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 .1ފެށުން
އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން ކަރާމާތްތެރި ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ

ފަދަ ހެޔޮ ވިސްނުން ލެއްވެވި މާތް اﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި
އިންސާނުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދެއްވައި އެންމެހާ މީސްތަކުންގެ
މެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމުގެ ރިވެތި މިސާލުތައް ދެއްކެވި ،މާތް ރަސޫލް

މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މި

ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

މިއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓަކީ 2008
ތ ރާއްޖޭގައި
ވަނައަހަރު ކޮމިޝަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓުގައި އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަ ު
މިހާރު އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި  2008ގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

ތގެ މައްޗަށް ޚުލާޞާ ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން
ކުރެވިފައިވާ ގޮ ު
ހިންގާފައިވާ މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކާއި މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އިތުރު ތަފްޞީލާއެކު
އއާއެކު  2008ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ސެމިނަރ ތަކާއި ،ތަމްރީނު
ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ .ހަމަ ެ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ޒިޔާރަތްކުރި ތަންތަނާއި ،ކޮމިޝަނުން ކުރި ބޮޑެތި

ތަޙްޤީޤް ތަކާއި ،މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި

ކަންތައްތައްވެސް

މިރިޕޯޓުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅުނު

ކއި ،ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި ،މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއި ،މީގެތެރެއިން
މައްސަލަތަ ާ

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ އެހީ އާއި އޭގެ ދަށުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި ،ކޮމިޝަނުގެ
ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތައްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް

ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނެކެވެ .މި ގޮތުން މަސައްކަތް
ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން މިއަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައި

އވަހަކަށް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ،ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް
ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ަ
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އިސްކަންދީގެން

މަޞްލަޙަތު

އެންމެ

ރަނގަޅުވާނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ގޮތަށް،

މައްސަލަތައް

ބަލައި

އެމައްސަލަތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގައި ،ކާމިޔާބު

ކަމާއެކު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރެވި ،މިކޮމިޝަނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ
ފލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
ތަނަކަށް ވެފައިވާކަން ހާމަވެގެން ގޮސްފައިވާތީ އެކަން އު ަ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނެއްގެ

މަސައްކަތްކުރާ

މަސައްކަތަކީ

ކާމިޔާބު

ތަކާއެކު

ޖހުންތައް
ގޮންޖެހުންތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ތަނެއް ކަމުން ،މި ކޮމިޝަނަށްވެސް މިފަދަ ގޮން ެ

ކުރިމަތިވި ކަމުގައިވިޔަސް  2008ވަނައަހަރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވި،

ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް ،ޖަމާޢަތަށާއި ފަރުދުންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.
އަދި  2007ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ސަރުކާރާއި ،އަދި ސިޔާސީޕާޓީ ތަކުން ދެކޭގޮތް

ށ މާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް 2008
ތަފާތުވުމާއި ޙައްޤުގޮތް ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް ފަރާތްތަކަ ް

ވަނައަހަރު ވެގެން ދިޔައީ މިދެންނެވި ފަރާތްތަކާއެކު ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވި އެފަރާތްތަކުން
ކަންބޮޑުވާ ކަ ް
ނތައްތަކަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމައަށް އިޖާބަދެވި ،މަޝްވަރާއާއެކު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު

ތަކެއް އެޅުނު އަހަރެއް ކަމުގައެވެ .އެގޮތުން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި

ނ މުޅި
ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ އެންމެންވެސް ބަލައިގަންނަ ،އަދި އެކަމުގެ ސަބަބު ް

ޤައުމަށްވެސް ފައިދާތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމުގައި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 2008ވަނައަހަރު ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށްވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައި އަހަރެއް
ކަމުން ،އެފަދަ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ،ޙަޤީޤީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތަކުގައާއި ،މަލްޓި ޕާޓީ އިލެކްޝަނެއް ބޭއްވުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ،ރާއްޖޭގައި އަމަން އަމާން

ލކަންދީގެން މި
ކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާ ު
ކޮމިޝަނުން

ކުޅެފައިވާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

މުހިންމު

އެއްބާރުލެއްވުން

ދައުރު

ދެއްވައި

ފާހަގަ

ކޮށްލަން

މަސައްކަތް

ޖެހެއެވެ.

ކުރެއްވި

އަދި

ހުރިހާ

ކޮމިޝަނާއެކު

ފަރާތްތަކަށް

މި

ވަރަށް

އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާ ހިނދު މިއެއްބާރުލެއްވުން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެވުމަށް

ގޮވާލަމެވެ.

ގން ދިއުމުގައި ވަރަށް
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ވުމަކީ އިންސާނުން ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައި ެ

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމެކެވެ .އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނުލައި ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް

ނ ލިބޭނޭ ވެއްޓަކީ ހަމަހަމަ
ނުހިންގޭނެއެވެ .ކޮންމެ މުޖްތަމަޢަކަށްވެސް ރަނގަޅު ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރު ް

ދށް
ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާ ،ވަކި ހަރުދަނާ އުޞޫލަކަށް ދިރިއުޅޭ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ަ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ވެއްޓެކެވެ .އަދި އެފަދަ މުޖުތަމަޢެއްގައި އިންސާނީޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރި ނުކުރެވޭނަމަ އޭގެ ނުބައި އަސަރު ެ
އމުޖުތަމަޢަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ކުރަމުން ދާނެއެވެ .ޤާނޫނަށް

ބޯނުލަނބައި ،ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ނެތި ހިނގައްޖެނަމަ ،މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަނުޖެހުމާއި ފިތުނަފަސާދަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޢާންމުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުތައް އިތުރުވެ ފަޤީރުކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި،
ކުށްކުރުން ހީނުކުރާހާ ވަރަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ .މިފަދަ ކަންކަމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުން ކަންބޮޑުވާން
ޖެހޭނެ ކަންކަމަށްވާއިރު ،ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢަތުގެ ޙައްޤުތައްވެސް ގެއްލޭނެ ކަންކަމަށްވާތީ ،މި ކޮމިޝަނުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޙައްލުތަކާއި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް

ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމެވެ .އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ހިއުމަން ރަ ި

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިކޮމިޝަނުން
އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭ ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން އުންމީދު ކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަމާން ،ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްކަމުގައާއި ޞުލްޙަވެރި ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތެއް

ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ނަން މަޝްހޫރު ވެފައިވާއިރު ،މިފަދަ ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގެ

ސަބަބުން އިތުރަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރެވިގެން މިޤައުމުގެ ރީތިނަން ދުނިޔޭގެ
ފެންވަރުގައި މަތީ ދަރަޖަ ތަކަށް އުފުލެން އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެކަން ޔަޤީނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު ،ޒާތީ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުހެލިވެ،

ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ،އަމާންކަމާއި ،ހަމަޖެހުމާއި ،އުފާވެރިކަން ،މި ޤައުމުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ .މިކަން
ކުރެވޭނީ މި ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްލާމީ އަޚުވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން

ތރާމް ކުރާ
ހަރުދަނާކޮށް ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ .ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަކަށް އިޙް ި

ޘަޤާފަތެއް މި ޤައުމުގައި އުފައްދަން ޖެހެއެވެ .ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުމަށް

ޙިކުމަތްތެރި ގޮތެއްގައި ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ ތަފާތުތައް ކުޑަކޮށް ،އެކަކު
އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެންމެން އެކުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ވަރުގަދަ

ޢަޒުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމެވެ .މާތް ﷲ މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވާށިއެވެ.

އަޙްމަދު ސަލީމް
ރައީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .2ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު
އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކަކީ

އިންސާނާ

ހެއްދެވި

ފަރާތުން

އިންސާނާއަށް

ލިބުން

ލާޒިމް ކުރައްވާ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ .އެއީ ކަރާމަތްތެރި މީހެއްގެގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އިންސާނާއަށް
ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަމެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ މުޖްތަމަޢު ބިނާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ

ޖތަމަޢަކަށް ރަނގަޅު ތަރައްޤީއަކާއި ކުރިއެރުމެއް
ބާރެކެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނުލައި އެއްވެސް މު ް
ނުލިބޭނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ރަސްމީ

އ ދެކެވެންފެށީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ .އަދި ކީއްތޯއެވެ 2003 .ޑިސެމްބަރ  10ވަނަދުވަހު
ސިފައެއްގަ ި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އުފެދުމާ ހަމައަށްވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަމުގައި

އެއްވެސް ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރުން ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ހިންގުންވެސް އޮތީ ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވިފައެވެ.
އެހެންކަމުން ވަރަށް ފަހަކާއި ޖެހެންދެންވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ހެޔޮގޮތުގައި

އެޙައްޤުތައް ހޯދަން ދަންނަ މީހުން ވަރަށްމަދެވެ .މުޖްތަމަޢުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ .އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ލިބެންޖެހޭ

ޙައްޤުތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އޮންނަނީ އަރައިގަނެވިފައެވެ .އަދި ތިމާއަށް

ލިބެންޖެހޭ

ޙއްޤުތަކެއް
ަ

ހޯދުމުގައި

ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުތަކަށް

އިޙްތިރާމް

ނުކުރެވުމުގެ

ސަބަބުން

މުޖްތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ދެއެވެ .މިކަމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ

ފަރުދަކުވެސް ސަމާލުވާން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރީގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު އޮތީ

ޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން ލިބިފައިވަނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ.
ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގައެވެ .އިންސާނީ ަ

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގައި އިންސާފު ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް އޭރަކު
ނޯވެއެވެ .ތިމާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ މިނިވަންކަމާއެކު ެ
ދއްކޭކަށް ނޯވެއެވެ .މިނިވަންކަމާއެކު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާމެދު ގިނަބަޔަކަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އެއީ އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ފަދަ ކުށެއްކަމުގައެވެ .މިފަދަ

ޙާލެއްގައި ޤައުމު އޮއްވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވާ އެޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން

މިކޮމިޝަ ް
ނ އުފެއްދެވިއެވެ .މިކޮމިޝަން އުފެއްދެވުން ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެޅުއްވި ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް

ކަމުގައެވެ.

ނިމިގެން މިދިޔަ އަހަރަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް ވަރަށް ތާރީޚީ

އަހަރެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙަޤީޤީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގިނަގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަހަރެކެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މުހިންމުކަމަކީ އިސްލާމީ ތަރަޙައެއްގެ މަތީގައި ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެކުލަވާލެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީޤްކުރެވި އެ ޤާނޫނު އަސާސީ

އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމެވެ.

އާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ފުޅަދާއިރާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
މިޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑު

ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ވެއެވެ .ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ޤާއިމްވެ އިންސާނީޙައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ

ވނެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.
ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެ ޭ

އާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ވަރަށްގިނަ ބައިތައް ހިމެނިފައި ވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި

ނމާއި ،ތަފާތު ނުކުރުމާއި ،ހަމަހަމަކަމާއި ،އަޅުވެތި ނުކުރުމާއި ،ގަދަކަމުން
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދި ު
މަސައްކަތް

ނުކުރުވުމާއި،

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަމާއި،

ނޫސްވެރިކަމުގެ

މިނިވަންކަމާއި،

ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ،އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ނަމާއި އަބުރު ރައްކތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤާއި،
ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

ލިބޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު
ނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުމާއި ،ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުމާއި ،ބަދަލު ލިބިދިނުމާއި ،އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރު

އަދަބު ނުދިނިމާއި ،ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙައްޤާއި ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި

ޙއްޤު ފަދަ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިޙައްޤުތައް
އަދި ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ަ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހަދައި އެޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް
ތަންފީޛު ކުރެވިގެންނެވެ.

އާޤާނޫނު އަސާސީ އަކީ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމުގައި ސިފަކުރެވިގެންދާއިރު އެޤާނޫނު އަސާސީގެ

ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަ ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ

މސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ .ޤާނޫނު މާނަ
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ަ

ކުރުމުގައި ތެދުވެރި ވެގެންނެވެ .ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަކިގޮތަކަށް ވަކިތާރީޚްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،ކުރަން
ބުނެފައި ހުންނަ ކަންކަން އެތާރީޚްތައް ފަހަނައަޅާ ދާއިރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ
ތަންފީޛު

ކުރުމަށް

ރައްޔިތުން

ޢައްޔަން

ވ
ކޮށްފައި ާ

ފަރާތްތަކާމެދު

ރައްޔިތުންގެ

އިތުބާރު

ގެއްލިގެންދާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެކަމާމެދު
ނ ޢަމަލުކުރެވުނު
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ސުވާލު އުފެދެން ފަށާނެއެވެ .އެހެނީ ރާއްޖޭގައި ކުރި ް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ވެސް

ވަރަށް

ގިނަ

ޙައްޤުތަކެއް

ހިމެނިފައި

ހުރި

ނަމަވެސް

އެޙައްޤުތައް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި ނުވަނީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް

އިޙްތިރާމް ނުކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް

ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.

ޤރާޠީ
ދިމި ް

ނިޒާމުގައި

ރައްޔިތުންނަށް

ލިބެންޖެހޭ

ޙައްޤުތައް

ހޯދައިދިނުމަކީ

ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ސަރުކާރުން ތަފާތު ވުޒާރާތަކާއި އޮފީސްތައް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަނީ
ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައެވެ .މިކޮމިޝަނުގެ ދައުރަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް
މިކަންކަން

ގެނައުމާއެކު

މިކަންކަމުގައި

ސަރުކާރު

މަސްއޫލުކުރުމެވެ.

އަދި

ޙައްޤު

ގެއްލިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެއިރަކު އޮންނަ
ސަރުކާރަކަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ކޮ ި
މޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން

އުފެދިފައި ވަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ދަރަޖައަކަށެވެ .މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މާރާމާރީތަކާއި،

ވައްކަމާއި ،ފޭރުމާއި ،އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގައި އިންސާނީ
ކަރާމަތްތެރިކަން ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ .މިފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް މުޖްތަމަޢުން ފުހެލުމަށްޓަކައި

ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިވަނީ އަޅަން ޖެހިފައެވެ.

ހމަތުގައި ދަޢުވާކުރެވި
މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުށުގެ ތު ު

ކުށް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ޖަލަށް ނުގެންދެވި
ޖތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫވެގެން އުޅުމެވެ .މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫވެފައިވާ ކުށްވެރިންގެ ތެރޭގައި،
މު ް
ކޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ވައްކަމާއިު ،

އެކުދިންނާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ މީހުންނާއި ،މީހުންމެރުމާއި މާރާމާރީ ފަދަ

ނުރައްކާތެރި އެތައް ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބޭ

ކުށްވެރިން އަދަބު ނުލިބި މިގޮތަށް ދޫވެފައި ތިބުމަކީ އިތުރު ކުށްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް މަގުފަހިވާ

ކަމެކެވެ .އަދި ކުށްވެރިން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރި ނުކުރެވޭނަމަ ކުށްނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ކުށްކުރުމަށް
ހިތްވަރު ލިބި ޤައުމުގައި ކުށްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އުފެދިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ .މިހެންވެ ބޮއްސުން

ޔތު ނަގައި،
ލައިފައިވާ ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް މިކަމުގައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ މަސްއޫލިއް ަ

ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އަދި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވަނީ އަޅަން
ފއެވެ .އަދި ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރެވޭ އެންމެން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެވޭވަރުގެ ބޮޑު ޖަލެއް ވަރަށް
ޖެހި ަ

އަވަހަށް ނުހެދިއްޖެނަމަ ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގައި ޙުކުމް އިއްވުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް
ނެތެވެ.

ޖަލުގައި

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރާ

މީހުން

އަލުން

އަނބުރާ

މުޖުތަމަޢަށް

ގެނައުމަށްޓަކައި

ހަރުދަނާ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި ޑްރަގްގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެވޭނެ ހަރުދަނާ
ނިޒާމެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ގެނައުމަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ސަރުކާރުން
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް
ވގެން ނުކުންނަން ޖެހެނީ ތަފާތު ކުށްކުށުގައި
ނުކުންނަ އިރު ،އިޞްލާޙުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރަށް ގޯސް ެ

ބަންދުކުރެވޭ މީހުން މަސްހުނިކޮށް ބޭތިއްބުމާއި އެމީހުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ
ނމަ މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު
މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭތީއެވެ .މިކަން ރަނގަޅުނުކުރެވި މިހެން ދާންވެއްޖެ ަ
މިހާރަށް ވުރެ ގޯސް ވެގެން ދާނެކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ޑއާގެ ދައުރަކަށް
ޙަޤީޤީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގައި މީޑިޔާގެ ދައުރު ވަރަށް ހަރުދަނާ ވާން ޖެހެއެވެ .މީ ި
ވާންޖެހޭނީ ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރާއި ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ ތެދު ޚަބަރު

ފެތުރުމާއި

އިންޞާފްވެރި

ކަމާއެކު

ޚަބަރުތައް

ތަޙުލީލުކޮށް

ބިނާކުރަނިވި

ގޮތެއްގައި

ފާޑުކިޔައި،

ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ދައުރު ޒިންމާދާރު

ޢގައި ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާނެއެވެ.
ގޮތެއްގައި އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މުޖްތަމަ ު

ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގައި "މާސްމީޑިއާ" ނުވަތަ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މިނިވަން ވާންޖެހެއެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ރޭޑިޔޯއާއި ޓިވީއަކީ ދައުލަތުގެ ތަންތަނެވެ .އެތަންތަނުން ހުރިހާ

ސިޔާސީޕާޓީ ތަކެއްގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ޓީވީ އާއި ރޭޑިޔޯއަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ޚަބަރު ޢާންމުކުރާ ވަސީލަތަކަށްވުރެ

ބޮޑަށް ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ޚަބަރު ފަތުރާ ތަންތަންކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީގޮތުން ު
ދވަހަކުވެސް އައިސްފައިނުވާފަދަ ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ

ވަގުތެއްގައި އަދި ހަމަ އެބަދަލުތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކޮންއެއްޗެއް ކަމާއި

ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކާއި އުޞޫލުތައްވެސް ދަސްކުރަން މިހާރުވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ .މިމުހިއްމު
ކަންތައްތައް ދިވެހިންނަށް އަންގައި ދިނުމުގައާއި ގައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް މި އައު ނިޒާމުގެ މައްޗަށް

ހރިހައި ދިވެހިން ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވާޖިބު ު

އމު ދައުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ސަރުކާރު
ބޮލުގައި ވަނީ އެޅިފައެވެ .މިމުހި ް

ހިންގާއިރު ހަރުދަނާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ގައުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ .އެއީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށާއި
ޕޮލިސީތަކަށް ،ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ،ގައުމަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔުމާއެކު ސަރުކާރު މަސްއޫލު
ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ .ނަމަވެސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އާއި ލާބަ ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރު

ޒިންމާދާރު ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި

ޢަމަލުތައް ޒިންމާދާރު ނޫންގޮތަކަށް ފެންނަމުން ދާކަމީ ހިތާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވަކި ޝަޚުޞަކަށް އަމާޒުކޮށް
އެމީހެއްގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމީ
ނަމަވެސް

ހިނގާކަމެއް

ކަމަށްވާތީ

މިކަމަކީ

ސނީ
އިން ާ

ޙައްޤުތަކުގެ

ނަޒަރުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

11

ބެލިއަސް

މަދުން

އަދި

އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ދީނީ ނަޒަރުން ބެލިކަމުގައި ވިއަސް

ހިނގައިގެން ވާނޭ ކަންތައް ތަކެއް ނޫނެވެ.

ސިޔާސީގޮތުން އުފެދޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ތަކާއި ބައިބައިވުންތަކަކީ ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރެވިދާނެ
ކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދީނާއި ޢަޤީދާގެ ގޮތުން ބައިބައިވުން އުފެދި ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކުގައި

ޢާންމުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ .މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި
ކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުންވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .އަދި
މންނެވެ .މިކަމަކީ މި
އޭގެ ގެއްލުންތައް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނީ ތަޖްރިބާވެސް ކުރެވެ ު
ކޮމިޝަނުން މީގެކުރިންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިކުޑަކުޑަ މުޖްތަމަޢުގައި ދީނީ ބައިބައިވުންތައް އުފެދިގެންދާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯދައި އެކަމާ

ވސް ވަނީ އަޅަން ޖެހިފައެވެ.
ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މިހާރުން މިހާރަށް ެ
އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފް ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅޭ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ގިނަވަމުންދާއިރު،

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ .އަދި ދީނީ ބައިބައިވުންތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
ދީނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ފިކުރުތައް މުޖްތަމަޢުގައި ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ދީނުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުރަން ޖެހިފައިވާ
ކަމެކެވެ.

އަދި

މގައި
މިކަ ު

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

އެފެއާޒްގެ

ދައުރު

ކުރިޔަށް

ވުރެ

ރަގަޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،އަދިވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން

ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ
މަސައްކަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މިކޮމިޝަނަށް ވަރަށްބޮޑަށް
ބޭނުންވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ މިކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ

ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ކުރިމަގުގައި ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާނެ ކަމުގައެވެ .ކޮމިޝަނުން
ޤތައް
އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީޙައް ު

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުންވެސް ހޯދައިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް އަމާން ޞުލްޙަވެރި މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ
ކާބަފައިން ވަނީ މިވެށި އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓައި ދީފައެވެީ .

ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާޞިލްކޮށްދީފައިވާ ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ،އަމާންކަމާއި ،ހަމަޖެހުމާއި،

އުފާވެރިކަން ،އަންނަން އޮތް ޖީލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ މިލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ މޫރިތިކަން ދަމަހައްޓައި ދިނުމެވެ.
މިކަން ކުރެވޭނީ އެންމެން އަތުގުޅައިލައިގެން އެކުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ޤައުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައެވެ.

ޖލުތަކަށް އުފާވެރިކަމާއި ،ހިތްހަމަޖެހުމާއި،
ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައެވެ .އަދި އަންނަން އޮތް ީ
އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިވެސް މެއެވެ.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 2008 .3ވަނައަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތައް
3.1

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް

 2007ވަނައަހަރު ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން
ވަނީ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ ދީފައެވެ .މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިޕްލޭން
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިސްނަގައިގެން ކުރައްވާނީ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަމަށާއި އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން

އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ .އަދި މިޕްލޭން
އެކުލަވާލުމުގެ

މުހިއްމުކަން

ފާހަގަކޮށް

ކުރީގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަލްއުސްތާޛު

މައުމޫން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ،އެ މަނިކުފާނުގެ  2008ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި މިޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް

ފަށްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން
މިކޮމިޝަނުން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް
ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭނީ މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން

ކަމަށްވާތީ މިޕްލޭން އަވަހަށް ނިންމުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ.

3.2

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބިލްތަކާއި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން

 3.2.1މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭ ބިލް
މާޗް  2008ގައި މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ޚިޔާލު

ރޕޮޓުވާރ އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން
ހުށަހެޅިއެވެ .މިގޮތުން ،އދ .ގެ "ސްޕެޝަލް ެ
އޮފް ދަ ރައިޓް ޓު ފްރީޑަމް އޮފް އޮޕީނިއަން އެންޑް އެކްސްޕްރެޝަން" އިން މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ

ޙައްޤާ ބެހޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ވީހާވެސް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މާނަކުރުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އަދި އަވަހަށް
މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ފަދަ އިޞްލާޙްތަ ް
އ ގެންނަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 3.2.2ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއި ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލާއި ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުގެ ބިލް

ޖޫން  2008ގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލަށާއި ،ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށާއި އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ ބިލަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅިއެވެ .މިގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ދިމިޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ މަތިން

ރޭވިފައިވުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވުން މަނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުން

ހިމެނެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
މާނަކުރުމަށާއި ،މި ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް އެއް ޤާނޫނަކުން ސަރީޙަބަހުން ބަޔާންވެފައި އޮތުމަށް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

ބިލުގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ

މުސްތަޤިއްލުކަން

ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ،މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ ވޯޓާއެކު
ކަމަށް އޮތުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޅމުގެ ބިލް
 3.2.3އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ބިލާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބިލާއި ،އެއްވެ އު ު
ޖުލައި  2008ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ބިލަށާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ

ބިލަށާއި ،އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލަށް ސަރުކާރަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅިއެވެ .އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ބިލަށް
ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލުހުށަހެޅުމުގައި  18އަހަރު ވެފައިވާ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިން

ފޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ލިބިދީފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ ު
ގޮތުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޚިޔާލުހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

އެއްވެއުޅުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެއުޅުން މަނާކުރާ ތަންތަން

މަދުކުރުމަށާއި ،އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ހިފައި ،ސަރުކާރުން ހުއްދައެއް

ހޯދުމަކާ ނުލައި އެއްވެއުޅުމަށް މަގު ފަހިކުރުވުމަށް ބާރު އަޅާފައިވާނެއެވެ.
 3.2.4ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުން ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާތީ،
ފރާތްތަކަށްވެސް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙްކުރުމަށް
މި ަ
ޖުލައި  2008ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ.
 3.2.5ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބިލް
ޖުލައި  2008ގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ޚިޔާލު

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

3.3

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުން

 3.3.1ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާ ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު ސަރުކާރުން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

15

ފާހަގަކޮށް ،އަދި ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި،
ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

 3.3.2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަނާއި ،އދ .ގެ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް
ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަޅަން

ޓ-
ޖެހޭ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން ި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއެވެ .އަދި ،އދ .ގެ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓްއާ ގުޅިގެން

ފ ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒުން އަޅަން މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ
މޯލްޑިވްސް ޗޭމްބަރ އޮ ް

ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޗޭމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް
އިންޑަސްޓްރީޒަށް ހުށަހެޅިއެވެ .މިކޮންވެންޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަނުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ބާރުއަޅާ މުޢާހަދާއެކެވެ .ހަމައެއާއެކު މިމުޢާހަދާ ،ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ކުށްތަކާ ހުރިގުޅުން،

ޚާއްޞަކޮށް ި
އޤްތިޞާދީ ކުށްތަކާއި މަނީ ލޯންޑްރިން ފަދަ ކުށްތައް މަދުކުރާނެ މަގުހޯދާ އެކަމަށް
މަގުފަހިކުރެއެވެ.

މިމުޢާހަދާގައިވާ

ކަންތައްތައް

ތަންފީޛު

ކުރުމަށްޓަކައި

ކުރަމުންގެންދާ

މަސައްކަތް ދެނެގަނެ ،މިކަންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި

ބެހޭގޮތުން ،ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވި އެރިޕޯޓްވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައެވެ.

3.4

ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙްކުރުން

 3.4.1ބަދުއަޚްލާޤީ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ބޮޑުކުރުން
ބަދުއަޚްލާޤީ ކުށް ސާބިތުވާ މީހުން އަރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމާ ގުޅޭ

މނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ގޮވާލައި ކޮމިޝަނުގެ
ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރައްވަން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް ި
ފަރާތުން  31ޖަނަވަރީ  2008ވަނަ ދުވަހު ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުނެވެ.

ކޮމިޝަނުން ނެރުނު މިނޫސްބަޔާނުގެ އިތުރުން ،މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ގޮވާލައި ކުރި

މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން 2008 ،ފެބްރުއަރީ  11ވަނަދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން

ބަދުއަޚްލާޤީ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ބޮޑު ޮ
ކށް ،މިފަދަ ކުށްތަކުން ކުށްވެރިވާ މީހުން އަރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި
ޖަލަށްލާން ޙުކުމް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޤަވާޢިދު ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 3.4.2ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން
ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމުން މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ

ހިނދު ،އަދި އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅޭނީ ދަށު ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނިމު ު
ނ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަޞްލާއެކީ

ކަމަށްވެސް ވާ ހިނދު ،ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ވަކި މުއްދަތެއް
ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ކަމީ،

މައްސަލަ

އިސްތިޢުނާފްކުރަން

އެދޭ

ފަރާތްތަކުގެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޙައްޤުތަކަށް

ލިބޭ

އުނިކަމެއްކަމަށް ދެކި ،ޙުކުމް ކުރާ ހިނދު ،ނުވަތަ ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރަން ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއާއި ހައި ކޯޓާއި ދަށުކޯޓްތަކާއެކު މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތަކެއް
ބޭއްވިއެވެ.

ތގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ނަމަވެސް އޭޕްރިލް  2008އިން ފެށިގެން ކުރެވުނު މި މަސައްކަ ު

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރައްވަން ހައި ކޯޓުންވެސް އަދި ދަށު ކޯޓްތަކުންވެސް
އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

 3.4.3އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އައިސީސީ( ގެ މެންބަރަކަށް ވުން
ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކާ ބެހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ

ކޮމިޓީ ނުވަތަ އައި.ސީ.ސީ.ގެ "ބީ" ކެޓަގަރީގެ މެންބަރަކަށް އެޕްރީލް  2008ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ

ވެފައެވެ .އައި.ސީ.ސީ .އަކީ އދ .ގެ 'ޕެރިސް ޕްރިންސިޕްލް'އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ
މިނިވަން ގައުމުތަކުގެ މިނިވަން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމާޢަތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ކޮމިޓީއެކެވެ .އައި.ސީ.ސީ .ބެހިފައިވަނީ ހަތަރު ސަރަޙައްދެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ އެފްރިކާ ،އެމެރިކާގެ

ސަރަޙައްދު ،އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކް އަދި ޔޫރަޕެވެ .ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއް ތަމްސީލު ކުރަނީ ހަތަރު

ޤައުމެއްގެ މަންދޫބުންނެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ގްރޫޕް ތަމްސީލުކުރަނީ

ނޑް އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެޔާ އެވެ .އދ .ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް
އޮސްޓްރޭލިއާ ،އިންޑިއާ ،ނިއުޒީލެ ް

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާގައި އައިޓަމެއް ހިމެނުމާއި ޖަލްސާގައި ޑޮކިއުމަންޓްސް ބެހުމުގެ ޙައްޤު

ލިބެނީ ހަމައެކަނި "އޭ" ކެޓެގަރީގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

އައި.ސީ.ސީ.ގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޭއްވެއެވެ .ބޭއްވެނީ އދ .ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކައުންސިލް ) (HRCގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާތަކާ ދިމާކޮށެވެ .ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު އޮންނަ އައި.ސީ.ސީ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސާއި ގުޅުވައިގެން ވެސް އައި.ސީ.ސީ .ބައްދަލުވެއެވެ .އައި.ސީ.ސީ.ގެ

ސތަޤިއްލު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް
ރޯލަކީ ހުރިހާ މު ް

ބޭއްވުމާއި އދ .އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތައް ހެދުމަށް ޤައުމުތަކަށް އެހީވެދިނުމެވެ.

އައި.ސީ.ސީ ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެ ނުވާތީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކާ

ތލާން ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އޭޕީއެފް އަދި އައި.ސީ.ސީ .ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި
ކުރިމަ ި

ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމުގައި ވެސް މިދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިދެތަނުގެ ފުރިހަމަ
މެންބަރަކަށް ރާއްޖެ ވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކޮމިޝަން އުފެއްދި މަޤްޞަދު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި ޙާޞިލްކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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3.5

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ

މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން "ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް

އިންސްޓްރުމަންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޖޫން  2008ގައި މޮނިޓަރިންގ
ފއްދުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރިއެވެ .މި ނިޒާމް އު ެ

ސޮއިކޮށްފައިވާ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާތަކަށް

ޢަމަލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ދއުލަތުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ މިންވަރު
މިމުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ަ

ދެނެގަތުމާއި އަދި

މި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެ ފަރާތަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި

މި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ލަފާދިނުމެވެ .މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް އަހަރަކު ދެފަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

އޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި
މިގޮތުން ދިވެހިރާ ް

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ވުޒާރާތަކަށް ޖޫން  2008ގައި ވަނީ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ފޯމެއް ފޮނުވިފައެވެ.
ނަމަވެސް މިކަމަށް އެ ވުޒާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

3.6

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް(

 14ސެޕްޓެމްބަރ  2005ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ

ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް

އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް

) (OPCATމި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް

ށދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް
އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަ ު

ހުއްޓުވުމަށް "ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް" އެއް ޤާއިމްކުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ .އެން.ޕީ.އެމް .ގެ
ޖއިގެ
މަޤްޞަދަކީ މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނުގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަ ަ

ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ބެލުމާއި ،ބަންދުގައި ތިބޭމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރެވެނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް

ނޫންކަމާއި ،އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުން
ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުން ،ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް

ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖެއްސުމަށް

ނިންމަވާ މިކޮމިޝަނާއެކު ވާހަކަދައްކާ ދެފަރާތް އެއްބަސްވެ  2007ޑިސެމްބަރގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ

އެން.ޕީ.އެމް ހިނގާނީ މިކޮމިޝަންގެ ދަށުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ އިތުރުން
އވުން ޝަރުޠުކޮށްފައެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ދެ ް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މިކޮމިޝަންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ހިންގުމަށް އޭޕްރިލް  2008ގައި 2.6

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ދެއްވިއެވެ .އަދި މެއި  2008ގައި ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް

މެކޭނިޒަމަށް ބޭނުންވާ  4މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް ހޯދުނެވެ .ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ
ނ ފޯރ ދަ ޕްރިވެންޝަން
މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީހޯދުމަށްޓަކައި އެސޯސިއޭޝަ ް

އޮފް

ޓޯޗަރ

)އޭ.ޕީ.ޓީ(

ސޮއިކުރެވިފައެވެ.

އާއި

ޓީމް

ކޮންސަލްޓް

)ޓީ.ސީ(

އާއެކު

ވަނީ

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ނސަތޭކަ
އެން.ޕީ.އެމްގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތަށް 728,392.00ރ) .ހަތްލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ތި ް

ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ( ބޭނުންވާއިރު 2009 ،ވަނައަހަރު އެން.ޕީ.އެމް އަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ދެވެންނެތް

ކަމަށާއި ،މިއަހަރު އެން.ޕީ.އެމްގެ ޚަރަދުތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް

ސަރުކާރުން ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ،އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
މިއަހަރު މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އެންޕީއެމް އަށް

ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެންޕީއެމްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮތް

ވފައެވެ.
ވަނީ ނު ެ

އެން.ޕީ.އެމް .އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން

އންޑް އަދަރ ކްރުއަލް އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ
އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ެ

ޕަނިޝްމަންޓް

) (OPCATމި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ

ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން މިކޮމިޝަ ަ
ނށް ނުދެއްވައިފިނަމަ އެންޕީއެމް .ގެ
މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވާނެއެވެ.

3.7

ސީ.އާރ.ސީ ގެ ދެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

"އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދި
އިންވޯލްވްމަންޓް އޮފް ޗިލްޑްރެން އިން އާރމްޑް ކޮންފްލިކްޓް" އާއި "އޮޕްޝަންލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލްޑްރެން ،ޗައިލްޑް

ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން އެންޑް ޗައިލްޑް ޕޯނޮރގްރަފީ" އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ،ކޮމިޓީ އޮން ދަ ރައިޓްސް
އޮފް ދަ ޗައިލްޑްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިން ވަނީ  22ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގައި މިދެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް ވެސް ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ.

މިދެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި

އޖޭގައި އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށާއި އަދި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާ ް

ރިޕޯޓް ފޮނުވުމުގެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ .މި ރިޕޯޓް
އެކުލަވައިލެވުނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބާއްވައި އަދި އެފަރާތްތަކުން މި ދެ ޕްރޮޓޮކޯލް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ
މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ގއި  2009ވަނައަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ
މިރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޖެނީވާ ަ

ފަހުކޮޅުގައި ބޭއްވުނު "ކޮމެޓީ އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" ގެ  50ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި
މިކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާ ި
ހދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 3.8ކޮމިޝަނަށް އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ހޯދުން
 2003ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކޮމިޝަން އުފެދި ކޮމިޝަން ހިނގަމުން އައީ

ހެންވޭރު ބީޗް ޓަވަރުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ .މިތަނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަނަރަސަތޭކަ އަކަފޫޓަށް

ވުރެ ކުޑަ ޢިމާރާތެކެވެ .ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ހުރެ  2004ވަނައަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގައި އޭޑީކޭ ޓަވަރަށް
ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .މިތަނަކީ ވެސް ޖާގައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ދަތި ތަނެކެވެ2006 .

ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު ލިބި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ
މން ކޮމިޝަން
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ތަނުގެ ޖާގަ ދަތިކަ ު

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

މިކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ޙިމާޔަތްކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށްވާތީ ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް
ވަކި ޢިމާރާތެއް ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އޮފީސް ޢިމާރާތެއް
އެޅުމަށް ފަސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ .މިގޮތުން  27އޯގަސްޓް 2007

ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް ފަސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް

ހޯއްދަވައި ދެއްވުން އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއަކުން
ދެއްވާފައިވަނީ

31

ޑިސެމްބަރ

2007

ގައެވެ.

މިޖަވާބުގައި

ދެންނެވުނެވެ .މިސިޓީގެ ޖަވާބު
ކޮމިޝަނަށް

ވަކި

ޢިމާރާތެއް

ސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ
ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފަސްހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައި ވާތީ
ަ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެއަށްފަހު މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް

ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އެހެން މުސްތަޤިއްލު

ޑ ލޮޖް ހުރި ބިމުގައި  12ފަންގިފިލާގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް
ކޮމިޝަންތައް ހިންގުމަށް ހެންވޭރު އޯކި ް
އަޅުއްވައި ދެއްވަން ގަސްތުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާއެކު

ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުމަށް

ފަހު

4

އޯގަސްޓް

ގައި

2008

ލޖް ހުރި ބިމުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ހެންވޭރު އޯކިޑް ޮ

ސަރުކާރުން އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އަޅުއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއޮފީސް ޢިމާރާތުން މިކޮމިޝަނަށާއި
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އެހެން މުއައްސަސާ ތަކަށާއި ،އޮފީސްތަކަށް ޖާގަ ދެއްވުމަށްޓަކައި އެޢިމާރާތް
ބިނާކުރެއްވުމުގެ

ކަންތައް

އެއިރުގެ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އެންޑް

ޕަބްލިކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރައްވާފައި ކަމަށް ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ .އަދި އެޢިމާރާތުން
މިކޮމިޝަނަށް އޮފީސް ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަލަ ް
ށ ޢިމާރާތްކުރަން ސަރުކާރުން ގަސްތުކުރާ އޮފީސް ޢިމާރާތުން  10,000އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން
މށް އެދި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ
ޖާގައެއް މިކޮމިޝަނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވު ަ
ނަންބަރު /168/2008/7ސީބީޑީ)ޕީ( 1-ސިޓީއަށް ހަވާލާދީ  11އޯގަސްޓް  2008ގައި މިކޮމިޝަނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާ ް
ސޓްރަކްޗަރ ގައި ދެންނެވިފައިވެއެވެ.

 13ޖަނަވަރީ  2009ގައި މިކޮމިޝަނުން ،ނާއިބު ރައީސް ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކާއެކު
އ ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތައް ހިންގުމަށް އޮފީސް
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގަ ި

ޢިމާރާތެއް ބިނާކޮށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވުނެވެ .މިކަމަށް މިސަރުކާރުން ވެސް
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ތކޮށް
މިކޮމިޝަނުގެ އުންމީދަކީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުން ދިއުމެވެ.

3.9

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2008އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

 2008ވަނައަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި
އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .މިބައްދަލުވުން ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކެމްޕޭން

ތެރޭގައި ހުރިހާ ޕާޓީއަކުންވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ،ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި

އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ނައްތާލައި ،ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ޒާތީގޮތުން ދިމާކުރުމުގެ
ބަދަލުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް
ތ ކުރުމުގައި
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަ ް
ވޯޓުލުމުގެ ފަރުދީ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ރާއްޖޭގައި މިއޮންނަ އަމާންކަމާއި
ޞުލްޙަވެރިކަން ގެއްލިގެން ނުދާނެގޮތަކަށް ގައުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕާޓީތަކުން
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކަށް ގިނަ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޕާޓީ ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއާއި ޕީޕަލްސް
އެލަޔަންސުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައިވާ ނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ސިޔާސީ

ޓތަކުގެ
ޕާ ީ

އިންސާނީ

އިތުރުން

މަސައްކަތްކުރާ

ޙައްޤުތަކަށް

ބައެއް

މަދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކުވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

އެޖަމްޢިއްޔާތަކުން

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.

ކުރިޔަށް

ގެންދާގޮތް

އޮޅުންފިލުވައި

މަޢުލޫމާތު

ޙިއްޞާކުރުމުގެ

 3.10ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ނައްތާލުމަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން
'ވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޗައިލްޑް އެބިއުސް' ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިކޮމިޝަނާއި،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއ ި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއި ،ރައިޓްސް ފޮރ އޯލް

އާއި ،އެންޝުއަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ،ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވޮޗާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި،

ކެއަރ ސޮސައިޓީ އާއި ،ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން އެއް ހަފްތާއަށް ދެމިގެން ދިޔަ

ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ .އަދި މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކެއް

މޝަނުން ވަނީ ވިމެންސް ވޯރލްޑް ސަމިޓް ފައުންޑޭޝަން )(WWSF
ހިންގުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ ި
ގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިހަފްތާ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން އެކުދިން ސަލާމަތް
ކޮށްދިނުމަށް،

ސަރުކާރާއި

އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު

މަސައްކަތްކުރުން

ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަކީ މުޅިދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގައިވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމެއް ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިގޮތުން މުޅި ދުނިޔޭގައި މިކަން ހިނގާ މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު މިދިޔައަހަރު ،ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ
ހާނީއްކައިގެ  7މިލިއަން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 60%
މައްސަލައަށްވަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅާނުލެވިފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި
ކުޑަކުދިންނަށް

ކުރާ

އަނިޔާއަކީ

ހަމައެކަނި

ޖިސްމާނީ

އަދި

ޖިންސީ

އަނިޔާ

ނޫންކަމަށާއި

ނަފްސާނީގޮތުންނާއި އަޅާލުން ކުޑަވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް

ބޮޑު އުނިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކަށް އަލިއަޅުވާލަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް

ފެމިލީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމަތު ދެއްވި އަލްފާޟިލާ ނާޒިމާ ޢަބްދުލްޤާދިރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު މިފަދަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 316މައްސަލަ އެމިނިސްޓްރީއަށް ހަށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ .އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް
ކތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ އަނިޔާތައް ހަމައެކަނި މަދުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި މިފަދަ
ކުރާ މަސައް ަ

ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ މުޅިން ނައްތާލުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިއަދު މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި

އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓްގައި

ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ
ކުޑަކުދިން

ބޭނުން

އެއީ

ވަރަށް

ކޮށްގެން

ނުރައްކާތެރި

ބަދުއަޚުލާޤީ

ޒަރީޢާއެއްކަން

ފޮޓޯތަކާއި

ވީޑިއޯ

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހެދުމާއި

ސޯޝަލް

ނެޓްވަރކިންގ ގްރޫޕްތަކުގެ ޒަރީޢާ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ގެއްލުންހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުންނަ ކަން

ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކުޑަކު ި
ދންގެ ޙައްޤަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވޮޗް މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުޑަކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި
ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުފޯރާގޮތަށް ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރުމުގެ މުހިންކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ .އަދި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީ ހަމަ އެކަނި މިއަދު ނޫންކަމަށާއި މިއީ

ހުރިހާ ފަރުދުންގެވެސް ކޮންމެދުވަހެއްގެ އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މިދުވަސް ފާހަގަކު ު
ރމުގެ ގޮތުން މިބޭއްވޭ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއްގެ ބޭނުމަކީ ހާނީއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް

ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައި ދިނުމާއި ކަމާ ގުޅޭ
ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަކުން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދުމެވެ.

ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީ.ވީ .އާއި ރޭޑިއޯއިން ކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ މެސެޖްތައް
ނމުން
ސްޕޮޓް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުނެވެ .އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާ ް

ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕެނަލް މަޝްވަރާތަކެއް ޓީ.ވީ .އިން ދުރަށް ދެއްކުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ރައިޓްސް

ފޮރ އޯލް އާއި އެންޝުއަރ އިން އިސް ނަގައިގެން ލުއިފޮތާއި ސްޓިކަރ އާއި ޕޯސްޓަރ ތަކެއް ހިއުމަން
ރައިޓްސް

ކޮމިޝަންގެ

އެހީއާއެކު

ޢާންމުކޮށް

ތައްޔާރުކޮށް

ބެހުމާއެކު

އެކި

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ތަތްކުރެވުނެވެ .އަދި އެކި ސަރަޙައްދުގައި ކަމާގުޅޭ ޝިޢާރުތަކާއެކު ހަދާފައިވާ ބިލްބޯޑުތައް ވެސް

ބެހެއްޓުނެވެ.

މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޙަފްލާއަކީ ހަވީރު  4:30ގައި އޮތް
ރައްޔިތުންގެ އަތުގުޅާލުމެވެ .މިއަތުގުޅާލުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ .ޓީ.ވީ

ގތުން ފޮނުވަމުން ގެންދިޔަ މިޙަރަކާތުގައި އެންމެން
މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ގުޅިގެން ވަ ު
އެއްވަގުތެއްގައި އަތުގުޅާލުމާއެކު ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ކަމުގައިވާ "ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން-
އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް" ހަރުއަޑުން ގޮވާލިއެވެ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިސްނަންގަވައިގެން

އެހީތެރިވެދެއްވި މިޙަރަކާތަކީ މިހާ ފުޅާގޮތެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި މިހާ ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ހިންގުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތެވެ .އަތުގުޅާލުމަށް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ފަހު  5:00ގައި މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވަރަށް ޚާއްޞަ
އސްވެރިންނާއި
ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ހިތްފަސޭހަ މައިދާނުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދައުލަތުގެ ި

އަމިއްލަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ
މުހިންމުކަމާއި އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން

ކުޑަކުއްޖަކާއި ބެލެނިވެރިއެއްގެ ޝުޢޫރުތައްވެސް ފާޅު ކުރެއްވިއެވެ.

ވހަކަ ދެއްކެވި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމްގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ާ

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑރ .އާމިނަތު ޖަމީލާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް

ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ
އަނީސާ އަޙުމަދާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ .މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އާއި ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަޞީޙާއި،

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 3.11އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ބައިނަލްއަޤްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރަށް  60އަހަރު ފުރުމުގެ

އއްޑު އަތޮޅު
މުނާސަބަތާއި މިކޮމިޝަންގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަސް  20ޑިސެމްބަރ  2008ދުވަހު ަ

ހިތަދޫގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިމުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ޖަލްސާ
ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ .މިއީ
ރައީސްކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް އެމަނިކުފާނު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި

އމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަރުކާރަށް
ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ .މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ެ

ފާޑުކިއުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޢަމަލެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
އެއާ ޚިލާފަށް އެއީ ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔާކަމެއް ކަމުގައެވެ .އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ،
މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރާ އެކުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެކަމަށް
ވިދާޅުވުމުންނެވެ .މިޖަލްސާގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފާއި ،ދެކުނު

ރއި
ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީ ާ
ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  2008ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ބައެއްކަންތައްތަކުގެ

މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް މިޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުން އޮތެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން

ކޮމިޝަންގެ ނިއުސްލެޓަރ 'ޙައްޤު'ގެ ދެވަނަ ޢަދަދުވެސް ޢާންމު ކުރެވުނެވެ .ޙައްޤުގެ ދެވަނަ ޢަދަދު

ނެރުއްވައި ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފެވެ.

މިޖަލްސާގައި 2009 ،ވަނައަހަރުން ފެށިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
މީޑިއާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ސަލީމް އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ .މި އިނާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ

އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިނާމެކެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ އިތުރުން ،ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާއި ،ރަށު އޮފީސްތަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސަރވިސްއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި ،ބައެއް އަމިއްލަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ހިތަދޫގައި

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މިޔުޒިކް ޝޯ އެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ދެ

ތގައިވެސް އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޙަރަކާ ު
ދެވުނެވެ.

----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .4ކުރެވުނު ދިރާސާތައް
 4.1ރާއްޖޭގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ
"ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ ހައުސިންގ ސިޗުއޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު

ދެނެގަތުމުގެ

ގޮތުން

ދިރާސާއެއް

ކޮށް

މިދިރާސާގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

2008

ވަނައަހަރުގެ

ނޮވެމްބަރުމަހުގެ  20ވަނަދުވަހު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ .މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް

މަޤްޞަދަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިޙްސާސް ކުރަންޖެހިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ
ގތުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް މިކަންކަން
މިކަމާބެހޭ ޮ
ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ .މިރިޕޯޓް ޢާންމު ކުރުމަށް ހިއުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ "ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ އިންސާނަކަށް ކަރާމާތްތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް
ތމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް
ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ އެއް ޙައްޤު ކަމަށް ވާއިރު މިޙައްޤު މުޖު ަ

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް" ކަމުގައެވެ .އަދި މި ދިރާސާ އަކީ ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހިޔާވަހިކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
މިރިޕޯޓްގައި ސަރުކާރުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އަދި

ކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ 18
އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ު

ހުށަހެޅުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
.1

ބިންދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މުޠާލިޢާކުރުން

.2

ކމުގެ ހާސްކަން
ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރުދުންނާއި ޢާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހި ަ

ފިލުވާލުމަށްޓަކައި ،މާލެއާއި އަދި އާބާދީ ބޮޑު އެހެން ރަށްރަށުގައި ،މީހުންގެ އަތްފޯރާފަށުގައި
ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފުޅާކުރުން

.3

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގެ ކުލި ބަލަހައްޓައި ޒިންމާވާނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުން

.4

ނ
އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޢިމާރާތްކުރެވޭފަދަ ވެށްޓެއް އުފެއްދު ް

.5

ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު މުރާޖަޢާ ކުރުން

.6

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އޮނިގަނޑު ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

26

.7

މާލޭގެ އާބާދީ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދެއް

ބދަލު
އުފެއްދޭނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި ރަށްތަކަށް ަ
ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ނުވަތަ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން

.8

ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭ އިދާރާތައް ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ އާއްމު ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުން

.9

ގޯތިގެދޮރުގައި ހުންނަންވާނޭ ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒު ކުރުން

.10

ގޯތިގެދޮރުގެ ކުއްޔާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު އިތުރަށް ބަލައި

.11

ރާއްޖޭގެ އެންމެން ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ފެނާއި ޢާންމު

ދެނެގަތުން

ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޚާއްޞަކޮށް ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރައްކާތެރި
ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް އަދި ފުޅާކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން

.12

އެކަށީގެންވާ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދޭ މިންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

.13

ޤބިލްކަން ފުޅާކޮށް
އެކަށީގެންވާ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދިނުމުގައި ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުގެ ާ

.14

ވަކި ރަށެއް އިސްތިސްނާ ވުމެއްނެތި ،ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހިޔާވަހިކަމަށް

.15

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ގެދޮރުގެ ޙައްޤާމެދު

.16

ޢިމާރާތް

ޙައްޤުތައް

.17

މއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި މުޠާލިޢާކޮށް
ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ހިފު ާ

.18

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރު ހިމެނޭ

އިތުރުކުރުން

ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން
ކުރުމާއި

ގޯތިގެދޮރުގެ

މިންގަނޑުތަކުގައި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭނެ ކަންކަން ހިމެނުން

އެކަށީގެންވާ

ގޯތިގެދޮރުގެ

މިކަމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ "އެކަށީގެންވާ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީއެއް" ޤާއިމު
މޓީގެ ފަރާތުން ކަމާގުޅޭ ޤައުމީ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްޤުތައް
ކުރުމާއި މި ކޮ ެ

ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ "ވައިޓް ޕޭޕަރ އޮން

ޕްރޮ ް
ގރެސް ޓުވަރޑްސް ރެސްޕެކްޓިންގ އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓިންގ ހައުސިން ރައިޓްސް" ތައްޔާރު
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކުރުމެވެ .މި ކަރުދާހުގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލެއް
)އެކްޝަން ޕްލޭނެއް( އެކުލަވާލުން.

ރިޕޯޓް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި

އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވާފައިވާތީ ވީހާވެސް
އަވަ ަ
ހކަށް އެކަމަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް އަންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

 4.2ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފެށުން
'ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސިޗުއޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް' ގެ ނަމުގައި
ދރާސާއެއް 2008
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ި

ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހު ގައި ކުރަން ފަށާފައެވެ .މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ

ޅގެން ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް
ސަރުކާރުން ވަޒީފާއާ ގު ި
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

ސަރުކާރާއި

އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކަށް

އެހީވެދޭ

ސިޔާސަތުތަކެއް

ކަން

ޔަޤީންކޮށް،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފެތޭގޮތަ ް
ށ،
މުއައްސަސާތަކާއި

ސިޔާސަތުތަކެއް

ކަނޑައެޅުމަށް

އެޅޭނެ

ފިޔަވަޅުތަކެއް

ފާހަގަކޮށް

ސަރުކާރަށް

ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ .ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ،ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މިރިޕޯޓް  2009ވަނައަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރުމަށް ވަނީ ގަސްތުކުރެވިފައެވެ .އަދި މިރިޕޯޓުގައިވާ

ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތްތަކުން މިރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު
ޢަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދީގެން
ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

 4.3މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުމަށް ދިމާވާ

ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ

ފަހަކަށް އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އެތައް
ޙއްޤުތައް ގެއްލިގެން ދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން،
ބައެއްގެ އިންސާނީ ަ

މިކަން ދިމާވާ ސަބަބު ހޯދައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދިރާސާއެއް ހަދާފައެވެ .މިދިރާސާގައި މިހާރުގެ ޙާލަތު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު
ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މިގޮތުން ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ،އެޓަރނީ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ބލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ،ޑްރަގް
ސަރވިސް ،ޖިނާޢީ ކޯޓް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެ ި
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ.

މިމަޝްވަރާ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

އިތުރުން،

މުޖުތަމަޢުގައި

މިހާރު

ރައްކާތެރިކަން

ހުރި

ރ
މިންވަ ު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މިކަމުގައި ހުރިނެތް ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް

ވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިސަރވޭގެ ބޭނުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ

ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް
ބތައް ހޯދައި ކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ގިނަވަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ސަބަ ު

ހުށަހެޅުމެވެ .މިރިޕޯޓުގައި މިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް

ކތް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.
ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމެވެ .މިހާރު މިދިރާސާ ނިމި ރިޕޯޓް އެކަލަވާލުމުގެ މަސައް ަ

 4.4އެހީތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރުގެ ޙާލަތު

ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާ

"ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިންގް ޓު ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް

ގްރޫޕްސް"ގެ ނަމުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އަންހެނުން ،ކުޑަކުދިން ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ
މީހުން އަދި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން  2009ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާއެއް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ .މި ދިރާސާގައި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ،

ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިރުޝާދާއި ލަފާގެ މަތިން ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް

ޖގެ ޤާނޫނާއި
ލިމިޓެޑްގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ކަމަށްވާ ޑރ .ސިމާދު ސަޢީދެވެ .މި ދިރާސާގައި ދިވެހިރާއް ޭ

ޤަވާޢިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް

އވާ އަދި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ
ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވިފަ ި
ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި މިމަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުން ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއި އަދި

ވޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ .މި
މިޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ފިޔަ ަ

ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް ބިނާކޮށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް
އތައް ރަގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދީ މިކަންކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން
މިކަންތަ ް

އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް ބިނާކޮށް
ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ޢާއްމު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .5ބޭއްވުނު މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް
 5.1ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަންދޫބުން ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ  4ވަނަ ބާބުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ކން ،ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން
ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަ ު

މަޙްރޫމްކުރެވިފައި ވާތީ ،މިކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލައި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
މުވައްޒަފުންތަކެއް ސޮއިކޮށް  1ޖުލައި  2008ދުވަހު ވަނީ މިކޮމިޝަނަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާމީހުންގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ 7

ޅކު ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައެވެ .މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ
ބޭފު ަ
ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މަންދޫބުންގެ އެދިލެއްވުމަކަށެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރިޒޯޓްތަކުގެ

މަންދޫބުން ވަނީ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ

ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ .ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ނަމާދުކުރުމާއި
ބމާއި ކެއުން
ރޯދަހިފުމަށް އެޅޭ ހުރަސްތަކާއި ،ޗުއްޓީގެ މައްސަލައާއި ،މުސާރަ ކުޑަވުމާއި ،ރިޒޯޓުގައި ތި ު

ބުއިމުގެ މައްސަލައާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ މައްސަލައާއި ،ޤަވާޢިދުން ސާރވިސް ޗާޖް
ނުލިބުމުގެ

މައްސަލައާއި،

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ބިދޭސީންނާއި

ދިވެހިންގެ

މެދުގައި

ތަފާތުކުރުމުގެ

މައްސަލަތަކާއި ،ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަން ނެތުން ފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި
ދިވެހިންގެ އިޤްތިޞާދު އެކަމެއްގެ މައްޗައް ބަރޯސާވެފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ޞިނާޢަތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން

ވީހިނދު މިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކުން

ކމީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ބައިވެރިވުމަށް ޤަޞްދުކުރާ
އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މުޢާހަދާތަކުގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އެހެންފަރާތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެ

ވ.
ޙައްޤުތަކެއްކަމަށެ ެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު ،ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް
މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް އެޤާނޫނުގައި ހިމަނުއްވާފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިޤާނޫނު

ފާސްކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިގޮތާ ޚިލާފަށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ނުކުރެވޭގޮތަށް ފާސްކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމަކީ މިކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް އިސްތިސްނާ

ކުރުމެއްނެތި ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށާއި،

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ،ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް
ރައްކާތެރި

ކުރެވޭނެގޮތަށް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަށް

ހުށަހަޅުއްވައިގެން

މިޤާނޫނު

މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޞްލާޙްކުރުމުގެ

ހންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެއް
ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީ ު

ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވައި ،ރަނގަޅު ކުރައްވަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް

ފާހަގަކޮށް

އެކަންކަން

ރަނގަޅު

ކުރެއްވުމަށް

ބޮޑަށް

މިހާރަށްވުރެ

ބާރުއަޅުއްވަން

ޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިންމާލީ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި
ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާމީހުންގެ މަންދޫބުންނަށް ،ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ ޙައްޤުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި
ދެމުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަށް

ކޮށްދެވެން

އޮތް

ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް

ކުރާނެކަމުގެ

ޔަޤީންކަން

 5.2ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލުން
ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 31

ޒފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ކުރަމުން
ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ވަ ީ
ދަނިކޮށް  13މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ،މި  13މީހުން ރަށުން ފޭބުމަށް ރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެންގި

އެންގުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން މެނޭޖްމަންޓުގެ އެދުމުގެ މަތިން  2008ނޮވެމްބަރ  29ވަނަ

ދުވަހުގެރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ގޮސް ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވެގެން ތިބި
މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ

އަނިޔާ ލިބުނުކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި

 2008ނޮވެމްބަރ  30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ފޮނުވުނެވެ.

މިގޮތުން ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ،ފުލުހުންގެ ފަރާތުން

އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި އިސްވެރިޔާއާއި ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ މިޓީމުން
ލއިރު ޞުލްހަ
ބައްދަލުކޮށް ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތަށް ބަ ާ

ވެރިކަމާއެކު އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަޅުތާލުކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ރަޔަޓް
ގިޔަރާއެކު އައިސް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  13މީހުން ރަށުން ބޭލުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގައި
އެމީހުންނާއި ކުރިމަތިލީކަމާއި ،ލޯކަރާ ބާވަތުގެ ސްޕްރޭ އާއި އަދި މުގުރު ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން
ގންދިޔަ ބައެއްގެ ތެރެއަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުން
އެނގުނެވެ .ޞުލްހަ ވެރިގޮތުގައި ހަޅުތާލު ކުރަމުން ެ

ވަނުމަކީ ،މައްސަލަ ގޯސްވެ އެތައްބަޔަކަށް އެދުވަހު އަނިޔާވާން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމުގައި މި
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޤާނޫނު

ލިބިދޭ

އަސާސީއިން

އަސާސީ

ޙައްޤެއްގެ

ބޭނުން

ކުރަމުން

އެފަރާތްތަކާ

ދަނިކޮށް

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
އޭގެތެރެއިން ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ މިކޮމިޝަނުން އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވި ކަމެކެވެ .އަދި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ އިދާރާކަމަށްވާ "ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ" ގެ
މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިނގަމުން ނުދާކަމާއި،

ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހެދިފައި ނުވާކަމީ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ

ތއްގައި ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއްކަން މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް
މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮ ެ

ހިތާމައަކާއެކު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ނުގެނެވި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައި ކުރެވުނު ހަޅުތާލުގެ މަ ް

ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނަމަ ،މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކުރުމުގެ

އލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި
ބިރުއޮތުމާއެކު މިކަމަށް ވީހާވެސް އަވަސް ހަ ް
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ .އަދި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ "ލޭބަރ
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ" ގެ މަސައްކަތް ހަރު ަ
ދނާކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ގާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ނވާކަން ވަރަށް ހިތާމައާއެކު
ނަމަވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ފެށިފައި ު

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 5.3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
މިބައްދަލުވުމަކީ

2009

އަހަރަށް

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަނަށް،

ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީން

އިވެލުއޭޓްކޮށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް
ބޭނުންވާ ބައެއްކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެދިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ
ވމެކެވެ.
މުޤައްރިރު ،އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފާއެކު  1ޑިސެމްބަރ  2008ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ސަލީމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމާއި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ
މަޖުދީއާއި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢާޤިޞާ މޫސާ އެވެ.

ރ ކޮމިޝަނަށް
މިކޮމިޝަނަށް ބަޖެޓް ލިބުމުން އެބަޖެޓުން އޮޑިޓް ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ބާ ު

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙުމަދު ސަލީމް މިބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ޢަފީފަށް

ދެންނެވިއެވެ .މިހެން މިވާހަކަ ދެންނެވީ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކަށް އަންގާ ގޮތަށް ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީން

މިކޮމިޝަނަށްވެސް

އެކިއެކި

އެންގުންތައް

އަންގަވަމުން

ދާތީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

32

ކަމަށް

ސަލީމްގެ

ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރާއި

އޅެނީ ކަމަށް ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ
ދޭތެރޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މިސްއަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އެއް ު
މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިއެވެ .މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކޮމިޝަނަށް

ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ކޮމިޝަން މިނިވަން
މުސްތަޤިއްލު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ޢަފީފު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ށ ފާހަގަ ކުރައްވަމުން
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް ޕެންޝަން ލިބޭނެ އުޞޫލެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަ ް

ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މެމްބަރުންގެ ޓާރމް ހަމަވުމުން ދެން ކަންތައް ވާނެގޮތެއް

ނޭނގޭކަމަށާއި މިކަމަށް ގޮތެއް އަދި ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެގިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށެވެ .އަދި މީގެ

އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ހައިރާކީއެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ
މިބައްދަލުވުމުގައި

ވަޑައިގެންނެވި

ބައިވެރިވެ

ހުރިހާ

މިކަމަށް

ބޭފުޅުންވެސް

އަލިއަޅުވާ

ވާހަކަ

ދެއްކެވިއެވެ .އަދި މިކަންތައްތަކަކީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ހިމެނެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ނެރެމުން ގެންދާ ރިޕޯޓްތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި
މިރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ގޮ ު
ތން ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސްގެ ކުރީގެ ރައީސަށް

މިކަންތައް ހުށަހެޅުމުން" ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާޢިދު
ތަންނުދޭކަމަށް" ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތުން

މިރިޕޯޓްތައް
މަޖިލީހުގެ

ފޮނުވަންޖެހޭ

އެއްބާރުލުން

މަޤްޞަދުތަކުގެ

ހޯދާ

ތެރޭގައި

މިކޮމިޝަނުން

ކުރާ

މިކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

މަސައްކަތްތައް

މަޖިލީހުގެ

އަދާކުރުމުގައި

މެމްބަރުންނަށް

އެނގިވަޑައިގަތުން ވެސް ހިމެނޭކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިފާހަގަ ކުރެވުނު

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތައް ބައްލަވައި އަދި ރިޕޯޓްތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

ހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުން ،ކަން އޮތްގޮތް ބައްލަވާނެކަމަށްވެސް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

 5.4މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކޮށް އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ

ކަންތައްތަކާމެދު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެމުން ދާތީ
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  23ޑިސެމްބަރ  2008ދުވަހު
ބޭއްވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ

ސަފީރާއި ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
އެފެއަރޒާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއާއި ،ޖިނާއީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޯޓާއި ،ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ އިން ބައިވެރިވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ

ދައްކަވަމުން

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ރައީސް

ކޮމިޝަންގެ

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

ސަލީމް

ވިދާޅުވީ

ކަޓަރުއެޅުމާއި ،ވަޅިންޙަމަލާ ދިނުންފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަވުމަކީ މިކޮމިޝަނުން

އެކަމާމެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމުގައެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމަކީ މިފަދަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު

ޢަމަލުތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯދައި އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު
އ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި
މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގަ ި
ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިން ހާމަވިގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން ގިނަވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ
ކން މިފަދަކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ޙުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެވުން ކަމަށާއި ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަ ު

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދިވެސް ފާސްނުވެ އޮތުން ކަމުގައި ފާހަގަ
ނލްޢުޤޫބާތާއި ،ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ޕެރޯލާއި ޖަލުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުން
ކުރެވުނެވެ .މީގެތެރޭގައި ޤާނޫ ު

ލަސްވުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ
ޖަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހެދުމުގެ

މުހިންމުކަމުގެ

މައްޗަށްވެސް

ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

މުޖުތަމަޢުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ކުރަން
މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް

އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ.

 5.5ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރ މރ .ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ ،ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އަޙްމަދު ސަލީމްގެ އަރިހަށް  26ޖަނަވަރީ  2009ދުވަހު ަ
ވނީ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ.
މިޒިޔާރަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާ ބެހޭގޮތުން މރ .ރަނިލް

ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .މިކޮމިޝަނުން
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ސަލީމް

ވިދާޅުވިއެވެ .މރ .ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސްރީލަންކާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަން ގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުދާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސާކް

އ ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދީ
ނުވަތަ ސާކާއި އާސިއާން ގައުމުތަ ް

ޖަމާޢަތެއް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވިއެވެ .ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތަޛު މައުމޫން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  2004ވަނައަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ރީޖަނަލް ބޮޑީއެއް

އުފެއްދެވެމުގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މރ .ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ އަށް

ދެންނެވިއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 5.5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކާއެކު ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުން

 13ޖަނަވަރީ  2009ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކާއެކު

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ  5މެންބަރުންނާއި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް މާފުށީ ޖަލުގެ
ޙާލަތު

ގޯސްވެ

ކޮމިޝަނަށް

ލިބެމުންދާ

ޢަދަދު

ޝަކުވާތަކުގެ

އިތުރުވުމާއި،

ޖަލުގައި

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕެރޯލްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް

ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ،މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އެތައް ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
އުނިކަން ލިބެމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށް ޖަލުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނގެ
ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮމިޝަ ު
އެދުމަކަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ

މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ .އަދި ހުރިހާ
މިނިވަން

މުއައްސަސާތައް

ހިންގާނެ

ހެއްދެވުމަށް

ޢިމާރާތެއް

އިސްނަގައިގެން

ކޮމިޝަނުން

ކުރި

މަސައްކަތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި ވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނާއިބު ރައީސަށް އެރުވުނެވެ.

ނާއިބު ރައީސް ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެން

މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް އަރުވާ ލަފައާއި

އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ވފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޖަލު ތޮއްޖެހިފައި ވުމާއި ޙުކުމް
ދެއްވިއެވެ .އަދި މިވަގުތު ދިމާ ެ

ތަންފީޛުކުރަން ތިބި މީހުން ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ސަރުކާރުން ގާމާދުއަށް  200އެއްހައި ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު

ދެއްވިއެވެ.

އަދި

ބައެއް

ގައިދީން

ޑްރަގް

ސެންޓަރުގެ

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރުވާއަށް

ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު މިބައްދަލުވުމުގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ގެ

ފަރުވާއަށް މީހުން ނެ ު
ގމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ބައެއް ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ،

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައި ހުރި ތަފާތުތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް
ބައްދަލުކުރުމަށް

މަޝްރޫޢުތައް

އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ހިންގުމުގައި

ޒާހިދުގެ

އިންސާނީ

ވާހަކަފުޅުގައި

ޙައްޤުތަކުގެ

ސަރުކާރުގެ

މައްޗަށް

ޕޮލިސީތަކާއި

ބިނާވެފައިވާ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަރައްޤީގެ

މިންގަނޑުތަކެއް

ގެންގުޅުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ .ހަމައެއާއެކު ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ

ހިންގުމަށް ފަސޭހަ އެއްޗަކަށް ހެއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

 5.6ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 9ފެބްރުއަރީ  2009ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމާއި ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދާއި ކޮމިޝަން މެންބަރު

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދާއި ކޮމިޝަން މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީއާއި ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފާއި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދު

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލު ކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު
ރައީސް ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ

ހުންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަމީން ފައިޞަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މިބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޙާލަތު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ގޯސް ވަމުންދާތީ އެކަމާ

ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އާ މަޝްވަރާ ކޮށްލުމެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ޖަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ

ބއްދަލަވުންތައް ބޭއްވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް،
ކަމަބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވަރަށް ގިނަ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވާން

ނނަށް ވެފައިވާ
މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އެނގިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ގައިދީ ް

ވަޢުދުތަކެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ގައިދީންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ގެންގުޅުއްވުމެވެ .އޭގެތެރޭގައި

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  119ގައިދީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުން ފަދަ
ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
މައްސަލައެއް

ކަމަށާއި

ވާހަކަފުޅުގައި
ޖަލު

ޖަލުގެ

ތޮއްޖެހިފައި

މައްސަލައަކީ
ވުމުން

ސަރުކާރުންވެސް

މައްސަލަ

ޙައްލުކުރުމަށް

ވަރަށް

ކަންބޮޑުވާ

ގިނަދުވަސްތަކެއް

ނަގާނެކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު މާފުށީގައި ހަދަމުންދާ ޖަލު ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމޭތޯ

ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިޖަލު ހެދުމުން
މިހާރު ޖަލުގައި ގައިދީން ތޮއްޖެހިފައިވާ ތޮއްޖެހުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި

ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ވެސް ބައެއް ގައިދީން މިހާރު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަމީން ފައިޞަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޖަލުގައި ގެންގުޅުން މަނާތަކެތި ގައިދީންގެ އަތުން

ތލުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއވިއެވެ .އަދި ޖަލުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހިފައިވާ
އަ ު
ކަމަށްވެސް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޖަލުގެ މެނޭޖްމަންޓް
ފއިވާ ކަމަށާއި ޖަލު ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުން ނުދާ ކަމަށާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ
މިހާރު ބޮއްސުންލާ ަ

އަށް ނޭނގި ބައެއް މީހުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޖަލުގެ ކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ވަކިމީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެންމެންގެ މައްޗަށް ޖަލު ޤަވާޢިދު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛު

ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

--------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .6ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ
އިލްތިމާސްތައް
 6.1ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެދި ކުރަމުންދާ އިޙްތިޖާޖާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރި

އިލްތިމާސް

ޓީޗަރުން ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މުސާރައެއް ނުލިބޭތީއާއި ޓީޗަރުންގެ އާ އޮނިގަނޑުގެ
ދަށުން ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން ލަސްވެގެންދާތީ ،އެކަމާ އިޙްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން  1ޖުލައި

 2008ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ތިބުމަށް ޓީޗަރުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން

ސަރުކާރުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފައިވާތީ
ޓީޗަރުންގެ މިނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށް ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނުލިބޭނެ ގޮތެއްގެ

މަތިން ޓީޗަރުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން  30ޖޫން  2008ދުވަހު ވަނީ

އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުހުލަތެއް ދިނުމާއެކު

ނނިކުމެ ހަޅުތާލުކުރުމަކީ ހުރިހާ ގޮތެއް
ު
ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ވަޒީފާއަށް

ހުސްވުމުން އެންމެ ފަހުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރިވެތި ނަމޫނާ ދެއްކެވުމަށް
ވ.
ޓީޗަރުންނަށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެ ެ

ޓީޗަރުންގެ މިނިންމުމާ ގުޅިގެން ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް

އަވަސް

މުއްދަތެއްގެ

ތެރޭގައި

ކަންތައްތައް

މުސާރައިގެ

އކަށީގެންވާ
ެ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށްވެސް
މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 6.2ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލުން
 2008ވަނައަހަރު ބޭއްވުނު ގިނަޕާޓީތައް ވާދަކުރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިރުދެއްކުމެއް ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު

ވޯޓުލުމުގެ

ޙައްޤު ލިބިދެވޭތޯ ބެލުމާއެކު އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކާއި އޭގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކުގައި

ވެސް މިޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބި ދީ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ވަނީ

މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު

ކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުންދެކޭތީ މިމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކާއި ،ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު މިމަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި
ގމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތު ެ

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް

ގާއިމުކޮށް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހެދުމާއެކު
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް
ކޮށްފައެވެ.

 6.3އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނު ތަކުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާމެދު ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން
 2008ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނަށާއި ،ޖަލުގައި ޙުކުމް
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

މީހުންނަށް

ބައިވެރިވެވޭ

ފުރަތަމަ

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބު

ނަމަވެސް

ކަމުގައިވީ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  5ވަނަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 5

އަހަރަށްވުރެ

ދިގުމުއްދަތަކަށް

ޖަލަށް

ލުމަށް

ޙުކުމްކޮށް

އެޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ

މީހުން

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާތީ މިކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި

ށ ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް
ވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަ ް

ލިބިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބައެއް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމް ވެގެން
ބޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ .މިގޮތުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުން ބޭރުގައި
ހިނގައިދާނެތީވެސް މިކޮމިޝަނުން ކަން ޮ
ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

އިންތިޚާބުގައި

ބައިވެރިވެވޭނެ

މށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.
ފަހިކޮށްދިނު ަ

ފުރުޞަތު

ވަޒީފާދޭ

ފަރާތްތަކުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް ޙައްލުވެގެން

ދިޔަކަމާއި ކޮމިޝަންގެ އިލްތިމާސްތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިޖާބަދެއްވާފައިވާ ކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 6.4ޕެރޯލްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ  119ޤައިދީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން  5ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ،ޕެރޯލް ބޯޑުގެ
އިންޓަވިއުއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،މާފުށީ ޖަލުން  119ޤައިދީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނަޝީދަށް  30ޑިސެމްބަރ  2008ދުވަހު ޚާއްޞަ ސިޓީއެއް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ވ.
ތިރީގައި މިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެ ެ

c
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:

168‐IZ/1/2008/22

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް،
ވމެވެ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން  5ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން،

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ އިންޓަވިއުއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،މާފުށީ ޖަލުން  119ގައިދީއަކު ގޭ ބަންދަށް
ބަދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ،އެމީހުން މާލެތެރެއިންނާއި ،އަތޮޅުތަކުންވެސް ފެންނަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް

މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .އަދި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެދާނެ

ކަމުގެ ބިރު ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރެމުން ދާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން،
އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ހޯމް

އެފެއާޒްއާއި،

ވސް
މޯލްޑި ް

ޕޮލިސް

ސާރވިސްއާއި،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޕެނިޓެންޝަރީ އެނޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އާއި އަދި ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް

މގެއިތުރުން މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ
ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ .އަދި ީ
ޕްރިޒަންސް

މަޢުލޫމާތު

އޮފިސަރުންނާއި

ގައިދީންނާ

ބައްދަލުކޮށް

ވަނީ

ސާފުކުރެވިފައެވެ.

މި

މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކަމާގުޅޭ ގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންކަން މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ދަންނަވަމެވެ.

މާފުށީ ޖަލުން  119ގައިދީއަކު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެއްވި އިރު:
•

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ
ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ކުށަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޢާފް ދެއްވޭނީ ޤާނޫނެއްގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި؛

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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•

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައި ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ބިނާވެފައިވަނީ
ކުރީގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  40ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައި އޮތް
ބާރެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި؛

•

ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2008ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  17ގެ
ދަށުން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާޢިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ގައި ،ޕެރޯލްގެ އެންމެ އިސް މަޤްޞަދަކީ ،ކުށްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖްތަމަޢު
ރައްކައުތެރިކުރުން ކަމަށާއި؛ އަދި

•

ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2008ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  27ގެ
ދަށުން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޢާންމު ބައިގެ  3.4ވަނަ މާއްދާގައި،

އލުން މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ރައްކާތެރި
ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުން ދާ މީހުން ަ
އަމާން މާޙައުލެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،ގައިދީން ޖަލު ބަންދުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ

ފރާތަކަށް ލިބިދީފައިނުވާއިރު ،މިކަމަކީ ހަމައެކަނި ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ
އިޚްތިޔާރު އެއްވެސް ަ
އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

•

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހުން  21ޑިސެމްބަރ  2008ގައި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްވާފައިވާ
ޤާނޫނީ ލަފާފުޅުގައި ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤައިދީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ
އިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާޢިދު

ހިންގޭނީ އެޤަވާޢިދު އިޞްލާޙް ކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީ5 ،
ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ޕެރޯލް ބޯޑުގެ
އިންޓަވިއުއަށް

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،

ޖަލުން

މާފުށީ
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ބަދަލުކުރެއްވީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

މީހުން

އަލުން

ޤައިދީއަކު

މުޖްތަމަޢަށް

ގޭ

އަހުލުވެރި

ބަންދަށް
ކުރުވައި،

މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުވެ ،އެންމެންނަށް ޞުލްޙަވެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުވުމަކީ މި
ކޮމިޝަނުން އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ގައިދީންނަށް ލުއި ދެވޭން ޖެހޭނީ ވެސް ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ .މިގޮތުން ،ޕެރޯލް ބޯޑުގެ

އިންޓަވިއުއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ

ގައިދީން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަނިކުފާނަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.
ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޢަމަލުނުކުރެވޭ

ނަމަ

ޖތަމަޢުގައާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ވެސް ޙައްޤުތަކަކަށް އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކޭ
މު ް
ހިނދު 5 ،ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަދުވަހު އާއި  7ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤް މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހަމަނުޖެހުން
ޙައްލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ޖަލުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެ މަނިކުފާނު
ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ފެންނާތީ
މށް ގެނައުމަށްޓަކައި މިކަންކަން ތިރީގައި ތަފްޞީލްކޮށް ދެންނެވީމެވެ.
މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަ ަ
•

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މެނުވީ ލުއިދެވެން ނެތްއިރު،
ޔ ހަމަނުޖެހުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ދެތިން ހަތަރު ހަފްތާއެއްގެ
ޖަލުގައި ހިނގަމުން ދި ަ
މުޙްލަތެއްގެ ތެރޭގައި ގައިދީންނަށް ލުއިތަކެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން؛

•

ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2008ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  27ގެ
ދަށުން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ  4ވަނަ ބައި )ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ
ބެހޭ ޤަވާޢިދު( ގެ  6.6.2ވަނަ މާއްދާގައި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ
ކމަށް
ކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ސަރަޙައްދަށް ވެއްދުން މަނާ ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހޯމް އެފެއާޒް ގައިދީންނާ މޯބައިލް

ފޯން

މެދުވެރިކޮށް

ވާހަކަފުޅު

ދެއްކެވުމުގެ

އިތުރުން،

ޖަލު

ބަލަހައްޓަން

ތިބި

ޑީޕީއާރްއެސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގައިދީންގެ އަތުން މޯބައިލް ފޯންތައް އަތުލައިގެން ނުވާނެ
ކަމަށް އެންގެވުން؛ އަދި

•

ޖަލުގައި ތިބި  4މީހަކު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުން.
ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2008ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ

 27ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ،ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ ބައި )ޕެނިޓެންޝަރީޒްއާ ބެހޭ
ޤަވާޢިދު( ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ގައި ޖަލު ބަލަހައްޓާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް

މށާއި ،ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުގެ  4ވަނަ ބައި )ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ
ރީހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް ކަ ަ

ޤަވާޢިދު( ގެ  4.1ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލުގެ ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގައި އިސްވެ ޒިންމާވާނީ ވެސް
ޑީޕީއާރްއެސް .އިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖަލު ބަލަހައްޓަން ތިބޭ
ޑީޕީއާރްއެސް .ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާއަކާ ނުލައި ޖަލުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރުމަކީ ޑީޕީއާރްއެސް .ގެ
ރހެކެވެ .އަދި ،ގައިދީންގެ ކުރިމަތީގައި
މި މުވައްޒަފުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެޅޭނެ ހު ަ
ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ހައިބަތު ގެއްލި މިފަރާތްތަކުގެ ބަސް ،ގައިދީންގެ މައްޗަށް ނުހިނގުން ފަދަ

ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއްވެސް ކުރިމަތި ވެދާނެ ފަދަ ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން

މެނުވީ ކުރެވެން ނެތް ކަންތައްތަކެއް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ގައިދީންގެ ގާތު

ވިދާޅުވުމުން ޖަލުގެ ޙާލަތު އާޚިރުގައި އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ .ވީމާ،

ގައިދީންނަށް ލުއިތަކެއް ދެއްވުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ

ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް ފިލުވައިދިނުމަކީ މިވަގުތު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

42

މާފުށީ

ހިނގަމުންދާ

ޖަލުގައި

ހަމަނުޖެހުންތައް

ހަރުދަނާ

ގޮތެއްގައި

ޙައްލު

ކުރެއްވުމަށާއި ،މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރެއްވުމަށާއި ،ޞުލްޙަވެރި އަމާން ވެއްޓެއް އެންމެންނަށް
އަދި

ޤާއިމުކުރެއްވުމަށާއި

ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުގެ

ވެރިކަން

ހިންގެވުމަށް

މަނިކުފާނު

މަސައްކަތްޕުޅުގައި މި ކޮމިޝަނުން ދެކޭ ގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކުރައްވާ

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 2މުޙައްރަމް 1430

 30ޑިސެމްބަރ 2008
ޚާދިމުކުމް
)ސޮއި(

އަޙުމަދު ސަލީމް
ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މިސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން މިރިޕޯޓް ނެރުމާ ހަމައަށް އަދި އެއްވެސް ޖަވާބެއް
ހތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ި

---------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 2008 .7ގައި ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައެއް ނިއުސް ކޮންފަރެންސްތައް
 7.1ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ޤާނުނު އަސާސީއަކީ 'ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް' ކަމަށް ހިއުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވުން

 11އޮގަސްޓް  2008ގައި މިކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވިއެވެ.

ކޮންފަރެންސްގައި،

މިނިއުސް

އޮގަސްޓް

7

2008

ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަޞްދީޤުކުރެއްވި ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ 'ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް' ކަމުގައި ސިފަކުރައްވަމުން

މިޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ދިވެހިން ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް

ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޤާނޫނު
އަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ލާބައާއި މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ އެޙައްޤުތައް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި
ބޭނުން ކުރެވިގެންނެވެ .އަދި މިޙައްޤުތައް ޒިންމާދާރު ޮ
ގތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީ
މިކޮމިޝަނާއި ކަމާބެހޭ އެހެންފަރާތްތަކާ އަދި ނޫސްވެރިންވެސް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންޖެހޭ
ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ޙައްޤުތަކާއި

ށމަށް ގަސްތުކޮށްފައިވާ ކަން
މިނިވަންކަމުގެ ބާބާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކޮމިޝަނުން ފެ ު

ހާމަކުރުމާއި 2008 ،ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން
އިތުރުކޮށް ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން

ކުރަން ޤަސްތުކޮށްފައިވާ ކެމްޕޭނާބެހޭ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފަރުދުންނަށް

އރާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ދިނުމާއި،
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިދެވޭތޯ ބެލުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ދަ ު
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުގެ

ތަފްޞީލު ދިނުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ
ނިއުސްލެޓަރ 'ޙައްޤު'ގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު ޢާންމުކޮށް ،ނެރެވުނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފަރުދުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިދެވޭތޯ ބެލުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރަކަށްވާނީ

ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބާރުއެޅުމާއި،

ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުރިކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށް

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރުމާއެކު

އެކަމާއި

ބެހޭގޮތުން

ރިޕޯޓެއް

ނާއިބު

ރައީސް

އަލްފާޟިލް

މުޙަންމަދު

ކަމުގައިވެސް މިނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި

ކޮމިޝަންގެ

ތައްޔާރުކޮށް
ޒާހިދު

ޢާންމުކުރުން

ވިދާޅުވިގޮތުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ރިޕޯޓް ކުރިއަށް އޮތް  2ހަފްތާ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރާނެ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 7.2ޤައުމު އެކުވެރި ކުރުމަކީ އައު ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

ވިދާޅުވުން

މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  2ނޮވެމްބަރ  2008ގައި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
މިނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އައު ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އަކަށް ވާންޖެހޭނީ ޤައުމު އެކުވެރި ކުރުން ކަމުގައި

މިކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2008ގެ
މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިއިންތިޚާބު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު

ދިޔަކަމަށްޓަކައި ،އިންތިޚާބުގެ

މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތްތައް ،ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި،

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޚައްޞަގޮތެއްގައި ސިޔާސީ
ޕާޓީތަކާއި

އެޕާޓީތަކަށް

ތާއީދުކުރާ

އެންމެހައި

ފަރާތްތަކާއި،

ދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް

ޝުކުރުއަދާ

ކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގައި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދެވަނަބުރުގެ ކެމްޕޭންކުރުމުގެ

ފަހުވަގުތު ކޮޅުގައި ކުރެވުނީ ވަރަށް ހިތި ކެމްޕޭނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ

ކަންތައް ަ
ތކެއް ހިނގާފައިވާތީ މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމު ބައިބައިވުމަށް މެދުވެރިވެދާ ފަދަ
ކަމެއްކަން ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ރަގަޅު

އުޞޫލުތަކަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވެސް

ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މދު ޒާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި،
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައް ަ
ނިމިގެން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ފަޚުރުވެރިވާވަރުގެ ރިވެތި ދިމިޤްރާތީ މިސާލުތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ

އިންތިޚާބެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް

ހަރުދަނާ ،އިދިކޮޅުޕާޓީއެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު މިނޫސްވެރި ް
ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީތައް އުފައްދަވާއިރު ސަރުކާރުން
ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭން

ޖެހޭ

ނ
އިންސާ ީ

ޙައްޤުތައް

ކޯޑިނޭޓް

ކުރައްވާނެ

މިނިސްޓްރީއެއް

ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ،ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރުންނަކީ ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރައްވާ

ވ .މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން މީހުން
ބޭފުޅުންނަށް ވުމުގެ މުހިންމުކަން ހިމެނެއެ ެ
ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

ޢަމަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މިކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި ކެބިނެޓްގައި އަންހެން ބޭފުޅުން މަދުކަން ފާހަގަ

ސސާތަކުގައި އަންހެނުން ތަމްސީލް ކުރައްވާނެ
ކުރައްވަމުން ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިފަދަ މުއައް ަ
ބޭފުޅުން ތިބުމަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

46

 .8ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް
 8.1މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  2008ވަނައަހަރު  8މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ

ސަރުކާރު

ހިންގުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ

ހަރަކާތްތެރިވާ

އަތޮޅުވެރިންނާއި،

އިސްފަރާތްތަކަށެވެ.
އަތޮޅުވެރިންގެ

މިމަސައްކަތު

މުޢާވިނުންނާއި،

ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ޅވެރިޔާގެ
އަތޮ ު

އިސްއެހީތެރިންނާއި ،ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
ރަށުކޯޓުތަކުގެ

އިސްބޭކަނބަލުންނާއި،

ސްކޫލްތަކާއި

މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ

އިސްބޭފުޅުންނާއި ،އަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ދިފާޢީ ބާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ .މި ގޮތުން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދުތަކަކީ:
•

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބައިވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ އެޙައްޤުތަކަށް ބައިވެރިން

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތް

•

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ހޭލުންތެރިކުރުން

ޤާނޫނު

އޮޅުންފިލުވައިދިނުން

އަސާސީގައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ގެނެސްދެވިފައިވާ

•

އިސްލާމްދީނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭ ަ
މޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން

•

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމުޤަރާރާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ

•

ރވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުން
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެ ު

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 .1ހއ .ދިއްދޫގައި ފެބްރުއަރީ  17ން  18އަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި

ހއ .އަތޮޅުން ޖުމްލަ  12ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރމުގެ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ
 .2ހދ .ކުޅުއްދުއްފުށީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު ު

 19ން  20އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ހދ.
އަތޮޅުން ޖުމްލަ  32ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

47

 .3ސ .އަތޮޅު ހިތަދޫގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މާޗް  23ން

 24އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ 28
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .4ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މާޗް  25ން
 26އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ 29
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ވރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
 .5ޅ .އަތޮޅާއި ކ .އަތޮޅު ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިސް ެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މެއި މަހުގެ 21

ބފުޅުން
ން  22އަށް މިކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ ޭ 33

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .6ފ .އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނޮވެމްބަރ
 6ން  8އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ

 26ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

" .7ސެމިނަރ އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް" ގެ ނަމުގައި  2008ޖޫން  1ވަނަދުވަހު ބަނޑޮސް
ސޕާ ގައި މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުންނަށާއި ،މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ
ް
އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް ސެމިނާރެއް ބޭއްވުނެވެ .މިސެމިނަރގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ހިއުމަން
ޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވައިޒަރ ޕީޓަރ ހޮސްކިންގ އާއި ހިއުމަން
ރައި ް

ރައިޓްސް އެޑްވައިޒަރ ލައުރެން މެއިލާން އާއި އޭރުގެ ލީގަލް ރިފޯމް ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަނިލް

އެވެ .މި ސެމިނަރގައި ޖުމްލަ  20ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .8ޖަލުބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް 2008 ،ޖުލައި  13ވަނަދުވަހު މާފުށީގައި ވަނީ މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ އެންޓްރީ ލެވެލް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއްގެ

ގޮތުން  20ރެކްރޫޓުންނަށާއި  25އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
ތ ދިނުމުގެ
އިތުރުކުރުމަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އަދާކުރާ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާ ު

ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .އަދި  7ޖަނަވަރީ  2009ދުވަހުވެސް މާފުށީގައި މިފަދަ
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ  43ޕްރިޒަންސް

އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .9ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޤާނޫނު އަސާސީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ

ދަރިވަރުންގެ މާދިރީ )ޕިއުޕިލްސް މޮޑެލް ޕާރލަމެންޓް( އަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
ގއި މައިގަނޑު
ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް  25ނޮވެމްބަރ  2008ދުވަހު ނަގައި ދެވުނެވެ .މިސެޝަން ަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދެވުނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
އާންމު ޤަރާރުގެ މައްޗަށެވެ.

 .10ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތު

ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދެދުވަހުގެ ސެމިނާރެއް ބޭއްވުނެވެ.

އމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުނު މިސެމިނަރ ހުޅުވައިދެއްވީ ބަންޑާރަ ނާއިބުކަމާއި،
ހި ު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަޤާމުވެސް ކުރިން ފުރުއްވާފައިވާ ،ޑޮކްޓަރ ޙަސަން

ސަޢީދެވެ.

މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސެމިނާރުގައި

ކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންނާއި،

ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގައްޔާއި ،އަމިއްލަ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިސެމިނާރުގައި

މަޢްލޫމާތު

ވފައިވަނީ
ދެއް ާ

މެލޭޝިޔާގެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އިސްލާމިކް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ އޮފް ލޯ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބާރީއެވެ 2009 .ޖަނަވަރީ މަހުގެ
 21-20އަށް ދެމިގެންދިޔަ މިސެމިނާރުގައި ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ

ދުވަހުގެ ސެޝަންތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ލޯ
ސޮސައިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،އަދި ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް

ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދެވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ،ހައި ކޯޓް އަދި މަދަނީ ކޯޓާއި ،ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.
އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ކުރިއަރުވައި

ރައްކާތެރި

ކުރުމުގައި

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި

ވަކީލުންނަށް

ކުޅެވިދާނެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މި ސެމިނާރުގައި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވުނެވެ .އަދި،

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު މާނަކުރުމުގައްޔާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ޤާނޫނުގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ

ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިފަރާތްތަ ު
ކން ކުޅޭ މުހިންމު ރޯލުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ.

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނަގަހައްޓައި ،މި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް
ވމާއެކު ،މިފަދަ ސެމިނާރެއް ބޭއްވުމަކީ
ދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާ ދާއިރާކަމަށް ު
މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ

ކަމެކެވެ .އަދި ،މި ސެމިނާރު މެދުވެރިކޮށް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ

ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްތަކާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަރުދަނާ ކަމަކާއި ،ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ސްޓާފުންނަށް ވަނީ ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެވެ .މިގޮތުން

ހިންގިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ:

 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާއި އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭ.ޕީ.އެފް( ފޮރ ނެޝަނަލް ހިއުމަން

ޑއާ އެންޑް
ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އާއި ގުޅިގެން 'ބިލްޑިންގ އެން އިފެކްޓިވް މީ ި
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމް' ގެ ނަމުގައި  29ޖޫން  2008ން  3ޖުލައި  2008އަށް ބޭއްވުނު
ރތުން
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  -މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ،އޭ.ޕީ.އެފްގެ ފަ ާ

ނިއުޒީލެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އީކުއަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޕޮޗުނިޓީ )އީ.އީ.އޯ(

ކޮމިޝަނަރ ޑރ .ޖޫޑީ މެކްގްރެގަރއާއި އާއި އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އަދި އޮސްޓްރޭލިއަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ކޮންސަލްޓަންޓް މރ .ޖޭމްސް އައިފެވެ.
މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން  10ބޭފުޅުންނާއި ،މީޑިޔާގައި

މަސައްކަތް ކުރައްވާ  7ބޭފުޅުންނާއި މި ކޮމިޝަނުން  18މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .2ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާ ި
އ ކޮމަންވެލްތް ގުޅިގެން  2008އޯގަސްޓް
 13ން  16އަށް "ރައިޓް ޓު ވޯޓް -ޓްރެއިނިންގ އޮން ވޯޓިންގ އޮބްޒަވޭޝަން" ގެ ނަމުގައި
ބޭއްވުނު

މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުން

-

މި

މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމުގައި

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވީ

ކޮމަންވެލްތްގެ ދެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ކަމުގައިވާ ޑރ .ޑޭވިޑް ވޯޑް އާއި ޑރ .ޕައިކިއަސޮތީ

ި
ސަރަވަނަމުއްތު އެވެ.
މމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 16
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުން  10ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ނސިޕަލްސް"
" .3އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ އެންޑް މެކޭނިޒަމްސް" އަދި "ޕެރިސް ޕްރި ް

އާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  1ނޮވެމްބަރ  2008ވަނަދުވަހު މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރ ޕީޓަރ ހޮސްކިންގއެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ

 17މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

 .4އަނިޔާ ކުރުމާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުކުރުމާއި
އަދަބުދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާއާއި މިމުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލަށް ރިޕޯޓްކުރާނެގޮތާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  2009ޖަނަވަރީ މަހުގެ  15-11އަށް ވަނީ

ބޭއްވިފައެވެ .މިތަމްރީނުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިޢްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ

އިތުރު ް
ނ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްގައި މިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މިކަމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން
މިކަމުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކޮމިޝަން ،ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ،ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
އެން.ޕީ.އެމްގެ

މުވައްޒަފުން

ތަމްރީނުކުރުމުގެ

ސެޝަންތަކެއް

ވެސް

ކުރިޔަށް

ގެންދެވުނެވެ.

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ބޭރުގެ މާހިރެއްކަމުގައިވާ ޕްރޮފެސަރ އެމާ ރެއިލީ އެވެ.

 .5ހިއުމަން ރައިޓް ް
ސ ކޮމިޝަނާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އޭ.ޕީ.ޓީ( އާ
ގުޅިގެން

25-29

ޖަނަވަރީ

2009

އަށް

މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމެއް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

50

ވަނީ

ބޭއްވިފައެވެ.

މިމަސައްކަތު

ބައްދަލުވުން

އަމާޒުކުރެވިފައި

ވަނީ

ނެޝަނަލް

ޕްރިވެންޓިވް

މެކޭނިޒަމްގެ

މަވައްޒަފުންނަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށެވެ .މިމަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމުގެ

މައިގަޑު

މަޤްސަދަކީ

މަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ

ސްޓްރެޖެޓިކް

ރާއްޖޭގައި

ޕްލޭނެއް

ލާއިންސާނީ

އެކުލަވާލުމާއި،

ޢަމަލުތައް

ވމަށް
ހުއްޓު ު

އެން.ޕީ.އެމްގެ

ކުރާ

މަސައްކަތް

ޓކޯލް އޮން ދަ
ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުމާއި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮ ޮ

ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ކަނަތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން

ހޯދުމެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދަ ޕްރިވެންޝަން
އޮފް ޓޯޗަރގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.

ހއުމަން ރައިޓްސް
 .6ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާއި ރައުލް ވޮލަންބާރގް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ި

އެންޑް ހިޔުމެނިޓޭރިއަން ލޯ )އާރ.ޑަބްލިއު.އައި( އާ ގުޅިގެން  2009ފެބްރުއަރީ  5-1އަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ އަދި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި
ކަންކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ،އާރ.ޑަބްލިއު.އައި .ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މރ.

ކްރިސް ސިޑޯޓީ އާއި މރ .ވަސޫޕިއްލެއި އެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް

އއި މިސް އެމިލީ ސަލްފޯސް
ދެއްވުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ މރ .ޖޭސަން ނައުމް ާ
އެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި

މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް

 8.2ބޭއްވުނު ޕަބްލިކް ފޯރަމްތައް
 8.2.1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕަބްލިކް ފޯރަމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއަޓާއި ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން

ނ
ޕަބްލިކް ފޯރަމެއް  15އޯގަސްޓް  2008ގައި ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި ހަވީރު  4:30އި ް

 5:30އަށް ބޭއްވުނެވެ .މިޕަބްލިކް ފޯރަމްގެ މަޢުޟޫއަކީ 'ވޯޓިންގ އޮބްޒަވޭޝަން އެންޑް ވޯޓިންގް
ރައިޓްސް' އެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި ވޯޓުލުން އޮބްޒަރވް ކުރުމާ

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވީ ކޮމަންވެލްތްގެ ކަމާބެހޭ ދެމާހިރުން

ކަމަށްވާ ޑރ .ޑޭވިޑް ވޯޑް އާއި ޑރ .ޕައިކިއަސޮތީ ސަރަވަނަމުއްތު އެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މީޑިޔާއަށާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މިބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުނެވެ.
ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޒިންމާއާއި ދައުރު ވަރަށް

ބޮޑުކަމަށާއި އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އުފެދެންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަކީ މިނިވަން
މުސްތަޤިއްލު ފަރާތްތަކަށް ހެދުމުގައި އަމިއް ަ
ލ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް މުހިންމުކަން

ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ހާމަ ކުރައްވަމުން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު

ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒާހިދު ވިދާޅުވީ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން

އަދާ ކުރާނެ ދައުރަކީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވޭތޯ
ބެލުމާއި،

ޓކައި ކުރާ އިންތިޒާމުތަކަކީ މިފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްވާނެ ފަދަ
އަދި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ަ

އިންތިޒާމްތަކެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން
ހރިހާ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފައިވާކަން
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ު

ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ފޯރަމެކެވެ.
" 8.2.2އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢަދުލު އިންޞާފު" ގެ ޕަބްލިކް ފޯރަމް

"އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢަދުލުއިންސާފު" ގެނަމުގައި  19ޖެނުއަރީ  2009ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
މގައި މަޢްލޫމާތު ދެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ފޯރަމެއް ސްޓެލްކޯ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިފޯރަ ް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭސިއާ ގެ ޕްރޮފެސަރ އޮފް ލޯ ޑރ .ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބާރީ އެވެ .މި

ބައްދަލުވުމުގައި ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ ސެޝަނެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 8.3ކޮމިޝަންގެ ނިއުސް ލެޓަރ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން "ޙައްޤު" މިނަމުގައި

ނިއުސްލެޓަރ އެއް ކޮންމެ  3މަހުން އެއްފަހަރު ނެރުމަށް  2008ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޝަނުން
ނިންމާފައެވެ .މިގޮތުން "ޙައްޤު"ގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު ނެރެފައިވަނީ  11އޯގަސްޓް  2008ގައެވެ.

ލންތެރިކުރުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި
މިނިއުސްލެޓަރގެ މަޤްޞަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭ ު

އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .މި ނިއުސްލެޓަރ ރާއްޖޭގެ އެކި

ކަންކޮޅުތަކަށް ދަނީ ހިލޭ ބަހަމުންނެވެ .ދެވަނަ ޢަދަދު ނެރެވިފައިވަނީ  20ޑިސެމްބަރ  2008ގައި
ކޮމިޝަންގެ  5ވަނައަހަރީދުވަހާއި އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރަށް  60އަހަރު ފުރުން

ގއި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައެވެ.
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ަ

 8.4ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން" ،ހިއުމަން ރައިޓްސް އަރޓް ކޮމްޕެޓިޝަން" ގެ ނަމުގައި
ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް އޮކްޓޯބަރ މަހު ބޭއްވުނެވެ 3 .ޢުމުރު ފުރައަކަށް ) 13އަހަރުން ދަށް16 ،

އަހަރުން ދަށް 19 ،އަހަރުން ދަށް( ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މިކުރެހުމުގެ މުބާރާތަށް  23ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ

 646ކުރެހުން ހުށަހެޅިއެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރުން ހޮވާލެވިފައިވާ  5މާއްދާއެއް
ވަނީ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ތީމްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައެވެ .މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މި ފަންނުގައި ފުންނާބު އުސް  6ފަނޑިޔާރުންނެވެ .މި މުބާރާތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން

އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  20ޑިސެމްބަރ 2008

ގައި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައެވެ .ވަނަތަކަށް ހޮވިފައިވާ ކުރެހުންތައް
މިޖަލްސާގައި ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ  2009ވަނައަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި ވަނީ

ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.

 8.5ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
 .1ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބޭންގކޮކްގައި 23 ،ފެބްރުއަރީ  2008ގައި ބޭއްވުނު "ފަސްޓް
ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އެންޑް ވަރކްޝޮޕް އޮފް އޭޝިއަން އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކް އޮން

ނޭޝަނަލް ހިއުމަންރައިޓްސް އި ް
ނސްޓިޓިއުޝަންސް" ) (ANNIގައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު
ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .2އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި 15 ،އޭޕްރިލް  2008އިން  23އޭޕްރިލް  2008އަށް ބޭއްވުނު
" 12ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ޓީޗިންގ ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ"

ލ އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު
ގައި ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަ ް
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .3ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާ ގައި 5 ،މެއި  2008އިން  9މެއި  2008އަށް ބޭއްވުނު "ކޯސް
އޮން މޮނިޓަރިންގ އިކޮނޮމިކް ،ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް" ގައި ކޮމިޝަންގެ
ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .4އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި 22 ،މެއި  2008އިން  25މެއި  2008އަށް ބޭއްވުނު

"ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ދި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ކޮންކްލޫޑިންގ

އޮބްޒަރވޭޝަންސް އޮފް ދަ ސީޑޯ" ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު އަންވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .5ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއަލް ގައި 8 ،ޖޫން  2008އިން  29ޖޫން  2008އަށް ބޭއްވުނު29" ،
ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް" ) (IHRTPގައި
ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ލއި  2008އިން  31ޖުލައި  2008އަށް
 .6މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަމްޕޫރުގައި 28 ،ޖު ަ
ބޭއްވުނު "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް"

ގެ  13ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމާއި
މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ނަޞީރު ޔޫސުފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .7ފިލިޕީންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި ،ސްޓަޑީ ވިޒިޓްގައި ،ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމާއި ،ޑިރެކްޓަރ ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދާއި،

އމީނާއި ،ކޯޑިނޭޓަރ ،އެޓޮލް
ޑިރެކްޓަރ ،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަ

އެންޑް އައިލެންޑް ނެޓްވަރކް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޛަހީނާއި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްމުޙްސިން އާއި މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް

އންވަރު 19 ،އޮކްޓޯބަރ  2008އިން  27އޮކްޓޯބަރ  2008އަށް ފިލިޕީންސްގެ
އަޙްމަދު ަ

ވެރިރަށް މެނީލާއަށް ވަޑައިގަތެވެ .މިދަތުރުގައި ފިލިޕީންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ
އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .އަދި އެގައުމުގެ

މަރިކީނާ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރުން

ޒޔާރަތް
ފިލިޕީންސްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށްފުށުގެ ދެ ގޮތްޕަކަށް ި
ކުރެވުނެވެ.

 .8ކެންޔާގެ ވެރިރަށް ނައިރޯބީގައި  21އޮކްޓޯބަރ  2008އިން  24އޮކްޓޯބަރ  2008އަށް
ބޭއްވުނު " 9ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް
އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް ދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖަސްޓިސް" ގައި ކޮމިޝަންގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމާއި ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު

ޝަފާޛު ވަޖީހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މި ފޯރަމްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުގެ
ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި ،އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

ސަލީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ،އައު ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ޤައުމު ހިންގުމުގެ
ނިޒާމަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،އަދި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން މިހާރު

ވއި ސަލީމް
އުފެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ،މައުލޫމާތު ދެއް ަ

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

 .9ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގައި 10 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން  12ނޮވެމްބަރ 2008
އަށް ބޭއްވުނު "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް މައިގްރަންޓް

ވަރކަރސް އިން އަ މަލްޓިކަލްޗަރަލް ސޮސައިޓީ" ގައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަ ެ
ތވެ.

 .10އިންޑިއާގެ ވިސަކަޕަޓްނަމްގައި  19ނޮވެމްބަރ  2008އިން  26ނޮވެމްބަރ  2008އަށް
ބޭއްވުނު

"13

ވަނަ

ސައުތު

އޭޝިއާ

ޓީޗިންގ

ސެޝަން

އޮން

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ" ގައި ކޮމިޝަންގެ ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަޢުފާ އަޙްމަދު

ސަޢީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

 .11ނޭ ާ
ޕލްގެ ވެރިރަށް ކަޓުމަންޑޫ ގައި  30ނޮވެމްބަރ  2008އިން  1ޑިސެމްބަރ  2008އަށް
ބޭއްވުނު "ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން މީޓިންގ އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް" ގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛުރާ އަޙްމަދާއި ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަޢުފާ އަޙްމަދު

ވރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ސަޢީދު ބައި ެ

 .12ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންގކޮކްގައި 24 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން  3ޑިސެމްބަރ 2008
އަށް

ބޭއްވުނު

"ރީޖަނަލް

ޓްރެއިނިންގ

ޕްރޮގްރާމް

އިން

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ފޮރ

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ފްރޮމް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ދި

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް" ގައި ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު
ޔޫސުފާއި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ވަޙީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 .13ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި 12 ،ޑިސެމްބަރ  2008ދުވަހު އދ .ގެ އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރަށް  60އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ނ "ކޮމިޓީ އޮފް ދަ
 .14ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި 26 ،ޖަނަވަރީ  2009ދުވަހު ބޭއްވު ު
ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" ގެ  50ވަނަ ސެޝަންގައި

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .9ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ބެލި މައްސަލަތައް
 9.1ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް
 2008ވަނައަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް  705މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  421މައްސަލަ
ބަލައި ނިންމާ ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ .އަދި މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ  284މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް
ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ .ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތާއި ޢަދަދާއި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަތަކުގެ

ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
#

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ޖުމްލަ

ބަލަމުންގެންދާ

ނިންމުނު

1

ވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

167

54

113

2

އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ޝަކުވާ

88

33

55

3

ޖަލާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ

85

42

43

4

އަނިޔާ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

75

50

25

5

ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

72

22

50

6

ބަންދު ކުރުމާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

58

24

34

7

ތަޢުލީމާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

36

18

18

8

ސުނާމީ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

30

16

14

9

އެހެނިހެން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

21

6

15

10

ތަޙްޤީޤު ލަސްވުމާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

18

4

14

11

ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

12

3

9

12

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

11

2

9

13

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

11

3

8

14

އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ

10

1

9

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

56

15

މާރާމާރީއާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ

6

5

1

16

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަކުވާ

3

1

2

17

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ އާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ

2

0

2

705

284

421

މުޅި ޖުމްލަ

 9.2ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި

އެމައްސަލަތައް ނިންމިގޮތުގެ ޚުލާޞާ

 2008ވަނައަހަރު ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް މައްސަލަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެ މައްސަލަތައް

ހިނގާދިޔަގޮތާއި އެ މައްސަލަތަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ،މި ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތައް ބެލުމުން ލިބުނު
ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

.01

2008

މެއި

25

ވަނަދުވަހު

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ،އޭނާގެ ބޭބެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ-:

ދަށަށް

ގެންދެވުނު

މީހަކަށް

މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެވިފައެވެ.
ލހުންނާއި ،އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ މީހާއާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން
މިތަޙްޤީޤުގައި ފު ު

ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެވި ،ވީޑިއޯއާއި ،ފޮޓޯ އަދި ޑޮކްޓަރީ ލިޔުންތައްވަނީ ބޭނުން

ކުރެވިފައެވެ .މިތަޙްޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުން އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

ދަށުގައި ހުރެ ނުކިޔަމަންތެރި ވެފައިވާކަމާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައިން ބައެއް ތަންތަން
ފއިވާ ކަމާއި އަދި ތަޙްޤީޤުގައި އޭނާ ކޮމިޝަނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
މަށައިގެން ގޮސް ަ

ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،ފުލުހުންގެ އިހްމާލުން ދަތްޕިލަ ހަލާކުވުމުގެ ތުހުމަތު އަޅުވަން މަސައްކަތް
ވސް މިތަޙްޤީޤުން ދަތްޕިލައަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ ޖަލުގޮޅީގައި އޭނާ
ކޮށްފައިވާކަމާއި ނަމަ ެ

ހުރުމުގައި އޭނާ ފިޓްޖެހިގެން ގޮޅިއަށް ވެއްޓުނު ވަގުތު ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން އަނގަޔަށް

ލެއްވި ބުރުހެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއްކަމާއި މަށައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަންތަނަކި
ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ކަން އެނގިފައިވެއެވެ.

.02

އތޮޅު އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ،ޤަވާޢިދާ
ަ

ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ-:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

57

މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަން ހިނގާފައިވާގޮތާއި އެ
މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ބަލައި ހޯދުނެވެ .އެގޮތުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި،

މަސްއޫލު

ފަރާތްތަކުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

މައްސަލައިގައި

ހޯދުނެވެ.

އޭނާ

ވަޒީފާއިން

މިމައްސަލައިގެ

މުވައްކިލުގެ

އިތުރުން

ޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށް

ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ނޫންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ

ކުރެވުނު

މުޢާމަލާތުތަކުންނާއި

ލިބުނު

މަޢުލޫމާތުގެ

އެމައްސަލައިގައި

އަލީގައި

ކަންހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން އެނގުނެވެ .އެމީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

ޤަވާޢިދުން ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް އެކަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި މި ކަމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަރަށް

ފުރިހަމަ

އެއްބާރުލުމެއް

ލިބުނެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ

ގޮތުން

ދިވެހި

ސިވިލް

ސަރވިސް

މެދުވެރިކުރައްވައި އޭނާގެ ވަޒީފާ އަލުން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގައި ދެންނެވުނެވެ.
.03

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއިން އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ބޭސް ފަރުވާ ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ-:

ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް.އިން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތައް ހޯދިފައިވެއެވެ.
ރޝަނެއް ކުރަން
މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ދަތްޕިލާގެ ކަށިގަނޑެއްގެ އޮޕަ ޭ
ޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ

ދެއްވާ ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ލުއި ކާނާ
ކެއުމަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިމައްސަލާގައި އޭނާ އެދިފައިވާ
ކށާއި މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއި
ކަންތައްތަ ަ

އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭން ބޭރުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ވީ
އ ދެއްވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް
އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަވަ ި
އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގައި އެދިފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބޭސް ފަރުވާކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ

ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަން އޭނާއަށާއި އޭނާ ެ
ގ ޢާއިލާއަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއިން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު

ދެއްވާފައި ވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ބޭސް ފަރުވާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ކަމަށްވާތީ ،ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާނެ ދުވަހެއް

ރހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއަށް
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ި

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެންގެވުމުން އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް

ހަމަޖެހުނެވެ.
.04

ރަށު އޮފީހުގައި ހުސްވެފައިވާ ކަތީބުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ

ފަހުކޮޅުން

މަޤާމް

ފެށިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ-:

ލަސްވާތީ

ހަމަނުޖެހި

އެކަން

އަވަސްކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ހދުމަށްޓަކައި
މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،މިކަން ލަސްވާ ސަބަބު ޯ
މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު 15

އޮކްޓޯބަރ  2008ގައި ލިބުނެވެ .މިގޮތުން  16އޮކްޓޯބަރ  2008ގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ

ހަމަޖެހޭނެކަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ ،އެކަން

އޭނާއަށް އެންގުނެވެ .މިކަންހަމަނުޖެހި އެހާދިގުލައިގެން ދިޔައިރުވެސް ،ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން

އެވަޒީފާ

އަވަސްކުރުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްފައި

ނުވާއިރު،

މިކޮމިޝަނުން

ފޮނުވިސިޓީއާއި ގުޅިގެން އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.

.05

ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހަކު އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމުން

ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެކަންތައް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ-:

ޅމާއި ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުންވަނީ ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދުގެ
މި މައްސަލަ ހުށަހެ ު
ކޮޕީއެއް ހޯދާފައެވެ .އަދި މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހާ މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް އޭނާއަށް ހާޒިރުވެވިފައި ނުވަނީ ދަރިއަކު

ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހުމުންނެވެ .ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެވުމަށް މިއީ

ޤބޫލު ޢުޛުރެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި މައްސަލަ ބައްލަވައި
މަ ު

ދެއްވައި ،އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅު އަންގަވައި ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކމިޝަނުންވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި މި ޮ

މިގޮތުން މި މައްސަލަ އެމިނިސްޓްރީން ބެއްލެވުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީ އޭނާއަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
.06

ދންޏެއް އެހެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ޯ
ދަނިކޮށް ފަޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ފައި ރަނގަޅުވެ ،އަމިއްލައަށް
އުޅެވޭވަރުވަންދެން

ޙުކުމް

ލަސްކޮށްދިނުން

ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަ ަ
ލ- :

ނުވަތަ

އެފަދަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެހެން

ލުއި

ގޮތެއް

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުންވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް އިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ،އޭނާގެ

އޮފަރޭޝަނަށްފަހު އޭނާގެ ޙާލުދުށުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް އޭނާ އާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.
މިގޮތުން ސާފުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުން އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކީ އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން،

ނ ދިރިއުޅުމަށް
އަޅާލާނެ ގާތް މީހަކު ނެތި ވަކި ރަށެއްގައި އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަމު ް
ނުހަނު ދަތިވާނެވަރުގެ އަނިޔާއެއްކަމުން މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަރުވާލުމުގެ

ޙުކުމް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުންފަދަ ޤާނޫނީގޮތުން ދެވެން އޮތް ލުޔެއް ދެއްވުމަށް
މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ،އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

އަދި

އެމިނިސްޓްރީއިން

މި

އޭނާގެ

މައްސަލައިގައި

މެޑިކަލް

ލިޔުންތަކަށް

ބަލައި،

އެއްއަހަރުވަންދެން ކްރަޗަސްގެ އެހީގައި ހިނގާ އުޅުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދެއްވާފައިވާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެއް އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ގޭބަންދަށް
ބަދަލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި މިމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދެއްވައިފިނަމަ ،އެގޮތުގެ

މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެފަރާތުންވަނީ

މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.
.07

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ ބަންދުގައި ނުޙައްޤުން މީހަކު
ބަހައްޓާފައިވާ

އެކަމާ

ކަމަށްބުނެ

ގުޅިގެން

ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ-:

އޭނާއަށް

ލިބިފައިވާ

ގެއްލުމުގެ

ބަދަލު

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ސާފުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުން ،އޭނާ ބަންދުގައި
ބަހައްޓައިގެން ގއ .ނިލަންދޫ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން
އޮފް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޕެނިޓެންޝަރީ

އެންޑް

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސްގައި

އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ  2008ޖަނަވަރީ  16ން ފެށިގެން  2008ޖަނަވަރީ  22ވަނަ ދުވަހާ

ހަމައަށް އޭނާ އެޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނަމަވެސް ކޯޓަށް

ހާޒިރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި އޭނާ

ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ހުރުމަކީ ނުޙައްޤުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި

ނޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް
އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބެ ް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

ޕެނިޓެންޝަރީ

އެންޑް

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސް

އާއެކު

މިކޮމިޝަނުން

ވަނީ

ވާހަކަދައްކާފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން މި ބަދަލަކީ އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭނެ
އެއްޗެއްކަމަށް

އެފަރާތުން

ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި

މިބަދަލު

ދެއްވުމުގެ

މަސައްކަތް

ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދަވާކަމަށް އެފަރާތުންވަނީ މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން މި މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާކަމަށާއި އެކަންތައް ކުރަމުންދާގޮތް
މިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާނޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

.08

 1މެއި  2008ގައި މުސްކުޅިކުރެއްވި މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ-:

ދ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން
 2000ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ގދ .ތިނަ ޫ

ދިޔަ މީހަކު  1މެއި  2008ގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ޚިދުމަތުގެ
މޝަނުން
މުއްދަތަށް ބަލާފައިވަނީ އެންމެ  3އަހަރުކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މިމައްސަލަ ކޮ ި

ވަނީ ބަލާފައެވެ .މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި،
ގދ.

ތިނަދޫ

ރީޖަނަލް

ހޮސްޕިޓަލާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހާއެކު

ކުރެވުނު

މަސައްކަތުން އޭނާ ވަގުތީގޮ ު
ތން ޚިދުމަތްކުރެއްވި  5އަހަރު ދުވަސް ހިމަނައިގެން އޭނާ

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުއްދަތު ބަލާ ގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ
ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
.09

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީއެއް ވަކިމުއްދަތެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް
ކުރެއްވި މައްސަލަ-:

ގއި ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ
ކ .މާފުށީ ޖަލު ަ

މީހަކަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްވެސް އެންގުމަކާއި ނުލައި ،ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ވަޒީފާއިން
ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު ،އޭނާ
އާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއްގެ
ބޭނުން ހިފުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާތީއާއި ،އޭނާއާމެދު އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ޢާއްމު

ގޮތެއްގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބަދަލުގައި ޚާއްޞަ

ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވާތީއާއި އަދި އޭނާއާމެދު އަޅަން ނިންމި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ ތަފްޞީލް
އޭނާއަށް އަންގާފައި ނުވާތީ ،އޭނާއާމެދު ޑީޕީއާރްއެސް އިން އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ

ކުށަކާ ނުލައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުން އޭނާއާމެދު ނުޙައްޤުން އެޅި މި އިޞްލާޙީ
ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާތީ ނުޙައްގުން
އޭނާއާމެދު އަޅާފައި މިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު އޭނާއަށް ޙައްޤު ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އެކަން ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް އަށް

އެންގުނެވެ.
.10

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހަކު ބަންދު ފައިސާ ނުދީ މާލޭ
ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމާއި އޭނާގެ ބައެއް ތަކެތި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ-:
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

61

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު

 26އޭޕްރީލް  2004އިން ފެށިގެން  20ޖޫން  2006އާ ހަމައަށް މާލެއިން ބޭރަށް

ނުދެވޭގޮތަށް މާލޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާތީ އެދުވަސްތަކަށްވާ ބަންދު ފައިސާ އާއި އޭނާ

ބަންދުކުރިއިރު

އޭނާގެ

ބައެއް

ލިޔެކިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އިން

ހިފެހެއްޓެވުމަށްފަހު ،އެ ސަރވިސްގެ އިހުމާލުން އެ ލިޔުންތައް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ،އޭނާ
ހުށަހަޅާފައިވާ މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލިއެވެ .މިމައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން  3މެއި  2004އިން  20ޖޫން  2006އަށް އޭނާ

ހުރީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދެއްގައި ނޫންކަމަށް އެ ސަރވިސްއިން ދެކޭ
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގައި އޭނާ ހުރީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

ބަންދެއްގައި ކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމަވައިފިނަމަ ،ޤަވާޢިދުން އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ

އދި މިފައިސާ ދިނުމާބެހޭ
ފައިސާ އެ ސަރވިސް އިން ދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެަ .
ޤަވާޢިދު ހެދިފައިވަނީ ރާއްޖެތެރެއިން ބަންދުކޮށްގެން މާލެ ގެންނަ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އޭނާ
ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓުން ކަމަށް ވެފައި ،މިއީ މާލޭގައި
އުޅެނިކޮށް ކުރެވުނު ބަންދެއްކަމަށް އެ ސަރވިސް އިން ޤަބޫލު ކުރައްވާތީ ،އެ ފައިސާ އޭނާ
އަށް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެ ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ

ޕާސްޕޯޓާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީޑީސީ އަދި ލައިބީރިޔާ ސަރުކާރުން އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ސީޑީސީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިހްމާލުން ގެއްލިފައިވާތީ މި ތަކެތި ގެއްލުމުން
އަލުން ހަދައިދިނުމަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާގެ އިތުރުން ،މި ތަކެތި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުވެސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން އޭނާއަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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ކށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭތީ
މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަ ަ

ހުށަހެޅި މައްސަލަ-:

މިމައްސަލަ ބެލިއިރު އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި

ރވުނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް އިން އިހުމާލު ވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކު ެ
މިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވި އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ އޭނާ އަށް ދިނުމަށް އެ

ގއިރު ،އޭނާ ހުރީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމި މިނިވަންވެފައި
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކޮމިޝަނުން އެން ި
ކަމުން ،އޭނާ އަށް ބޭސްފަރުވާ ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ
ށ ފެންނަ ކަމުގައި
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނަ ް
އަންގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވުނެވެ.
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ކށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި
ލޯފަން މީހުންނަށް ދޭ ޢިނާޔަތް އިތުރު ޮ
މައްސަލަ-:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ލޯފަން މީހުންނަށް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާ  500.00ރުފިޔާއަކީ މިއަދުގެ ދިރިއުޅުމުގެ
ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއް ނޫންކަމަށް ވާތީ މި ޢިނާޔަތް އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި
ނ ވަނީ
އެހީތެރިވެދިނުން އެދި މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނު ް
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާކަމަށްވާ ނޭޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އާއެކު 2009
ޖަނަވަރީ  4ވަނަދުވަހު ،މިކޮމިޝަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ލޯފަން
މީހުން ފަދަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ
ޚރަދުތަކާ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ
ޢިނާޔަތްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވައި ،އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ަ
އެހީއެއް ދިނުމަށާއި މިކަންތައް ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމަށް
ދެންނެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމަކީ އެއޮތޯރިޓީން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޢިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުޅި
ރާއް ެ
ޖ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރވޭއެއް ކުރުމަށް ވިސްނަވަމުން ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތުންވަނީ
މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލޯފަން މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ

ޢިނާޔަތް ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން 500.00ރ .އިން 1500.00ރ .އަށް އިތުރުކުރެއްވިކަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ޓްރެޜަރީން ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ .އަދި

މިކަމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އައިސްފައިވާ
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް އެފަރާތުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .އަދި

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި ލޯފަންމީހުން ފަދައިން ޚާއްޞައެހީއަށް
ށ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް މިފަދަ ޢިނާޔަތެއް ހަމަޖައްސެވުމަ ް

ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
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ގައިދީއަކަށް އަނިޔާކޮށް ކޮނޑު ކަށިގަނޑު ބިންދާލި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ-:
މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކު އޭނާގެ ގޮޅީގައި ހުއްޓާ ،ރޫޓިން ޗެކިންގައި
ރޭނގަޑުގެ ވަގުތެއްގައި ގޮޅިތަކާ މީހުން ޗެކް ކުރަން ދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ

އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް( ގެ އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް
)އީ.އެސް.ޖީ( ގެ މީހުން ޗެކްކޮށް ނިމިގެން ގޮޅިން ނުކުންނަނިކޮށް މީނާ ގޮޅިތެރޭގައި

އަޑުގަދަކޮށް ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ބުނެ ،ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެ
އަނިޔާކޮށް ކޮނޑު ކަށިގަނޑު ބިންދާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ
ތަޙްޤީގުކޮށްފައެވެ .އަދި މިތަޙްޤީގުން ފެނުނު ހެކިތަކުން މީނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގައި
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

63

އީ.އެސް.ޖީ .އިން  5މީހަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމާއި އަދި މިކަމުގައި އޭނާގެ ކޮނޑު ކަށިގަނޑު
ބިނދުމާއި ،އަދި ކަންފަތުން ބައެއް ހަލާކުވެފައިވަނި އޭނާ ގޮޅިން ނެރުނު މީހުންގެ އިހްމާލުން

ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ މިކަމުގައި ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ޖަލުބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން
ޒިންމާނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

 9.3ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
 9.3.1ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާހް އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ދަޢުވާ

– ޙުސައިން ޞަލާޙުގެ މަރާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރި ތަޙްޤީޤްތަކުން ޙުސައިން ޞަލާޙާ މެދު
މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ފުލުހުންގެ ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާހުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ ޖާގަ އޮތް
ކަމަށް ބަލައި ،މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޖަނަވަރީ  2008ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .މި މައްސަލަ މިހާރު ޖިނާއީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ.
 9.3.2މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ

– ބަންދުގައި ހުއްޓާ މަރުވި މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސާރވިސްގެ އިހްމާލެއް ވާކަމަށް ބެލެވޭތީ މިކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މަދަނީ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،މަދަނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމް
އިސްތިޢުނާފްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އޭޕްރިލް  2008ގައި ހައި ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭއްވުމަށް ފަހު ،މައްސަލައިގައި ވަކި
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން  7އޯގަސްޓް  2008ދުވަހު ޤާނޫނު އަސާސީ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .މިހެން

ކަމުން ،މިހާރު މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  146ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ނހިރި ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުން ކަމަށް ވާތީ،
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮ ަ

ހައި ކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ވަނީ އަލުން ބާއްވަން ޖެހިފައެވެ .ނަމަވެސް ހައިކޯޓުން
މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.
----------------------------
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 .10މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށްގެން މީހުން ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް  2008ވަނައަހަރު
ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތައް
މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށްގެން މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާ  8ތަނަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަނުން މިތަންތަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެތަންތަނުގައި އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ގޮތް ބަލައި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅު ކުރަން
ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާ ތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ .އަދި މިހުށަހެޅުންތަކާ

ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 10.1މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ
 10.2މާލެއަތޮޅު މާފުށީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒު
 10.3މާލޭ ޖަލު
 10.4މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
 10.5މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒު
 10.6ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ހަތިފުށީ ޖަލު
 10.7މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ޖަލު
 10.8ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

 10.1މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  6މާޗް  2008ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަ ް
ނ

ސެންޓަރުގައި

ފަރުވާ

ހޯދަމުންދާ

ފަރާތްތަކަށްދެވޭ

ޚިދުމަތުގެ

ފެންވަރު

ދެނެގަތުމަށާއި

ތަނުގެ

އދި އެމީހުންނާމެދު އަޅާލެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ .މިއީ
ސާފުތާހިރުކަން ަ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތެވެ .އަދި މި

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޒިޔާރަތަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަމަށް

މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅުންތައް :

 .1ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ފަރުވާގެ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި މިކަމުގައި ބޭރުގެ މާހިރެއްގެ ލަފާ

ބޭނުންކުރުން .މިގޮތުން ކޮންމެ ކްލައިންޓަކީވެސް ތަފާތު ޙާލަތްތަކެއް ދިމާވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް

ދެކި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކަށައެޅުމުގައި އެކްލައިންޓަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ
ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތާއި އެމީހެއްގެ ނަފްސާނީ އަދި
ޖިސްމާނީ ޞިއްޙަތާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ބެލުން.

 .2ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ފަރުވާގެ ބާވަތްތަކުގައި ކްލައިންޓުންގެ ރޫޙާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
އޅުން .މިގޮތުން "ކޮގްނިޓިވް ބިހޭވިއަރަލް ތެރަޕީ" )މީހާގެ ޚިޔާލާއި
ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރު ެ

ފިކުރާއި ވިސްނުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ފަރުވާއެއް(" ،އެކްޒިސްޓެންޝަލް ތެރަޕީ"
ތލުމަށް ބާރުއަޅާދޭ ފަރުވާއެއް(" ،ގެސްޓޯލްޓް
)ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަ ު

ތެރަޕީ" )މީހާ ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ބާރުއަޅާ ފަރުވާއެއް( ފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ބޭނުން

ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުން.

 .3ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ކޮންމެ ފަރުވާއެއްގައިވެސް ކްލައިންޓުން ދީނީ ކަންކަމަށްދޭ އަހައްމިއްޔަތު

އިތުރުކުރުވުމަށް ބާރުއަޅާ ،އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް އެމީހުން

ހެދުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ދީނީ

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

 .4ސެންޓަރުގައި މި ވަގުތު އެއްވެސް ސައިކޭޓްރިސްޓަކު ނެތުމާއެކު ތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ

ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ފެންވަރު
ރަގަޅު ސައިކޭޓްރިސްޓުން ބޭތިއްބުން.

 .5ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ
ރަނގަޅު ތަމްރީނުދީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން .އަދި އެޑިކްޝަން

ތެރަޕީ ފަދަ މި ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ފެންވަރު ރަނގަޅު ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކޮށް ތަނުން

ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

 .6ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުން.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަނުގެ އެކޮމޮޑޭޝަނާއި ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދަށްކަމަށާއި ތަނުގެ ކަރަންޓުގެ
ނިޒާމް

ފާހަގަކުރެވިފައި

ރަނގަޅުނޫންކަމަށް

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.

ވުމާއެކު،

މި

ކަންތައްތައް

ތަނުގައި ފެންވަރަން ބޭނުންކުރާ ފެނުގައި ހުންނަ ރަތް ކުލައިގެ ފަނިތަކުގެ މައްސަލަ
ޙައްލުކޮށް އެ ފެނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ހެދުން .އަދި ފެން

ލޮނުވެފައިވާތީ

މަރުކަޒަށް

ޚާއްޞަކޮށްގެން

ފެންޕްލާންޓެއް

ޤާއިމުކުރުން

ނުވަތަ

ރަށުގައި ފެންޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނަމަ މަރުކަޒަށްވެސް އެޕްލާންޓުން ފެން

ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން އަދި އެތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނޭ ބޭހާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ޤަވާޢިދުން ލިބެން ހުންނަ
ތަނަކަށް އެތަން ހެދުން.

ތަނުގައި ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާނެ ބަލި

މީހުން ކަމަށްވުމާއެކު މަދުވެގެން  2ޑޮކްޓަރުން އަބަދުވެސް ތަނުގައި ބެއިތިއްބުން.
މިގޮތުން ޢާއްމު ބަލިތަކަށް ވަކި ޑޮކްޓަރެއް ހުރުމާއެކު މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު

ލިބިފައިހުރި ޚާއްޞަ އެއް ޑޮކްޓަރު ހޯދުން .އަދި ތަނުގައި ހުރި ސިކް ރޫމްގައި ހުރި

އެނދުގެ ޢަދަދު އިތުރުކޮށް މަދުވެގެން  10އެނދު ބެހެއްޓުމާއި އެތަނުގައި މުހިންމު
ބައެއް ޓެސްޓުތައް ހެދޭނެފަދަ ލެބޯރެޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.

 .7ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން .މި ގޮތުން މަދިރި ނައްތާލާނެ ރަނގަޅު
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ އެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި،

މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރެވެން ހުރި

ކަންތައްތައް )މަދިރި އާލާވާނެފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ނައްތާލުންފަދަ ކަންތައް( ކުރުން.

 .8ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގޮވައިގެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި
މާލެއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭއިރު އެތަނުގައި އޮންނަ ދޯނީގެ އިތުރުން ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ލިބޭނެގޮތް

ހަމަޖެއްސުން.

 .9ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އެކަމަޑޭޝަން ވަކިކުރުމުގެ
އިތުރުން އެ ކުދިންނަށްދެވޭ ޓްރީންޓްމަންޓްސް ނުވަތަ ތެރަޕީވެސް ވަކިކުރުން .އަދި އެކުދިންގެ
އުމުރާއި ގުޅޭ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

 .10ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ފަރުވާއަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޭ ފަރުވާއެއްކަމުން ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއް
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އޮތުން މުހިންމުކަން .މިގޮތުން މިހާރު ހެދިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވީ

އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއަށް އަމަލީ ސިފައެއް ގެނައުން.

ގ ފަރުވާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތް ކިޔުން ހިމަނައި ،ސެންޓަރުގައި ހުރި
 .11ރެސިޑެންޓުން ެ
ލައިބްރަރީއަށް އިތުރަށް ފޮތް ހޯދުން.

 .12ސެންޓަރުގައި ހުރި ވޮކޭޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަކީ ފަންނުވެރި ބައަކަށް ހެދުން .އަދި ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެފަރާތްތައް އެނބުރި
މުޖްތަމަޢަށް އައުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ކަމެއްކަމުގައި މިކަންތައްތައް ހެދުން.

 .13މީގެ ކުރީ ފަހަރެއްގައި ރެސިޑެންޓުން ތައްޔާރުކޮށް މައުރަޒަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެއްޗަށް
ވީނުވީގޮތެއް

އެނގިފައިނުވާތީ

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 .14ސެންޓަރުގައި

ދުންފަތުގެ

ލކުރުމަކީ
އިސްތިޢުމާ ު

މީގެފަހުން

މިފަދަ

އިސްތިޢުމާލުކުރުން

އެޑިކްޓިވް

ނުވަތަ

ކަމެއް

މުޅިން

ދެވިހިފާފަދަ

ތަކުރާރުނުވާނެފަދަ

މަނާކުރުން.

ޢަމަލަކަށްވާތީ

ކްލައިންޓުންނަށް ނުލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

އެހެނީ

އެފަދަ

ގޮތަކަށް

ދުންފަތުގެ

ފުރުޞަތެއް

 .15މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
މުވައްޒަފުންގެވެސް

ކޯޑް

އޮފް

އެތިކްސްއެއް

އޮތުމަކީ

މުހިއްމުކަމެއްކަމުން

މިހާރަށްވެސް ހަރުދަނާ އެތިކްސްތަކެއް ހެދި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިއުން.

މިހާރު ް
ނ

އކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މުސާރައަކާއި
 .16ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ެ
ޢިނާޔަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށްދީ ،މި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

 .17ސެންޓަރުގައި
ވަގުތުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި،

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

މުވައްޒަފުންނަށް
ކުޅިވަރު

)ޚާއްޞަކޮށް

ކުޅުންފަދަ

ކައުންސިލަރުން(

ކަންތައްތައް

ކުރެވޭނެ

ހުސް
ހަރުދަނާ

 .18ވަޔަލެންޓް ވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަރުވާއެއް ހޯދުން .މިގޮތުން ވަޔަލެންޓްވުމަކީ
އެމީހުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ

ފަރުވާގެ އެހީ ހޯދައި ދިނުން .މިގޮތަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އެމީހުން ސެންޓަރުން އަނބުރާ
ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ،ވިސްނައިދިނުން.

 .19ސެންޓަރުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން އަދި އެތަނުގެ ކަންތައް
އެއްވެސް ދަތިކަމަކާނުލައި ހިންގޭނެފަދަ އިންޓަރނަލް ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ ،ތަނަށް ކޮންމެހެން
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ތަން ހިންގަވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭނެގޮތް

ހަމަޖެއްސުން.
 .20ސެންޓަރުގެ

ތެރެއަށް

މުވައްޒަފުންވެސް

ވަންނަ

ތަނުގެ

ސްކްރީންކުރެވި ،ފާސްކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

އެތެރެއަށް

ވަނުމުގެ

ކުރިން

 .21މި ސެންޓަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަނެއްކަމުން ،އެ
މިތަނުގެ

މިނިސްޓްރީން

ޙާލަތު

ޤަވާޢިދުން

މޮނިޓަރކޮށް

ބަލައި،

ރަނގަޅު

ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ޤަވާޢިދުން އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުން.

ކުރަންޖެހޭ

 .22ސެންޓަރުގައި ހިންގޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމުމަށްފަހު މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނިކުންނަ
ކްލައިންޓުންނަށް ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭނެ

ސައިކޭޓްރިސްޓުން ތިބި ކްލިނިކެއް ފަދަ ތަނެއް ޤާއިމުކުރުން .އަދި ގްރޫޕް ތެރަޕީ ފަދަ އެކަކު
އެނެކަކުގެ މައްސަލަތައް ހާމަކޮށް ،އަޑުއަހާ ހިތްވަރުދޭނެފަދަ ފަރުވާއެއް އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ

ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ލން
 .23ރީއެންޓްރީ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރު ު
ސެންޓަރަށް

ދިނުން.

ސނެފަދަ
ހަމަޖެއް ޭ

އަދި

ޖާގަހުރި

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ޢިމާރާތެއް

ބައިވެރިވާ

ލިބޭނެގޮތް

ފަރާތްތަކުގެ

ހަމަޖައްސައިދީ

ކްލައިންޓުންނަށްވެސް މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން.

އެކަމޮޑޭޝަން
އަންހެން

ސންޓަރަށް ކުރި
މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން 8 ،މާޗް  2008ގައި މިކޮމިޝަނުން ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ެ
ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އޮތްގޮތާއި މިހާރު

އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމާމެދު ދެކޭގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް

ބިއުރޯގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓްގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ ބެހޭ އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 10.2ކ .މާފުށީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒަށް ކުރި

ޒިޔާރަތް

މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  11ޖޫން  2008ވީ ބުދަ ދުވަހުވަނީ ކ .މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީން އުގަންނައިދޭ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައެވެ .މިޒިޔާރަތުގެ މަޤުޞަދަކީ

އެމަރުކަޒުގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ،މިކޮމިޝަނުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި ރަނގަޅު

ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިހާރު ހުރިގޮތް ބެލުމެވެ.

ރލް  2004ވަނަ ދުވަހު ކ .މާފުށީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އުނގަންނައިދޭ
 1އޭޕް ީ

މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިހާރު ހުރިގޮތް:
 .1ވަރކްޝޮޕަށް އައު މެޝިނަރީޒް ހޯދާފައި ހުރިކަން.

 .2އައު ފަހާފޮށި ގެނެސްފައިވާކަން.

 .3މިހާރު ކޮމްޕިއުޓަރ ރޫމްގައި ވާ  11ކޮމްޕިއުޓަރު ހުރީ ރަނގަޅު ކޮންޑިޝަނެއްގައި ކަމަށާއި 1
ކޮމްޕިއުޓަރު މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ގެންދެވިފައިވާކަން.

 .4މަރުކަޒުގައި ތިބިކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް
ފުރިހަމައަށް އަދިވެސް ނުގެންދަވާކަން.

 .5ކެއުމުގެ ފެންވަރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުކަން އެހެންނަމަވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް
ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުދެވޭކަން.

 .6ޤަވާޢިދުން މެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ޗެކަޕް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް އަދިވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން.

 .7ޤަވާޢިދުން ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންގ ނުދެވޭކަމާއި މިވަގުތު މަރުކަޒުތެރޭގައި
އެއްވެސް ކައުންސެލަ ެ
ރއް ނެތްކަން.

ހުށަހެޅުންތައް:
 .1މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީންގެންވާ ފެނެއް ކަމަށް ނުވާތީ މަރުކަޒަށް

ރަނގަޅު ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން .މިގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައިވާ ފެންޕްލާންޓުން

މަރުކަޒަށް ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.

 .2މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުދިން ކެއުމަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާގެ ރޭޓުން މިހާރަށް
ބަލާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ރަގަޅު ކާނާ ނުދެވޭކަމަށްވާތީ ،މިކަން ބައްލަވައި ދަރިވަރުންގެ

ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ރަގަޅު ކާނާލިބޭނެ ފަދަގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން އަދި ކެއުމުގެ ފައިސާ

ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުން.

 .3ބަދިގޭގައި ދާޖަހާ ،ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް
އުނދުންތަކާއި ،ގޭސްފުޅިތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ވެންޓިލޭޝަން ހަރުކޮށް ދިނުން.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .4ދަރިވަރުން ފިލާވަޅު ހެދުމަށާއި ޓިވީ .ބެލުމަށާއި ،ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް އިށީނދެ ތިބުމަށް
ތަނެއް ހަދައި ދިނުން.

 .5ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގެން ނުކުންނަ
ދެވޭ

ދަރިވަރުންނަށް

ސެޓްފިކެޓަކަށް ހެދުން.

ސެޓްފިކެޓަކީ

މޯލްޑިވްސް

އެކްރެޑިޓޭޝަން

ބޯޑުން

ޤަބޫލްކުރާ

ކދިންނަކީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ދިމާވެފައިވާ ކުދިންނަށް ވާތީ
 .6މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ު
ކައުންސިލިންގގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކުދިންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ މުހިންމު
އކަމަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައި މިޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.
ކަމަކަށްވާތީ ެ

 .7މަސައްކަތާއި ތަމްރީނު އުނގަންނައިދޭ ވޯކްޝޮޕް ތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން.

 .8ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުކޮށް މި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ފަންނީ
މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

 .9މަރުކަޒުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން އަދި ތަނަށް ކޮންމެހެން

ރންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ތަން ހިންގަވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭނެގޮތް
ކު ަ

ހަމަޖެއްސުން.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 10.3މާލޭ ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
 08ޖުލައި  2008ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މާލޭ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރިއެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެޖަލު ހުޅުވިފަހުން ކުރި ފުރަތަމަ
ޒިޔާރަތެވެ.

މާލޭ ޖަލަކީ މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ،ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ،ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިނގަމުން އަންނަތަނެކެވެ .މި

ޖަލު ހަދާފައިވަނީ ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދާ ފިރިހެން ގައިދީންނާއި ކ.މާފުށި ޖަލުން ބޭސްފަރުވާއަށް

މާލެ ގެންނަ ގައިދީން ވަގުތީ ގޮތުން މާލޭގައި ބޭތިއްބުމަށެވެ .މާލޭ ޖަލު ހުޅުވުނީ  2008ޖެނުއަރީ 17

ގައެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް:
އކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖާގައިގެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގޮޅިތަކުގައި ގައިދީން
 .1އެގޮޅި ަ
ނުބޭތިއްބުން.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .2ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން.

 .3އަރުވާލުމަށް

ބަންދުނުކުރުން

ޙުކުމްކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް

މީހަކު

އެއްވެސް

ހާލެއްގައި

ޖަލުގައި

 .4ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިތިބި ގައިދީންގެ ކުށުގެ ބާވަތަކަށް ބަލައި ގައިދީން
ފަންތިކޮށް ގޮޅިތަކުގައި ބޭތިއްބުން.

 .5މި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްނަންބަރު ގޮޅީގައި ފާޚާނާއާއި ،ފެނުގެ ޚިދުމަތް
ފުރިހަމަކޮށްގެން މެނުވީ އެތަން ބޭނުންނުކުރުން.

ބސްފަރުވާގެ އެންމެހާ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް
ޭ
 .6ގައިދީންނަށް ބޭނުންވާ

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މިތަނުގައި އަބަދުވެސް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް

ހަމަޖެއްސުން.

" .7ޖަލު ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގައިދީން ގޮޅިންބޭރަށް ނެރެ ހިނގަން ފުރުޞަތު
ދިނުން.

" .8ޖަލު ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގައިދީންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފޯނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުން.

 .9ވާރެވެހޭ ދުވަސް ދުވަހު ޖަލުގެ ކޮރިޑޯއަށް އެޅިގެންދާ ފެން ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއަށް
ނުވަންނާނޭ ގޮތަށް މަރާމާތުކޮށް ގޮޅިތަކަށް ފެން ނުވިއްސާނޭގޮތް ހެދުން.

 .10ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާގެ ފާރުތައް ތިރިކޮށް ހާމައަށް ފެންނަން ހުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން

ހުއްދަކުރެވޭކަމަކަށް ނުވާތީއާއި މިގޮތަށް ހުރުމުގެ ސަބަ ު
ބން ދިމާވެދާނެ އަޚްލާޤީ އަދި

ސިއްޚީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފާޚާނާތަކުގެ ފާރުތައް
ށ މަރާމާތުކުރުން.
އުސްކޮށް ގޮޅިތެރެއަށް ވަސްނުވަންނާނޭ ގޮތަ ް

 .11ޖަލާއި ޖަލުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މަގުތައް ނުހިމެނޭގޮތުގެ މަތީން

އޅުމަށް ،މަސްޢޫލު އިދާރާތަކާ ވާހަކަ
ކުރިމަގުގައި ނައިޓްމާރކެޓް ބާއްވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑަ ެ

ދައްކާ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.

 .12ޖަލު ބޭރުން ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދާއި ވެހިކަލް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ދޮރާށްޓާއި ،އިދާރީ
ދޮރާށި ފެންނަގޮތަށް ކެމެރާ ހަރުކޮށް މޮނިޓަރކުރުން.

 .13ގޮޅިތަކުގައި ގައިދީން ބޭނުންކުރުމަށްދޭ ބާލީސް ،ބާލީސް އުރަ ،ގޮދަޑި ،ބެޑްޝީޓް ފަދަ
ތަކެއްޗަކީ ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ތަކެތި ކަމުގައިވުން.

 .14ޖަލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޓިނުން ހަދާފައިވާ ތަން މިހާރު އެހުރި ފެންވަރަށް ބަހައްޓައިގެން
އެތަން ބޭނުން ނުކުރުން.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަ ު
ޅކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 10.4މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2008ޖުލައި  10ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ،މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

ލ ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު
އަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .މާ ޭ
މަގުގައި ހުންނަ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ .މާލޭ
މީހުން

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ބޭތިއްބުމަށް

ތަފާތު

6

ހދިފައިވާއިރު
ެ

ގޮޅި

އެކި

މައްސަލަތަކުގައި

ބަންދުކުރެވިފައިތިބި  78މީހުން އެކި ގޮޅިތަކުގައި ތިބިކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އަދި
ކޮމިޝަނުގެ ޓީމް މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު  15މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެނެވުނެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކަންތައްތައް

ށ އެވަގުތު އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި،
ބެލެހެއްޓެވުމަ ް

އެތަނުގައި ބަންދު ކޮށްފައިތިބި މީހުންނާ ސުވާލުކޮށްގެންނާއި އަދި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެކިއެކި ގޮޅިތަކާއި
އެހެނިހެން ބައިތަކާއި  ،ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް :
.1

ތަނަކީ ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމާއި

.2

ތަނަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭމީހުން ތިބޭ ތަނަކަށް ވުމާއެކު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ

.3

ޒިންމާއުފުލޭވަރުގެ އިސްމީހަކު އަބަދުވެސް ތަނުގައި ބެހެއްޓުން.

.4

.5

ޢިމާރާތު ަ
ގއި މީހުން ބޭތިއްބުމުގައި ދިމާވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން.
އެއްވެސް މީހަކު ތަނުގައި ނުބޭތިއްބުން.

ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް ތަނުން ފިލައިގެން ނުދެވޭގޮތަށް ތަން

ހެދުން.

ތަނުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުކުރެވިފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ޑިއުޓީގައި

މީހުން ބޭތިއްބުމާއި ،މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީގެން އަބަދުވެސް ތިރީސް ދުވަހުގެ ރިކޯޑިން
ނެގޭގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

މުވައްޒަފުންނާއި ،އެކިބޭނުންތަކަށް

ވަދެނުކުތުމުގައި

އަންނަމީހުން ،ތަނަށް

.6

ތަނުގެ

.7

ތަނަށް ގެންނަމީހުންނަކީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެސް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވާތީ،

އަންގައިދޭ ކާޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު ހަމަޖެއްސުން.
އެފަދަ މީހުން ނިދުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ

ކާކުކަން

ކުނަލުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ އެހެން

ވަސީލަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގިނަމީހުން ފެންބުއިމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ނޫޑްލްސް ހުސްކުރި ތަށީގެ
.8

ބަދަލުގައި ،ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާފަދަ ތަށި ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނުރައްކާތެރި

ޙާދިސާއެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

ރނެ
ޢަމަލުކު ާ

ގޮތުގެ

ކޮންޓިންޖެންސީ

ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ތަނުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޕްލޭނެއް

.9

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ މީހުންގެ ޢުމުރާއި ކުށުގެ ބާވަތުން ގޮޅި ތަފާތު ކުރުމާއި ،އަމިއްލަ
ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް ވަކިތަނެއް ހެދުން.

 .10ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށް ޤުރުއާނާއި ފޮތް ކިޔޭނެގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 6 .11ނަމްބަރު ގޮޅީގެ ވެންޓިލޭޝަނާއި ،ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުފަތް ރަގަޅުކުރުމާއި ،ފާޚާނާ
ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން.

 .12ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
ނތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ
މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަ ް

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 10.5ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަށް

ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް

މިރިޕޯޓަކީ  14އޮގަސްޓް  2008ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ރިޕޯޓެކެވެ.

މިޒިޔާރަތަކީ

އެމަރުކަޒުގެ

ކަންތައްތައް

ނެތްގޮތް

ހުރި

ބެލުމަށާއި ،އެމަރުކަޒުން

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި  ،ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ،ބޯފެނާއި،
އެމީހުންނާއިމެދު އަޅާލެވޭމިންވަރު ބެލުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ .އަދި  28ނޮވެމްބަރ  2007ގައި

ޒށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބެލިބެލުމުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަ ަ
ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ވެސް،
ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

މަރުކަޒު

މުވައްޒަފުންނާއި ،އެތަނުގައި

ހިންގެވުމާއި

ތިބި

ޙަވާލުވެ

ބައެއްމީހުންނާއި

މިޒިޔާރަތުގައި ބެލިފައިވެއެވެ .މިރިޕޯޓް

ހުންނެވި

ވަކިވަކިން

ކޯޑިނޭޓަރާއި

ތަނުގެ

ބައެއް

ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި ،ތަނުގައިވާ

ބލައި ،ފެނުނުކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.
ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ަ

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަކީ ،ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

އެމްޕްލޯއިންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އަދި މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ

ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެކެވެ .މިމަރުކަޒު ހަދާފައިވަނީ ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހުންނާއި ،ޢުމުރުންދުވަސްވެ،
އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ީ
މހުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެންނެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޖ ް
ބ ެ
 .1މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިަ ،
ބ ަފ ިއ ާވ  10އެޓެންޑެންޓުންގެ މަޤާމް
ޓ ިލ ި
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އން ގިނަ ބަލިމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ޙާލައިގެން ނޫޅެވޭވަރުގެ
 .2މިމަރުކަޒުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެތެރެ ި
މީހުންކަމަށްވާތީ  ،އެޓެންޑެންޓުންގެ ޢަދަދު ބަލިމީހުންނާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިތުރުކުރުން.

ކބޯތަކެތީގެ އަގަށް ބަދަލުއަންނަމުންދާތީ ބަލިމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކެއުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ާ .3
ބޮލަކަށް މިހާރުޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

4 .4

ނަމްބަރ ވޯޑުގެ

ކަރަންޓް

މައްސަލަ

ވީހާވެސް

އަވަހަކަށް

ރަނގަޅުކޮށް

އެ ޢިމާރާތް

މަރާމާތުކުރުން.

 .5މަރުކަޒުގައިހުރި އަލިފާންނިއްވާ ފުޅިތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އާކޮށް  ،ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނު ދިނުން.

 .6މަރުކަޒުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ގުދަން ފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެގޮތް ހެދުން.
 .7ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  ،މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓުން

އުނިކުރުމުގެ

20%

ސަބަބުން ،ބަލިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެކަށިގެންވާ ގޮތަށް ނުދެވޭތީ  ،މަރުކަޒު ހިންގުމަށް
ދިމާވެފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޙައްލުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަ ި
އދިނުން.

 .8މިމަރުކަޒަށް ފެން ޕްލާންޓެއްގެ ކަންތައް ހަމަޖެހެންދެން  ،ބޯފެން ރައްކާކުރާނެ ކަޅުހަން ވީހާވެސް
އަވަހަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 .9ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އެނދުތަކުގައި ފަޑި ހަރުކުރުން.

 .10ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް  ،ތަން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
ޙމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ދެ ޕެޑަޑް )އިސްޕަންޖް ޖަހާފައިވާ(
 .11އަމިއްލައަށް ގެއްލުންދޭ މީހުން ި
ކޮޓަރި ހަދައި  ،އެފަދަ މީހުން ލައްވާނެ ސްޓްރެއިޓް ޖެކެޓް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހޯދުން .އަދި
އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުވުން.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް
ސޯޝަލް

ސެކިއުރިޓީން

މިމަރުކަޒުގެ

ކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރައްވާފައިވާ ކަމާއި ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 10.6ހަތިފުށި ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
ހއ.ހަތިފުއްޓަށް

މި

ކޮމިޝަނުގެ

މޮނިޓަރިންގ

ފަރާތުން،

2008

އޯގަސްޓް

ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

21

ވީ

ހއ.ހަތިފުއްޓަކީ

ބުރާސްފަތި

ޑިޕާޓްމަންޓް

ދުވަހު،
އޮފް

ޕެ ި
ނޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލުއިޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ

ރަށެކެވެ 2008 .ޖުލައި  30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤައިދީން ބައިތިއްބަން ފަށާފައިވާ މިރަށުގައި8 ،
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގައިދީންނާއި ،ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ  8ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  8މީހަކު
މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ.

ބެލެހެއްޓެވުމަށް

މި

ޒިޔާރަތުގައި

އިސްކޮށް

ތިއްބެވި

ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ

ހޯދާފައިވަނީ

ބޭފުޅުންގެ

އެތަނުގެ

ފަރާތުންނާއި

ކަންތައްތައް

ތަނުގެ

ބައެއް

ހކަދައްކައިގެންނާއި ،ތަނުގެ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް
މުވައްޒަފުން އަދި އެތަނުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ވާ ަ

ބަލައިގެންނެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ހުށަހެޅުންތައް:
.1

.2

ތނެއްގެ ގޮތުގައި
ހަތިފުށްޓަކީ ޤައިދީން ބޭތިއްބުމަށް ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ަ

ތަރައްޤީކުރުމާއި ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި

ޤާއިމްކުރުން.

ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ކޮންމެވަގުތެއްގައިވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަމެއް ފެނިދާނެ ނުވަތަ
ދިމާވެދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ތަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ

.3

މުވައްޒަފުން ރަށުގައި ބޭތިއްބުން.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ޤައިދީއަކަށް ކުއްލިއަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން
ސލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް
ަ
ހަމަޖެއްސުން.

.4

މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ،އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް

.5

މުވައްޒަފުންނާއި ،ޤައިދީންނަށް ރަނގަޅު ބޯފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި،

.6

ހފައިވަ ހިސާބުތަކުގައި މަދިރި އާލާވާ
ޤަޢިދީން އަދި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެ ި

.7

ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން ބޭތިއްބުމުގައި އެމީހުންގެ ޢުމުރާއި ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި

.8

ރަށަށް

ތަނަކަށްވުމާއެކު،

.9

ރށް
ރަށަށް ގެނެވޭ ޤައިދީންގެ މަސައްކަތާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުވޭނެ ފެންވަރަށްަ ،

ހަތިފުށީގައި ހަމަޖެއްސުން.

ކަރަންޓާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.

ތަންތަން ނައްތަލާ މަދިރީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ތށް ވަކިތަނެއް ހެދުން.
ގުޅޭގޮ ަ
އަރާފޭބުމަށް

ފާލަމަކީ

ހަދާފައިވާ

ބާވެ

ހަލާކުވެފައިވާ

ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަށް ފާލަން މަރާމާތުކުރުން.
ތަރައްޤީކުރުމާއި އެފަދަ ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .10ޤައިދީންނަށް ކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވަކި ވަގުތުކޮޅެއް އެކަމަށް ހުސްކޮށްދިނުން.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .11ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓާމް ޑިއުޓީ ހަމަވުމުން ،ލަސްނުކޮށް އެމީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

 .12ރަށުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ،ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ޤާއިމް ނުކުރެވެނީސް
އިތުރު ޤައިދީން އެތަނަށް ގެންގޮސް ޖަލެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރުން.

އ ކުށްވެރިން ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި
 .13ވަގުތީ ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސްތަނެއްގަ ި
ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ ދާއިމީ ޖަލެއް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް

ޤާއިމްކުރުން.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ހަތިފުށީ ޖަލު
މިހާރުވަނީ އުވާލާފައި ކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 10.7މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 2008 ،ނޮވެމްބަރ  09ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ،ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޢާއްމު ޙާލަތު
ބެލުމައްޓަކާ އިންސްޕެކްޝަން ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .ކ .މާފުށީ ޖަލަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަލަށް ޙުކުމްކުރެވޭ މީހުންގެ ޙުކުމް
ނކަށް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭތިއްބުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަނެކެވެ .މިޖަލަކީ  450މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަ ަ

ވީނަމަވެސް މިޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނު އިރު މިތަނުގައި  613ފިރިހެނުންނާއި  42އަންހެނުންނާއި އަދި
މޖަލު އެކުލެވިގެންވަނީ ފަސޭހަ
 30ބޭރުމީހުންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ  685ޤައިދީން ތިއްބެވެި .

ގޮޅިތަކަކާއި ،އުނދަގޫ ގޮޅިތަކަކާއި އަދި އެކަހެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކުޑަގޮޅިތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް

ޔުނިޓްތަކެއްގެ

މައްޗަށެވެ.

ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި

މިގޮތުން

މިތަނުގައި

ޖަލުގެ

އަންހެނުންނަށް

ޖުމްލަ

އާބާދީގެ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ގާތްގަނޑަކަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމްތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ.

ވަކި

85%

ޔުނިޓެއް

މީހުންނަކީ

މިޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްކޮށް ތިބި

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ ވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އަދި އެތަނުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި
ވާހަކަދައްކައިގެންނާއި ތަނުގެ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް
މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް:
 .1ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .2ޔުނިޓް  1ގެ ގޮޅިތައް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހަދައިގެންނޫނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް
ބޭނުންނުކުރުން.

 .3ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ އެންމެންވެސް މަދުވެގެން ދުވާލަކު  1ގަޑިއިރަށް
ބޭރަށްނެރުން.

 .4ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީން ކަމަކަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އެންގޭނެ
ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގޮޅިތަކުގެ ކައިރީގައި ހަރުދަނާ ޕެޓްރޯލް ޑިއުޓީގެ

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .5އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ކޯޓްތަކަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރުކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ދވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައިދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް
 .6ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން މަ ު
މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުން.

ސ ގޮޅިއެއްގައި ޖާގައިގެގޮތުން މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 .7ޖަލުގެ އެއްވެ ް
ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ނުބޭތިއްބުން.

 .8ޕްރިޒަންސް އެން ޕެރޯލް ބިލް މަޖުލީހުގައި ފާސްކުރުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
މަސައްކަތްކުރުން.

 .9ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ،ޤައިދީން ބެލެހެއްޓުމާއި ޤައިދީންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ
އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ދިނުން.

ޅތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޑިއުޓީ ޕްރިޒަންސް
 .10ޖަލުގެ ގޮ ި
އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާއަކަށް ވާއިރު ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީން އެދެނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ

ބެލުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.

ކޑަގޮޅިތައް ހެދުމާއި
 .11ޖަލުގައި މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބޭތިއްބުމަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ު
އަދި މިހާރުހުރި ގޮޅިތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުކޮށް ބޭނުންނުކުރުން.

 .12ޖަލުގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޑީ.ޕީ.އެސް 1-ދޯނި ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ އުޅަނދަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އދީން ގޮޅިން ބޭރަށްނެރިފައި ތިބޭ ވަގުތުގައި އެމީހުންނަށް ދިމާވާ ޒަރޫރީ
 .13އަންހެން ޤަ ި

ބޭނުންތަކުގައި އެމީހުންގެ ގޮޅިތަކަށް ވަދެވޭނެގޮތަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އެހީތެރިކަން

ދިނުން.

މހުންތިބޭ ގޮޅިތަކުގެ ފަޚާނާ ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު ނިވާވާނެ ގޮތަކަށް
 .14އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ީ
މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 .15ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ އަދި މިހާރު މަސައްކަތްހުއްޓިފައިވާ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
މިހާރުންމިހާރަށް ފަށައި އެތަނުގެ ބޭނުން އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 .16އެކިބާވަތްބާވަތުގެ ކުށްކުރާ ޤައިދީން ކުށުގެ ބާވަތުން ވަކިކޮށްފައި ބޭތިއްބުން.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .17ޖަލުގައި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ޙާދިޞާއަކުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ރަނގަޅު ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .18ހުރިހާ ޤައިދީންނަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ނިދާނެ ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .19ކުށުގެ ބާވަތުން ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ނށް
 .20ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުތައް ޤައިދީން ަ
ލިޔުމުން ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުން.

 .21ޖަލުގެ

ހުރިހާ

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 .22ޖަލުގައި

ގޮޅިތަކުގެ

އިންޓަރނަލް

މަސައްކަތްކުރުން.

ޤިބުލަ

ފާހަގަކުރުމާއި

އިންސްޕެކްޝަން

ނިޒާމެއް

ދީނީ

،

އަޅުކަންކުރުމަށް

ޤާއިމްކުރުމާއި

ހިންގުމަށް

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 10.8ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2008ނޮވެމްބަރ 12ވީ ބުދަ ދުވަހު ،ކ .ވިލިގިނލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ
ހިޔާއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
އެންޑް ފެމިލީ އަދި މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ

ތަނެކެވެ .މިތަނަކީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތުއްތުކުދިންނާއި

ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ހިންގަމުންދާ ތަނެކެވެ.

މި ދަތުރަކީ  2007އޯގަސްޓް  1ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށްކުރި
ދަތުރާއި އެދަތުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ
ގެނެސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުންކޮށްފައިވާ ދަތުރެކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށްކުރި މިޒިޔާރަތަކީ ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް

އުނިކަމެއް އައިސްފައި ނުވަތަ ގެނެސްފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް،

އެމީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނަނަމަ ،ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ
ޅގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް
އިނާޔަތްތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެކަންކަމާއި ގު ޭ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ،އެކަންކަން
ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރިޒިޔާރަތެކެވެ .އަދި މިމަރުކަޒު އުފައްދާ ހިންގާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާ މިންވަރު
ދެނެގަތުންވެސް މިޒިޔާރަތުގެ ބޭނުމަކަށްވެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހުށަހެޅުންތައް:
 .1މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބޭ އުމުރުން  9އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް އެމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް

ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއް
ޤާއިމުކުރުން.

 .2ތަން ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުވައްޒަފުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އިތުރުކުރުން.
ހއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޗައިލްޑް ކެއަރ
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިން ގެންގުޅުމާއި ބެލެ ެ
ވޯރކަރުންނާއި މެއިންޓެނަންސް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން.

 .3މިނިސްޓްރީން

ކައުންސިލަރުންނާއި

ސޯޝަލް

ވަރކަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ

ބަދަލުގައި

ތަނުގެ

މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ސޯޝަލް ވަރކަރުން ހަމަޖެއްސުން އަދި ސީދާގޮތުން

ކުދިންނަށް ކައުންސިލިންގ ދެވޭނެފަދަ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ކށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަރކަރުންނަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ
 .4ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޮ
ދާއިރާތަކުން )ޗައިލްޑް ސައިކޮލޮޖީ ،ސޯޝިއޮލޮޖީ ފަދަ ދާއިރާތަކުން( ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދީ
މހުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން.
އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ީ

 .5ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިވެރިވެފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ކުޑަކުދިންގެ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ

މުޢާހަދާކަމަށްވާ

އން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" )ސީ.އާރ.ސީ( އާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި
"ކޮންވެންޝަން ޮ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަރކަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ،
އެ މުޢާހަދާއަށް އެފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 .6ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަރކަރުންނަކީ މެދުނުކެނޑި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން އުޅޭ ބައެއްކަމުން ޑިއުޓީގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ  8ގަޑިއިރު ގިނަވެގެން  6ގަޑިއިރަށް މަދުކުރުން .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ
އިތުރު ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަރކަރުން ހޯދުން.

ލކުރުމަށް ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއެއް އެކުލަވާލާ ،އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
 .7ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަ ު

 .8ތަނުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާދިޘާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
ޤަވާޢިދުން ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން.

ނނަކީ ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ކުދިންކަމުން ،އުނގެނުމުގެ ބައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް
 .9ތަނުގައި ތިބި ކުދި ް
އެކުލެވިފައިވާ ފޮތްތަކާއި ކުދިންގެ އުމުރާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ފޮތްތައް ތަނުގެ ލައިބްރަރީއިން ލިބޭނޭގޮތް

ހމަޖެއްސުން.
ަ

 .10ތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމުކޮށް ،ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް އެލެބުން
ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 .11ތަނުގެ ވެބްސައިޓެއް ހަދައި ،ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން އަދި ތަނަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .12ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން މިތަނަށް އެހީތެރިވެދީ ،އެފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި

މިތަނުގައި ތިބި ކުދިން ބައިވެރިކުރުވުން.

 .13ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި ތަނުން ކާންލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 .14އެޑޮޕްޝަން ޕްރޮސެސް މިހާރަށްވުރެ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ

ބަލައި ވިސްނައި އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހަލުވި
ސއްކަތްތަކެއްކުރުން.
މަ ަ

 .15ހިޔާގައި މިވަގުތު ހުރި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން

ލިބިދެވޭނެފަދަ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން އަދި މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް މިކުއްޖާފަދައިން ޚާއްޞަ
އެހީއަށް

ބޭނުންވާ

ތައްޔާރުވެތިބުން.

އިތުރު

ކުދިން

އެތަނަށް

އަތުވެދާނެކަމަށް

ބަލައި

މިކަމަށް

ދުރާލާ

ހޢުލަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
 .16މިތަނަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާ ަ

ހަމަކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރާނެކަމަށް ޤާނޫނީ
އިގް ާ
ރރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ތިބޭ ބައެއްކަމަށް ހެދުން.

 .17ތަނަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން އުޅޭ ތަނެއްކަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ފަސްޓް އެއިޑްއާއި ގުޅޭ
މރީނުތައް ހިންގައި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ވަގުތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުން.
ތަ ް

 .18ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން މުސްތަޤްބަލުގައި މިފަދަ އިތުރު ހިޔާތަކެއް ޤާއިމުކޮށް،
ސ ުބ ަތ ުކ ެގ ިމ ަފ ަ
ރ ްއޖ ޭ ެގ ެއ ިކ ިހ ާ
ާ
ރ ަ
ށ ެއ ުފ ު
ނ ް
ނ ަ
ނ ާވ ުކ ަޑ ުކ ިދ ް
ނ ް
ބ ު
ށ ޭ
ރ ަކ ަމ ް
ޞ ުތ
ދ ެއ ީ
ހ ެތ ި
ނ ަތ ް
ދ ަތ ް
ނ ިމ ަފ ަ
ބ ާހ ަލ ިއ ެގ ް
ށ ަ
ސ ް
ނ ަ
ނ ައ ިދ ެދ ިޖ ް
ރ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ު
ށ ަމ ަ
ނ ަމ ް
ށ ިދ ު
ކ ް
ސ ޮ
ނ ަވ ް
ަތ ަ
ނ
ރ ް
ާޤ ިއ ުމ ުކ ު
ނ.

 .19ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްކަމުން

އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިނިސްޓްރީއިން ބައްލަވައި،
އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަންތައްތައް )މަޤާމު އިތުރުކުރުންފަދަ( ފަސޭހައިން ހަމަޖެއްސޭނެ
ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ ،އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުން.

މިގޮތުން އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނެ ވަކި ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ،ސީދާ
އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާބެހޭ

މޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެއްވެސް ަ
----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

81

 .11ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދުނު
ވަސީލަތްތައް
 11.1އޮފީސް ޢިމާރާތް
 2004ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރު ކޮމިޝަން ހިނގަމުން އައި ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ
ދަތިކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ފޯރުކޮށް ނުދެވޭތީ ކޮމިޝަން ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.
މިކަން މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުނުކުރެވި

އޮތުމަށްފަހު  2008ވަނައަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  1ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން މައްޗަންގޮޅީ އުތުރުވެހި ކިޔާ
ފަސްވަނަ

ތގެ
ޢިމާރާ ު

ފަންގިފިލާއަށް

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

މިޢިމާރާތަކީ

ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައިގެ

ޢިމާރާތެކެވެ.

 11.2މުވައްޒަފުން ހޯދުން
އޮފީސް

ހިންގާ

ޢިމާރާތް

ބަދަލުވުމާއެކު

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތް

ހަރުދަނާ

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަށް

އަލަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކެވެ.

 .1ޑިރެކްޓަރ ،ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ މިޒުނާ އަޙްމަދު /
ހ .ސީވީޑް )އެދިގެން ވަކިކުރެވިފައި(

 .2ޑިރެކްޓަރ ،ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޒާހިޔާ /
ހ .ތަރަފް

 .3ޑިރެކްޓަރ ،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން  /ގ .ރީތިފެހި

 .4ޑިރެކްޓަރ ،މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާޤިޞާ މޫސާ  /މާލޭ
ޚއްޞަ ދަފްތަރު 1532
މުނިސިޕަލްޓީގެ ާ

 .5ކޯޑިނޭޓަރ ،އެޓޮލް އެންޑް އައިލެންޑް ނެޓްވަރކްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޛަހީން
/ޖަނބުރޯލުމާގެ ،ހއ .ކެލާ

ޤމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރު  /ގުލާބީގެ ،ހދ .ނޭކުރެންދޫ
 .6ލީގަލް އޮފިސަރ ގެ މަ ާ

 .7އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސުނާދު އަޙްމަދު ލަޠީފް  /މއ .ނައިޓް
ރޯސް

ލ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު  /މ .ރަބީޢީގެ
 .8އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟި ާ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .9އެސިސްޓެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އެޓޮލް އެންޑް އައިލެންޑް ނެޓްވަރކްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު
ޝިބާނާ  /ގ .ހޭޅި

 .10އެސިސްޓެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އެޓޮލް އެންޑް އައިލެންޑް ނެޓްވަރކްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
ހުޒާމް  /މައުނާ ،ހޯދަޑު ،ޏ .ފުވައްމުލައް

 .11އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު  /ނަޝީދީ
ފރިދޫ
ހިޔާ ،އއެ .

 .12އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޠާޢު  /ޞަބާޙީވިލާ ،ސ.
ހުޅުދޫ

ޔއާގެ ،ޅ .ހިންނަވަރު
 .13މީޑިއާ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މަޙްމޫދު  /ދޭލި ާ
 .14ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ވަޙީދު  /މ .ޖިއެނާ

ބހުރުގެއާގެ
 .15ރިސަރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޝަޢުފާ އަޙްމަދު ސަޢީދު  /ހ .މީރު ަ
 .16މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު  /ޗަންޕާމާގެ ،އއ .އުކުޅަސް
އގެ
 .17ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު މުޙައްމަދު  /ހ .ދުނބުރިމާގެ ާ

 .18ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިދު  /ލިލީމާގެ ،ގދ .ވާދޫ
ޓސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަފްރީން މުޙައްމަދު  /މ.
 .19ކޮމްޕްލެއިން ް
ކޮރަލްގާޑްން

 .20އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ދީދީ  /މ.
ކަތިރިޔާ

 .21އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރގެ މަ ާ
ޤމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝޫޒާ  /ކުދިމާވިލާ،
ސ .މީދޫ

 .22އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މިރާޒް އަޙްމަދު  /އަގީދުގެ ،ޅ.
ހިންނަވަރު

ޓރޭނީގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރުސްލާން  /ގ .ވައިޖެހޭގެއާގެ
 .23އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ް
 .24ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަލީމް  /މ .ރަނިކަ

 .25ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޛުލައިޚާ ދާވޫދު  /މއ .ސިލްވަރބީމް

 .26ޕިޔޯނުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  /ބިލެއްމާގެ ،ދ .ގެމެންދޫ
 .27މަސައްކަތު ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާޖިދާ  /ލަކީ މޫން ،ހދ .ވައިކަރަދޫ

މި  27މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިރު  2008ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރމަހުގެ ނިޔަލަށް
ކޮމިޝަންގައި

ވަޒީފާ

އަދާކުރަމުން

ކޮމިޝަންގެ

ގެންދިޔައީ

5

މެންބަރުނާއެކު

ޖުމްލަ

44

މުވައްޒަފުންނެވެ .އެކިފަހަރުމަތިން އިޢުލާން ކޮށްގެންވެސް ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހުސްކޮށް އޮތް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށާއި ލީގަލް އޮފިސަރގެ  2މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ނުލިބިފައެވެ.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 11.3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނިޒާމް

 10އޭޕްރިލް  2008ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ
އައްޒާ ޞާލިޙްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން  1މެއި  2008ގައި އެމަޤާމުން ވަކިކުރެވުނެވެ.

ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ
މިޒްނާ އަޙްމަދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން  9އޮކްޓޯބަރ  2008ދުވަހު އެމަޤާމުން ވަކިކުރެވުނެވެ.

މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަފީޡާ  1ޖުލައި  2008ގައި ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރެވުނެވެ.

----------------------------

އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 .12ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު
ބޭރުގެ އެހީ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ސަޕޯޓް ޓު ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ދަށުން 2008
ވަނައަހަރު އދ .ގެ އޭޖެންސީތަކުން )ޔޫއެންޑީޕީ ،ޔުނިސެފް ،ޔޫއެންއެފްޕީއޭ ،ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ( ޖުމްލަ
559,725.00ރ) .ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވެއެވެ .މިފައިސާގެ ތެރެއިން  2008ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުގެ ނިޔަލަށް 472,682.49ރ.
)ހަތަރުސަތޭކަ ބާހަތްތަރި ހާސް ހަސަތޭކަ ބަޔާހި ރުފިޔާ ނަވާޅީސް ލާރި( ޚަރަދުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކެނެޑިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ )ސީޑާ( ގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިކޮމިޝަނަށް

ބކީ ހުރި 24372.39ރ 2009 .ވަނައަހަރު ގެ ޖަނަވަރީ
 2007ވަނައަހަރު ލިބިފައިހުރި ފައިސާގެ ާ
މަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުކޮށް ބާކީ ހުރީ 32.19ރ .އެވެ.

 2008ގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާ
2008

ވަނައަހަރު

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔާއިން

މިކޮމިޝަންގެ

ބަޖެޓަށް

ފުރަތަމަ

ދެއްވާފައިވަނީ

8,523,089.00ރ) .އަށްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ތޭވީސް ހާސް ނަވާހި ރުފިޔާ( ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް
 2008ގެ ބަޖެޓް އެކިފަހަރު މަތިން އިތުރުކޮށް ދެއްވަމުން ގޮސް  2008ވަނައަހަރު ނިމުނު އިރު

) 21,184,279.93އެކާވީސް މިލިއަން ސަތޭކަ ސައުރަޔާހި ހާސް ދުއިސައްތަ ނަވަހަތްތަރި ރުފިޔާ

ތެޔާނަވައި ލާރި( މިކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިވެއެވެ .މިފައިސަގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 13,257,673.44ރ) .ތޭރަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތް

ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރުލާރި( އެވެ.

 2008ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި،
އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާ

ގުޅޭ

ދިރާސާތައް

ކުރުމަށާއި،

ކޮމިޝަން

އަލަށް

ބަދަލުވި

ޢިމާރާތުގެ

ތކަށާއި ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުތަކަށާއި،
ކުލިދެއްކުމަށާއި ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު ަ
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށެވެ.

 2009ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް
 2009ވަނައަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސީދާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ 2008 ،ވަނައަހަރުގެ
މިކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެބަޖެޓުން ވަރަށް

ބޮޑު ބައެއް އުނިކުރައްވާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީއާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
އަހަރީ ރިޕޯޓް  - 2008ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބުނާގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިގޮތުން  2009ވަނައަހަރަށް މިކޮމިޝަނުން ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ޢަދަދަކީ 23,231,342.00ރ) .ތޭވީސް
މިލިއަން ދުއިސައްތަ އެއްތިރީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ބަޔާޅީސް ރުފިޔާ( އެވެ .ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން  2009ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ 9,769,511.00ރ) .ނުވަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އޮނަހަތްތަރި ހާސް ފަސްސަތޭކަ އެގާރަ
ރުފިޔާ( އެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުން
ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރަން
ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ަ

ލާޒިމުކުރާ ހިނދުވެސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް
ހުރިކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

2009

ނގެ މުސާރައަށް ގާތްގަޑަކަށް  9.5މިލިއަން ރުފިޔާ
ވަނައަހަރު ހަމައެކަނި މުވައްޒަފު ް

ޚަރަދުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ

ކއެއްހައި ރުފިޔާއެވެ .މިޢަދަދަކީ މުސާރަ ނުލައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ
ދިނުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނާނީ ދެލައް ަ
ކަންތައްތައް ވެސް ކުރެވޭވަރުގެ ޢަދަދެއް ނޫނެވެ .އަދި މިވަރުގެ ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ކޮމިޝަނުގެ
ދކެމެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ެ

މިކޮމިޝަނަކީ ޕެރިސް ޕްރިންސިޕްލް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިނިވަން
މުސްތަޤިއްލު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާ އަކަށް ވީހިނދު ،ކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރެއެވެ .މިފަދަ ކޮމިޝަނެއްގެ
މުސްތަޤިއްލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ފައިސާ ދައުލަތުން ލިބުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައި އޮތުމުގެ މައްޗަށެވެ .ނަމަވެސް މިފަހަކަށް

އައިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްގެން
މ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ،އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު
ނުވާނެކަމަށާއި ހުއްދަނެތި ޚަރަދެއް ކޮށްފިނަ ަ

 17) 2008/6ނޮވެމްބަރ  (2008ސަރކިއުލާ އިން އަންގަވާފައިވެއެވެ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ފަދައިން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
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ދޫކުރަން ލާޒިމުކުރާހިނދު ،މިކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާ ޢާންމު

ސަރކިއުލާ ތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ފައިސާގެ

މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިނުވާތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.
ކށް ފައިސާ
މިގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިލްތަ ަ

ނުދެއްކުމުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ އައުމާއި އެފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ވ .ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން މިބާރު ލިބިދީފައިވާއިރު
އިންކާރުކުރުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެ ެ
ނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް
މިކޮމިޝަ ު

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން
ޢަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

----------------------------
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 .13ޝުކުރު އަދާކުރުން
 2008ވަނައަހަރަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދެވުނު އަހަރެކެވެި .
މގޮތުން ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއި ފޯރިއާއެކު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު
ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އެކަންކަން ތަޙްޤީޤް
ދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫން އަސާސީގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާނީ
ކޮށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމާއިި ،
ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށް ،ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ މިންވަރު ބަލައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ހެދުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމާއި ،ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކެމްޕެއިން ތައް ހިންގުމާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުން ހިމެނިގެން ދެއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުންވެސް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ
އެއްބާރުލުމާއި

އެހީތެރިކަން

ލިބިގެންނެވެ.

މިގޮތުން

މި

ކޮމިޝަނާއެކު

މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި

ކރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާ
ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،އަމިއްލަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ސަރު ާ

ތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިދާރާތަކާއި އަދި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ފަރާތްތައް ފާހަގަ

ކޮށްލެވެއެވެ .އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައިޓްސް ފޮރ އޯލް ،ޓޭކް ކެއަރ ޖަމްޢިއްޔާ،

އެންޝުއަރ މޯލްޑިވްސް ،ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވޮޗް ،މޯލްޑިވްސް އެންޖީއޯ ފެޑެރޭޝަން ،ޑީޓެއިނީޒް
ނެޓްވަރކް،

ސޮސައިޓީ

ފޮރ

ހެލްތު

އެޑިއުކޭޝަން،

ކެއާރ

ސޮސައިޓީ ،ހަމަ

ޖމްޢިއްޔާ،
ަ

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އަދި ސްވޮޑް ޖަމްޢިއްޔާ ހިމެނެއެވެ .މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން ވަރަށް އި ް
ޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކިވަކިން ދަންނަވަމެވެ.

 2008ވަނައަހަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންކަމާމެދު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސިޔާސީ

ތއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޝްވަރާ
ޕާޓީތަކާއެކު ވަރަށްގިނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ަ
ދީ އެއްބާރުލުން ދީފައިވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ނކަމާއެކު ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮމިޝަންގެ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އޮމާ ް
މުވައްޒަފުން ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ،ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކީ އެކަމަށްޓަކައި ސާބަހާއި ތަޢުރީފު ރައްދުވާ

ކަންކަމެވެ .ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތްތަކާއި ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަންގެ

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރެއްވުމަށް ދެއްވި ސަމާލުކަމަކީ  2008ވަނައަހަރުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރެވެ.
މިހެންވެ ،ކަމަށް ކަމޭ ހިއްތަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެންމެހާ މުއްޒަފުންނަށް

ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
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މިފަދަ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނީ ހީވާގި

މުވައްޒަފުންނާއެކު މާލީ ތަނަވަސްކަންވެސް ލިބިގެންކަން ކަށަވަރެވެ .ކޮމިޝަނަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ދެއްވާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް ކަމުގައިވާ ،ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އ.ދ.
އެކި އޭޖެންސީތައް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ،ޔުނިސެފް ،ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ ،ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ( އަދި ކެނޭޑިއަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ ފާހަގަކޮށް ،މިފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ގާތް ގުޅުމަށްޓަކައި

ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،ސީދާ ފައިސާގެ ގޮތުން ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް ،މި ކޮމިޝަނަށް ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަން

ދެއްވާފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އަދި

ސަރަޙައްދީ

ޖަމާޢަތްތައް

ކަމަށްވާ،

އޭ.ޕީ.އެފް،

އޭ.ޕީ.ޓީ،

އާރު.ޑަބްލިޔު.އައި ،ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓް ،ފިލިޕީންސް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،އދ.ގެ

އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރު ،ފާހަގަކޮށް މި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ،ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގެ

ޚިދުމަތްތައް ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލުން ފާހަގަ ކޮށް
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން މި ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި،

ޙަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން  2008ވަނަ އަހަރު އެކަށީގެންވާ

ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ،ދެއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

--------------------------------------------------------------- 25ފެބްރުއަރީ 2009
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