
!ގެވެށި އަނިޔާއަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން    

 ...ބޭނުމީ

 ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް



 އަނިޔާއަކީ ކޮބާ؟ގެވެށި 

ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ މީހުންގެ  
ތެރެއިން އެކަކު އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ  

 ނުވަތަ އަނެކުންގެ މައްޗަށް ކުރާ އަނިޔާ



 ގާކަމެއްބާ؟ނމިއީ ރާއްޖޭގައި ހި

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ   2007
ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންމެ 
ތިން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ 

އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް 
ހިސާބެއްގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ  
 ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް

މީގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ މަންމަ، ދަރިފުޅު،  )
 (ރައްޓެއްސެއް ނުވަތަ އަވައްޓެރިއެއް ހިމެނޭ
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 މީހުން

 ކުޑަކުދިން

 ޖުމްލަ

  
 
 
 

 އަދަދުލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ އަނިޔާ 
  އެޗް.އެމް.ޖީ.ޔުނިޓް، އައިޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ 



 އަނިޔާ ކުރަނީ އަންހެނުންނަށް އެކަނިތަ؟      

އެހެންނަމަވެސް  . ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށްވެސް އަނިޔާ ލިބޭ
.  ނިސްބަތުން ގިނައީ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ނޑަކަށް   87%ކުރިން ދެންނެވުނު ހިސާބުގެ ތެރެއިން ގާތްގަ
މީހުންނަކީ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުން އަދި މީގެތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ 

އެއްބައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރަނީ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ރައްޓެހިވެގެން  
 (ބޮއިފްރެންޑް)އުޅޭކުއްޖާ 



 އަނިޔާގެ ބާވަތްތައް

ބާރާއި  
 ކޮންޓްރޯލު

ޖިސްމާނީ  
 އަނިޔާ

ނަފްސާނީ  
 އަނިޔާ

 ބިރުދެއްކުން

ޖިންސީ  
 އަނިޔާ

މަޤާމުގެ  
ނާޖާއިޒު  
 ބޭނުންހިފުން

 އެކަހެރިކުރުން

މާލީގޮތުން  
 ދަތިކުރުން



 ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން  

އަނިޔާ ކުރާފަރާތް  
އިންސާފުގެ  

 ކުރިމައްޗަށް ގެނައުން

އަނިޔާވާ ފަރާތަށް 
ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަދި 
 ނަފްސާނީ ގެއްލުން

އަނިޔާއިން އަޅާ ވޭން  
ދާއިމަށް ދެމިގެން 

 ދިއުން

އުފެއްދުންތެރި 
މަސައްކަތެއް 
 ނުކުރެވުން

 ސީދާ ގޮތުން

 ނުސީދާ ގޮތުން



އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  
އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  

ބިލިޔަން   5.7
 ޕައުންޑު

 ގެ ދިރާސާ 2004

ޢާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް  
 ބިލިޔައަން 2.7ނުކުރުމުން 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ބިލިޔަން 1.2  

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް
 މިލިޔަން 250

 ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 މިލިޔަން 160

 ލީގަލް
 މިލިޔަން 300

ކޯޓުތަކަށް  
ބިލިއަން 1  

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު



 ގެވެށި އަނިޔާ ކުރުމަކީ ކުށެއްތަ؟

މަދަނީ . ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް
ޒިންމާތައް އުފުލަން ޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެޒިންމާ 

އަދި މަދަނީ އަނިޔާގެ ޢަމަލަކީ . ނެގުން ލާޒިމު
ޖިނާޢީ ކުށަކަށް ވާނަމަ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ދަޢުވާ  

 އުފުލޭނެ



 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޤާނޫނު

 (  3/2012)ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް 

 އޭޕްރީލްގައި 9ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވީ * 

 ގައ2012ިއޭޕްރީލް  23ތަސްދީޤު ކުރެއްވީ * 



 ...އެހީގެ އަތެއް 
 ޕޮލިސް*    

 ކޯޓުތައް*    

 ޞިއްޙީ ދާއިރާ*    

 ކައުންސިލް*    

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާ*    

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ*    

 ޢާންމު ރައްޔިތުން*    

 ހިމާޔަތް

 ކޯޓު ޢަމުރު

 ޝެލްޓަރ

 ކައުންސިލިންގ

 ފަރުވާ



 ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

3335147 

އިންދިރާ ގާންދީ  
 މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  
 ޔުނިޓް

3328393 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  

 ހިއުމަން ރައިޓްސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  
 އޮތޯރިޓީ

3331510  /9790163 

 ސިފައިންގެ

ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް  
ޕްރޮޓެކްޝަން  
 ޑިޕާޓްމަންޓް

 އެންމެ ކައިރި ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސަރވިސް ސެންޓަރ ހޯއްދެވުމަށް
   


