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މަދު                       ޙް އްޔާ އަ ޒި މަތު މަ ތި ފާ
ޮވކަސީ ޮއފިސަރ ޑް ޓަންޓް އެ އެސިސް

 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާ

މިންވަރު ވަނީ އިންތިހާއަށް މަތިވެފައެވެ. މިކަން ދައުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް

ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް

ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއާއި، ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި،

ޖިންސީ ގޯނާއާއި، އިހުމާލުވުމާއި، ގަނާކުރުމާއި، ސައިބަރ

ބުލީންގއާއި، ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ބްލެކްމެއިލްކުރުމާއި،

ބިރުދެއްކުމާއި، ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމާއި، ޖިންސީ

ގުނަވަނެއް ހާމަކުރުން އަދި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލެއް

ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ގަސްތުގައި ކުޑަކުއްޖަކަން ދެއްކުން

ފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް

ޤާއިމުކޮށްފައިވާއިރު، މި ނަންބަރަކީ އާންމުންނަށް އެނގޭ

ދަނެ ފަރިތަ ނަންބަރެކެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ރިޕޯޓުކުރަނީ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ފުރާވަރު

އުމުރުގެ ކުދިންނާއި، އަވަށްޓެރިންނާއި ޢާއިލާގެ ގާތް

ރަޙްމަތްތެރިންނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރުވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރަސްމީކޮށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް މުޖުތަމަޢު

ފަސްޖެހިފައިވާކަމެވެ

 މިފަދަ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ހުށަހެޅުމަށް މުޖުތަމަޢު ފަސްޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ނަޒަރު

ހިންގާލަމާ ހިނގާށެވެ. މި ސަބަބުތަކަކީ އަޑުއަހަން އެހާ

ފަސޭހަ ސަބަބުތަކަކަށް ނުވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެއީ

ކުޑަކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ލާބައާއި މަންފާއަށް

ތަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޢާއިލާގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރު

ހިފެހެއްޓުމުގެ އިސްކަން މުހިންމުވާތީއެވެ. އަދި

ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރާ ފަރާތަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން

ޢާއިލާގެ ހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ

ފަރާތެއްކަމަށްވާ ހާލަތުގައި ޢާއިލާ ރޫޅި ދެމަފިރިން ވަރިވާން

ބޭނުންނުވެދާނެތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގިނަ ޢާއިލާތަކެއް

އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެއްގެއެއްގައި

ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ނަގާލަން

ބޭނުންނުވުމެވެ. 



ކުދި އާބާދީތަކުގައި އެއްބަޔަކު، އަނެއްބަޔަކު ދަންނައިރު،

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީ

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާން ދިނުމަށް މީހުން ފަސްޖެހުމާ

އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ

ނިޒާމަށް މީހުން ކުރާ އިތުބާރުކުޑަވުމެވެ. މިގޮތުން މި

ނިޒާމަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ގިނަ

ދުވަސްތަކެއް ނެގުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާކަމުގެ

އިހްސާސް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،

ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް

ގޮތްގޮތުން ނުފޫޒު ގަދަ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތް

ވެވިދާނެކަމަށް ދުށުމަކީ ނިޒާމަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭކަމެއް

ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.  
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އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖުތަމަޢަކީ މިފަދަ

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ބައެއްކަމުގައި

ވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ.

އެހެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާއަކީ ގިނަ ފަހަރަށް

އެކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިތުރުން މުޅި ހަޔާތަށް

ވެސް އަސަރުކުރުވާކަމަކަށް ވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން،

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅެންޖެހުމުން

އެކުއްޖާ އިތުރު އަނިޔާތަކަށް ހުށަހެޅުމުންނާއި އެމާހައުލުގައި

ދިރިއުޅޭ އެހެން ކުޑަކުދިން ވެސް އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތުން ސަލާމަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ

ވެސް ޒިންމާއެއްކަމަށް ހަދަމާތޯއެވެ. 
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އް ތަ ޔާ އް ޢި މް ދަނީ ޖަ އި މަ ކާ ތަ ޤު އް އިންސާނީ ޙަ

ޑިޔުކޭޝަން ޮއފިސަރ މީޒު / އެ މަދު އަ ހު އަ
 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނަކަށް ވީތީ ކޮންމެ

މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކަކީ ޤަދަރުވެރިކަމާއި ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެކެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި

އެންމެނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ، ބައިބައި ނުކުރެވޭ އަދި

އިންސާނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ޙައްޤުތަކެކެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރިކުރުވުން އަދި

ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި ޖަވާބުދާރީވުމަކީވެސް އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ މުހިންމު ދެ އަސާސެވެ. މަދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ

ދަތިތަކާއި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންގެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު އެންމެ ގާތުން އެނގޭނެ

ފަރާތްތަކަށް ވީ ހިނދު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ މުހިންމު

ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކެކެވެ. 

 

 

 

 

 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ

ސަރަޙައްދު ތަކެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް

މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ހަރުދަނާ މަދަނީ

މުޖްތަމަޢެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. މަދަނީ

މުޖްތަމަޢު ބާރުވެރިކޮށް އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން

ރައިޓްސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދެކެވެ. މިގޮތުން

މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުމާއި އ.ދ. ގެ ގޮތް ނިންމުމުގެ

ޕްރޮސެސްގައި މަދަނީ މުޖްތަމަޢު ބައިވެރިކުރުމަކީ އެ

. އޮފީހުން ވަރަށްބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭކަމެކެވެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން އެކަށައަޅާފައިވާ އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގައި މަދަނީ މުޖްތަމަޢަށް ޔުނިވާސަލް

ޕީރިއަޑިކް ރިވިއުގައި (ޔޫޕީއާރު) ބައިވެރިވެވޭނެ އެތައް

ގޮތެއް ވެއެވެ. 
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ށް އަ އު ވި ކް ރި ޑި އަ ރި ލް ޕީ ސަ ވާ ނި ، ޔު ން ތު ގޮ މި

ލް ނަ ދާ ނެޝަ ން ށް ގެ ޔަ ރި ން ކު ތު ލަ އު ދަ

ގެ މު އު ، ގަ އި މާ ވު ރި ވެ އި އި ބަ ގަ ކު ތަ ން ޓޭޝަ ލް ސަ ން ކޮ

ތު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ ތު ލަ ގެ ޙާ ކު ތަ ޤު އް ނީ ޙަ ންސާ އި

ށް ނަ ން ރު ބަ ން ގެ މެ ޕް ރޫ ގ ގް ން ރކި ، ވަ އި މާ ވު ނު ފޮ

އި ގަ ން އު ސެޝަ ވި ރު ރި .އާ .ޕީ ، ޔޫ އި މާ ރު ކު ބީ ލޮ

އް ތަ ން ޑޭޝަ ން މެ ކަ ގެ ރެ ރު .އާ .ޕީ ، ޔޫ އި މާ ވު ރި ވެ އި ބަ

ރ ޓަ ނި ރު މޮ ވަ ން ދާ މި ން މު ރަ ކު ޒު ފީ ން ން ތަ ތު ލަ އު ދަ

ށް ކަ ތަ ތް ޢަ މާ ދި ޖަ ޔާ އަ އް ޢި މް ނީ ޖަ ދަ ކީ މަ މަ ރު ކު

. ވެ މެ ކަ ން ނެ ކަ ދާ ވި ރެ ކު

ށް މަ ވު ރު އެ ރި ށް ކު ކޮ ތް ޔަ މާ އް ޙި ތަ ޤު އް ނީ ހަ ންސާ އި

ށް ކަ ތަ ތް އަ ޢަ މާ ޔާ ޖަ އް ޢި މް ލަ ޖަ އް މި ރާ އަ ކު ތް ކަ އް ސަ މަ

ނޑު ގަ އި ގެ މަ ނު މިޝަ ކީ ކޮ މަ ވު ރި ތެ ހީ އެ

 . ވެ ދެ ޤުޞަ އް މަ ން އެ އި ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ދު ޤުޞަ މަ

ނީ ންސާ އި އި ގަ ކު ތަ ޅު ކޮ ން ކި ކަ ގެ އެ ޖޭ އް ރާ

ށް ކަ ތަ ޔާ އް ޢި މް ނީ ޖަ ދަ ރާ މަ ކު ތް ކަ އް ސަ ށް މަ ކަ ތަ ޤު އް ޙަ

ން ނު މިޝަ ، ކޮ އި ނާ ން ތު ގެ ގޮ މު ނު ދި ރު ވަ ތް ވެ ހި ރި ތެ ހީ އެ

ގެ ކު ތަ ޔާ އް ޢި މް ނީ ޖަ ދަ ށް މަ ކަ ތަ ތް ކަ އް ސަ ރާ މަ ކު

ނަ އި 2009 ވަ ގަ މު ނު ގެ ބޭ މު ތު ގަ ބި ން ލި ކަ ރި ތެ ހީ އެ

.އޯ .ޖީ ން އި އެ ގަ ނު މިޝަ ން ކޮ ގެ ށި ން ފެ ރު ހަ އަ

ނީ ދަ ށް މި ކޮ މް އި އް ޤާ ކެ ވޯ ޓް ނެ

ގެ ކު ތަ ޔާ އް ޢި މް ނީ ޖަ ދަ . މަ ވެ ނެ ން މު ރަ ކު ތް ކަ އް ސަ މަ

އް ތަ ޤު އް ނީ ޙަ ންސާ ން އި ނު މިޝަ ކީ ކޮ މަ ވު ޅާ ރު ފު އު ދަ

ށް ރަ ތު ތް އި ކަ އް ސަ ރާ މަ ށް ކު މަ ވު ރު އެ ރި ށް ކު ކޮ ތް ޔަ މާ ޙި

. ވެ ކެ މެ ނޭ ކަ ދާ ން ގެ ވެ ޅާ ފު
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

ފާހަގަކުރަން ފެށުނީ 10 ޑިސެންބަރު 1948 ގައި އ.ދ.

ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ

Universal Declaration of" ުޢާންމު ޤަރާރ

Human Rights" ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ވުޖޫދުވެފައިވަނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 

 

މި އަހަރުގެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި،

އ.ދ. އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ

“All Human, All Equal” އެވެ. އ.ދ. ގެ ޢާންމު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި

ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ "ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް

އުފަންވަނީ، މިނިވަންކަމުގައި، ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކަކާއެކު،

ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހެޔޮ ވިސްނުމާއި، ހެޔޮ ބުއްދީގެ ބާރު އެމީހުންނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 އަދި އެކަކު އަނެކަކާމެދު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ،

އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައެވެ."މިދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރްޔަމް މުނާ

ވަނީ 10 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވަވާ

ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި 12 ޑިސެންބަރު 2021

ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވަނީ މިދުވަހާ

ގުޅިގެން ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެ މަނިކުފާނު

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި ޤައުމުގެ ޒުވާން ޖީލު

އުންމީދުކުރާގޮތަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ރައްކާތެރިކޮށްދީ ޙިމާޔަތްކޮދިނުމުގައި ސަރުކާރުން

ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އަދާކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ

ޔަޤީންކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި އެންމެހާ

ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފައެވެ. 

 

ވަސް ގެ ދު ކު ތަ ޤު އް މީ އިންސާނީ ޙަ ވާ ޤް އަ ލް އިނަ ބަ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުނާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޔާމީން
އިބްރާހީމް ވަނީ އެންމެހާ ޙާޟިރީންނާ
މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ޤާނޫނުތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް
ޤާއިމުކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް
ބާރުވެރިކުރުވައި، އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ
ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރައްވާ
މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި މިކަންކަން
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށް

. އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ އައު ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކުރުމާއި
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެޓްފިކޭޝަން އޮފް ބިޒްނަސް
ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޓްފިކޭޝަނަށް
ކުރިމަތިލާ ވިޔަފާރިތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ހާލަތު ވަޒަންކޮށް 3 ދަރަޖައަކަށް ވިޔަފާރިތައް

. ސެޓިފައިކުރެވިގެންދާނެއެވެ
 

ހަމައެހެންމެ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތްތަކުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ހަނދާނީލިޔުން ދެއްވިއެވެ. އެފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ
ލިޔުން ބައްސަވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރްޔަމް

. މުނާއެވެ

06



ރާ އި ގެ ދާ އި ލަ ސަ އް މަ
ވާ އި ފަ ޮކށް ރީ ޓް ޖިސް ރަ
އް ތަ ލަ އްސަ މަ

އް ތަ ލަ ސަ އް ނު މަ މު ން ނި

6459ޝަރުއީ ދާއިރާ

5346ޤައިދީންނާއި ގުޅޭ ދާއިރާ

3924ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، އާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާއާ
1504ގުޅުންހުރި

3730ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި

3328މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ

(ATS) ް6837ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައ

0904ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި

2120އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ، ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާ

0303އުނގެނުމުގެ ދާއިރާ

2113ޯބހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުންހުރި

13658ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި

030އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި

0201ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ

0719ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި

2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
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2021 ވަނަ އަހަރު ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އުޞޫލުތައް ރިވިއޮުކށް
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން 

ޖުމްލޮަކށް ހުށަހެޅުނު
 އުޞޫލުގެ އަދަދު

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން 
ޮކމެންޓު ޮކށްދިނުމަށް އެދި

   ހުށަހަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ އަދަދު

ޮކމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ޮކށްފައިވާ 
  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރިވިއޮުކށްފައިވާ

 އުޞޫލުގެ އަދަދު

43

38

04

މިނިވަންކަން ގެއްލޮޭގތަށް މަރުކަޒުތަކުގައި
ބަންދޮުކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ
 ގުޅުންހުރި އުޞޫލުގެ އަދަދު

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭ 
ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

   އުޞޫލުގެ އަދަދު

 ޮފޯލއަޕް ރިވިއު އަދަދު   

33

01

01

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

ގެވެށި އަނިޔާ

ޚާއްސައެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

ސިއްހީ ދާއިރާ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި

ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

19

2

8

7

4

6

5

1

7

2021 ވަނަ އަހަރު އެސް.އާރު.ޯއ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
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އެކިފަރާތްތަކުން އެދިލައްވާ ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުން

ފުލުހުންނާއި ޕްރިޒަން ޮއފިސަރުންނަށް ތަމްރީން ހިންގުން
 

 ޯވޓްލުމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅޮޭގތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 

ވިސްލްބޯްލކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
 

ވިޔަފާރިއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް 

2021 ވަނަ އަހަރު އެޑޮްވކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕޮްރގްރާމްތައް

އޮަތޅު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެވެއަރނެސް ޕޮްރގްރާމް 
 

ދަ ޮކމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޯޓޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޯފރަމް 2021
 

 ޯވޓާސް އެޑިއުކޭޝަން ކެމްޕޭން 

ހަޔަރ ސެކަންޑްރީގެ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް ހަރުދަނާކުރުން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓޯްވކްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
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ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒޮުކށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޮއންލައިން ޕޮްރގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޮއނިގަނޑުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ހިމެނުން

އެންޓި ޯޓޗަރ ޮއންލައިން ޯކސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ތިމާވެށީގެ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިންގާ އެޑޮްވކަސީ ކެމްޕޭން
 

10

2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕޮްރގްރާމްތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ
ޮގތުން ޮކމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުނޮްކށްގެން ޢާއްމުކުރުން
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ދެނެގަތުމަށް އެން.ޕީ.އެމް އިން ޮކށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް

ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 
 ސަރވިސަސްގެ ދަށުން ހިންގާ

ޖަލުތައް

ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން މީހުން ބަލަހައްޓާ ސްޓޭޝަންތަކާއި

ކަސޯްޓޑިއަލްތައް

ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ
ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ
މަރުކަޒު

03 06

04 01

(01 ޮފޯލއަޕް ޒިޔާރަތް)(ޮފޯލއަޕް ޒިޔާރަތް)

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ދަށުން ހިންގާ ސެންޓަރުތައް

01

04

ޯކވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން
ޮކށްފައިވާ ރޯިމޓް ޮމނިޓަރިންގ

11

އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރިޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު އަވަސް ކަރުދާސްތައް

07

13

އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ރޯިޕޓުތައް 



އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ރޯިޕޓު 2021 ޝާއިޢުކުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ (ސީ.އާރް.ޕީ.ޑީ) ތަންފީޒޮުކށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ޮކމިޝަނުން ތަޙުޤީޤޮުކށްފައިވާ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީތަކުގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވް ކުރުން

12

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޮމނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓް ތައްޔާރުކުރުން
 
 

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކާއި އިމާރާތްތައް ހަދާފައިވަނީ ވީލް ޗެއާރ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ޮގތަށޯްތ ބެލުމަށް
ކުރެވުނު ކުރު ދިރާސާ

 

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގޮެދރުގެ ހާލަތު ބެލުމަށްކުރާ ސަރވޭ
 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތުގެ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް
 

އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ މުޢާހަދާ (ސޯީޑ)އާ ގުޅިގެން، ދައުލަތްތަކުން އެ މުޢާހަދާ ތަންފީޛުކުރާ
މިންވަރު ރިވިއުކުރާ ޮކމިޓިއަށް ޮފނުވުމަށް ޝޯެޑ ރޯިޕޓް ތައްޔާރުކުރުން

އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޮކމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

 



މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން،
ޮކންފަރެންސް އަދި ސިމްޯޕޒިއަމްތައް

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމޮުކށް ބަދަހިކުރުން
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ޮކމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް
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ޮކމިޝަނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް
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ޮކމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި
ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނުތައް
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ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ކުރި 12 (ބާރަ) މުޒާހަރާއަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މާލޭގައި ކުރި 1

(އެކެއް) މުޒާހަރާއެއް މި ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ން ޒަރވޭޝަ ހަރާ ޮއބް ޒާ މު
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