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 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އުފެދުމުގެ ބޭނުމާއި މަޤްޞަދު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި
ސ
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .ހިއުމަން ރައިޓް ް
ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި
ސަރަޙައްދީ

މުޢާހަދާތަކާއި

ޤަރާރުތަކުގެ

ތެރެއިން،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މުޢާހަދާތަކާއި

ޤަރާރުތަކާ

ޤތައް ކުރިއެރުވުމަށް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައް ު
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކަށް
އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ.

 .2ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޤނޫނު  6/2006ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނުގެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ާ
ލއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ:
މަސްއޫ ި
)ހ(

މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް،

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް
ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ު
ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ،މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
)ށ(

އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ

އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި،
ކމަށް ކޮމިޝަނަށް
ބުނެވިދިޔަފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ަ
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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)ނ(

ލއްކަމަށް
ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އުސޫލަކީ ،އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫ ެ

ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
)ރ(

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް

ކަމެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން
އެއިދާރާއަކަށް ލަފާދިނުން.
)ބ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި ،އެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
)ޅ(

ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު

އާލާކުރުމާއި ،ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ،ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން.
)ކ(

ށ
ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އިދާރީ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަ ް

ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.
)އ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،ރާއްޖެ

ފ
ބައިވެރިވުމުގައާއި ،އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމުގައި ،ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި ލަ ާ
ޅންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.
ދިނުމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެ ު
)ވ(

ގތުން އެހީތެރިވެ ،ބައިވެރިވުން.
އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީ ޮ

)މ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ،ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުވައި ،އެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުން.
)ފ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން.

)ދ(

މޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މީޑިއާގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ކޮ ި

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުކުރުން.
)ތ(

ނސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ،މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ،ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
އި ް

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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 .3ކޮމިޝަންގެ ތަޞައްވުރު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،

ހަމަހަމަކަމާއެކު

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ކަށަވަރުވެގެންވާ،

އެޙައްޤުތަކަށް

ރައްކާތެރިވާ ،އިޙްތިރާމްކުރާ ޤައުމަކަށްވުން.

 .4ކޮމިޝަންގެ މިޝަން
ޤތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ،އިންސާނީ ޙައް ު
މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކޮށް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ދިފާޢުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވާ ،އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ދަމަހައްޓައި ،ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުން.

 .5އަމާޒު ކުރާ ދާއިރާތައް
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރަށް ދިއުމަށްޓަކައި
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.
މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް އަމާޒުކުރާ ދާއިރާތަކަކީ:
 (1އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން
 (2އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުން
 (3ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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 .6އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  :1އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން

މިހާރުގެ ޙާލަތު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަ ު
ކގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ
ގ
އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ސްކޫލްގައި ކުދިންނަށް ދިމާވާ ގަނާކުރުމު ެ
މައްސަލަތަކާއި ،ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ނުލިބިގެން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ގެވެށި
އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޢާއިލާއިން އަޅާލުން ނުލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،
ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި ފޯންކޯލް ނުލިބޭކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ނޯޓިސް
ދިނުމަކާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ،ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރުމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރި
ގނާ ކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،
މާހައުލެއް ލިބިފައިނުވުމާއި ،ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ޯ
ވކަމަށް ބުނެ
މއި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައި ާ
ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ލަސްވު ާ
މއްސަލަތަކާއި،
މއްސަލަތަކާއި ،ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ވ
ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ލަސް ާ
ގ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ
މައްސަލަތަކާއި ،ބޯހިޔާވަހިކަމު ެ
އ
އިތުރުން ރަނގަޅުކާނާއާއި ސާފު ބޯފެން ފުދޭ މިންވަރަށް ނުލިބުމާއި ،ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާހައުލެ ް
ނތުމާއި ،މުވާޞަލާޠީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ
ނުލިބުމާއި ،އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ެ
ފުރުޞަތު

ނުލިބުމާއި،

ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތް

އެކަށީގެންވާ

ފެންވަރެއްގައި

ޤއިމުވެފައިނެތްކަމަށްބުނެ
ާ

ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

މައްސަލަތަކާއި ،ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،
ރމާއި އެއްވެ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށާއި ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކު ު
މއްސަލަތަކާއި ،އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ
އުޅުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.
ހގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޙައްޤުތަކާ މެދު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
މިމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފާ ަ
ދ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމާއި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީ
އަހުލުވެރިވެފައިނެތުމާއި ،ވަޒީފާ ޭ
މަސައްކަތްތެރިންނާމެދު

ތަފާތުކުރުން

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ

ގެންގުޅުމާއި،

ބަންދުކުރެވޭ

މީހުންނަށް

ލިބިދޭންޖެހޭ

ދ
ޙައްޤުތަކާމެ ު
7

ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިނެތުމާއި ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް މަދުވުމާއި ،ބަލިތަކުގެ ޙާއްސަ
ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމާއި ،ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން ދިމާވުމާއި ،ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ރަށުގެ
މެދުގައި ހުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މިފަދަ ތަންތަން ރީލޮކޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް
ގ
ނެތުމާއި ،ޙައްޤު ގެއްލޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމާއި ،އަދި ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި ދަޢުލަތު ެ
ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
1.1

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ
އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ،ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ،ފުރިހަމައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމާއި ،މިއިން ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމާއެކު،
މިއިން ޙައްޤަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ ،އެފަދަ
ލތައް ތަކުރާރުވިޔަ
ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަ ު
ނގާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ.
ނުދިނުމަށްޓަކައި މިޢަމަލުތައް ހި ް
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބުނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތަފާތު ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދެއެވެ .މިގޮތުން ފާއިތުވި  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  3909މައްސަލަ ހުށަހެޅި  2632މައްސަލަ
ދ
ބަލައި ނިމިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިއެވަނީ ފާއިތުވި  6އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދާއި އަ ި
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދެވެ.

އަހަރު

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

2010

712

220

2011

625

447

2012

732

287

2013

719

352

2014

529

551

2015

592

775

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ތއް ބެލުމުގައި ،ޙައްޤުތައް ތަފާތު ދާއިރާތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ،އެދާއިރާތަކުން މައްސަލައާ ގުޅުން
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ފއިވެއެވެ .މިގޮތުން
ހުރި ކަންކަން ބެލުމުގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކަށްވެސް ބަލައިލެވި ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ،ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަދި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަވަސް މިނެއްގައި ބަލައި ނިންމާ ،ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް،
ކަށަވަރުކޮށްދެވޭއިރު ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ބައެއް މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ދިމާވާ
ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ ާ
ރތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި،
މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ނުލިބުމާއި ،މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންޖެހޭ
އެއްބާރުލުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުލިބުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން،
ވންތައް ބާއްވާ ،މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް
ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލު ު
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަ ެ
ހޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން
އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތްތެރިކަން ލިބިދޭތޯ ބަލައި ،އެކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކޮށް
ވ
އަދި ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢު ާ
ރައްދުވާފަރާތަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެމަރުހަލާ އަވަސް ކުރުމަށް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް
ހށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީ ު
ހުށަހެޅެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅޭ ު
ނދާ
ޛކުރަމު ް
ދތޯ ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިންވަރު ބަލައި ،މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެ ޭ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ) 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2013/13ދަށުން
ރ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ،ލާއިންސާނީ އަދަބުދިނުމާ ގުޅުންހު ި
ސެކްޝަނެއް އުފައްދައި އެސެކްޝަނުން ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ނިންމާ ،ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން ޒިޔާރަތްކޮށް،
މައްސަލަތައް

ކުރިއަށް

ގެންދެވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި

ކުރަންޖެހޭ

ޒިޔާރަތްތަކަށް

ވަކިބަޖެޓެއް

ހަމަޖެހިފައިނެތުމަކީ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ލާޒިމްކުރާ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި،
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މައްސަލަތައް
އެކަށީގެންވާ

އަވަސްމިނެއްގައި

ތަޙްޤީޤުކޮށް

ޙައްލު

ހޯދައިދިނުމަކީ

ވަރަށް

މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ކޮމިޝަނުން

ރ
ތަޙްޤީޤުކު ާ

ޅ
ދމާއި ،ލިބޭ ހެކިތައް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ ޭ
މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ހޯ ު
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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މިންވަރަށް ނުވަތަ އިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކުން
ލިބިދޭ

ޙައްޤުތައް

ކަށަވަރުކުރެވޭނެ

މިންވަރަށް

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

ޤާނޫނީގޮތުން

ބޭނުންވާ

ލަފާއާއި

އެހީތެރިކަން

ހ
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ވަކީލުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތްތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤާނޫނީލަފާ

ދެވިފައިވެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާ

ލތަކުގެ
މައްސަ ަ

ތަޙްޤީޤުތަކާ

ު
ހ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުންނާ
ގޅޭގޮތުންނާއި ،މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަ ު
އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ވ
މި ދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނި ި
ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މިގޮތުން  2ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ހ( އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ހ( މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ
ނގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށްބުނެ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭ ާ
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް ،ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި
ހމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ،މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް
އި ު
ހޅައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ހުށަ ަ

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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)ށ( އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ އެފަދަ
ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،ބުނެވިދިޔަ
ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
)ނ( ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އުސޫލަކީ ،އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
)ރ( ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް
ކަމެއް ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން
އެއިދާރާއަކަށް ލަފާދިނުން.
ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

ނ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު ،ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކު ް
ހޯދޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

2

މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިއޮތުން.

3

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ދެވޭ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން.

4

އެކި ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނެ ކަންކަމުގެ ޓޫލްކިޓެއް އެކުލަވާލުން.

5

ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯޓު މަރުހަލާގައި މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން އަދި ޢަމަލީގޮތުން
މިމަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 1.2ފަރުދީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ޢަދުލު އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމާއި ،ތަޙްޤީގުކުރުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް ،މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ
ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ
ގތަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް ހުށަ ެ
ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮންމެ ވަ ު
އ
ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރެއް  2010ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް އަވަސް މިނެއްގަ ި
އވެއެވެ .މިގޮތުން ފާއިތުވި  6އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައި
ބަލަން ފެށުމަށް މަގުފަހިވެފަ ި
ގިނަމައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ ފާއިތުވި  6އަހަރުތެރޭގައި
ނ
އ މީގެތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ހުށަހެޅު ު
ޅ ނަންބަރަށް ލިބިފައިވާ ކޯލްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާ ި
ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭގު ޭ
މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ.
އަހަރު

ލިބިފައިވާ ކޯލްގެ ޖުމްލަ

އައު މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ

2010

1326

181

2011

1017

74

2012

1969

236

2013

2979

233

2014

1598

112

2015

1081

174

ގ
މށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވި ،މިފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމެނުމު ެ
މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު ަ
ތ
ހޅުމުގެ ފުރުޞަ ު
ސަބަބުން ،މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އީ-މެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަ ެ
އ
ގ ް
ޅން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ މަ ެ
ލިބި ،ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން މައްސަލަ ހުށަހަ ަ
ތކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން
ފަހިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ޅންތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު
މަސައްކަތްތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރުތަކުގެތެރޭގައި

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން

ގިނަ

މައްސަލަތައް

ހ
ފ ު
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ަ

މައްސަލައިގައި ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުވުމުން މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާއިރު ،ބައެއް
މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ އިތުރަށް މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ .މިއާއެކު ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ،މައްސަލަތަކުގައި ހުރި ނިޒާމީ ކަންކަމާ
އ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު
ގުޅިގެން ފޮލޯއަޕް ހެދުމާ އަދި މައްސަލަ ާ
2013ގެ ދަށުން ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޝެކްޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި ،އެމައްސަލައާމެދު އޮފީހުން ނިންމާގޮތެއް ބަލާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މި ދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި
ސގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނސިޕަލް ް
ނުކުތާތަކުންނާއި އަދި ޕެރިސް ޕްރި ް
މިގޮތުން  21ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ހ( މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ
އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށްބުނެ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް ،ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި
ކމަށް ބުނެ ،މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް
އިހުމާލުވެފައިވާ ަ
ހުށަހަޅައިފިނަމަެ ،އ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ދ
އގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ އެފަ ަ
)ށ( އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅަ ި
ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،ބުނެވިދިޔަ
އޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ
ފަދަ ކަމެއް ހު ް
މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއިި ،މ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
)ބ( އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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)ޅ( ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަމަވެސް ،ހުށަހަޅާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
މތު އެއިދާރާއަކަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށްދީ ،އެކަމާ
ގުޅުންހުރި ،ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެތަންތަނަށް އެންގުން.
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ވަނީ
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،އެފަދަ ކަމެއް
ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭޖެމަންޓް ސިސްޓަމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.

2

 1424އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޖިއޮގްރަފިކަލް މެޕިންގހެދުން.

3

 1424ގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން.

4

ހ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަ ު
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
1.3

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުހިންމު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިޒާމް
ހަރުދަނާކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއެއް ކުރިއަށް
ގެންފައިވެއެވެ .މިގޮތުން 'ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް'ގެ
ގ
މަސައްކަތްކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިންކުއަރީ ެ
ހގަކޮށް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެއެވެ.
އިތުރުން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފާ ަ
މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ކޮންމެ  4މަހުން  1މަހު އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ،ޢާންމުކޮށް ދިމާވަމުންދާ
ކަންތައްތަކާއިި ،މ ަފ ަ
ދ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ.
ތކުގެ ތެރެއިން ޢާންމުގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ،
މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
މިމައްސަލަތައް މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ވަކިމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހ
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައް ކުރުން ހަރުދަނާކުރެވި ،ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ކުރަންޖެ ޭ
ފއިވެއެވެ .މި ޓީމް އެކުލަވާލެވިފައި
ޒިޔާރަތްތަކުގައި ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައި އޮތުމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޯންސް ޓީމް އެކުލަވާލެވި ަ
އ
އޮތުމުން ކުއްލިއަކަށްކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އުނދަގޫކަމެއްނެތި ޒިޔާރަތުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި ،މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ ި
އވެ.
ފަސޭހަވެގެންދެ ެ
ގ
ބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ކުދިން ެ
އސާސް އަދި ޮ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ހަ ް
އވެ.
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަވަހަށް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަށް ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނިޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެ ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ހޯދުމަށް
އވެ .އެހެންކަމުން މިކަމަށް
ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ލަސްތަކެއްކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ެ
މތު ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން
ގގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫ ާ
ހައްލެއް ހޯދުމު ެ
ހޯދޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
ދ
)ށ( އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ އެފަ ަ
މޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،ބުނެވިދިޔަ
ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކޮ ި
އޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ
ފަދަ ކަމެއް ހު ް
މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

ލތައް
ލތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަވާ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ މިފަދަ މައްސަ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
މއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް
މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ވަކި ަ
މަސައްކަތްކުރުން.

2

ހ
ޙާދިޘާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައްކޮށް އެފަދަ ޙާދިޘާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 3މުޖުތަމަޢުގައި

ހިނގާ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާ

ގުޅުންހުރި

މައްސަލަތައް

ދެނެގަނެތުމުގެގޮތުން

ނޭޝަނަލް

އިންކުއަރީތައް ހިންގުން.
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 .7އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  :2އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުން
މިހާރުގެ ޙާލަތު
މިހާތަނަށް

އައިއިރު

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

ޤާނޫނުތަކެއް

އެކުލަވާލައި،

ޢަމަލުކުރަން

ފަށާފައިވީނަމަވެސް ،އަދިވެސް ބައެއް މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ
ޤާނޫނާއި ،ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާމުގެ ޤާނޫނާއި ،ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި،
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވސް ،މީގެ ތެރެއިން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ބިލްތަކަކަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަ ެ
ގިނަ އިސްލާހުތައް ބިލްތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މިބިލްތައް ޤާނޫނުތަކަށްވެގެން އަންނައިރު،
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނިގެންނުދާކަމީ ،އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ.
ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހެއެވެ.
އ
ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތްތަ ް
ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ނެތި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވެއެވެ .އަދި ކަމާބެހޭ
ތވި ގޮންޖެހުމެކެވެ.
އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަކީވެސް މިމަސައްކަތައް ކުރިމަ ި
ށދިނުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮ ް
ނަމަވެސް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ޤައުމީ
ނ
މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ހިއުމަ ް
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް
ރައިޓްސް ކްލަބްތަކެއް ޤާއިމް ކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުން  2011ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފްގެ  2ވަނަ ސްޓަޑީއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 9.5%
މީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ވަރަށްބޮޑަށް އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު 58.6% ،މީހުން މެދުމިނަކަށް އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ތ
އަދި  27.4%މީހުން ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ނ
ކިޔާފައިވަނީ އެންމެ  10%މީހުންނެވެ .އަދި  90%ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތްކަ ް
މ
ފާހަގަވެފައިވެއެވެ .އާއިލާގެ ކަންކަމުގައި ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤަބޫލުކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު  5%ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ި
ސާރވޭއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން ފޮރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމް )އައިފެސް(ގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބް އެސެސްމަންޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސުކޫލް މެނޭޖްމަންޓްގެ  50%މީހުންނާއި ސުކޫލްތަކުގެ
ސ
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ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
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18

ރޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް )ޔޫ.ޑީ.އެޗު.އާރް(
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ  67%މީހުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަ ޭ
އަކީ ކޮބައިކަން އެނގިފައިވީނަމަވެސް އޭގައި ހިމެނެނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިފައިނުވެއެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެޤައުމެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމާއި ،ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތެއްގައި ވެރިކަންކުރުމާއި ،އަމާން ވެއްޓެއް
ބިނާވެފައިއޮތުމާއި ،މިކަމާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ) (2011ދިރާސާއިން ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ކާމިޔާބު ނިޒާމެއްކަމަށް 50%
މީހުންދެކޭ އިރު ވެރިކަންކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކަކީ ރަނގަ ު
ށ
ޅ ނިޒާމެއް ނެތުމާއި ،ކޮރަޕްޝަން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ ް
ގ
އިތުބާރު ނުކުރެވުން ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއްނެތްކަމާއި ،މިކަމު ެ
ސަބަބުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،ބެލެނިވެރިން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުމާއި ،ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތުމާއި ،ޑްރަގާއި ،ސިޔާސީ
ޕާޓީތައްކަ ަ
މށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން އަދި
އން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
އެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެން ވާކަން ޤަބޫލު ނުކުރާކަންވެސް މިދިރާސާ ި
ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމެއް ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެތްކަމާ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ކުރުމުގެ ވިސްނުން
ގެންގުޅޭކަމާއި ،އިހުމާލުގެ މައްސަލަތައް ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާލިބޭނެ
ލ
ނިޒާމެއް ވެސް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައް ު
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތައް ނެތްކަމާއި ،ފަރުވާގެ ނިޒާމާއި އިހުމާލުގެ މައް ަ
ސލަތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،ޖިންސީ
ގޯނާ ކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފަސްބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނާ ކުރިމަތި ވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި
ލތައް ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި ފަސްޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ،ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމާއި ،އެފަދަ ވާހަކަތައް
މިފަދަ މައްސަ ަ
ޤަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރާއި ،ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ލަދުވެތިކަމަކާ ހެދިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ގ
ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އެކި ކޮންވެންޝަތަކާއި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު )ޔޫ.ޕީ.އާރު( އަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ރިޕޯޓުތަކު ެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކީ ،އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ތަމްރީން ކުރުން
މުހިންމުކަމާއި ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން މުހިންމުކަމާއި،
އ
ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަމްރީން ލިބިފަ ި
ނެތްކަމާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް އާއި ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ އޮނިގަޑެއް ނެތްކަމާއި ،ހުރި
ޤާ ޫ
ނނާއި ޤަވާޢިދުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޛުނުވާކަމާއި ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ދގުކޮށްފައި ނެތުމާއި އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތު ގޯސްވުންކަމެވެ.
މުޢާހަދާ ތަސް ީ
ށ
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަޢުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް އިންސަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަ ް
ތކާއި އިސްލާހުތައް
ފއެވެ .ނަމަވެސް މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ަ
ފަހު ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާ ަ

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ފައިނަލްކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.
ގ ތެރެއިން  7މުޢާހަދާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިގަ ނޑު  9މުޢާހަދާ ެ
މ
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  9އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެރެއިން  6އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެި .
މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން މި މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު
އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،މިކަމަށް ޙާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ އ.ދ .ގެ ކޮމިޓީތަކަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރަށް
ލާޒިމުކުރެއެވެ.
މ
މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވަނީ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ހ
މުޢާހަދާއަށާއި ،އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެ ޭ
އށެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަދި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ަ
ނަމަވެސް ،ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ  7މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން  3މުޢާހަދާއަކަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި،
ދ
އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާ އަ ި
ހމެނެއެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ި
ފ
އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުން ވަނީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮ ް
ޑ އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލްޑްރަން ،ޗައިލްޑް ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން އެންޑް ޗައިލްޑް ޕޮނޯގްރަފީއާއި ،އޮޕްޝަނަލް
ދަ ޗައިލް ް
ޑ
ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ އިންވޯލްމަންޓް އޮފް ޗިލްރަން އިން އާމް ް
ކޮންފްލިކްޓްއަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ .އަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ދަށުން ސަބް
ކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެ ކަންޓްރީ ވިޒިޓްކޮށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ޤ
އ.ދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މައިގަނޑު  9މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން  2މުޢާހަދާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ ު
ހ
ކުރަންޖެހެއެވެ .އެއީ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލީ މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމާބެ ޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި ނިޒާމުން މީހުން ގެއްލުވާލުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެވެ.
ގ
ޖ ެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިގަނޑު މުޢާހަދާތަކާއި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއް ޭ
ށ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އ.ދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދިވެހި ދަޢުލަތަ ް
ގ
ކ ެ
ތަފާތު ހުށަހެޅުންތައް )ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންސް އަދި ރެކޮމެންޑޭޝަންސް( ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި ހުށަހެޅުންތަ ު
ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން
ދއާއި،
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ

20

އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއާއި،
ޕޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް  1އަދި  ،2އަދި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް
އޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ އޮ ް
ކުޑަކުދިންގެ ޙަ ް
ރ
ވ ު
ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިން ަ
ދެނެގަތުމުގެ

ގޮތުން

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް

މި

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމުގައި

ދަޢުލަތުގެ

އ
ބައެ ް

މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އ.ދ .ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު )ޔޫ.ޕީ.އާރް( ގެ ދަށުން ދިވެހި
ފރާތުން ޔޫ.ޕީ.އާރްއަށް ދެ ފަހަރެއްގެ
ފއިވެއެވެ .މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ަ
ތނަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިވިއު ކުރެވި ަ
ދަޢުލަތް މިހާ ަ
ފ
ވއުގެ ފަހުން ދަޢުލަތުން ވަނީ 'މިޑް ޓަރމް އެސެސްމެންޓް އޮ ް
މަތިން ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި ފުރަތަމަ ރި ި
އ
ލމެންޓޭޝަން' ގެ ނަމުގައި ޔޫ.ޕީ.އާރްގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލްގެ މެދުތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްއަށް ރިޕޯޓެ ް
އިމްޕް ި
ފޮނުވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ދެ ފަހަރު މަތިން ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ޅންތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދިރާސާއާއި ،ޕޮލިސީ ރިވިއުއާއި ،އިންވެސްޓިގޭޝަން
ހށަހަޅާ ހުށަހެ ު
އ.ދ .އިން ު
ރިޕޯޓާއި ،އެން.ޕީ.އެމް.ގެ ރިޕޯޓް ތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަން ީ
ނގެ
ފޛު ނުވާ ކަމަށް ކޮމިޝަ ް
ފޮލޯއަޕް މަސައްކަތުން ދެނެގަނެވެއެވެ.
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް  2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ރ
ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ އެކި ރިޕޯޓްތަކުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ކުރެވިފައިވާ މިންވަ ު
ޕ
ނ ޖުމްލަ  544ހުށަހެޅުމެވެ .މީގެތެރެއިން ފޮލޯއަ ް
ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވަ ީ
ހެދިފައިވާ  439ހުށަހެޅުމުގެ ތެ ެ
ރއިން ،ތަންފީޛު ކުރެވިފައިވަނީ  64ހުށަހެޅުމެކެވެ .އަދި  259ހުށަހެޅުން އެކި މިންވަރަށް
ތަންފީޛު ކުރެވިފައި ވާއިރު ،އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަންފީޛު ނުކުރެވި  116ހުށަހެޅުން ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކް އެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި ނެޓްވަރކްގެ ބޭނުން އެންމެ
މއުގައި މަސައްކަތް
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހެފެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން މަދަނީ މުޖްތަ ު
ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.1އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ

ޙާލަތު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި،

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ހަރުދަނާ

ނނީ
ޤާ ޫ

ނިޒާމެއް

ނ
އޮންނަންޖެހެއެވެ .ޤާނޫނީ ނިޒާމަކީ އެޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އެޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިންސާ ީ
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގަލެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި ފާސްކުރެވުނު
އ
ސގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަ ް
ޤާނޫނުއަސާ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި" ،މިބާބުގައި ވަކިވަކީން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން
މށް
ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވުމަކީ މިބާބުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތު ަ
ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި  68ވަނަ މާއްދާގައި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މިބާބުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި ،އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް
ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ ،ހުޅުވިގެންވާ ދީމިގްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އުޞޫލުތައް
ނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި

ބައިވެރިވެފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދތަކަށް
މުޢާހަ ާ

ރިއާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ތަފްޞީލީ ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާޢިދުތައް

ބޭނުންވެއެވެ.

2008

ވަނަ

އަހަރުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ޢަމަލުކުރުމާއެކު

މުހިއްމު

ޤާނޫނުތަކެއް

ވއެވެ .މިގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ
އެކުލަވާލެވިފައި ެ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ،އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ
އ
ކކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަ ް
ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަ ަ
ރައްކާތެރިކޮށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ
ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ،އެންޓި-ޓޯޗަރ
ވނަ
ކވެ .މީގެ އިތުރުން ަ 2015
ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ދިޔުމަކީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެ ެ
ޔ
ދ ަ
އަހަރުން ފެށިގެން އައު ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިގެން ދިޔުމަކީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ލިބިގެން ި
ފުރުޞަތެކެވެ.
މިކޮމިޝަނުންވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު ދަޢުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމްތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލާއި،
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލާއި ،ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލާއި ،ޢާންމު އިޖުތިމާއީ
އ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއި ،ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިބެހޭ ބިލާއި ،އެއްވެ
މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަ ް
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ

22

ހ
އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާއި ،ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭ ބިލާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ބެ ޭ
ހ ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި  2011ވަނަ އަހަރު
ބިލަށް އިސްލާ ު

އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި ޖިނާޢި އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާ،

ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލާއި ،ދަޢުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލާއި،
ނ
ވނެއެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ދިރިއުޅޭ ތަންތަ ް
ހެއްކާބެހޭ ބިލާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ާ
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލާއި ،އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާއި ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ ބިލާ ި
އ ،ޖިނާޢީ
ވއެވެ .އަދި  2013ވަނަ އަހަރު
އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާއި ،އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން އެކްޓުގެ ޑްރާޑްޓަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ެ
އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި ،މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލާއި ،އެއްވެ
އުޅުމުގެ ބިލާއި ،ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލާއި ،މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ
ބިލާއި ،ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލާއި ،ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ބާރުތަކުގެ

އިމްތިޔާޒުތަކާއި
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ބިލާއި،

ސިޔާސީ

ޓތަކުގެ
ޕާ ީ

ބިލާއި،

ކަންކަން

ކާރިސާގެ

ހިންގުމުގެ

ބިލަށް

ހ
ލ ު
އިސް ާ

ގ
ވސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމު ެ
 2014ވަނަ އަހަރު ރިފެރެންޑަމް ބިލާއި ،ސިވިލް ސަރ ި

ބިލާއި ،ހެއްކާއިބެހޭ ބިލާއި ،ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް
ހޅާފައިވާނެއެވެ.
އިސްލާހު ހުށާ ަ
ގ
ޤާނޫނީގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމު ެ
ޤަވާޢިދާއި ،ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ،އެންޓި-ޓޯޗަރ
ދ އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
ގ ޤަވާޢި ު
ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެ
އދ

ގެ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާބެހޭ

މައިގަނޑު

މުޢާހަދާތަކުގެ

ތެރެއިން

ކޮމިޝަނުން

މިހާތަނަށް

ސޮއިކޮށް

އަދި

ތަސްދީޤުކޮށްފައިނުވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާ ެ
ނ
ތރިކުރުމުގެ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތު ް
ހރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް ނަމަވެސް ތަސްދީޤުކޮށްފައިނުވާ ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުން
ކތްތަކެއްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ދިވެ ި
މަސައް ަ
ގއި
ޤކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިދެމުޢާހަދާ ަ
ހުއްޓުވުމުގެ މުޢާހަދާ ތަސްދީ ު
ގ
މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުންވަނީ މުޢާހަދާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމު ެ
މަޤްޞަދުގައި "ބިލް އޮފް ކޮންވެންޝަން" ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
ލ
 2013ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ މާ ީ
ގ
ލއިންސާފުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި އެޙައްޤުތައް ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނަގަތުމު ެ
އެހީތެރިކަމާއެކު އަދު ް
ލ
މަޤްޞަދުގައި "އެސެސްމަންޓް އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮބްލިގޭޝަން އިން ދަ ޖުޑިޝަ ް
ސެކްޓަރ"ގެ

ނަމުގައި

ޕްރޮގްރާމްއެއް

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް

ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދި

މިޕްރޮގްރާމް

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި

އ
ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެ ް

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްނޫންކަމަށް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާ ،މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ކޯޓުތަކަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން މިޕްރޮގްރާމްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.
ނ  2012ވަނަ
ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ކޮމިޝަނުންވަ ީ
އަހަރުން ފެށިގެން ލީގަލް ބްރީފްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިއެވެ .މިގޮތުން ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ
ޢަމަލުތަކާބެހޭ ީ
ވނީ ޢާންމުކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަނިޔާވެރި
ލގަލް ބްރީފް އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާބޭހޭ ލީގަލް ބްރީފް ަ
ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާބެހޭ ލީގަލް ބްރީފްއާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި
ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުގެ ލީގަލް ބްރީފްއާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ލީގަލް ބްރީފްއާއި ،މިނިވަންކަމާއެކު އެއްވެ
ތކުންނާއި ރާއްޖޭގެ
ފ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ަ
އުޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ލީގަލް ބްރީ ް
ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ،މިޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ،މިޙައްޤުތައް
މގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައިޓްސް ޓޭބަލްއެއް އެކުލަވާލުމުގެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ދެނެގަތު ު
މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަން

ހޯދޭވަރުގެ

ފޯރުންތެރިކަން

ނެތް

ފަރާތްތަކަށް

ހިލޭ

ޤާނޫނީ

ލަފާދިނުމާއި،

ކޯޓުތަކުގައި

އ
އެފަރާތްތަ ް

ހ
ކރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހިލޭ ޤާނޫނީ އެ ީ
ތަމްސީލްކޮށްދިނުމާއި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލު ު
ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ .މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ،

ދގެ
މިފުރުޞަތު ދެވިފައިއެއްނުވެއެވެ .މިކަމާގުޅިގެން ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ މިފުރުޞަތު ގިނަ ބަޔަކަށް ދިނުމަށްޓަކައިި ،މ ަޤ ާވޢ◌ި ު

ޝަރުތުތައް އަލުން އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.
ހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަދި
ގ ހައްޔަރުގައި ހުއްޓާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްސަލާގައި ދިވެ ި
 2011ވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ެ
އ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވަކާލާތުކޮށްފައެވެ 2013 .ވަނަ
 2012ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއްގަ ި
ނޔާ ލިބުނު އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ދަޢުލަތުން
އަހަރު ކޮމިޝަނުންވަނީ ޖިންސީ އަ ި
އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގައި ތަދައްހުލުވެ ،މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައެވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،މިކޮމިޝަނުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ދަޢުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ފޮނުވާފައެވެ .މިރިޕޯޓު ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ޖުވެނައި ް
ލ ކޯޓުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާ
ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށްފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޔޫ.އެންގެ ޔޫ.ޕީ.އާރ ޕްރޮސެސްއަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓާއި
ނ
ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ސުމޯޓޯ މައްސަލައެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓު ް
ކުރިއަށްގެންދިޔަ މައްސަލަ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމާއެކު
ދ ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ގިނަ
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާ އަ ި
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ނ
ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުންވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުންނެވެ.
)ޅ( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ރޫޙު އާލާކުރުމާއި ،ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ،ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން.
)ކ( ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއިި ،އ ާ
ރ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް
ދ ީ
ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.
ކގައި ،ރާއްޖެ
)އ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަ ު
ފ
ބައިވެރިވުމުގައާއި ،އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖެއިން ތަސްދީޤުކުރުމުގައި ،ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި ލަ ާ
ޅންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.
ދިނުމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެ ު
)ވ(ގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އެހީތެރިވެ ،ބައިވެރިވުން.
މން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް މުހިންމު
މިހެންކަ ު
ގ
ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަކީ ސަރުކާރާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދުލް އިންޞާފު ެ
ދާއިރާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

އަލަށް އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޤާނޫނުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތްކުރުން.

2

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޤާނޫނުތަކަކަށް ހެދުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
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3

ދވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ،
ޢހަދާގައިވެސް ި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައިގަނޑު ބައިނަލްއަޤްވާމީ  9މު ާ
މިމުޢާހަދާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުތަކުގެ

ތެރެއަށް

ގެނައުމަށް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލިސް

މެދުވެރިކޮށް

މަސައްކަތްކުރުން.
4

އަލަށް އެކުލަވާލައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

5

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާބެހޭ ވަކިވަކި ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އެހީވެ،
ބާރުއެޅުން.

 6ގިނަ ބައަކަށް ،ޚާއްސަކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުން.
7

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،އަދި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ
ކށް،
ކމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ޮ
މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ަ
ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 8ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިލްމު އިތުރުކުރުމަށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ
ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން.
9

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.2އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ،ފުޅާކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމްގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތެރެއިން ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަންގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައެއް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްގެ ކޯސްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޞިއްޙީ
ދާއިރާއާގުޅުންހުރި ޙައްޤުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ކޯހުގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ތަޢުލީމީދާއިރާއާގުޅުންހުރި ޙައްޤުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ .އަދި ފެކަލްޓީތަކުގައި ހިންގާ
އެހެނިހެން ކޯސްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިތައް ހިމެނުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ރިސަރޗް ހެދުން އިތުރު
ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ގ
ޤތަކު ެ
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިންސާނީ ޙައް ު
ތަޢުލީމް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބްތައް ޤާއިމް ކުރެވި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއި
ޓްރެއިނިންތައް ހިންގެއެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މެޓީރިއަލްތައްވެސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
އެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިއުސްލެޓަރ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް ަ
ތކުގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި،
ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި ،ކުޑަކުދިންގެ މުޢާހަދާ ދިވެހި ބަހުން އެކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ހިއުމަންރައިޓްސް
ކުލަބްތައް ހިންގުމަށް މެނުއަލްއަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފޮތެއް ވެސް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމަ ދަރިވަރުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަސްވީރު ވާހަކަ ފޮތްތަކެއްވެސްވަނީ ނެރެފައެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  5ދާއިރާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުޑަކުދިންގެ
ވާހަކަ ފޮތް ތައްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޮތްތަކާއި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން
އިސްކަމެއް ދީފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު ގިނަ ތަކެތި ވަނީ ޗާޕު ނުކުރެވި ޢާންމުންނާ
ހިއްސާކުރުމަށް ދަތިވެފައެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
އންސާނީ ޙައްޤުތައް ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ކަރިކިއުލަމް ،މަތީ ތަޢުލީމް ދޭ
ި .1
ފަރާތްތަކުގެ ކޯސްތަކުގައާއި ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް ހިމެނުން.
 .2އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.
 .3އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮންލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޯސްތަކެއް
ތަރައްޤީކުރުން.
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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 2.3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ކ
މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ބައިނަލްއަޤްވަމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ވަކިވަ ި
އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކަށް )ޓީޗަރުން ،ކައުންސިލްގެ ފަރާތްތައް ،ޕޮލިހުން ،ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ،މީޑިޔާ ،ސަރުކާރުގެ
މުވައްޒަފުން ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ( އަމާޒުކޮށްގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ.
ށ މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިއެކި ކެމްޕެއިންތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ .އެގޮތުން ،ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ ް
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ކޮންމެ އަނިޔާއަކީ އިހުމާލެއް" ގެ
ނަމުގައި

ވަނީ 3

ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި

އަހަރުދުވަހުގެ
"ދޯދި"

ކެމްޕެއިނެއް
ކެމްޕެއިން

ހިންގާފައެވެ.
ވަނީ

3

އަދި

އަހަރު

ގެވެށި

އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ

ހިންގާފައެވެ.

އިންސާނީ

ޤާނޫނަށް ޢާންމުން

ޙައްޤުތަކަށް

ޢާންމުން

އށް
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާ ގުޅިގެން "ޙައްޤުގެ އަޑު"ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ  3އަހަރު ކުރި ަ
ގެންދެވިފައެވެ .އަދި ސްކޫލްކުދިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ގުޅިގެންވަނީ އިންޓަރ-
ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތެއް  3އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނު ެ
ގ ހަލަބޮލިކަން ހިމެނެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ރާވާފައިވާ ބައެއް ހަރަކާތްތައް
ޓ
ވވަރަށް ބަޖެ ް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުން ރާވާފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެން ާ
ލިބިފައިނުވާތީ ހަރަކާތްތައް ޕްލޭނއާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ދަތިވެފައެވެ .ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަކަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް މަދުކުރަންޖެހުނެވެ.
ސ
ރކަޒު ،ޕޮލި ް
މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަންކަމަށްވާ ،ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަ ު
ޑއަލް ،ޖަލުތައް ،ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ،ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތައް އަދި
ސްޓޭޝަން ،ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި
އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ކޮމިޝަނުން  70ޒިޔާރަތެއް  2011އިން 2015އަށް ކޮށްފައިވެއެވެ .މިޒިޔާރަތްތަކުގައި
މިތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ އިންޓަވިޔުކޮށް އެފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ.
އަދި މިގޮތުން ތަނުގައި ޢަމަދު ކުރަމުންދަނީ ހަދާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.
ވ
މިފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެކަށީގެން ާ
މިންވަރަށް އަހުލުވެރި ނުވާކަން ހޯދުނު މައުލޫމާތުތަކުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް
ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ،ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އ.ދގެ އެހެން
މިންގަނޑުތަކާއި ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ،ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުފަދަ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކަށް މުވައްޒަފުން
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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އަހުލުވެރިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެގޮތުން ތަމްރީންތައް ބޭނުންވާކަމަށް އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
އވެއެވެ .މިހެންކަމުން 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 6
ޒފުން މަޢުލޫމާތު ދީފަ ި
މުވައް ަ
ޝނަކަށާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
އ
މީގެއިތުރުން ،އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑް  2013ގެ އެހީގައި ،ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ ި
ބާއްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް "އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕާރސްޕެކްޓިވްސް ފޯރ ކެއަރ
ވޯރކާސް އިން ސްޓޭޓް ކެއަރ" ހިންގައިފައިވަނީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ،ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ،ޑްރަގް
ޔގައި
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ،ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ،ކުޑަކުދިންގެ ހި ާ
ސ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ .ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް "ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕޮލިސް އެންޑް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ް
އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރިންސިޕަލްސް" ހިންގައިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.
މީގެއިތުރުން "ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤު" ތަކާބެހޭ ބުކްލެޓާއި ޕޯސްޓަރު  10ބަހަކަށް
ޝންތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
ތަރުޖަމާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މިދާއިރާގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި
ނުކުތާތަކުންނެވެ.
މިގޮތުން  2ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ހ( އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
)ށ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި
ޤތައް
ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެދަފަ ޙައް ު
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ސ
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ޝން އޮ ް
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މން ރައިޓް ް
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އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
ށ
)ބ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙް ދިވެހިރާޢްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި ،އެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަ ް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް
ގ
މ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ،ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެއްދުމާއި ދަޢުލަތު ެ
ފެނެއެވެ .އެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ތަޢުލީ ް
ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މިއީ މިހާރުވެސް ކޮމިޝަނުން
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  36މާއްދާގެ )ހ(ގައި ރާއްޖޭގައި ސިފައިން ތަމްރީންކުރުމުގައާއި ފުލުހުން
ތަމްރީންކުރުމުގައާއި

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

މީހުން

ތަމްރީނުކުރުމުގައާއި

ޞިއްޙީ

ފަރުވާދޭ

ނ
މީހު ް

ތަމްރީންކުރުމުގައާއި ،ދަޢުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައާއި ،ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައާއި ،ނަފްސާނީ
ޝނަށް ބަންދުކުރެވޭ
ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގައާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައާއި ،ޑިޓޮކްސިފިކޭ ަ
މންދާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައާއި ،ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމާއި
ތަންތަނުގައި ތިބޭ ފަރުވާހޯދަ ު
ހ
ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ އެއްވެސް ގޮތަކުން މުޢާމަލާތްކުރަންޖެ ޭ
ލ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ޙަވާލުކުރެވޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ،އަނިޔާކުރުމާއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަ ު
ޅ
ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަ ު
އާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އެކަން މަނާވެގެންވާންވީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަތުގެ މައްޗަށް
މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނުގެ ބައިތައް ހިމެނުމަކީ ،ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަ ް
ށ މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ މިޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި އިބްތިދާއީ މަދަރުސާތަކުގައާއި،
ގ
މ ެ
ކލްތަކުގައާއި ،މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ތަޢުލީމު ދިނު ު
ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައާއި ،ސެކަންޑަރީ ސް ޫ
ގ މުހިންމުކަމާއި ،އިންސާނީ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ،އެ ޢުމުރުފުރައަކާ ގުޅޭ ނިސްބަތުން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމު ެ
ދރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ،އަނިޔާކުރުމުން ބަރީޢަވެގެންވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު
ކަރާމާތަށް ޤަ ަ
ހިމެނުމަކީ ،ކޮމިޝަނާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
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ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ޔސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 1ދަޢުލަތުގެ ސި ާ
2

އަންހެނުން ،ކުޑަކުދިން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އަދި އުމުރުން
ދުވަސްވީމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުން.

3

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޙާއްސަގޮތެއްގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް
ބާރުއެޅުމާއި ،ސިޔާސީ މައިދާނުގައާއި ގޮތް ނިންމާ މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.

4

އިންސާނީ ވަގުފާރި )ހިއުމަން ޓްރެފިކިން( ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެހައި ފަރާތްތައް
އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ،އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުން .

5

އަލަށް ފާހަގަވަމުން އަންނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާތަކަށް ދަޢުލަތާއި މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކުރުވުން.

6

ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ދަޢުލަތަށް ބާރުއެޅުން.

7

ކޮމިޝަންގެ ދައުރަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން .

8

މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 9މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިދީގެންވާ
ޙައްޤުތަކަށް އެ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުން.
 10އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.4އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދަޢުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މިވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައި މިކޮމިޝަނުންވާނީ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އަދި އުސޫލުތަކަށް އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ .މިގޮތުން  2010ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ
ވ މިންގަނޑުތަކާއި،
އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ،ޅ .ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައި ާ
އމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އެޅުމުގެ އުސޫލާއި އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ި
މީހުންގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި  2011ވަނަ
ހ
އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ސިޔާސަތާއި ،މެންޓަލް ހެލްތު ޕޮލިސީއަށް އިސްލާ ު
ސ ލޭބަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އއި ،މޯލްޑިވް ް
ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އަދި  2013ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ ޕޮލިސީ ާ
ނތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް
ސްޓްރެޓަޖީއާއި ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ،ނުކުޅެދު ް
ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތާއި އަދި ސީމަނުންގެ
ހޅާފައެވެ .އަދި  2014ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުމާބެހޭ އިޖުރާޢަތާއި،
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަ ަ
ބ
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއް ާ
ފއެވެ .މީގެ އިތުރުން
މަރުކަޒުތަކުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާ ަ
 2015ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހެލްތް މާސްޓަރ ޕްލޭން  2025 – 2016އާއި ،ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލާފައި ާ
ވ ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް
ޖެންޑަރއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީގެ ޤަވާޢިދަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ވަނީ އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުންވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރިވިއުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޕޮލިސީ ރިވިއު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ބެންޗްމާރކްއެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ
ތ
ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުއާއި ،ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަ ު
ރިވިއު އަދި ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޕޮލިސީގެ ރިވިއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުންނެވެ.
)ޅ( ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު
އާލާކުރުމާއި ،ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ،ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން.
)ކ( ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އިދާރީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް
ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.
ސނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް މުހިންމު ރޯލެއް
މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް އިން ާ
އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

އަލަށް އެކުލަވާލާ އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރުން އިސްލާހު ހުށަހެޅުން.

2

ހ
އަލަށް އެކުލަވާލާ އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރުން އިސްލާ ު
ހުށަހެޅުން.

 3ސިޔާސަތުތަކުގެ ޑްރާފްޓިންގް މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވެ ،ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
4

ވ
އ ާ
އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ،ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތަކަށް އަމާޒުވާގޮތަށް އެކުލަވާލާފަ ި
ސިޔާސަތުތައް ރިވިއުކުރުން.

5

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލޮބީކުރުން.

 6ސިޔާސަތުތައް މަދުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް ،އެދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބާރުއެޅުން.
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.5ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުން ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު
ދެނެގަނެ ،އެޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ވ
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެންނާއި އދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި ާ
ނ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް
ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ހށަހެޅުންތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ
ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ު
ގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން އަންހެނުންނަށް
ލ
ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޔުނިވަރސަ ް
ނތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޯރަމްތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު )ޔޫޕީއާރް( ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅު ް
ތ
އދ .އިން ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޙާލަ ު
ޅންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް
ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަޢުލަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު
ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހަދާ ރިސާޗް ތަކުންނާއި ،ޕޮލިސީ ރިވިއުތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ފަހު ތައްޔާރު ކުރެވޭ
ރިޕޯޓް ތަކުގައިވާ ނިޒާމީ )ސިސްޓަމިކް( ހުށަހެޅުންތަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުގައި
ޅންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަނެވެއެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ
ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު
ގ
ނތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާ ެ
ގެދޮރުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކުރި ދިރާސާގެ ހުށަހެޅު ް
ދ
ސގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ާ
ހުށަހެޅުންތަކާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާ ާ
މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ ރިވިއުއެއް
ކަމުގައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ
ފ އަންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި  4ތަޙްޤީގު ރިޕޯޓެއްގެ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް
ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސި ަ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
ނސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެޓޯލް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 5
އަތޮޅުތެރޭގައި އި ް
އަހަރުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި ދަޢުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރަން ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައްތައް
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހއ .ދިއްދޫ ،ހއ .ތުރާކުނު ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ހދ .ނައިވާދޫ ،އއ.
މާޅޮސް ،އއ .އުކުޅަސް ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،ދ .ހުޅުދެލި ،ލ .ދަނބިދޫ ،ލ .ފޮނަދޫ ،ގދ .ތިނަދޫ ،އަދި ޏ .ފުވައްމުލަކަށް ވަނީ
ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިޕޯޓިންގ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 5
ދ ތަކަށް ޓޫލްކިޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަ ާ
ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ ،އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަދި އަނިޔާކުރުމާއި،
އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާ އަށް ޓޫލްކިޓްތަކެއް
ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުއައްސަސާތަކާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ށ
ފ ި
ޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓް ވަނީ ާ
ފަހުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައެވެ.
މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ
ޤނޫނު އަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި
މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ޙައްޤުތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހެޅުންތަކެއް

އެތަންތަނަށް

ފއިވެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ަ

މިހުށަހެޅުންތައް

ތަންފީޛުވެފައިވާ

ރ
މިންވަ ު

އ
ޔމުން ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވީހިނދު ،ގިނަ ހުށަހެޅުންތަ ް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަހަރަކު  2ފަހަރު ލި ު
ޅ
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތަންފީޛު ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ވީމާ ،ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމާގު ޭ
ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުޙިން ު
މ ކަމެކެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ވ
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނި ި
ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ނ( އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
މި ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ބ( ގައި ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި ،އެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓުމާއި
ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ކ
މިހެންކަމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރު އެޅުމަ ީ
ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ.
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަކުގައިވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

 2ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި އަދި އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ހށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ު
3

ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަކުގައިވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

 4ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި އަދި އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ހށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ު
5

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށާއި ދަޢުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރުން
ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  31ޖުލައި ގެ ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.

ރ
 6ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގައި ތަންފީޛުކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަ ު
އތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު
ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގެ ަ 2
ދެނެގަތުން.
7

ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން.

8

މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް
ޅންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.
ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު

9

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޤަވާޢިދުން ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްކޮށް ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިން ަ
ވރު ގާތުން ބަލަމުން ގެންދިއުން.

 10މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ނފީޛު ކުރުމަށް ދަޢުލަތުގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް ތަ ް
މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުއެޅުން.
ސ
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ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
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 11ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އެސް.ޕީ.ޓީ(އިން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުން.
ށ
 12ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަ ް
ބާރުއެޅުން.
 13ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.6ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އޯލްޓަނޭޓިވް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ .މިގޮތުން
ވސްއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑި ް
ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
ދއާއި ،އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް
ދއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
މ
ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަދި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ދއާއި
ދށުން ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ .އަދި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
މުޢާހަދާ ގެ ަ
ފ
ހދާ ގެ ކޮމިޓީތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ ލިސްޓް އޮ ް
މ މުޢާ ަ
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
އިޝޫޒްއަށް މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ

ދ
އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްރަން އޮން ަ

ޝން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ
ރޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެން ަ
ޗލްރަން އާއި އޮޕްޝަނަލް ޕް ޮ
ސޭލް އޮފް ި
ނވާފައެވެ.
އިންވޯލްމަންޓް އޮފް ޗިލްރަން އިން އާމްޑް ކޮންފްލިކްޓްއަށް ރިޕޯޓެއް ސީ.އާރް.ސީ ކޮމިޓީއަށް ފޮ ު
ޔ
އދ .ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ސްޕެޝަލް ޕްރޮސީޖަރސްއަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވޭތުވެ ދި ަ
 5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ނ
ރސީޖަރސްގެ ދަށުން ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ ރޒް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައެވެ .މިގޮތު ް
ސްޕެޝަލް ޕް ޮ
ޕޓުއަރ އޮން އިންޑިޕެންޑެންސް އޮފް ޖަޖަރސް އެންޑް ލޯޔަރސް ،ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން އެޑިކުއޭޓް
ސްޕެޝަލް ރެ ަ
ހައުސިންގ ،ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ފްރީ ަ
ލ
ޑމް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން ،ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން އިންޓަރނަ ީ
ސޑް ޕަރސަންސް ހިމެނެއެވެ.
ޑިސްޕްލޭ ް

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ި
ދވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން 'އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޤައުމީ މުއައްސަސާ'ތަކުން އދ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ އިތުރުން މުޢާހަދާތައް މޮނިޓަރ
ގ ތެރޭގައި އިންސާނީ
ކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަށް ބާރު އަޅައެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބާރުތަކު ެ
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
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ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުން ލާޒިމްކުރާ ޙައްޤުތައް
ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރާއި މުޢާހަދާތައް ތަންފީޛު ކުރާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ލޒިމް ކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރާ
 1ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ާ
ބެހޭގޮތުން މުޢާހަދާތައް މުރާޖަޢާ ކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވުން.
ޅންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން
 2ޔޫ.ޕީ.އާރް ގެ ދަށުން ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެ ު
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އދ .ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.
ޓ
 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން އދ .ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ނިޒާމަށް ރިޕޯ ް
ފޮނުވުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.7އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކޮށް ،ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަޢުލަތަށް ބާރުއެޅުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނ
ކމިޝަނުން ވަނީ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައެވެ .މިގޮތު ް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަފާތު ދާއިރާ ތަކުން ޮ
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އަދި ޢާންމު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަލައިލާއިރު ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޙާލަތު
ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  2006ވަނަ އަހަރު ޢާންމު ކުރި 'ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް :ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް' ގެ
'ސެކަންޑް ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް :ސިކްސް އިޔަރސް އޯން – ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް' ދިރާސާ އާއި ކޮމިޝަންގެ
ގތުން ތައްޔާރުކުރި 'އެކްޓިވިޓީސް
ފަރާތުން  2010ވަނަ އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ބެހޭ ޮ
އެޑްރެސިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް – އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް' އަދި ޔުނިސެފްއާ ގުޅިގެން
 2011ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރު ކުރި 'ޗައިލްޑް ޕާޓިސިޕޭޝަން' ދިރާސާ ހިމެނެއެވެ.
އ
މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ދިރާސާ ކޮށް ޢާންމު ކޮށްފައިނުވާ ރިޕޯޓްތަކެއް ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާއާއި ،ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ
ދާއިރާ އިން ކުރި ދިރާސާއާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއާއި ،އަންހެނުންގެ
ޓ
ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބަޖެ ް
އެނެލިސިސް އަދި 'އެވެއިލަބިލިޓީ އެންޑް އެކްސެސިބިލިޓީ އޮފް ހެލްތް ސަރވިސަސް'އާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާ ހިމެނެއެވެ.
ފ
ކޮމިޝަނުން  5އަހަރު ކުރިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ތަކުގެ ތެރޭގައި 'ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް :ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮ ް
ލައިފް' އާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެދޮރުގެ ޙާލާތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާއާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރި
ދިރާސާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާ ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއާއި  21ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި
ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މިގޮތުން  20ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)ފ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން.
ސ
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އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ
)އ( ސެމިނަރާއި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި ،އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި ،އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް ،އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 1ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާ ތަކަށް
ދިރާސާ ކޮށް ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން.
2

ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ޢާންމު ކުރެވިފައިނުވާ ދިރާސާތައް ނިންމާ ޢާންމުކުރުން.

3

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ޑެސްކް ރިވިއުތައް ހެދުން.

4

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

5

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް
އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

6

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާ ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުއެޅުން.
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
 2.8ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްގުތަކުގެ ޙާލަތާ މެދު ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް އަދި ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކާއި،
މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މީޑިއާތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ،ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
މައުލޫމާތާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޢާންމުކުރަމުން
ގެންދެވެއެވެ.
ނ
މީޑިއާގައި ޢާންމުކުރާ ޚަބަރުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުންނަ ލިޔުންތަކާއި ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތު ް
ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުންދެއެވެ.
ފށިގެން ކޮމިޝަނުން މެދުކެ ނޑުމެއް ނެތި އޮންލައިން މީޑިއާތަކާއި ޓީވީ
ޤައުމަށް ޚާއްސަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާ ހިސާބުން ެ
ޗެނަލްތައް މޮނިޓަރކުރެވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މިދާއިރާގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަ ީ
ނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
ޅންތައް މީޑިއާގެ
)ދ( އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލްތަކާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ު
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުކުރުން.
ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 .1ކޮމިޝަންގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ޕީ.އާރް ސްޓްރެޖީއަށް ޢަމަލުކުރުން.
އ މެދުވެރިކޮށް ވަޒަންކުރުން.
 .2މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ހައްސާސްކަން މީޑިއާގެ ވަޞީ ަ
ލތްތަ ް
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 2.9އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ،
ހިތްވަރުދީ ،ބާރުވެރިކުރުވުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ،ކޮމިޝަނުން
ޔތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮމިޝަންގައި އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވަރކެއް ވަނީ
ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއް ާ
ގާއިމްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވަރކްއާއެކު ކުރެވިފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޖީއޯތަކުން އެދިގެން
އަތޮޅު ތެރޭގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން
ކުރާ އެކި މަސައްކަތް ތަކުގައި އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވަރކްގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުދެވެއެވެ .މިގޮތުން
ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންތަކާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި ،އަތޮޅު ތެރޭގައި
އސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން
ހިންގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަ ް
ހޯދުމާއި އަދި އެން.ޖީ.އޯތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ .މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭގޮތުން
ސ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވް ް
އކަތުގައި ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދީފައިވެއެވެ.
ބާރުއެޅުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރި މަސަ ް
ޝނަށް ހުށަހަޅުމުން،
ކޮމިޝަނުގެ އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގަން ރާވާ ހަރަކާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކޮމި ަ
ތތަކަށް  2010އަދި  2011ގައި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ހޮވާލެވުނު ފަރާ ް
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ދއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
މި ާ
)ނ( އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުން.
ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ދނާ ކުރުން.
 .1ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކް ހަރު ަ
ނ
 .2އިންސާނީ ޙައްގެއް ނިގުޅައިގަނެވޭހިނދު އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކްގެ ބައިވެރިން މެދުވެރިވެގެން ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަ ާ
ޙިއްސާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.
ތއް މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ
 .3އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް ،މިފަރާތް ަ
ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން.
 .4ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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 .5އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ދަޢުލަތަށް ބާރުއެޅުން.
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 2.10މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަފާނެ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ނުވަތަ
ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން.
ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އަތޮޅު ތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ބ
ގޮތަށް ،ޤަވާޢިދުން ،މިތަންތަން އިންޓާނަލީ މޮނިޓަރ ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ވީމާ ،ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއް ާ
ނ
މިފަދަ ތަންތަނަށް ޤަވާޢިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހިނގާ އަދި ހިނގައިފާނެ އަނިޔާވެރި ،އެހެނިހެން ލާއިންސާ ީ
ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުޙިންމު ކަމެކެވެ.
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް  2010ން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  97ޒިޔާރަތެއް
ޓޝަނަށާއި 3 ،ޖަލަށާއި  3ޑްރަގް ޑިޓޮކްސްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ އާއި ޑްރަގް
ކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  19ޕޮލިސް ސް ޭ
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ،ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު އަދި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް
ކމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާ
ކޮށްފައިވެއެވެ .ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ޮ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެތަންތަނަށް
ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައްކޮށް އަދި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވެއެވެ.
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން ،ސައިކޯތެރެޕިސްޓުން އަދި
ތަރުޖަމާކުރާނެ ފަރާތްތަށް ނެތުމަކީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވާ ކަމެކެވެ .މިހެންކަމުން ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފަންނީ މީހުން ބައިވެރި
ކުރުމަކީވެސް ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެކެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ދއުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ަ
ދތަކުގެ ތެރެއިން ،އަނިޔާކުރުން
)ނ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަ ާ
ގން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް
މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތި ޢަމަލު ހިން ު
ގ
ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ެ
ދ
ބޭނުމަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާ ގެ ޢަމަލާއި ރަޙްމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަ ަ
ލ
ނ ް
އ ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނޭޝަ ަ
އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެ ް
ގ
އކީ ،ކޮމިޝަން ކަމުގައި މި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައި ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނު ެ
ޕްރިވެންޓިވް މެކެނިޒަމް )އެންޕީއެމް( ަ
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
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މ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގެ ި
މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޤަވާޢިދުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން ގެންދިއުން.

ދ
 2ޤައުމުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅާގަނެވިދާނެ ފަ ަ
ތއް ދިމާވެގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައް ކުރުން.
ޙާއްޞަ ޙާލަ ެ
3

އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ބަންދުގައި ތިބޭ ތަންތަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ އެކު
މަސައްކަތްކުރުން.

4

ތއް
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތަކަށްފަހު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ަ
ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

 5މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ،ދަށުދަރަޖައިގެ
ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،އެތަންތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
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 .8އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  :3ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
މިހާރުގެ ޙާލަތު
ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަށް
ހމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގައި އިތުރު
ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފުރި ަ
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއް ގާއިމުކޮށް ،އިތުރު މަގާމުތަކެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު
މިބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާވެފައި ވީނަމަވެސް ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ
އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހިންގުމަށް ޖާގަ
ކުޑަވުމެވެ.
ނގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
ކޮމިޝަ ް
ޙާޞިލްކުރެވޭނެ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ތަޢުލީމާއި
ތަމްރީނު ބޭނުންވެއެވެ .ފާއިތުވެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމް ދެނެގަނެ،
އެމުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން
ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީ މި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފަރާތްތަކާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޅުން
ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް
ޅން
ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިތުރު ފަރާތްތަކާއެކު ގު ު
ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރަންޖެހެއެވެ.
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
3.1

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ
ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނވި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެ ި
ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ދަނީ
ލ
މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭ.ޕީ.އެފް( ގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުކަމާއި ،އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ )އައި.ސީ.ސީ(ގެ ކެޓަގަރީ ބީ މެމްބަރޝިޕްކަން ހޯދާފައިވެއެވެ .އޮފީސް އޮފް ދި ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ
ހިއުމަން ރައިޓްސް )އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރް( އާއި ،ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓްއާއި ،ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް
ޓ
)ސީ.އެޗް.އާރް.އައި( އާއި ،ރައުލް ވޮލަންބާރގް އިންސްޓިޓިއުޓް )އާރް.ޑަބްލިއު.އައި( އަދި ވިމެންސް ވޯރލްޑް ސަމި ް
އ
ފައުންޑޭޝަން )ޑަބްލިއު.ޑަބްލިއު.އެސް.އެފް( ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގަ ި
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .އައި.ސީ.ސީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއެވެ .އަދި
އޭ.ޕީ.އެފްގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ
ފަރާތްތަކާއެކު

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

ގުޅުން

ބަދަހިކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކުރުމަށް

އެހީތެރިކަން

ހޯދަމުންދެއެވެ .މިގޮތުން އޭ.ޕީ.އެފްގެ ފަރާތުން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ހަރުދަނާވެ ފުޅާވެގެންދިއުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި
މުވައްޒަފުނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމަތު ލިބުމުގެ މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ .އޭ.ޕީއެފް.އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ
މ
ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ގެ މެންޑޭޓް އިތުރަށް ފުރިހަ ަ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބެސެޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްއިން އިންތިޒާމްކުރާ "ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޒް ރައުންޑް ޓޭބަލް" ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ
ވ
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން )އެން.އެޗް.އާރްއައި( ތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭގޮތުންނާއި ޤައުމުތަކުގައި ދިމާ ާ
ޙާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އެންެ .
އޗް.އާރް.އައި ތަކުން ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން
ޕްލޭން އާއި އެން.އެޗް.އާރް.އައި އެކްރެޑިޓޭޝަނާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މީގެއިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އިދާރީ
ނ
އޮނިގަޑުތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ،ކޮމިޝަންގެ ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ފަން ީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
)ށ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި
ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
މި ދެންނެވި ފަދައިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މށް ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.
ކރު ަ
ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މި މަޤްޞަދު ޙާސިލު ު
ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 .1ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތާއި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން ،ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ
ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .2ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން.
 .3ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ރޙައްދީ އިދާރާތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ
 .4ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަ ަ
ޖަމާޢަތްތަކާ ޙިއްސާކުރުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
3.2

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ގއެއްގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޙިއްސާކޮށް ،އާކައިވްކޮށް ބެލަހައްޓަމުން މިހާރުވެސް ގެންދެއެވެ.
ގުޅިފައިވާ ވިއު ަ
ސ
އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލިޖީގެ އެހީގައި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަކީ އަބަދުވެ ް
ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގުޅިފައިވާ ވިއުގައަކުން ފަސޭހަކަމާއި އިތުބާރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން
ކޮމިޝަންގައި އިތުރުކުރަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ .އަދި މިވިއުގައިގެ ތެރެއިން ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކާއެކު ފަސޭހަކަމާ އަވަސްކަމާއެކު
މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ކޮމިޝަންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި

ޒަމާނީ

އައު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ވަޞީލަތްތައް

ބޭނުންކުރުމަކީ

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާވެ އަވަހަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
މއުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
 .1ގުޅިފައިވާ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކާއެކު ފަސޭހަކަމާ އަވަސްކަމާއެކު ަ
ގާއިމުކުރުން.
 .2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
 .3ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން.
 .4ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު މެނޭޖްކޮށް އަރުޝީފުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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3.3

ކޮމިޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ،ޙާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މ
ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެކުލަވާލައި ވަރކްޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ކޮން ެ
މަހަކު އެއްފަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރިވިއުކުރަމުން ގެންދެއެވެ .އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ހޯދައި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް
މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނުން

ކޮމިޝަނަށް

ލާޒިމްކުރާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަންގެ

ހިންގުން

ޝނުގެ މަސައްކަތްތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުމަށާއި ،އެއް އަހަރަށް ވުރެ އަނެއް އަހަރުގެ
ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމި ަ
މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 .1ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން މިޑް ރިވިއު އެއް އެކުލަވާލުން.
 .2އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.
 .3އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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3.4

ކޮމިޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު
އ
އަދާކުރުމަށްކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތެވެ .މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކޮށްގެން މެނުވީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަ ް
ހަލުއިވެ،

ހަރުދަނާވެގެން

ނުދާނެއެވެ.

މިއީ

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުން

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތަކަށް

އަހުލުވެރިކޮށް

ޝައުގުވެރިކުރުވައި ،އެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ބޭނުންވާ

އިތުރު

ތަޢުލީމާ

ތަމްރީނުތައް

ދެނެގަނެ

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ .ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ
ށވުރެވެސް
އަމާޒެއްކަމަށްވީހިނދު ،އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާމެދު ޢާއްމުންގެ އިތުބާރު މިހާރަ ް
ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމެކެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާބިލް ހުނަރުވެރި އަދި
ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވާންޖެހެއެވެ .މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވެ
ދިޔަ  5އަހަރުވަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް
ޤާއިމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިއުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެނަލިސިސްއެއް
ތައްޔާރުކުރުން

ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ

ޕ
ލީޑަރޝި ް

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ލޑަރޝިޕް
ީ

ލގައި
ލެވަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ލީޑަރޝިޕް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި  2010ވަނަ އަހަރުން  2015ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކުރުމުއްދަތުގެ  25ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ  44މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ސ
ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި މާސްޓަރ ް
ޑިގްރީގެ  5ފުރުސަތެއް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް
ލިބިފައިނުވުމެވެ .ފާއިތުވެ ދިޔަ

ހރުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ފަސް އަ ަ

ގތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.
ރޭވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ޮ

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާބިލް ހުނަރުވެރި އަދި ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
އއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ާ
ލިބި މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 1ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން.
 2ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ހަރުދަނާކުރުން.
3

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ހޯދައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން.

4

ކޮމިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕް ހަރުދަނާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުން.

 5ދިގުމުއްދަތުގެ ސެޓްފިކެޓް ،ޑިޕްލޮމާ ،އަދި ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން.
މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާނެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދާއިރާތަކަކީ؛
ޤާނޫނީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑިޔުކޭޝަން
ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން
ރިސަރޗް
ހިއުމަން ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ
އެޑްވޮކަސީ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް
މީޑިއާ
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ވންޝަން
ޓޯޗަރ ޕްރި ެ
ސ
ޕަބްލިކް ޕޮލި ީ
ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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މީޑިއޭޝަން އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން
އައިސީޓީ
6

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މާސްޓަރސް
މ ފުރުޞަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުން.
ލެވަލްގެ ތަޢުލީ ީ

7

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ފުރުޞަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުން.

8

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ތަމްރީންގެ ބޭނުން
ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

9

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަތީ ތަޢުލީމަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.

 10ކޮމިޝަންގެ ތީމެޓިކް ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދިއުން.

ސ
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ހިއު ަ

54

ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު
3.5

ކޮމިޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ،ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ  2ސަ ަ
ރޙައްދެއްގައި
ރީޖަނަލް އޮފީސް ގާއިމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން 2014 ،ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި
ޖނަލް އޮފީސް "ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީސް" ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން ޚިދުމަތް ދޭން
ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރީ ަ
ފަށާފައިވެއެވެ .ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ގއ ،ގދ ،ޏ އަދި ސ އަތޮޅެވެ.
ކޮމިޝަނަކީ ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު
ނ އަހުލުވެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ .އޭގެ
ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ އެކަންކަމަށް މުވައްޒަފު ް
ސަބަބުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިވެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި އުޞޫލުތައް އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނުބަދަލާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އިތުރުކޮށް
އަދި މުވައްޒަފުންވެސް އިތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު
މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ.
ނ
)ހ( ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ،ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
1

ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ،ވީހާވެސް ގާތުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އިތުރު
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ޤާއިމުކުރުން.

2

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން.

3

ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ހޯދުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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4

ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުން.

5

ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރުން.

ސ
ފ ދަ މޯލްޑިވް ް
ޝން އޮ ް
ސ ކޮމި ަ
މން ރައިޓް ް
ހިއު ަ
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