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ގެެވިށ ައިނާޔައކީ ޮކބާ؟ 

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ 

ނުވަތަ އަނެކުންގެ މައްޗަށް ކުރާއަނިޔާ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު )3/2012( ރައްޔިތުންގެ 
މަޖްލީހުން ފާސްވީ 9 އެޕްރީލްގައި އަދި ތަސްދީގު ކުރެވުނީ އެޕްރީލް 2012 ގައި.



ގެެވިށގުޅުަމކީ ޮކބާ؟ 

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި ގުޅުމަކީ، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ 

ގުޅުންތައް:

ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅޭ ނުވަތަ އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހުން ●

އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ނުވަތަ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން އެކުގައި  ●

ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުން

ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން، ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލާ ބޮޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ  ●

ހަވާލުވެފައިވާ މީހުން

ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން އާއިލީ ގުޅުން އުފެދިފައިވާ މީހުން ●

ދަރިން ބެލުމަށް ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް އުޅޭމީހުން ●

ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް މީހުން ●

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ގެެވިށ ައިނާޔައީކ ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ ިހގަާކެމްއަތ؟ 

ަޖވާުބ: 
ކޮންމެ ތިން ދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް 

ހިސާބެއްގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނެއް. މީގެތެރޭގައި 

އަނިޔާކުރާމީހާގެ މަންމައިން، ދަރިން، ރައްޓެހިން އަދި އަވައްޓެރިން ހިމެނޭ.



ހޭ  ގެެވިށ ައިނާޔ ުހްއުޓުވަމްށ ިސްއީހ ހުިދމަތްޭދ ފާަރތަްތުކްނ ައާދުކަރްނޖެ
ިޒްނމާައީކޮކބާ؟ 

ަޖވާުބ: 
މީހަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖެކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަަމަ،  ●

އެކަން ފުލުހުންނަށާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭމީހާ، ސިއްހީގޮތުން ބެލެންއޮތް  ●

އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެލުން

ނަފްސާނީ އެހީ ނުވަތަ ކައުންސެލިންގ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުން ●

އިތުރު އެހީ ހޯދޭނެގޮތުގެ ލަފާދިނުން ●

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، އޭގެ  ●

ރިޕޯޓެއް ލިޔެ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުން

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ގެެވިށ ައިނާޔ ުކަރީނ ައްނހުެންނަންށ ެއަކިނތަ؟ 

ަޖވާުބ: 
ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށްވެސް އަނިޔާ ލިބޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ނިސްބަތުން ގިނައީ އަންހެނުންނާއި 

އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ. އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

ނޑަކަށް %87 މީހުންނަކީ އަންހެނުން.  ތެރެއިން ގާތްގަ

މީގެތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް އަނިޔާކުރަނީ 

ފިރިމީހާ ނުވަތަ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭމީހާ.



ގެެވިށ ައިނާޔގެ ައަމލަުތަކކީ ޮކބާ؟

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި އަނިޔާކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭ ބައެއް އަމަލުތައް:

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމާއި ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާ ކުރުން ●

ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން ●

މާލީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީގޮތުން ދަތިކުރުން ●

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުން ●

ބިރުދެއްކުމާއި ގޯނާކުރުން ●

ފާރަލުން ●

ބާރުގެބޭނުންކުރުމާއި ގަދަކަމުން ކަންތައް ކުރުވުން ●

ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން އަދި ވަކި ތަންތަނަށް ނުދިޔުމަށް އަމުރުކުރުން ●

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ގެެވިށައިނާޔ ރޯިޕްޓ ުކާރީނކުާކ؟

ަޖވާުބ: 
އަނިޔާލިބޭ މީހާ ●

އަނިޔާ ހިނގާތަން ފެންނަ މީހާ ●

އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ނުވަތަ އަނިޔާ ކުރާމީހާގެ އާއިލާގެ މީހެއް ނުވަތަ  ●

ރަހުމަތްތެރިއެއް

ސިއްހީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއް ●

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ●

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއްގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ  ●

މުވައްޒަފެއް

އަނިޔާލިބެނީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށްނަމަ، އެކުއްޖާގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  ●

ތިމާގެ މީހެއް

ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް ●

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ަރީކ ޮކބާ؟ ގެެވިށ ައިނާޔިއްނ ަރްއކާެތރި ުކުރމުގެ ައމު

ަޖވާުބ: 
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިނގުމުން، އަނިޔާ 

ލިބޭމީހާ އިތުރަށް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަނިޔާކުރާ މީހާ 

ވަކިކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގައި، ކޯޓުންކުރާ އަމުރެއް. 

)އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ދަރިން ނުވަތަ ގެވެށި ގުޅުމަކުން އޭނާއާ ގުޅިފައިވާ އެހެން 

މީހުންވެސް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ(

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ަރަކްށ ެއެދނީ ިކިހެންއ؟ ގެެވިށ ައިނާޔިއްނ ަރްއކާެތރި ުކުރމުގެ ައމު

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މީހެއްގެ މައްޗައް އަމުރެއް ނެރެދިނުންއެދި އަނިޔާލިބޭ މިހާއަށް  ●

ނުވަތަ އެނާ ބޭނުން އެހެން މީހަކު  މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ

އަނިޔާލިބެނީ ކުޑަކުއްޖަކަށްނަމަ ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރި ނުވަތަ    ●

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާގެ މައިން ބަފައިން ނުވަތަ   

ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް ކޯޓު އަމުރަކަށްއެދި ހުށަހެޅިދާނެ

މައުލޫމާތު: ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 3/2012 ގެތެރެއިން



ގެެވިށ ައިނާޔގެ ަސަބުބްނ ައިނާޔވާ ފާަރަތްށ ިލބޭ ަބެއްއ ގެްއލްުނަތަކީކ 
ޮކބާ؟

ަޖވާުބ: 
ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުން ●

އަނިޔާއިން އަޅާވޭން ދާއިމަށް ދެމިގެން ދިއުން ●

އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުން ●

އާއިލާ ރޫޅި ދަރިންނަށް ގެއްލުންވުން ●

ދާއިމީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ގައިންގަޔަށްއަރާ ޖިންސީ ބައްޔެއްޖެހުން ●

ނުކުޅެދުންތެރިވުން ●

އިޖްތިމާއިގޮތުން އެކަހެރިވުން ●

މަރުވުން ●



އެްވ؟ ގެެވިށ ައިނާޔުކަރނީ ީކ

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި އަނިޔާގެ އަސްލާއި އެންމެބޮޑަށް ގުޅިފައިވާކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޖިންސީތަފާތުކުރުން ●

އަނިޔާކުރާމީހާ ކުޑައިރު ކޮއްފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ●

ފިރިހެންވަންތަކަން ދައްކަންކުރާ ގެއްލުންލިބޭ ކަންކަން  ●

Source: Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. and Lang, J. (2013). Why Do 
Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Summary Report of 
Quantitative Findings from the United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia 
and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV



އެްވ؟ ފިރިހުެންނ ިޖްނީސ ައިނާޔުކަރނީ ީކ

ަޖވާުބ: 
ގިނަފިރިހެނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޖިންސީ އެދުން ފުއްދުމަކީ އެމީހުންގެ ހައްގެއް ●

ފޫހިވެގެން ކުރާ މަޖަލުގައި އަންނަ ރުޅިވެރި ކަންކަމުން ●

މަސްތުވެތިބެ ހިންގާ ޖިންސީ އަނިޔާ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު  ●

Source: Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. and Lang, J. (2013). Why Do 
Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Summary Report of 
Quantitative Findings from the United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia 
and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV



ގެެވިށައިނާޔ ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ ހިނަގީނ ިކހާަވަރަކްށ؟

ަޖވާުބ: 

ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް 2005 ން 2015 އަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ 700 

މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވޭ



ައަހެރްނގެ ަބިއެވރިާޔ ުރުހްނދަޭކްނ ެއނގީޭނ ިކިހެންއ؟

ަޖވާުބ: 
މިކަމުގައި އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ އެކަމާމެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. އެކަމަކީ ބައިވެރިޔާ 

ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްތޯ ބަލަން ވާހަކަދައްކާށެވެ. އަދި ބައިވެރިޔާ ދޭ ޖަވާބު 

ބަލައިގަންނާށެވެ. ބައިވެރިޔާ ޖިންސީ ގުޅުމަށް ތައްޔާރު ނޫންނަމަ، އަދި އެކަން 

ކައިވެނީގެ ފަހުން ކުރަން މަޑުކުރަން ބޭނުންނަމަ، އެއީ ބައިވެރިޔާގެ ހައްގެކެވެ. އަދި 

އެކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރާށެވެ.

މައުލޫމާތު:



ައަހެރްނަންށ ިޖްނީސޮގތްުނ ޯގާނޯކްށަފިއވަާނަމ ހާަދނީ ިކިހެންއ؟

ަޖވާުބ: 
ކޮންމެވެސް މީހަކާއި ވާހަކަދައްކާށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާއި ވާހަކަދައްކަން އުދަގޫނަމަ، 

ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ނުވަތަ ޓީޗަރަކާ ވާހަކަދައްކާށެވެ. ކައުންސެލަރުންނާއި ވެސް 

ވާހަކަދައްކާށެވެ. ދެން ހެދިދާނެ ގޮތްތައް އެމީހުން ކިޔާދޭނެއެވެ. ފުލުހުންނަށް 

ރިޕޯޓުކޮށްގެން، ކުށްކުރިމީހާ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ތިޔަފަރާތުން 

ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ބަލިވެ އިންތޯ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިފައި 

ހުރިތޯ ޓެސްޓުކުރަން ވެސް ތިޔަފަރާތުން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ކޮންމެ ހާލަތަކީވެސް 

ތަފާތު ހާލަތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާ ލިބިގަތުންވެސް ތަފާތުވާނެއެވެ. 

ހަނދާން ބަހައްޓަންވީ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މިކަން ހިނގާދިޔައީ ތިޔަފަރާތުގެ 

ކުށަކުން ނޫންކަމެވެ.

މައުލޫމާތު:



ގެެވިށ ައިނާޔ ރޯިޕްޓ ުކާރނީ ިކިހެންއ؟

ަޖވާުބ: 
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯރޓްކުރާނީ ފުލުސް އޮފީހަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް 

ފެމިލީ އަދި ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ތިރީގައިވާ 

ލިސްޓުން ފޯނުނަންބަރަކަށް ގުޅައިގެން

979 0163 / 300 0600
ފުލްުސ ޮއީފްސ )ފެމިީލ ެއްނޑް ަޗިއލްޑް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ިޑޕާޓެްމްންޓ(

332 8393 
މިންިސްޓީރ ޮއފް ޖެްނޑާ ެއްނޑް ފިެމީލ

1412 
ުކޑުަކދްިނަންށ ހާްއަސުކެރވިަފިއވާ ހިލޭގުޅޭ ަންނަބރ

301 0551 
ަމުއލޫމާުތ ާސފުުކުރަމްށ )ފެމިީލ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ޮއޯތިރީޓ(



UNFPA Maldives Country Office 

3rd Floor, Shinetree Building  

Boduthakurufaanu Magu  

Maafannu, Male' 20184  

Republic of Maldives  

maldives.office@unfpa.org 

http://maldives.unfpa.org

facebook.com/UNFPAMaldives

@UNFPAMaldives

youtube.com/UNFPAMaldives




