމާއި އާއިލީ ގުޅުނ ތަކާ ގުޅިގެ. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، 

ހަމަކަނ   ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމުގެ ގޮތުނ ، ހާއ ސަކޮށ  އަނ ހެނުނ ނާ ފިރިހެނުނ ގެ ހަމަ

 ޔަގީނ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  އަނ ނަނިވި ހައ ގުތަށ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 ؛)ހ( ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ހައ ގު

މެނުވީ   އޭނާގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއި އެކު ޔާރުކުރުމާއި، މިނިވަނ ކަމާއިހި މާއެކުމިނިވަނ ކަ )ށ(އިނ ނާނެ މީހަކު

 ؛ހައ ގު  ކައިވެނިނުކުރުމުގެ

 ؛ހަމަހަމަ ހައ ގު ށ ގެނ  އުޅޭއިރުއާއި، ވަރިވުމުގައި)ނ( ކައިވެނިކޮ 

ނިވެރިއެއ ގެ  ނ ގެ ކައިވެނީގެ ހާލަތަށ  ބެލުމެއ  ނެތި، ކުއ ޖާއާ ގުޅުނ ހުރި ކަނ ކަމުގައި ބެލެ)ރ( ދެމަފިރި

 ؛ތައ ކަނ ދޭނ ޖެހޭނީ ކުއ ޖާގެ މަސ ލަހަ ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއ ގައި އެނ މެ އިސ އިސިއ ޔަތުނ  ހަމަހަމަ ހައ ގު. މިހަ

މިނިވަނ ކަމާއި ޒިނ މާދަރުގޮތެއ ގައި، ފިރިހެނާއާ އެއ ހަމައެއ ގައި   )ބ( ކުދިނ ހޯދާނީ ކިހާ ދުރުމިނެއ ގައިކަނ 

ނިނ މުމުގެ ހައ ގާއި، މި ހައ ގުތައ  ބޭނުނ ކުރުމަށ  ބާރުވެރިކުރުވާ މައުލޫމާތާއި ތައުލީމު ހޯދުމުގެ  

 ؛ފުރުސަތުތައ 

ނ ގެ ގޮތުގައި  އި  އިނ ގެ ގޮތުގައ ޔާއި، ޓ ރ ސ ޓީ އިނ ގެ ގޮތުގައ ޔާއި، ވޯޑ  )ޅ( ކުދިނ ގެ ގާޑިއަނ 

  ގުޅޭ ކަނ ތައ ތައ މުއައ ސަސާތަކާ   ގުޅޭ ކަނ ތައ ތައ ، ނުވަތަ މިފަދަ ރިވެ، ކުދިނ  އެޑޮޕ ޓ ކުރުމާއިހަރަކާތ ތެ

. މިފަދަ ހުރިހާ ލިއ ޔަތުތައ  ލިބުނ މެނިފައިވާނަމަ، އޭގެ ތެރެއިނ  ހަމަހަމަ މަސ އޫ މީ ގާނޫނުތަކުގައި ހިގައު

 ؛ހޭނީ ކުއ ޖާގެ މަސ ލަހަތައ ދޭނ ޖެކަމެއ ގައި އެނ މެ އިސ ކަނ  

)ކ( ފިރިމީހާއާ އަނބިމީހާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޒާތީ ހައ ގުތަށ ، އެގެތެރޭގައި އާއިލާއަށ  ނަމެއ   

ހިޔާރުކުރުމުގައ ޔާއި، ކުރިއަށ ދާނޭ ދާއިރާއަކާ އަދާކުރާނޭ ވަޒީފާއެއ  ހިޔާރުކުރުމުގައި ހަމަހަމަވެގެނ ވާ  

 ؛ހައ ގުތައ 

މާއި، ހޯދުމާއި، ބެލެހެއ ޓުމާއި، ހިނ ގުމާއި، ބޭނުނ ކުރުމާއި، އޭގެތެރޭގައި އަގަކާއި ނުލައި  )އ( މުދާ މިލ ކުކުރު 

 ؛ނުވަތަ އެކަށީގެނ ވާ އަގަކާ އެކުނަމަވެސ ، ފިރިމީހާއާ އަނބިމީހާއާ ހަމަހަމަ ހައ ތުގައ 

 

ކުރެވޭ ކައިވެނ ޏަކަށ  ގާނޫނީ ހައިސިއ ޔަތެއ    ކުއ ޖަކު ދެވާނެ މީހަކު ކުރިއާލާ އެއ ބަސ ވެކުޑަ. 

ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި މިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކާއި ގާނޫނުތަކެއ ގައި ކައިނިކުރެވޭނޭ އެނ މެ ހަގު އުމުރެއ  

ކަނޑައަޅައި، ކުރެވޭ ހުރިހާ ކައިވެނ ޏެއ  ރަސ މީ ރަޖިސ ޓ ރީއެއ ގައި ހިމެނުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއ  ކަމުގައި  

 ޅަނ ޖެހޭނެއެވެ. ކަނޑައަ



 

 

 ފަސ ވަނަ ބައި 

 

 މާއ ދާ 

 

. މި މުއާހަދާގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޒުކުރާ މިނ ވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުނ ، އަނ ހެނުނ ނާ ދެކޮޅަށ   

ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ )މީގެ ފަހުނ  ކޮމިޓީ( އެއ  ގާއިމުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. މި  

ނ   . އަދި ފަނ ސަތިރީސ  ދައުލަތު ހަދާއަށ  އަމަލުކަނ  ފަށައިރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ އަށާރަ މެމ ބަރުނ ނެވެމުއާ

މި މުއާހަދާ ތަސ ދީގުކުރުމުމަށ  ފަހު، ނުވަތަ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތުމަށ ފަހު، ކޮމިޓީގައި ތޭވީސ  މާހިރުނ   

މި މުއާހަދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ، ވެރި  އަހުލާގުގެ  ތިބޭނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މެމ ބަރުނ  ވާނ ވާނީ ލާމަސީލު

. ކޮމިޓީއަށ  އިނ ތިހާބު ކުރާ މެމ ބަރުނ   ނ  ސާބިތުކޮށ ފައިވާ ބަޔަކަށެވެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުނ  ކުޅަދާނަކަ

މަސައ ކަތ ކުރާނީ އެމީހުނ ގެ އަމިއ ލަ ހައިސިއ ޔަތުނ ނެވެ. މި ކޮމިޓީއަށ  މެމ ބަރުނ  އިނ ތިހާބުކުރާނީ، މި  

މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އެ ދައުލަތ ތަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ މީހުނ ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނ ކޮޅުތަކުގެ  

ގައުމުތަކާއި މާއ ދިއ ޔަތުތަކަށ  ހަމަހަމަވާނޭހެނ ނާއި، އެ ގައުމެއ ގެ އަދުލުގެ އަސާސީ ނިޒާމަށ   

 ރިއާޔަތ ކުރުމަށ ފަހުގައެވެ. 

 

ވާނީ މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ނަނ ތަކަށ  އަހާ ސިއ ރު ކޮމިޓީއަށ  މެމ ބަރުނ  ހޮ.  

 ވޯޓަކުނ ނެވެ. ކޮނ މެ ދައުލަތަކަށ ވެސ  އެ ގައުމަށ  ނިސ ބަތ ވާ އެކަކުގެ ނަނ  ހުށެހެޅިދާނެއެވެ. 

 

ހަމަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ  މި މުއާހަދާއަށ  އަމަލުކުރަނ  ފަށާ ތާރީހުނ  ފެށިގެނ  ފުރަތަމަ . 

ނ ، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ  ދުވަސ  ކުރީބުގެ މަދުވެގެނ  ތިނ  މަސ  ބު ބާއ ވަނ ޖެހޭނެއެވެ. އިނ ތިހާ އިނ ތިހާ

ފޮނުވައި، އެ ދައުލަތަކުނ  ހުށަހަޅާ   އެއ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ ، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކަށ  ސިޓީ

ތައ ، ދެމަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށެހެޅުމަށ  ދައުވަތުދޭނ ވާނެއެވެ. އެއަށ ފަހު، ސެކ ރެޓ ރީ ޖަނަރަލ ،  ނަނ  

ނގޭނޭހެނ   އެ ނަމެއ  ހުށެހެޅި ދައުލަތެއ  އެގައުމުތަކުނ  ހުށަހަޅާ ނަނ ތައ  އަކުރު ތަރުތީބުނ  ތަރުތީބުކޮށ ، 

 ލަތ ތަކަށ  ފޮނުވަނ ޖެހޭނެއެވެ. ލިސ ޓެއ  އެކުލަވާލައި، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައު 



 

. ކޮމިޓީއަށ  މެމ ބަރުނ  ކަނޑައަޅާ އިނ ތިހާބުތައ  ބާއ ވަނ ވާނީ މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކަށ   

. މި ބައ ދަލުވުމުގެ ކޯރަމ  ހަމަވާނީ މި މުއާހަދާގައި ގޮވާލާ ބައ ދަލުވުމެއ ގައެވެ  ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ 

  . ކޮމިޓީއަށ  މީހަކު ހޮވޭނީ،ތަކުގެ ތެރެއިނ  ތިނ ބައިކުޅަ ދެބައި ދައުލަތުނ  ހާޒިރުވުމުނ ނެވެ ބައިވެރިވާ ދައުލަތ 

 ލިބުމުނ ނެވެ.  އެމީހަކަށ   އެނ މެ ގިނަ ވޯޓު ލިބި، ވޯޓަށ  ހާޒިރުވެ ވޯޓުލީ ދައުލަތ ތަކުގެ ސާފު އަގުލަބިއ ޔަތު

 

 ދައުރަކަށެވެ. ފުރަތަމަ އިނ ތިހާބުގައި ކޮމިޓީއަށ   . ކޮމިޓީއަށ  މެމ ބަރުނ  އިނ ތިހާބުކުރެވޭނީ ހަތަރު އަހަރުގެ

  ނުވައިނ ތިހާބުކުރެވޭ މެމ ބަރުނ ގެ ތެރެއިނ  ނުވަ މެމ ބަރެއ ގެ ދައުރު ދެ އަހަރު ފަހުނ  ހަމަވާނެއެވެ. މި  

 މެމ ބަރުނ  ހޮވާނީ ފުރަތަމަ އިނ ތިހާބަށ  ފަހު، ބައ ދަލުވުމުގެ މުގައ ރިރު ނަގާ ގުރުއަތަކުނ ނެވެ. 

 

އަދި   ، ޕ ރެގ ރާފ  މެމ ބަރުނ  ކޮމިޓީއަށ  އިނ ތިހާބުކުރާނީ މި މާއ ދާގެ ޕ ރެގ ރާފ    ރު ފަސ އިތު. 

ގައި ވާ ގޮތުގެމަތީނ ، ފަނ ސަތިރީސ  ވަނަ ދައުލަތުނ  މި މުއާހަދާ ތަސ ދޫގުކުރުމުނ ، ނުވަތަ   ޕ ރެގ ރާފ   

އިތުރު ދެ މެމ ބަރުނ ގެ ދައުރު ދެ އަހަރު ތެރެގައި    ނެވެ. މި އިނ ތިހާބުގައި ހޮވާރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތުމުނ  

 ކުނ ނެވެ. ނިމުމަކަށ  އަނ ނާނެއެވެ. މި ދެ މެމ ބަރުނ  ހޮވާނީ ކޮމިޓީގެ މުގައ ދިރު ނަގާ ގުރުއަތަ

 

ދައުލަތަކުނ ،   މަދުވެއ ޖެނަމަ، އެ މެމ ބަރެއ  ނަނ  ހުށެހެޅި ރެ ކޮމިޓީއިނ  މެމ ބަރަކު. އާދައިގެ ސަބަބާކާހު

 މާހިރަކު އެ މަގާމަށ  އިސ ކުރަނ ވާނެއެވެ.  އެހެނ   އިޒުނައާ އެކު، އެ ދައުލަތަށ  ނިސ ބަތ ވާ ކޮމިޓީގެ

 

އާއ މު މަޖިލީހުގެ ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޓީގެ މަސ އޫލިއ ޔަތު ތަކުގެ މުހިއ މުކަމަށ  ރިއާޔަތ ކުރުމަށ ފަހު .

ނ ، އާއ މު މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅާ އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ވަސީލަތ ތަކުގެ ތެރެއި ޝަރުތުތަކެއ ގެ މަތީނ ،

 މި މުއާހަދާގެ ދަށުނ  އެކަލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެމ ބަރުނ ނަށ  ލިބޭނެއެވެ.  މުސާރައެއ 

 

. މި މުއާހަދާގެ ދަށުނ  ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  ރަނގަޅަށ  އަދާކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ  

 ވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ. މުއައ ޒަފުނ ނާއި ވަސީލަތ ތައ ، އެކު

 

 މާއ ދާ 

 



. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، މި މުއާހަދާގައިވާ ހައ ގުތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި ގާނޫނީ  

އެހެނިހެނ  ދާއިރާތަކުނ    ގޮތުނ ނާއި، އަދުލު އިނ ސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާއިނ ނާއި، އިދާރީގޮތުނ ނާއި

އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުނ  ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުނ ތައ  ބަޔާނ ކޮށ  އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުތައ ، އެކުވެރި  

 ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓ ރީ ޖަނަރަލ  މެދުވެރިކޮށ  ކޮމިޓީއަށ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ރިޕޯޓުތައ ، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ   ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި )ހ( މި މުއާހަދާއަށ  އަމަލުރަނ  ފަށާތާ

 ؛ދައުލަތ ތަކުނ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނެ

 

 އެއ ފަހަރު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ.  ( އެއަށ ފަހު ކޮނ މެ ފަސ އަހަރުދުވަހުނ )ށ

 

ވާ ދަތިތަކާ،  މި މުއާހަދާގެ ދަށުނ  ކުރުމަށ  އެއ ބަސ ވެފައިވާ ކަނ ކަނ  ހާސިލުކުރެރުމުގައި ދިމާވެފައި.  

 އެކަނ ކަމަށ  އަސަރުކުރާ ކަނ ކަނ  ރިޕޯޓުގައި ބަޔާނ ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

 . ކޮމިޓީގެ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ގަވައިދުތައ ، ކޮމިޓީއިނ  އަމިއ ލައަށ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެއެވެ. 

 

 ވާނެއެވެ. . ކޮމިޓީގެ އޮފިސަރުނ ، ދެ އަހަރުގެ މުއ ތަކަށ ، ކޮމިޓީއިނ  އިނ ތިހާބުކުރަނ  

 

 މާއ ދާ 

 

އާދައިގެ މަތިނ ،   ޕޯޓުތަކަށ  ރިއާޔަތ ކުރުމަށ ،ގެ ދަށުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ރި . މި މުއާހަދާގެ މާއ ދާ 

 އަހަރަކު އެއ ފަހަރު، ދެހަފ ތާއަށ  ވުރެ ދިގުވާނެހެނ ، ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވަނ ވާނެއެވެ.  

 

ވާނީ އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ މައި މަރުކަޒުގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީއިނ   . ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  ބާއ ވަނ 

 ކަނޑައަޅާ، ކޮމިޓީއަށ  އަށ  ފަސޭހެ އެހެނ  ތަނެއ ގައެވެ. )އިސ ލާހު، ތަސ ދީގުކުރުމުގެ ހާލަތ ( 

 



 މާއ ދާ 

 

ޓުތަކަށ  ހުށަހަޅާ  .  ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތ ތަކާއި، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯ

ލަފައާއި އާއ މު ހުށެހެޅުނ ތަކާ އެކު، އިގ ތިސޯދީ އިޖ ތިމާއީ ކައުނ ސިލ  މެދުވެރިކޮށ ، ކޮމިޓީއިނ  އާއ މު  

މަޖިލީހަށ ، އަހަރަކު އެއ ފަހަރު ރިޕޯޓުކުރަނ  ޖެހެނެއެވެ. ކޮމިޓީއިނ  ހުށަހަޅާ ލަފައާއި އާއ މު ހުށެހެޅުނ ތަކާ  

 ހުރިނަމަ، އެ ކޮމ ނެޓ ތައ ވެސ  ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަނ ޖެހޭނެއެވެ.  އިވާ ކޮމެނ ޓ ޅާފައެކު، ދައުލަތ ތަކުނ  ހުށަހަ

 

އަނ ހެނުނ ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ކޮމިޝަނ ގެ  . ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުތައ ، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ ، 

 މައުލޫމާތަށ ޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނަށ  ފޮނުވަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

ކުރާ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުނ  މި   ޖެނ ސީތަކުނ ، އެ އޭޖެނ ސީތައ އ ސަ އޭ. ހާ

ބަލާ ހާލަތ ތަކުގައި، އެ   މިނ ވަރަކަށ ތޯމުއާހަދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޒުކުރެވެނީ ކިހާ 

 މުއާހަދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ   އޭޖެނ ސީގެ މަނ ދޫބަކަށ  އެ އޭޖެނ ސީއެއ  ތަމ ސީލުރެވިދާނެއެވެ. މި

ތަނ ފީޒުކުރުމުގައި ހާއ ސަ އޭޖެނ ސީތަކުނ  ހިނ ގާފައިވާ ހަރަކާތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ރިޕޯޓު ހުށެހެޅުމަށ ،  

 ކޮމިޓީއިނ  އެ އޭޖެނ ސީތަކަށ  ދައުވަތުދެވިދާނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަބައި

 

 މާއ ދާ 

 

އަނ ނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަނ    ކަށ  ވުރެ ބޮޑަށ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަމި މުއާހަދާގައި 

މި މުއާހަދާގެ ސަބަބުނ  އަސަރެއ  ނުކުރާނެއެވެ. މިގޮތުނ ،  ، އައުލާކަނ  ބޮޑުވެގެނ ވާ ކަނ ކަމަށ  ގާއިމުކުރުމަށ  

 އޭގެ ތެރޭގައި: ހާއ ސަކޮށ  ތިރީގައިވާ ކަނ ކަނ  ހިމެނެއެވެ.

 



 ނުވަތަ ؛ ކުގެ ގާނޫނުތައ )ހ( މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަ

 

ތައ ، ނުވަތަ  )ށ( ދައުލަތަކުނ  ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެނިހެނ  ބައިނަލ އަގުވާމީ މުއާހަދާތައ ، ޓެރީޓީ 

 އެއ ބަސ ވުނ ތައ  ހިމެނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

ތެއ ގެ ގައުމީ ފެނ ވަރުގައި، މި މުއާހަދާގައި  މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އެ ދައުލަ 

 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމައަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  އަޅަނ ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއ  އަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

 . މި މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރުމަށ  ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކަކަށ  ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

 

ގެ ދަށުނ  ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުނ ތައ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ  މި މުއާހަދާ .  

 ޖަނަރަލ އަށެވެ. 

 

ފަށާނީ ތަސ ދީގުކުރުމުނ ނެވެ. ތަސ ދީގުކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުނ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ   މި މުއާހަދާއަށ  އަމަލުކުރަނ . 

 . އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ އަށެވެ 

 

. މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތުމަށ  ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކަށ  ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ. މި މުއާހަދާ  

ބަލައިގަތ ކަމަށ  ބެލެވޭނީ އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ އަށ ، މި މުއާހަދާ ބަލައިގަތ ކަމުގެ  

 ލިޔެކިޔުނ ތައ  ފޮނުވުމުނ ނެވެ.  

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތަކަށ މެ، ކޮނ މެ ވަގުތަތެއ ގައިވެސ ، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓޭރީ  . 



 ޖަނަރަލ އަށ  ލިޔުމަކުނ  އެދި، މި މުއާހަދާ މުރާޖައާކުރުމަށ  ހުށެހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 ނިނ މާނީ އެކުވެރިދައުލަތ ތަކުގެ  ފިޔަވަޅެއ  ޔަވަޅެއ  އަޅަނ  ފެނ ނަ ނަމަ، އެއެދުމަކާ ބެހޭގޮތުނ  ފި މިފަދަ.  

 އާއ މު މަޖިލީހުނ ނެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތ  ކަމާއި ތަސ ދީގުކުރިކަމުގެ  . މި މުއާހަދާއަށ  އަމަލުކުރަނ ފަށާނީ، 

ނ ގޮސ ، ވިހިވަނަ  ލިޔެކިޔުނ ތައ  ދައުލަތ ތަކުނ  އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ  އަށ  ހުށަހަޅަމު

ދައުލަތުނ ، އެ ދައުލަތަކުނ  މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތ ކަމާއި ތަސ ދީގުކުރިކަމުގެ ލިޔެކިޔުނ ތައ   

 ހުށަހަޅާ ތާރީހުނ ފެށިގެނ  ތިރީސ  ވަނައަށ ވާ ދުވަހުއެވެ. 

 

ގެ ލިޔެކިޔުނ  ހުށަހަޅުމަށ   . ވިހިވަނަ ދައުލަތުނ  މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތ ކަމާއި ތަސ ދީގުކުރިކަމު 

ފަހު މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަނ ނަނ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ދައުލަތަކުނ  މި މުއާހަދާއަށ  އަމަލުކުރަނ  ފަށާނީ  

އެ ދައުލަތަކުނ  މި މުއާހަދާ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަތ ކަމާއި ތަސ ދީގުކުރިކަމުގެ ލިޔުނ ތައ  ހުށަހަޅާތާ ތިރީސ   

 އެވެ. ވަނައަށ  ވާ ދުވަހު

 

 މާއ ދާ 

 

މި މުއާހަދާ ގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ  މި މުއާހަދާ ބަލައިގަނެ ތަސ ދީގުކުރާ އިރު ހުށަހަޅަފައިވާ  . 

 ރިޒަވޭޝަނ ތައ ، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ ، ހުރިހާ ދައުލަތ ތަކަކަށ  ފޮނުވަނ ޖެހޭނެއެވެ.  

 

 ބޭނުނ ތަކާ ފުށުއަރާފަދަ ރިޒަވޭޝަނ އެއ  ބަލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ. . މި މުއާހަދާގެ މަގުސަދާއި 

 

. މި މުއާހަދާއަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޒަވޭޝަނ އެއ ، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ އަށ   

އުމަށ   ލިޔުމަށ ފަހު، ކޮނ މެ ވަގުތެއ ގައިވެސ  އަނބުރާ ގެނ ދެވިދާނެއެވެ. ރިޒަވޭޝަނ އެއ  އަނބުރާ ގެނ ދި

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ ، އެކަނ  އެހެނ  ދައުލަތ ތަކަށ  އަނ ގަނ ޖެހޭނެއެވެ. ރިޒަވޭޝަނ އެއ   



  އެ ހުށެހެޅުމަކަށ  އަމަލުކުރަނ އަނބުރާ ގެނ ދިއުމަށ ، ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ އަށ  ހުށަހަޅާ ވަގުތުނ  ފެށިގެނ  

 ފަށާނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

ރުމާއި ތަނ ފީޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ ، މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ދެ  މި މުއާހަދާ މާނަކު

  އެއ ބަސ ވުމަކަށ  ނާދެވިއ ޖެވާހަކަދައ ކައިގެނ   ހައ ލުކުރުމަށ ޓަކައި  އ ގެ މެދުގައި އުފެދޭ ހިލާފެއ ދައުލަތެ

އާބިޓ ރޭޝަނ  އަށ  ހުށެހެޅިދާނެއެވެ.   ، ސ  ދައުލަތުގެ އެދުމުގެ މަތީނ ވެއެތަނުނ  އެއ  ހިނދެއ ގައި، 

އާބިޓ ރޭޝަނ އަށ  ހުށަހަޅާތާ ހަމަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާބިޓ ރޭޝަނ  ރާވައި ކުރިއަށ  ގެނ ދާނެގޮތާމެދު  

އެއ ބަސ ނުވެވިއ ޖެ ހިނދެއ ގައި، ހިލާފުގައި ހިމެނޭ ކޮނ މެ ދައުލަތަކަށ ވެސ ، ސ ޓެޗޫޓ  އޮފ  ދަ ކޯޓ ސ އާ  

އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ކޯޓ  އޮފ  ޖަސ ޓިސ އަށ  މައ ސަލަ   ޓަކައިހައ ލުކުރުމަށ  ހިލާފު ނ އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތީ 

 ހުށެހެޅިދާނެއެވެ. 

 

. މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތ ތަކުނ ، އެ ދައުލަތަކަށ  ފެނިއ ޖެނަމަ، މި މިއާހަދާގައި ސޮއިކުރާ  

އެއ ބަސ    މެދު ، މި މާއ ދާގެ ޕެރެގ ރާފ  ނުވަތަ ތަސ ދީގުކުރާ ނުވަތަ ރަސ މީކޮށ  ބަލައިގަނ ނަ ވަގުތު 

ނުވާކަމަށ  ބުނެ ގާރާރެއ  ހުށެހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ ރިޒަވޭޝަނ އެއ ގެ ސަބަބުނ  މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ  

 ނޭޅޭނެއެވެ. އަމަލުކުރުމަށ  ހުރަހެއ   އެހެނ  ދައުލަތ ތަކުނ  ޕެރެގ ރާފ  

 

ގެ މަތީނ  ރިޒަވޭޝަނ އެއ  ހުށަހަޅާފާވާ ކޮނ މެ ދައުލަތަކަށ ވެ، އެ  ގައި ވާ ގޮތު  މި މާއ ދާގެ ޕެރެފ ރާފ   . 

ދައުލަކަށ  ފެނިއ ޖެ ހިނދެއ ގައި، އެކުވެރި ދައުލަތ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ އަށ  އެނގުމާއެކު، އެ  

 ރެޒަވޭޝަނ އެއ  އަނބުރާ ގެނ ދެވިދާނެއެވެ. 

 

 މާއ ދާ 

 

ހުނ ، ފަރަނ ސޭސި ބަހުނ ، ރަޝިޔާ ބަހުނ  އަދި ސ ޕެނިޝ   އަރަބި ބަހުނ ، ޗައިނާ ބަހުނ ، އިނގެރޭސި ބަ

ބަހުނ  ލިޔެވިފައިވާ މި މުއާހަދާގެ އަސ ލުތައ  އެއ  ހަމައެއ ގައި ސައ ހަވެގެނ ވާ ހިނދު، އެކުވެރި 

ދައުލަތ ތަކުގެ އާކައިވ ތަކުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖަނަރަލ ގެ ހަވާލުގައި މި އަސ ލުތައ  ރައ ކާކުރެވިފައި  



ވެ. މި މުއާހަދާގައި ސޮއިކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، މި މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރުމުގެ  ހުނ ނަނ ޖެހޭނެއެ

 ބާރުލިބިހުރެ، މި މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރަމެވެ.   

 


