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 ފެށުމުގެ ބަހެއް

ސްެގ ވްގައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިމްދާއި ޝުކުރުކުރާ ޙާލުޙައަށް هللاކީރިތިވަންތަ މާތް 
 .ދެވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓު މިނެރެނީއެވެ

ނޑުމެން ޙަވާލުވެގެން މިތިބަ މުޙިއްމު އަދި ޚާއްސަ މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަުރ އަޅުގަ 
ވާތަކަށް އެބައިމީހުން އްމު ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުސަބަބަކީ، ޢާ. ހުމެއް ނުލިބެއެވެކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެ

 .އެވެދަ ޙައްލެއް ހޯދާދެވިފައި ނުވާތީޖެހޭފަހިތްހަމަ

އެ ކޮމިޝަނަށް . ނަކީ އެކަހެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނޫނެވެސް ކޮމިޝަޓްން ރައިހިއުމަ 
އެއްބާރުލުން ލިބެންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނަމަ، ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، އެފަދަ މީހުން 

 . އްޤުތައް އޮންނާނީ ނިގުޅައިގަނެވިފައެވެޙަބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި ޢާއްމު ފަރުދުންގެ 

މެއްގައި އެހާ އްކަތަކީ އެއްވެސް ޤައު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނެއްގެ މަސައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޙައިންސާނީ  
 ސަރުކާރާ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ޚިޔާލު އިކީ އެ ކޮމިޝަނާބަބަމެ ބޮޑު ސައެން. ވެްއކަތަކަށް ނުވެއެފަސޭހަ މަސަ

ނޑު ތަފާތު ވުމެވެމު އިޚްލާސްތެރިވުއިތަފާތުވުމާ  .ގެ މިންގަ

ނެއްގައި ރަސްމީގޮތުން ހިނގާ އެކަކު އަނެކަކު ދަންނަ އެކުވެރި ބަޔަކު އުޅޭ ތަ، ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ
ވާގޮތްވެ، ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތަްއ ގަދާ އްތަކުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުތަހިނގާ ކަންއްތަކަށްވުރެ ނުރަސްމީ ގޮތުން ތަކަން
 . ލާ ފަރާތްތަކަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެއުފު

ނޑުމެން މިހާރު މި ތަޅުއަ ނުރަސްމީ ނުފޫޒުގެ ބާރުގަދަވުމުގެ  ވިނެޖުރިބާކުރަމުން ގެންދަނީ މި ދެންގަ
 .ލީ ސިފަ ނާންނަ ތަނެވެމަގެވުންތަކަށް ޢަގަވާ އެންމެ މަތީ އިދާރާއިން ރަސްމީ ގޮތުން އަންސަރުކާރުގެ އެން. ލަތެވެޙާ

ގެ ހިންދެމިލައި، ކޮމިޝަނު  ޤާނޫނެއްގެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށްހަރުދަނާންނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަން އެހެ
އްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޙަވެލި ހަލުއިވުުމން، ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ގެ ލަކިޖެހެމުންދާ ދުމެމްބަރުން ހަމަވެ، ކޮމިޝަނު

 . މީދު ކުރެވެއެވެމަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމުގެ އުއް

ވަރަށް ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާ އެއް. ބަދުވެސް ވަރަށް އަމާން އޮމާން ހިތްފަސޭަހ ރާއްޖެއެކެވެރާއްޖެއަކީ، އަ
އްވުމަށްޓަކައި، އަމިއްލަ މިވެށި އެގޮތުގައި ބޭ. ތަނެކެވެއަމާން  ކޯޅުންތައް މަދު، މީހުންގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި، އެކުވެރިކަމާއި

 . ންވަރެއް އަމަން އަމާންކަމަށް ދޭ ޙިއްސާއެއްގެ ގޮތުން ދޫކޮށްލަމާތޯއެވެއެދުމުން ކޮންމެވެސް މި

ނޑުމެންެގ . ނެވެއެންމެން އަތުގުޅައިލައިގެން. މި ލޮބުވެތި ވަޠަންގެ މޫރިތިކަން ދަމަހައްޓަމާތޯއެވެ އަޅުގަ
 . އި އެ ދަރީންގެ ދަރީންނަށްޓަކައެވެދަރީންނަށާ

 1



 ޙާލަތު ކާ ބެހޭއިންސާނީ ޙައްޤުތަރާއްޖޭގެ . 1
 

ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާގެ އެންމެ ފަހު ވަގުާތ އް ތަކަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ދުނިޔެއަށް ފޮނުޤުއިންސާނީ ޙައް
ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ކަރާމާތްތެރި ފަރުދަކަށް ވީތީ އިންސާނީ . ތަކެކެވެޤުހަމައަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައް

މު އަސާސީ ޙިއް އިންސާނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މިމު.މާތްތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައެވެތައް ބިނާވެފައި ވަނީ މިކަރާޤުޙައް
ގެ އެއްވެސް ފަރުދަކަށްވެސް، ޖަމާއަތަކަށްވެސް އަިދ ޢުއް މުޖުތަމަޤެތަކުން އެއްވެސް މީހަކު މަޙްރޫމް ކުރުމުގެ ޙައްޤުޙައް

ތަކުގެ ވާހަކަ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤްއަބައިނަލް.  ކިއެއްތަ ސަރުކާރަކަށްވެސް ލިބިގެންނެއްނުވެއެވެ
ދެކެވެންފެށީ ނުވަތަ އެޙައްޤުތަކަށް އަހަންމިއްޔަތު ދެވެންފެށީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ގައުމުތަކަކަށާއި 

 . އިގެ ފަހުންނެވެއެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމާއި ހިތާމަ

. ތަކަށް މާބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދީފައިވާ ގައުމެއް ނޫނެވެޤުރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން އިންސާނީ ޙައްދިވެހި
ބިންގާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތުގައި  ވަރުގަދަ ތަކުގެ އެންމެ ތަކަކީ ދިމިގްރާތީ އުސޫލުޤުއިންސާނީ ޙައް

ބޮޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މިކަމުގެ އެންމެ  .ވެ ނެތެއްކަން އަށަގެންފައެތަކާ ބެހޭ ހޭލުންތެރިޤުސާނީ ޙައްއިން
. ވެމެދިމިގްރާތީ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް ނިޒާމަކަށް ނުވުޙަޤީޤީ ހިނގަމުން އައި ސިޔާސީ ނިޒާމަކީ 

ތަކަށް  އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދެވިފައި ނެތް ޤުއްޙަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އިންސާނީ 
 .މިއީ ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެބޮޑު ސަބަބަކީ  އެންމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއް 
ރވޭ ދައްކާގޮތުން ހިއުމަން ރެވުނު މިބާވަތުގެ ފުރަތަމަ ސަ ކުސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި

ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެންމެ މަދީ .  މީހުންނަށެވ40.8ެ%ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެއީ ކޮންތަނެއްކަން އެނގެނީ 
ތަކަށްވެސް ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތް. އަންހެނުންގެ ތެރޭގައާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވަނީ  މަސައްކަތާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ަޝކުވާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ
 ބުނިގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 90%ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމިޝަނާ. އިކުޅަ އެއްބަޔަށެވެހަތަރުބަ

 ޙައްޤެއް 3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން . ން އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމިޝަނު
އިންސާނީ .  މީހުންނަށް އެއްވެސް އިންސާނީ ޙައްޤެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގުނެވ42ެ. % އަށެވ27ެ%ބުނެދޭން އެނގުނީ 

އްކަމުގައި މީހުން ބުނެފައިވަނީ ރަނގަޅު އެންމެ މުޙިއްމު އިންސާނީ ޙައްޤުތަޙައްޤުތަކެއް އެކުލެވޭ ލިސްޓެއް ދެއްކުމުން 
 ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚިޔާލު މާއި،ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމާއި، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމެއް ލިބު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ . އެވެލުއިންސާފާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުގެ ވާހަކަފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި އަދު
އްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ޖަވާބުދިންގޮތުގައި ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ޙަ

 . އަންހެނުންނަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ

ެގ ދ.އގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި ދ .އ.  ގައެވ1965ެ ސެޕްޓެމްބަރ 21 ގެ މެމްބަރަކަށްވީ ދ.އދިވެހިރާއްޖެ 
 ވަނަ 55އްޤުތަކާއިބެހޭގޮތުން މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ވާޖިބުތަކާމެދު ޗާޓަރުގެ ޙަރު ޤަބޫލުކުރިއިރު އިންސާނީ ޗާޓަ

ންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުވާ،  އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިޙަ ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ޞަރ56ީމާއްދާއާއި 
ދިވެހި ސަރުކާރުން  ލިއްޔަތުއޫސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްތެރިކުރުމަށް މެމްބަރު ޤައުމެއްގެ ހައިއުރައްކަ
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އްޔާއަކުން އިންސާނީ ޢިއަޤްވާމީ ޖަމްބައިނަލްހަމައެފަދައިން، . ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އަދާކޮށްފައެއް ނެތެވެ
ކްލަރޭޝަން އޮފް ރސަލް ޑިޔުނިވަ" ޤަރާރުކަމުގައިވާ މުޙިއްމުބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ އެންމެ ތަކާޤުއްޙަ

 ގެ ދަށުން  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ "ޤަރާރުމު އްގެ ޢާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކު"ނުވަތަ " ހިއުމަން ރައިޓްސް
 ހާހުރި"ބުނެފައިވަނީ  މި ޤަރާރުގައި .ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅައިފައެއް ނެތެވެ ކޮށްދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކާއްޙައްޤުތަ

 ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކާއެކު، ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ،ގައި މިނިވަންކަމު، އުފަންވަނީއަށްވެސް ދުނިޔެއިންސާނުން
އްޤުތަކާމެދު ހަރުދަނާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ޙަރައްޔިތުންގެ މިހެން އޮތްނަމަވެސް ." ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 .އް ނުވެއެވެމިހާތަނަށް އެޅިފައެ

 "އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން  ފަސްަވނަ ދުވަހު ގެލައިމަހުދެހާސްފަސްވަަނ އަހަރު ޖު
ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެއްވުން އެއީ " ޤަރާރުމު އްޢާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ 

ރާއްޭޖގެ . ނޫނެވެއެކަންޏެއް   ކަމަކަށްކެއްޝޮލިބުނު ވެގެން ދިޔައީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް 
އަދި  .ކަށްވެސް މެއެވެ ބޮޑު ހީނަރުކަމަލިބުނުމިޝަން އުފެދުނު ފަހުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮސްހިއުމަން ރައިޓް

ސުވާލު ގައި ޢުބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަބެހޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާމެދު  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
 . ވެ ކަމަކަށްވެސް މެއެއުފެދުނު

 އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ބުނެފައި އްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަ
ގައި އޭގެތެރޭ.  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނިފައިވެއެވެމު ބައިތަކެއްޙިއްބެހޭ ވަރަށް މުނަމަވެސް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާނެތް

 ދުލުން ނުވަތަ ގަލަމުން ނުވަތަ އް ޚިޔާލުތައިމަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، މީހުންގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާ
އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު މީސްތަކުން އެއްވެ އުޅުމާއި ޖަމާއަތްތަކާއި 

 .ހިމެނެއެވެކޮންމެ މީހަކަށް ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  ވަންކަމާއި އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހެދުމުގެ މިނިއްޖަމްޢިއްޔާތަ
ގަޅު ރޫޙުގައި ނ އޭގެ ރައްދަގޫތަކާ ދިމާވެފައިވާ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުތަނ ލިބުމުގައި ތަފާތު އުއް މިޙައްޤުތަ،ނަމަވެސް

 . ތަންފީޒު ނުކުރެވުމެވެ

 އާހަމައަށް 2020 ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިސްނަންގަވައިގެން ކޮށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ
މިތަޞައްވުރުގައި ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން . އެވެ"  ގެ ތަޞައްވުރ2020ު"ރާއްވަވާފައިވާ މަގުޗާޓަކީ، 

 .އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނެތެވެ

ފެށިފައިވަނީ ރައްކައުތެރިކޮށްދީ ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި  އްދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަ
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ . ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ކ2003

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން  ގައި ރައީސުލ2003ް ޑިސެްމބަރ 10ކޮމިޝަނެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ . ގޮތުންނެވެ
އަީކ " ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން"ވާ  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެނ9ް. އުފެއްދެވިއެވެ

ގެ ފަރާތުން އެންމެ ސަރުކާރުރާއްޖޭގެ ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިއިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދަ
 އްދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަމާއި އެ ޙައްޤުތައެއީ އަދި .  ފިޔަވަޅެވެއްވިމަ އެޅުފުރަތަ

މިއިދާާރ . ގުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެނހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެވެސް ވާޖިބެއްކަން އެ
ނޑަކަށް ދޮޅު  ގުން ކުރެވިފަިއނ ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް މިރޮންއަހަރެއްހާ ދުވަސްވަންދެއުފެއްދެވުމާއި ގުޅިގެން ގާތްގަ

ކުރުމުގައި މުޤާޢި އިދާރާއެއް ގައުމުތަކުން  މިފަދަ،ނަމަވެސް. ވަނީ ކުރެވިފައެވެމަސައްކަތްތަކެއް  ނުވާފަދަ
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 އި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ވަކިއާ" ލްސްޕެރިސް ޕްރިންސިޕް"އް ކަމުގައިވާ މިންގަޑުތަ ގެންގުޅެންޖެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަން ގާއިމްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް 

 .ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ މިވަގުތުކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

" އިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަާދއަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާ"
އާއި " ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާަހދާ"އަދި . ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ

ގައިވެސް ވަނީ ރާއްޖެއިން " ދާއަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާބެހޭ މުާޢހަ"
މު އެހެން ދެ މުޢާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެއިން އަދި ވަނީ ޙިއްނަމަވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ، ވަރަށް މު އެހެން.ބައިވެރިވެފައެވެ
 -: ގެ މިދެ މުޢާހަދާއަކ1976ީ. ސޮއި ނުކޮށެވެ

  ،އާއި" މީ މުޢާަހދާ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާއިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ) "ހ(
 .އެވެ" މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ) "ށ(

މުޢާހަދާަގއި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމަކީ، ހިއުމަން  ދެ  އާއި ކޮމަންވެލްތުން ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައިވާ ފަދައިން، މިދ.އ
ސަރުކާރުެގ ކުރެއްވުން އަވަސް ކުރެއްވުމަށް  އަދި ސޮއި. ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ
މި ދެ މުޢާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ . ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ

 ބޮޑު ސަބަބަކީ މި ދެ މުޢާހަާދގައި ސޮއި ނުކުރާ ގައުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތެއް ޭދ
ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކުން ޖުތަމަޢާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގައުމެއްކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު

 .ނުދެކޭތީއެވެ

ގެން މިދާއިރުވެސް މީހުން ަހއްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރަކީ ވެރިކަމުގެ  ވަނަ ޤަރުނަށް އަޅައ21ި
އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ބޭނުން ވަގުތަކު ސިފައިންނާއި . ވެއެވެ ވަނީ ދެކެމުން އައިސްފައިއްކަމަށްފަރާތުގައިވާ މިލްކެ
ގެންދަން ފެނުނު އެއްޗެއް ގެންދިއުމަކީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވީއިރުވެސް ، ބަލާނެ އެއްޗެއް ބަލައި ފުލުހުންވަދެ ާހވައި

ޖަލަށްލެވޭ މީހުންނަށާއި ތަޙްޤީޤަްށ . ދައިން ކުރެވެމުންދާ ކަންތަކެވެލިބިފައިވާ ޙައްެޤއްގެ ދަށުން ކުރެވޭކަންތައްތައް ފަ
ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުން ގަދަކަމުން ބަޔާން ހޯދުމަށް އެޅޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާމެުދ 

ންދާތީ އެކޮމިޝަނަކީ، ހަމައެކަނި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތްތައް، ކަމުނުދާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނަމުން ގެ
މުންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމުެގ އްކުށްވެރިން ޙިމާޔަތް ކޮށްދޭ ތަނެއް ކަމަށް އަޑު ފަތުރައި އެކޮމިޝަނާމެދު ޢާ

މިކަމުންވެސް، ދިވެހިންގެ އެކިފެންވަރުގެ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި . ރޫހެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ
 .ސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން ނެތްކަން އަންގައިދެއެވެއިން

އުމަކަށްވެސް ވަރަށް ގަވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި މިނިވަންކަމާއެކު، އިންސާފުވެރިގޮތުގައި ހިނގާ މީޑިއާއަކީ، ކޮންމެ 
ޝަނުން ކުރި މަސައްކަތަށް މުކޮށް އެޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މިކޮމިއް ޢާ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް. މު އެއްޗެކެވެޙިއްމު

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ މެދުގަިއ . ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވަނީ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ނުލިބިފައެވެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ 

 .ންނަ ގައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެޘަޤާފަތެއް އޮ
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ރައްޔިތުންނަކީ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައާއި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންާވ ދިވެހި
އެކިމީހުންނަށް އެކި ގޮތަށް ކަންތައް މާއްދާގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް  ވަނ13ަބައެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދެއްވުމާއި ގުޅިގެްނ . ވޭތަން ފެންނަމުން ދެއެވެކުރެ
 ޕާޓީއަކަށް ތާޢީދު ކުރުމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ވިސްނާއިރު، ވަކިކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި 

ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުން އެމީހަކަށް ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބުމުގައާއި، ލިބެންޖެހޭ އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތް 
  ނަމަވެސް، .ތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ ފުރުަޞތުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް އައިސްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

ސީ މަސްރަޙަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މީހުންގެ ސިޔާސީ ޤަބޫލުކުރުން ހުންނަ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތު ސިޔާ
 .މީގެތެރޭގައި ވަޒީފާދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުރެވެއެވެ

ހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު، ކުށެއްގެ ތު) ރ"(ގައި ބުނެފައިވަނީ ) ރ( ވަނަމާއްދާގެ 15ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ ހަތްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން 

އިދުތައް ވާގަރޫޙާ ޚިލާފަށް އްޤުތަކުގެ ޙައަދިވެސް އެހެން ބައެއް އަސާސީ  އާއިއެހެން ނަމަވެސް މިމާއްދާ." ނުވާނެއެވެ
 . ހެދިގެން ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ހިތުހުރިހައި އެއްޗެއް ހިތުހުިރ ،ފެދިގަތް ރޫޙަކީތަޢުލީމީ ޖީލެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ލޯހުޅުވެން ފެށުުމން އު
ލިއްޔަތު އޮޅި އެހެްނ އޫއި އަމިއްލަ ޒިންމާއާއި މަސްމިނިވަންކަމާ. މީހަކާ ދިމާއަށް ކިޔުންކަމުގައި ވެއްޖެކަހަލައެވެ

 ބަހުރުވަ އިދިކޮޅު ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ރައްދުކުރަން ުރމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނައިނުލައި ހަޑިހުތު
ސީގެ މާތް ޑިމޮކްރަ .މިކަން ކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ވަކި ގިންތިއެއް އިސްތިސްނާ ވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ފަށައިފިއެވެ

މަޤްޞަދުތަކާއި އޭގެފައިދާ އާއި ލާބަ މުޖުތަމަޢަށް ނޭނގި ތިއްބައި، ކުއްލިއަކަށް ލިބުނު މިނިވަން ކަމެއްގެ ސަބަބުން 
އެހެންމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި އެކިބާވަތުގެ ކުށްކުރުން ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަްށ 

އްކަން ކުރުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތައް ހިންގުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންގެ ވަ. ގިނަވަމުންނެވެ
ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އެތައްބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ އިތުރަށް މިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން 

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް . ން އުފެދިފައެވެމުޖުތަމަޢުގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާމީހުންނަށް ޙައްޤުވާ އަދަބުތައް ލިބިދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ވަނީ އަވަހަށް ގާއިމުކުރަން 

ކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ޢަދުލު އިންސާފު އެންމެންނަށްމެ ހަމަހަމައަށް ލިބިދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަ. ޖެހިފައެވެ
 .އެނބުރި ދިއުން އަވަސް ކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ަޢމަލުތައް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންެދން ޢާއްމުވުމަކީ ވަރަށް 
ނުވުމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްުޤ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ޢާއްމު. ނާދިރުކަމެކެވެ

އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން އައީ . އަދަބު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް އައީ ހިތްވަރު ލިބެމުންނެވެ
ތަކުގެ ނުރައްކާކަން އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގޭ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވުމާއި ޢަމަލު

ފަހަކަށް އައިސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން . ބޮޑުވުމެވެ
 މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ .ގައި ކއި  19،20ަސެޕްޓެމްބަރ  އަހަރުގެ ވަނ2003ަ މުވެފައިވަނީއްޢާ

އޭގެ ކުރީގެ ޙާދިސާތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ތަފާތު ކޮމިޓީތައް ޤާއިމުކުރެވުނު ނަމަވެސް، . ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެވެ
މާލުވި ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ޙައްޤު ސަޒާ ލިބިފައިވާ ޙުއަދި މިކަންކަމުގައި އި. މިއިން ރިޕޯޓެއް ޢާއްމުވެފައެއް ނުވެއެވެ
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ލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ ޢަމަލުތަްއ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަ. ކަމާމެދުވެސް ޝައްކެވެ
 .ސިއްރުކުރުމަކީވެސް އަދި ހާމަނުކުރުމަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުވުމެވެ

މިރިޕޯޓް ދުނިޔޭގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުކުންނައިރު ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ 
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ލިބިދެވިފައިވާ ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުެގ . ދުމެއްގެ ތެރޭގައެވެވަނީ ބޯ

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު އޭގެ އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 
ރާއްޖެފަދަ އެއްދީނެއްގައި ތިބި ބޮޑު އެއް ޢާއިލާއެއް ފަދައިން ދިރިއުޅެމުން . ވެގެއްލުންތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެ

އަންނަ މުޖުތަމަޢެއްގައި، މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް 
ނޑުމެންގެ މު . ޖުތަމަޢަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެއަރައިގަތުމުން ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭފަދަ ނުބައި އަސަރުތައް އަޅުގަ

މު އެއް އަސާސީ އަދި އިންސާނީ ޙިއްހަރުދަނާގޮތުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ އެންމެ މު
ޙައްޤު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެކަން ކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ވާކަން ދަންނަން 

ފަރުދުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައާއި ނޫސްވެރިންގެ ލިޔުންތަކުގައާއި އަދި ތަފާތު ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ ޒާތީ . ވެޖެހެއެ
އަދި އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދެމުން ދަނީ ވަރަށް 

 .ނޭދެވޭ ރޫޙެކެވެ

ށް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ރޭޑިޯއ ޚާއްސަކޮ. ކްރަސީއެއްގައި މާސްމީޑިއާ ވާންޖެހޭނީ މިނިވަން އެއްޗަކަށެވެމަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮ
ން ވީ ޓީއިރުތައް ރޭޑީއޯ އާއި ޝުޢޫވެ، ހުރިހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޚިޔާލާށް އަކީ ދައުލަތުގެ ތަންތަނަވީ ޓީއާއި
 . ލަތު އޮތީ އެހެންނެއް ނޫނެވެޙާޖޭގެ މީޑިއާގެ މިހާރު ރާއް. ވެމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންޖެހެއެޅުހުށަހެ

ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ގޮތުން ކުރިން ލިބިފައިނުވާ މިނިވަންކަމެއް ލިބިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި ރާއްޖޭެގ 
ޤީޤީ ދިމިޤްރާތީ ޙަ. މު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެޙިއްދިމިޤްރާތީ ނިޒާމަށް މު

އެހެންކަމުން . ނިޒާމެއް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި ނުވާތީ، މިކަމަކީ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ
. އަދި އުނދަގޫތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރްބާނީތަކެއް ވާން ވަނީ ޖެހިފައެވެ

ގެ މެމްަބރުންނަކީ މަޖިލީހާއި ޚާއްސަ މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ،ފެދިފައިވާ ސިޔާީސޕާޓީތަކާއިސަރުކާރާއި އަދި މިހާރު އު
އި އެއްބާރުލުމުގެ ސީ ބިނާވެފައިވަނީ މަޝްވަރާކުރުމާޑިމޮކްރަ. މު ރޯލް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެވެޙިއްމިކަމުގައި އެންމެ މު

މެދު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް  އި ސިޔާސީޕާޓީ ތަކާއިއްމު އެއްކަމަކީ ސަރުކާރާޙިމައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ އެންމެ މު
ުމ ޙިއްލުވާއިރު އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ މިހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ އިސްކަންދޭންވީ އެންމެ މުޞިމިކަން ހާ. ގާއިމުކުރުމެވެ
އި ލާބައަށް އަމިއްލަ އެދުމާއި ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޤައުމުގެ ފައިދާ އާ. އެއް ސިފައެވެ

ޑިމޮކްރަސީއަކީ ފަރުދުންގެ އިންސާނީ . ވަނީ އައިސްޖެހިފައެވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ވަގުތު
ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސިޔާސީ ނިޒާމް ކަމުގައި ވާތީ މި މަޤްޞަދު ޙާިޞލުކުރުމުގައި 

 .ފަސްޖެހިގެން ވާކަށް ނެތެވެ
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  ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނު.2

ގައި 10ޑިސެމްބަރ ރުގެ  އަހަ ވަނ2003ަދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނެއް 
އެންމެ މުޙިއްމު . ނުން ޤަބޫލުކުރަމެވެޝަ ކޮމިށްިއ ކަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްގަ

 ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ
 .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާތޯ ބެލުމެވެ

ގެ ޝަނުށުނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިގައި ޢަމަލުކުރަން ފ2005ެގަސްޓް  އ18ޯއި އަދި އިދާކޮމިޝަނުގެ ގަވާ
ގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނީ  އް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުލިއްޔަތުތަގެ މަސްޢޫނުޤާނޫނުގައިވާ ކޮމިޝަ

ނޑު   -:އެއީ. ކަށެވެޔަ ބ3ަމައިގަ

(i  ީމަްށ ގާފައިވާކަނށް އުނިކަން ލިބިދޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިކަ ނުވަތަ ޙައްޤައިގެނެފިކަމަށްޅަ ނިގުޤެއްއްޙައިންސާނ
 ޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙުބުނެ ކުރެ

(ii  ެއިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭގ
 ލައި،އްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ބަޙަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އިންސާނީ ގަޤާނޫނުތަކާއި 

(iii ްކަމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދިނުމެވެތަކަށް އެސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތ. 

. ވެފައިވެއެވެކުރިމަތި ކާ ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަށްއެކު ކުރިއަގެންވާ ގޮތުގައި، ހަލުވިކަމާށީއް އެކަތަޝަނުގެ މަސައްކަތްކޮމި
ނުގެ މެމްބަރުންނާއި ޝަ ކޮމި އަދި ތަޖުރިބާ ތަމްރީނުޢުލީމާއިބެހޭ ތައްޤުތަކާ ޙަމީގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ 

އަދި  . ލިބުން ދަތިކަން ހިމެނެއެވެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން،  މަދުކަމާއިފައިވާލެއްށް ލިބިނަފުންމުވައްޒަ
އްކަތް ހިންގުމަށް ވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސަ

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ 2ދިޔަ  ކޮމިޝަން އުފެދި ވޭތުވެއެކުވެސްމި ދެންނެވި ދަތިތަކާ. ދަތިވެފައެވެ
ކެއް ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަ މީހުންގެ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށާއިޤުތައް ރައްއްޙަ

 .  ފައެވެވަނީ ކޮށް

އްޔަނު ޢަލުގައި މެމްބަރުން  އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން ބަދަގެ މެމްބަރުން އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދިކޮމިޝަނުނަމަވެސް، 
ން ޖެޭހ އްވައްޔަނުކުރަޢަގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުފައި ނެތުކުރައްވައި

 ްތ އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަން މަސައްކ2005ަސެޕްޓެމްބަރ ވުމުގެ ސަބަބުން އްއްޔަނު ނުކުރެޢަމެމްބަރުން 
އަހަރު  ވަނަ 2005މިހެންކަމުން .   މެމްބަރުންނާއެކުއެވ2ެ ހަމަ އެކަނިއް ނެތި، ޗެއަރޕަރސަނެކުރަންޖެހިފައިވަނީ 

 .  ގޮސްފައެވެ ލަތަކަށްޅެދޭ ޙާލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަން ވަނީ ނުކުމަސްޢޫ ނިމުނުއިރު ޙަވާލުވެފައިވާ

  ޗެއަރޕަރސަންގެ އިސްތިޢުފ2.1ާ

ގައި ގެ ޤާނޫނުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުސްކުރެއްވި ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާއްގައި ރ2005ަ ޖުލައި 21
ހުން އެ ޤާނޫނު މަޖިލީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވަނިކޮށް، ޙުވާތީ، އެ ޤާނޫނު އިސްލާއުނިކަންތައްތަކެއް 

 7



،  ޤާނޫނު އެ ވުމާއި ގުޅިގެންޤުކުރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދ2005ީ އޯގަސްޓް 18ފާސްކުރެއްވިގޮތަށް 
ތަސްދީޤުކުރަންވަން ،  ޤާނޫނެއްލީހުގެ ދެން ފެށޭ ދައުރަށް ފޮނުއްވަން ޤަސްދުކުރައްވާށް މަޖިކުރުމަޙުއިސްލާ
ނު އޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ޤާނޫ ވިސްނިވަޑައި ސަބަބެއްޑައިގަންނަވަންވީޖެހިވަ

،  ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުެވމެއްކަމަށްދަތިކަމަސައްކަތްކުރުމަކީ  ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙައްޤުތައް
 . ޗެއަރޕަރސަން އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 ، ވަކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަތުމުންޗެއަރޕަރސަންގެ އަރިހުން އިސްތިޢުފާއާމެދު އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް 
. ގައި ހުންނެވިދާނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވުމުން ކޮމިޝަނުކަންތައްތަކެއްގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލް

، ށް ދަންނަވައ2005ި ސެޕްޓެމްބަރ 4މިކަންތައްތައް ލިޔުމުން  ަހފްތާއެއް ވީއިރުވެސް އެ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ
ނިކުމެވަޑައި ދެން  ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ، ޝާރާތެއް ނުލިބުމުންކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް އި

އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ، ލިޔުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަވައި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި 12ނުގަންނަވާނެކަމަށް 
ގެ ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު ހިއުމަ،ސްވެމަނަ.  ނިކުމެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެށްތަކަކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަޗެއަރޕަރސަން 
 ްށނައި ކޮމިޝަމްބަރގަސެޕްޓެ 14ގެނައުމަށް ލޯ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރެއްވި ޑްރާފްޓް ބިލެއް  ޙުޤާނޫނަށް އިސްލާ

ގެ ޖަލްސާގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނު ސެޕްޓެމްބަރ ގައި 21ލިބުމުން، އެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
 ކުރައްވައިފައެއް ކަތެއްއްމަސަގެ އެއްވެސް އަށްފަހު، ކޮމިޝަންއެ. ގެންނެވިއެވެޗެއަރޕަރސަން ބައިވެރިވެވަޑައި

 . ނުވެއެވެ

ޤަބޫލުކުރެއްވިކަމެްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާ ޢުވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް ޗެއަރޕަރސަންގެ އިސްތ2005ި
 .ވެއަންގަވައިފައެއް ނުވެއެ

 ގެ މެމްބަރުންޝަނުކޮމި 2.2

ވަނަ  2004. އްޔަނުކުރެއްވިއެވެޢަ މެމްބަރުން 9ގައި ކޮމިޝަން އުފެއްދެވިއިރު ޖުމްލަ 2003 ޑިސެމްބަރ 10
އެ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް .  މެމްބަރުން އިސްތިޢުފާ ދެއްިވއެވ3ެހެދި  ބަބުތަކާއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި އެކި ސަ

ގައި  ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނ2005ުން، އެހެންކަމު. އްޔަނުކުރައްވައިފައެއް ނުވެއެވެޢައައު މެމްބަރެއް 
 :އެއީ.  މެމްބަރުންނެވ6ެޖުމްލަ ތިއްބެވީ 

 )ޗެއަރޕަރސަން(އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ . 1
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން. 2
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަލީމް. 3
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 4
 ފާތިމަތު ޝަފްޤާ. ޑރ. 5
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒު -6

ވަޙީދުއްދީން މިނިސްޓަރ ގައި ކެބިނެޓަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2005 ޖުލައި 14
 ކަމުންރުގެ މެމްބަޝަނު ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ކޮމިއްޔަނުކުރެއްވުމާއިޢަކަމަށް  ލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއޮފް އެޓޯ
 .ގަތެވެވަކިވެވަޑައި

 8



 ، ގަިއ 2005 އޯގަސްޓް 22ކަމަށް ވިދާޅުވެގެ މަސައްކަތްކުރައްވަން ދަތިފުޅުވާކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ކޮމިޝަނުޢާއިލީ 
ކަން ކުރެއްވިއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުއޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ރަ. މަތު ޝަފްޤާ އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެތިފާ. ރޑ

  . ގައެވ2005ެރ  އޮކްޓޯބ18ައަންގަވައިފައިވަނީ 

 7 ހަމަޖެހުމާއިގުޅިގެން މަށްމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަތީތަޢުލީ
އޭނާގެ އިސްތިޢުާފ . ލީ ނާޒު އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެޢައަލްފާޟިލާ ޢާިއޝަތު ގައި 2005ސެޕްޓެމްބަރ 

 .  ގައެވ2005ެ އޮކްޓޯބަރ 10ކަން އަންގަވައިފައިވަނީ ވިއްކުރެސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުރައީ

 ،  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ 12 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 2005ވުމާއެކު
 . ޙީދު އެވެމުޙައްމަދު ވައާއި އަލްފާޟިްލ އަޙުމަދު ސަލީމް އެއީ އަލްފާޟިލް .  ބޭފުޅުންނެވ2ެހަމައެކަނި 

 ގެ ޖަލްސާތައްކޮމިޝަނު 2.3

ދުނު އިގެންފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު ހެނޑައެއްބަސްވެވަ  މެމްބަރުން
 ކާ ގުޅިގެން އިތުރު ޖަލްސާތައްމީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ކުއްލި ކަންތައްތަ. ގައި ބާއްވަމުން ގެންދެވިއެވ9.00ެ

 120ޖުމްލަ މިޝަނުގެ  ގެ ނިޔަލަށް ކ21ޮ އިން ސެޕްޓެމްބަރ 1ޖެނުއަރީ ވަނަ އަހަރުގެ 2005. އްވިފައިވެއެވެބޭ
ޗެއަރޕަރސަން އިސްތިޢުފާ ހުށަހަުޅއްވައި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް . ޖަލްސާ ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ

 .  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ ސެޕްޓެމްބަރ ގެ ފަހުން ކޮމިޝަނުގ21ެނިކުމެވަޑައިނުގަންނަވާތީ، 

 އިދާރީ ހިންގުން 2.4

 :އެއީ.  މުވައްޒަފުންނެވ5ެގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ  ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނ2005ު
 1  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 1  ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ 
 2 އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ 
 .ވެއެ 1    ޕިޔޯނު 

 
. ވެއެވެ ފައިލައްވައިމަޤާމެއް އުވާ 2 މަޤާމެއް އުފައްދަވައި 3މަތިން  ގެ އެދުމުގެމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނު

 ގައި 2005 ޖެނުއަރީ 11މިގޮތުން މިކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތު މީހަކު ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 
  ގައި ވަނީ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމު 2005 ޖެނުއަރީ 16ދެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި 

 ގައި ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ ގެ މަޤާމު އުވާލައްވައި، އެމަޤާމުގެ ބަދަލުގަިއ 2005 މެއި 24. އެވެވައިފައުފައްދަ
ޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް  ގައި ޑިރެކ2005ް އޯގަސްޓް 11އަދި . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު އުފެއްދެވިއެވެ

ވަނީ ގެ މަޤާމު އުވާލައްވައި، އެމަޤާމުގެ ބަދަުލގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެެފއާޒް ގެ މަޤާމު 
 .ފައެވެއުފައްދަވައި
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 ގައި އެސިސްޓެންޓް 2005 ފެބްރުއަރީ 22އެއީ . މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ
. ވެމެ ގައި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ގެ މަޤ2005ާ މާޗް 22  ގެ މަޤާމާއ1ިޓްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ންއެކައު

 ގައި 2005 މެއި 24އަދި ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ އަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެއްވައި، 
 . ވެއްވިއެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ީލަގްލ ދެއްވި   ގައި އުފައްދަވައ2005ިގަސްޓް އޯ 11 އެދުމުގެ މަތިންގެ ނުޝަކޮމި
ނި ހަމައެކަ ވާފައިކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލައި ގައި  އޯގަސްޓްގައ31ިއެފެއާޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

މިގޮތުން، .  މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެސޭތޯއޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ ފަރާތަކީ އެ މާޤާމަށް އެކަށީ
ޒްގެ މުވައްޒަފަކަށް ވާތީ، އޭނާ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު ން އެފެއަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިއޭނާ އަކީ

 2005 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ގައި 2005 ސެޕްޓެމްބަރ 7ލުމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޒެއް އޮއްތޯ ބެ
އަހަރު ނިމުނު އިރު އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ، ވީމާ. ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ ޖަވާބެއް ވެސްއަހަރު ނިމުނުއިރު ވަނަ

  .  ހަމަޖެއްސިފައެއް ނުވެއެވެ

 ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިާލ 2 ގައި އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2005ޑިސެމްބަރ  11
 3އިން ފެށިގެން 2006  ޖެނުއަރ1ީތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިނާ ވަޙީދު މަޢުމު
 . ވާފައެވެނަންގަވަނީ  އެއްރުދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަހަ

 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި" ގެ ޤާނޫނުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން "2005/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަތްކުރައްވާ މުއްދަތު ޕެންޝަނަށް ގުނޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި، ސަރުކާރުެގ އްޒަފުން ކޮމިޝަނުގައި ޚިދުމުވަ

މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވުމުންނާއި ކޮމިޝަނުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މެދުނުކެޑި އެނބުރި ސަރުކާރުގެ 
ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުއްދަތު ޕެންޝަނަށް ގުނޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި، ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުން ކޮމިޝަނުގައި 

. ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ލިޔެވުނެވ2005ެ ސެޕްޓެމްބަރ 4އްމުކޮށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ޢާއެކަން 
 .  އަހަރު ނިމުނު އިރު މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ
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 ގެ ޤާނޫނުކޮމިޝަނު. 3
 

 ، އަށް ނީ ކޮމިޓީޖލީހުގެ ޤާނޫމަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރައްވައިވަނަ އަހަރު މ2004ަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލް 
 .ނުވެއެވެ ން ބިލް އަލުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފައެއްހުގެ ދައުރު ހަމަވިއިރު ކޮމިޓީއެއަހަރު މަޖީލީ. ފޮނުއްވިއެވެ

ވުމުގެ ކުރިން ބިލަްށ ވެއަުލން ބިލް ފޮނުއް، ވެނެތީހަޅުއްވަން ޖެހޭށަ މަޖިލީހަށް ހު އަލުން ބިލްހަރު ވަނަ އ2005ަ
އެއް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ސިޓީނުން ޝަގައި ކޮމ2005ި ފެބްރުއަރީ 2 ން އެދި ނެސްދެއްވުގެ އިސްލާޙެއް 

ދެން ތިއްބަވާ މެމްބަރުން   މެމްބަރުންނާއި 3 ފުލްޓައިމް މްބަރުންގެ ތެރޭގައިކީ މެޙަލާ އިސްގޮތުން އެދުނުމި. ވެފޮނުވީމެ
 އިރު ކޮމިޝަނުން އެދުނު އިސްލާުޙއަލުން ބިލް ހުށަހެޅުއްވި. ވެ ހަމަޖެއްސުމެކަމަށް ޕާޓްޓައިމް މެމްބަރުން އެއީ

ސްމީ ގޮތުން ރަ މަޖިލީހުގެ ވަކި ވަކި މެމްބަރުންނަށް ނުއެ އިސްލާޙު، ގެންނަވައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުމުން
 . ވެކޮމިޝަނުން ފޮނުވީމެ

 ،  ށްސްކުރިއަޙު ޖަލްސާއެއްގައި ބ4ަ. ސްކުރެއްވިއެވެޙުބަ ހުށަހަޅުއްވައިށްގައި ބިލް އަލުން މަޖިލީހ2005ަ މާޗް 7
،  .  ގައެވ2005ެ  މާޗ17ްފޮނުއްވެވުމަށް ނިންމަވައިފައިވަނީ ބިލް  ށްއަމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީފަހުށްގެންދެވުމަ

ގެ މެމްބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ ޤާޫނނީ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނުކޮމިޝަ
 މެމްބަރަކު ފޮނުވައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 3ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް މަޖިލީހުން އަންގަވައި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 

ދަލުވުމުގަިއ ބައް މިބޭއްވެވި ގެ އިދާރާގައި ހު އޭޕްރިލްގައި މަޖިލ4ީ. ގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވ2005ެ މާޗް 31
މާތު ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމެމްބަރުން ކޮމިޓީގެ ،  މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ2ްކޮމިޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަންއާއި 

 . ދެއްވިއެވެ

 ، އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި  . ށް  ހުށަހެޅުއްވިއެވެބިލް މަޖިލީހަގައި 2005 ޖުލައި 21ކޮމިޓީއިން އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށްފަހު
އެ އިސްލާޙްތަކާއެކު ، ހުށަހަޅުއްވައި ފާސްވުމުންމެމްބަރުން ދެ މާއްދާއަކަށް ގެންނެވުމަށް  އިސްލާޙެއް ދެމުޙިއްމު 

 . މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވިއެވެރައްޔިތުންގެ ގައި 2005 ޖުލައި 21ސް ކޮމިޝަންގެ ބިލް ޓްހިއުމަން ރައި

 ،  ެއގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބިލް އޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ހުރިކަމާއ2005ިލައި  ޖ21ު
ގައި 2005ގަސްޓް  އ1ޯސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ތަފްޞީލު ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނެކަން ރައީންތައްތަކުގެ ކަ

ތަފްޞީުލ ގައިވާ ސިޓީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  ފޮނުވި ގައި ރައ2005ީގަސްޓް  އ7ޯ. ވެންގީމެކޮމިޝަނުން އެ
 . ނީއެވެއެވަތިރީގައި 
      

ގެ ބިލަްށ ފައިވާ މި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަނ2005ަ ޖުލައި 21 "
އިވާ މާއްދާތަކުގެ ޙަވާލާދީފަ. ތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެޙްގެންނަން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އިސްލާ

ނަންބަރުތައް ލިޔެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްއވި ބިލުގައިވާ 
 . ގޮތަށެވެ
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 މެމްބަރު ގެ އިތުރުން ދެން ތިބެން 1ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އިތުރު :  މާއްދާވަނ4ަ. 1
ޕުލޫރަލިސްޓިކް " އެއީ ޕެރިސް ޕްރިންސިޕްލްްސ ގައި ބުނާ . ބަރުންނެއް ނޫނެވެފެންނަނީ ފުލްޓައިމް މެމް

ން މީހުން ހޯދ7ުހުންނާނެ ފުލްޓައިމްކޮށް ކޮމިޝަނުގައި އުޅޭނެ ) ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތު ޚިޔާލުގެ" (ވިއުޒް
، ދަތިވާނެތީއާއި  މެމްބަރުން 7ޓައިމް ފުލް ފުލްޓައިމް ކޮށް ކުރާނެ މަސައްކަތް ނެތިފައި މެމްބަރުނ7ް، 
، ތިބެނީނަމަ އަދި ތަކާއިތްގެ ވަސީލަ އޮފީސް ޖާގައާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެމީހުންނަށް ހޯދައި ދޭންޖެހޭނެ، 

 .ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދަކަށްވެސް ވާތީއެވެ
 

ގެ ކޮމިޝަން. ރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ ކުފުލްޓައިމް މެމްބަރުންނަށް ދެއްވާ އުޖޫރަ ދެންތިބި މެމްބަރުންނާ ތަފާތު
 . ކަމެއް ނިންމުމަށް ވޯޓު ދޭއިރު ދެ ބާވަތުގެ މެމްބަރުންގެ ތަފާތެއް ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  
ގައި މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން މިހެން އޮތުމުން ދޭހަވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރޭގަިއ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 6. 2

އިންސާނީ . މުސްލިމުން ނޫން އެހެން މީހުންނަށް ތަފާތުކޮށް ހިތާކަމެވެ ،މުސްލިމުންނޫން ބަޔަކު އުޅޭކަމާއި
އަދި ، ހައްޤުތަކުގެ މައިގަޑު އެއް ކަމަކީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ނުހިތުން ކަމަށްވާތީވެ

 މާއްދާެގ ވަނ6ަ" ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން"، ކަމަށްވާތީ މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމުންދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވެވެނީ
 .ށް ނުފެނެއެވެބާއްވާކަ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 6ން ގައި އޮތުމު)ށ(

  
ވަނަ 6ޤާނޫނޫއަސާސީގައިވާ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތަކު އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވުން ހުއްދަ ކުރާއިރު  

ބާއްވާކަށް ) ކ(ގެ  ވަނަ މާއްދ6ާ، އޮތުމުން އެކި ދަރަޖައިގެ ރައްޔިތުން ތިބޭކަމަށް ދޭހަވާތީ) ކ(މާއްދާގެ 
 . ނުފެނެއެވެ

 
) ސަބްޖެކްޓިވް(ތަށް ބަޙުސް ކުރެވިދާނެ ޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެކި ގޮތްގޮގައި ބަ) ވ(ވަނަ މާއްދާގެ 6

ސިފައެއް ކަމަށް ވާތީއާއި މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައިވެސް އަދި ފަޑިޔާުރންގައިވެސް ހުރުން ލާޒިމު 
 . ށް ނުފެނެއެވެބާއްވާކަ) ވ(ގެ މާއްދާ ވަނަ 6، ސިފައަކަށް ނުވާތީ

 
ދާ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހާގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ނޭދެޭވ އްވަނަ މ9ާ .3

ތަފާތު "  (ޕްލޫރަލިސްޓިކް ވިއުޒް"އަދި ޕެރިސް ޕްރިންސިޕްލްސްގައި ބުނާ . އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  ، ވީމާ. ތަމްސީލުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅައެވެ) ކުގެ ތަފާތު ޚިޔާލުދާއިރާތަ

ކޮމިޝަނަށް ، ލެހެއްޓުމާއިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށް ވާންޖެހޭނީ ކޮމި
 ކުރަންމިމާއްދާ އިސްލާޙު، ވީމާ. ހުށަހެޅޭ ޝަްކވާތައް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާ ބަލަން ޙަވާލުކުރުމެވެ

 . އެވެފެނެ
 
އޮތްގޮތުން މެމްބަރުންގެ ވާޖިބުތަކުގައި ތަޙްޤީޤުކުރުން ސިފަކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން  3ގެ ) ހ(ގެ ވަނަ މާއްދ13ާ. 4

ދޭހަވަނީ ކޮންމެ މެމްބަރަކީވެސް ތަޤްޤީޤުކުރުމުގެ މާހިރެއްކަމުގައާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 
މަސައްކަތްކުރަން ، މިކަން މިހެން އޮވެއްޖެނަމަ. ނީ މެމްބަރުންކަމުގައެވެކަމެއް ޢަމަލީގޮތުން ކުރަންޖެހެ

އަދި ތަޙްޤީޤުތައް ރަގަޅަށް ކުރެވޭނީ މިކަމުގެ ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ކަމުން ޤައުމީ . ދަތިވާނެއެވެ
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 ،  13ވީމާ. ނެވެއިންސާނީ ޙަޢްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުތަކުގައިވެސް ތަޙްޤީޤުތައް ކުރަނީ މެމްބަރުންނެއް ނޫ
 .ށް ނުފެނެއެވެ ބާއްވާކ3ަގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

 
ތަށް ބަޙުސް ކުރެވިދާނެ ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އެކި ގޮތްގޮ ގައި ބަޔާން 5ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 13
 . ބާއްވާކަށް ނުފެނެއެވ5ެ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 13ސިފައެއް ކަމަށް ވާތީ  ) ސަބްޖެކްޓިވް(

   
 ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފުވުމުން ނޫނީ މެމްބަރުކަމުން ވަކި 13ގައިވާ ގޮތުން މުޅި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ 14 .5

 .  ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް އިބާރާތްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ) ނ(މިމާއްދާގެ ، ނުކުރެވޭނެކަމަށް މާނަކުރެވިދާނެތީވެ
 ޚިލާފު އަމަެލްއ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ) ށ(އަދި )  ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 13މިޤާނޫނުގެ  " 

 ."ކުރުން
 
 . އަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ" ޖަލްސާ" "ބައްދަލުވުން" ވަނަ މާއްދާގައިވާ 17 .6

މިގޮތުން . ނުގެ އެހެން ބައްދަލުކުރުންތައް ކަމުގައި މާނަކުރެވިދާނެއެވެބައްދަލުވުމޭ އޮތުމުން ކޮމިޝަ
 . މެނިދާނެތީއެވެވަރކްޝޮޕް އަދި އެފަދަ އެހެން ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ހި، ސެމިނަރ

 
އޮތްގޮތުން މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން އެހެން މީހަކު ހުށަހަޅާ ކޮންެމ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 19 .7

ޖަލުގައި ނުވަތަ . ކަމެއް އެއީ އެމީހެއްގެ އެދުމަށް ނުވަތަ ރުހުމުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ
ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ނުވަތަ މޮޔަ މީހަކާ ، އްގައި ހުންނަ މީހަކުޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ބަންދެ
ޝަނަށް މިކަން ބެލޭނީ އެ ކަމަކީ އޭނާގެ ރުހުމާއެކު ކޮމި، ށަހަޅަިއފިނަމަބެހޭގޮތުން އެހެން މީހަކު މައްސަލަ ހު

ނުފުދޭ ކުއްޖަކަށް އަދި ތަސައްރަފު . ނުވަތަ އެދުމަކަށް ހުށަހަޅައިަފއިވާ ހުށަހެޅުެމއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
ކުރި އަނިޔާއަކާ ބެހޭގޮތުން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ މީހަކީ އެ ) މިސާލަކަށް ބައްޕަ(އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާ 

، އަނިޔާކުރި މީހާ ކަމަށްވާނަމަ މި މާއްދާ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ވީމާ. އެ ހުއްދަ ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ، 
 . ގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ) ހ (ވަނަ މާއްދާގ10ެޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުގެ 

 
 ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި ދަންނަވައިފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ ގޮތަށް 7މި ބާރު ): ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 20 .8

 .ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ވެއެވެ
 

ކުރިއަކަށް ށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް  އ3ަގެ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 21 .9
މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާއަށް ބަލާއިރު ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ . ނުގެންދެވޭނެއެވެ

މީހަކަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި ފުލުހުންނަށް ބަޔާނެއް ދިނުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޝަނަށް ބަޔާނެއް 
 .ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާން ލިބުން  ކޮންމެހެން ބޭނުން ވެއެވެ މި ހާލަތުގައި އޭނާ. ވެއެވެދިނުމަށް ޖެހިލުން

އަދި މެދުވެރިވެދާނެ އަނެއް ހާލަތަކީ އަނިޔާއެއްގެ ވާހަކަ ބުނެފައިދޭ ބަޔާނެއް އެ މަޢުލޫމާތާ ނުލާ ޝަރީއަތަށް  
.  ކަމެކެވެފުވާސިޕްލްސް އާ ޚިލާންސް ޕްރިބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ގެނައުމުގެ ބާރު ނެތުމަކީ ޕެރި. ފޮނުވުމެވެ

 .މިބާރު ހުށަހެޅުނު ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތަށް އޮތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ، ވީމާ
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މިހާރު އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްހާ . ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ޖުޑީޝަރީ އޮންނަނީ މިނިވަން ކޮށެއް ނޫނެވެ .10
އްދާ ނެތިއްޖެނަމަ އިންސާނީ  ވަނަ މާއްދާއަކީ އެ މ22ާބިލުގެ . ހިދަކު މިނިވަން ތަނަކަށް ނުވެސް ހެދޭނެއެވެ

ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް ލިބޭނެ 
 .  ވަނަ މާއްދާ އޮންނަން ބޭނުންވެއެވ22ެބިލުގެ ، ވީމާ. ކަމެކެވެ

 
އިވެސް  އެއްވެސް ކަހަަލ ތުޙު◌ުމަތެއް  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބަލާ ހުރިހާ ަކމެއްގ24ަ .11

އަދި މީހުން . ކުރެވޭ ފަރާތެއްވަނަމަ އޭނާއަށް ދިފާއު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މާނަ ކުރެވިދާނެއެވެ
މިކޮމިޝަނަށް ، ކަމަށް ބިލުގައި މާނަ ކޮށްފައިވަނީ އިދާރާތާކާއި އޮފީސްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށް ވާތީވެ

، ފައިވާ ތަޖްރިބާއަށް ބަލައިމިހާރު ލިބި  ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައި 24ވީމާ.  މިމާއްދާ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ، 
 . އެވާ ގޮތަށް އޮތުން ބޭނުންވެއެވެ

ކޮމިޝަނުން ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި ކުރާ " 
 ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދައްކައި މައްސަލަ ދިމާވި ތަހްޤީޤުގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ

ގޮތްކަމަށް އެ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތެއް ނުވަތަ އެކަމުގައި އެފަރާތުން ނުވަތަ 
. ވާނެއެވެއެފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރި ގޮތްކަމަށް ބުނާގޮތް ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން

ކޮމިޝަނުން އެމައްސަލައެއް ޝަރީއަތަކަށް ހުށައެއް ، އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ކޮމިޝަނުން ދީފައިނުވާނަމަ
 . "ނުއެޅޭނެއެވެ

 
 .  ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއެވ27ެ .12

އެ އިދާރާއަށް . އެވެކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއެއް ހުންނަންވާނެ"
ގޮތުގެ ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ. ވަކި ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ، މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކޮށް
 ."  ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

 
އީސްއާއި މެމްބަރުން ޝަނުގެ ރަމިހެން އޮތުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި ކޮމި

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ، މަލީގޮތުން އުޅެންވެއްޖެނަމަޢަ
މެމްބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ވަގުތު ނުލިބޭނެތީ އެކަމަށް މެމްބަރުންނަށް ވަގުތު 

 .ދިނުމަށްޓަކައެވެ
 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ އޯޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ގަ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 28 .13
ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެފައި  އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަކީ މިހާރު އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ކަ

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ، އްޔާ އައްޔަނުކުރާ މީހަކަށް ވާތީވެރައީސުލްޖުމްހޫރި  ޒަރިއްޔާއިން މި ކަ
ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ، ވީމާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުފޫޒު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ފޯރުވިދާނެއެވެ
 " .އޯޑިޓް ކުރަންވާނީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަޑުން ކަމަށް އޮތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ
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 ، ން ބޭނުންވާ އެ ބިލަށް ގެންނަ ކަންބޮޑުވާކަމާއިގައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބިލާމެދު ކޮމިޝަނުނ2005ް ޖުލައި 21
 . ވެގައި ކޮމިޝަނުން ނެރުނީމ2005ެގަސްޓް  އ9ޯ ތައް ހިމެނޭ ނޫސްބަޔާނެއްމަތީގައިވާ އިސްލާޙު

 
ޤުުކރެއްވުމަށް ގޮތަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބިލް ތަސްދީވާ ްސކުރައްވައިފައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާ

ގުޅިގެން އެގޮތަށް ނިންމެވިކަން  ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާދެއްވުމާއ2005ިގަސްޓް  އ17ޯކެބިނެޓުން 
 .  ގެ މީޑިއާއިން އެދުވަހު އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެދައުލަތު

 
، ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ރައީސުލް ހިއުމަން ރައ2005/1ި:ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އަދި ހަމަ އެދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި. ގައެވ2005ެގަސްޓް  އ18ޯ އްވީޓްކުރެގެޒެ
ތަކާ ބެހޭގޮުތްނ މިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙު ކޮގައި، ސިޓީއޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި 

، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޤާނޫނަްށ  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުއިމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާލޯ ކޮމިޝަނާއި ހިއު، 
ގެ ކުރިން 2005ގަސްޓް  އ31ޯ، ތައް ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށްފަހުނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިސްލާޙުގެން

 . ވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް އަންގަވައިފައިވެއެވެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުއް
 
ވާކަން މަށް ރާއްވަވައިފައިވަރާކުރެއްވު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްލާހްތަކާ ބެޭހގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްކޮމިޝަނުން

ލޯ  ސެޕްޓެމްބަރ ގައި 6 އަދި 5މި ބައްދަލުވުން ،  ސެޕްޓެމްބަރގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައ1ި ލޯ ކޮމިޝަނުން
އެހާތަނަށް ، ނާއިނުގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ލޯ ކޮމިޝަކޮމިޝަމި ބައްދަލުވުމުގައި . ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވެވިއެވެ
ޑީއާރުޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބޭފުޅުްނ ،  ޕާޓީކަމުގައިވާ އެމްޑީީޕ3ފައިވާ ކޮށްރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ

ޅުކަމުގައި ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިސްލާޙްތައް އެންމެ ރަގަޙްއިފައިވާ އިސްލާޝަނުން ހުށަހަޅަކޮމި. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
ދެކޮުޅ އިން ންނާއި އަދާލަތު ޕާޓީ  ގިނަ އިސްލާހްތަކަށް ޑީއާރުޕީމުޙިއްމު، އެއްބަސް ވެވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް

 . ހެއްދެވިއެވެ
 

 ހިމެނުމަްށ  އަލުންވަނަ މާއްދ22ާ އުނިކުރެއްވި ގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ، ފައިވާތީށަހަޅައިކޮމިޝަނުން ހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގަިއ   ސެޕްޓެމްބަރ ދުވަހުގެ ރ5ޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 
މިނިސްޓަރ ، ނާއިހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންމިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމް. ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވިއެވެ

 މި މާއްދާ އެއްވެސް ސިަފއެއްގައި . އެވެޖަޖުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި/ދެއްގެ ޣާޒީންދައަދި ގިނަ އަ، ޖަސްޓިސްއޮފް 
 . އެވެބިލްގައި ހިމެނުމަށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޢުތިރާޒުކުރެއްވި

 
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން  ހިއުމަން ރައިޓްސް، މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ދުވަހު ބޭއްވެވި  ވަނ6ަ އަދި 5ބަރ ޕްޓެމްސެ

 ސެޕްޓެމްބަރ 14ލައްވައި ލޯ ކޮމިޝަނުން  ތައްޔާރުކުރެއްވި ޑްރާފްޓް އިގަންނަވާ އިސްލާޙްތައް އެކުލަވައިފެނިވަޑަ
ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ، ރާފްޓް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަުހމި ޑް. ގައި  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވެވިއެވ2005ެ

، އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން ނުހިމަނުއްވާ އިސްލާޙްތައް ހިމަނުއްވައިދެއްވުމަށާއި އަދި އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމުންނާއި، 
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ނުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ސިޔާސީ ޕާީޓ ތަކުގެ މަޝްވަރާގައި އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެ
 .ށް އެންގީމެވެގައި  ލޯ ކޮމިޝަނ2005ަރ  ސެޕްޓެމްބ21ަކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 މެންބަރުންގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 4ގެ ގެ ޤާނޫނުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންހިއު
މި ޤާނޫނު ފާސްވުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ "ގައި ބުނެފައިވަނީ )ށ(އްދާގެ  ވަނަ މ31ާޤާނޫނުގެ އެ އަދި . މައްޗަށެވެ

، މިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މަސްދުވަްސ ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ކ3ޮ ނާއިބު ރައީސް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ އިރައީސާ، 
  ......"ންކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެމަތިން ޢައްޔަ

 ބޭުފޅެއްގެ ނަން މަޖިލީހަށް 14ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 2005ރ  ނޮވެމްބ16ަމެމްބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި 
އްވެވި މަޖިލީހުެގ  ނޮވެމްބަރ ގައި ބޭ 17ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހޮވުމުގެ މައްސަލަ ، ފޮނުއްވެވުމާއި ގުޅިގެން

، ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވައި ކޮމިޓީ ހޮއްވަވައިވަގުތީ މްބަރުންގެ  މ7ެޤާނޫނުގައި ބުނާ   ،
އަދި މަޖިލީހުގެ . މުގެ މަސައްކަތް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ފަހުން ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެނަންތައް ދިރާސާކުރެއްވު

ށް ަފުހ ސްތަކަކަގިނަ ބަޙު. ޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވިއެވެކޮމިޓީގެ ރި،  ގައި ބާއްވަވައ9:00ި ލި ޖަލްސާއެއް އެ ދުވަހުގެ ރޭކުއް
 .  ޖެހުމުންނެވ12:00ެލެއްވީ މެންދަމު ޖަލްސާ ުހއްޓާ، ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި

އްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް  ގައި ބ2005ޭ ނޮވެމްބަރ 21
 3ށް ނިންމަން ޖެހޭ މުއްދަތު  ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގައި ބުނާ މެމްބަރުން އައްޔަނުކ31ޮ(އިސްލާޙު ގެނައުމަށް 

މިކަމާ ، ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވައި)   މަސްދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށ5ްމަސްދުވަސް 
 . ސްކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެބެހޭގޮތުން ބަޙު

ޅުއްވިގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްާލުޙ ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސގައި ސަރުކާރުން ހުށަހ2005ެ ނޮވެމްބަރ 28
އަދި ހަމަ އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަންގެ . އަޣްލަބިއްޔަތު ވަނީ ނުލިބިފައެވެ، ގެނައުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަަލ ވަގުތީ  މެމްބަރުންގެ 7މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރެއްވި 
، ވުމުންހުށަހެޅުއް  . ސްކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެބަޙު،  ހުށަހެޅުއްވައިމެއް ހުށަހެޅުއްވ4ުމެމްބަރުން  

މަޖިލީހަށް  ފެންނަ ގޮތެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅުނު ނަންތައް ދިރާސާކޮށް"
ކުރާނެ ތަނެއް ގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ގޮތުން ބަޙުސްމިޓީކޮ ންގެ ވަގުތީ މެންބަރ7ުހުށަހަޅުމަށްޓަކާ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލެއްވި 

ގެޙެއް ގެނެވިގެން މެނުވީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއުހި  ކަމަށް ނުފެންނާތީ އޮތްމިހާރު
  1 ."ކަމަށް ނިންމައިފިންނެތްމެންބަރުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް މިމަޖިލީހުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް 

. ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިޢުލާންކުރެއްވިއެވ2005ެ ޑިސެމްބަރ 1ގޮތަށް މި
މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

 . އެއް ނުވެއެވެކުރިއަށް ގެންދަވައިފަ  އެއަހަރުހުންއޭގެފަ

ގެ ސް ކޮމިޝަނުޓްހިއުމަން ރައިއަހަރުގެ ދައުރުތައް ނިމުނުއިރު އެހުގެ ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ2005ީބަރ  ޑިސެމ31ް
 .  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފައެއް ނުވެއެވެމުގެ ބިލެއް ގެނައުޙްޤާނޫނަށް އިސްލާ
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 ގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްއާ ގުޅިސުނާމީ. 4
 
 ދުނުކައިރިއަށް އައި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމުން އުފެ ޓްރާގެދުވަހު އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުމާ  ވަނ26ަސެމްބަރު މަހުގެ ޑި

ސުނާމީެގ . ކާރިޘާއެވެ ހުންނަން ފެށީއްސުރެ އައި އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު ޤުދުރަތީ ސުނާމީއަކީ ދިވެހިން ހަނދާން
 .އްޖެ ހިމެނެއެވެރާ ރޭގައިކާރިޘާގައި އެންމެބޮޑަށް ލިބުނު ޤައުމުތަކުގެ ތެ

އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން އެހީވެދިނުމަށާއި ، މިކާރިޘާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް މާއެކުމިހައި ބޮޑުވު އަލުން  
އިޤްތިޞާދީ ބުރައެއް އުފުލަން   ބިލިއަން ޑޮލަރުގ1.3ެއާބާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޤައުމަށް ނުކުޅެދޭވަރުގެ 

، ގެ. ޕީ.ޑީ. މިޢަދަދަކީ ޖީމާއިއިވާކަޖެހިފަ ގެއްލުން ލިބުނު ،  އަދި ޤައުމުގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު  ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު
  މިކަންކަމާމިކޮމިޝަނުންބުރައެއް ކަމާއި، ޤައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުގައި ރާއްޖެއަށް އުފުލަން ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު 

ންނަށް އެހީވުމަށާއި، އަލުން ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި، ރޯގާއާއި ބަިލ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހު  ބަޔާންކޮށް، ވާކަންކަންބޮޑު
ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ އަސަރު އެތައް ތެރިވެދީ، އެހީއްކަތުގައި ދީލަތިގޮތެއްގައި މަޑުކަން ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކުރާ މަސަ

ށް ބައިނަލް ޢަޤްވާމީ ށް އެހީވެދިނުމަޒަމާނަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔަނުދީ ވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަ
. މި އިލްތިމާސް އދ. ވެގައި ނެރުނީމ2005ެ އަރީނު ޖ2ެ ހެއްށް ގޮވައިލައި ކޮމިޝަނުން ސުނާމީ އިލްތިމާމުޖުތަމަޢަ

ށް ހަތަކަށާއި، ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފޮނުވައި، ވީހާވެސް ބޮޑަށް މި އިލްތިމާގެ އޭޖެންސީ
 . ވެވުނެ ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތްތަކުގައި ދެންނެސަމާލުކަން

ވެްސ ނަމަ، ށްފާހަގަކޮޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ލިބިފައިވާ އެހީއާއި އެހީތެރިކަން 
  އަޤްވާމީލްމާއި، މިކަމުގައި ބައިނަކުރުމަށް އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާކައްޤީ ތަރަށްއަލުން އާރަސްތުކޮފަހު ރާއްޖެ ށްއަސުނާމީ
 2 އިތުރު ސުނާމީ އިލްތިމާހެއް ކޮމިޝަނުން ގޮވައިލައި  ށް ދިނުމަށް އިތުރަށްމަޢުގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަމުޖުތަ

 . ވެނީމެނެރު ގައ2005ިފެބްރުއަރީ 

، ހިފައިތިބި މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ނިންމީޖެ ބަބުން ހާލުގައިސުނާމީގެ ސަ
މިކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން . ބަޖެޓަށް ބަލައިގެން، ވީހާވެސް ގިނަ އެކި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ތަންތަނަށް ދިޔުމަށެވެ

ގައި ބައްދަލުވުމެއް 2005  އޭޕްރިލް 20 އެކުނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރގެ އިސްބޭފުޅުންނާ
. ދާން ނިންމީ  ރކޮމިޝަނުން ބުނު އެހެން މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއިންނާއި، ލި. އްވުނެވެބޭ
މިރަށްރަށުން އެއް ރަށުގެ ބައެއް . ގަމަށެވެ.  ލންޏަށާއިބުރު.  ތށްޓަށާއި،ކޮޅުފު. ހުޅުދުއްފާރު، މ. ގޫފާރު، ރނއު

ވަގުތީ ހިޔާ ވަހިތަކުގައި އެހެން ރަށެއްގައި އެރަށުގެ ޢާއިލާތަކާއެކު ވަގުތީގޮތުން އުޅޭމީހުން، އެހެން ރަށެއްގައި  
ހީގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނާއި، އަމިއްލަ ރަށުގައި އެހެން  އަމިއްލަ ރަށުގައި ވަގުތީ ހިޔާވައުޅެމުންދާ މީހުން އަދި

 . ޢާއިލާތަކާއެކު ވަގުތީގޮތުން އުޅެމުންދާ މީހުން ފެނިފައިވެއެވެ

 6ކޮޅުފުށްޓަށް ދިޔައީ . މ. ގައެވ2005ެ މެއި 3ޔައީ ގޫފާރަށާއި ހުޅުދުއްފާރަށް ދިނއަތޮޅު އު. ރގެ ޓީމެއް ކޮމިޝަން
ނަމަވެސް، ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުރި އޮޑިފަހަރުގެ ވާތައް . ށެވެންޏަބުރު. ކޮޅުފުށިން ދިޔައީ ތ. މ. ގައެވ2005ެމެއި 

 ސިގްނަލެއް ހުރިގޮތުން ލޯންޗު ކައިރި ނުކުރެވި، ރަށު އޮފީހާއި ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެއްގޮތަކަށްވެސް މޯބައިލް
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.  މ. އެވެ މެއި ގެ ހަވީރ6ުއަށް ދެވުނީ ކައްދޫ. ލ. އެރަށެއް ނުބެލުނެވެނުލިބި، ރަށަށް ފައިބާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން 
  މީހުންގެ  މަޑުކުރި ވަގުތު ދިމާވި އެރަށުގެ ބައެއްއްޔަށްމު. ކޮޅުފުށްޓަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ލޯންޗަށް ތެޔޮއެޅުމަށް މ

. ލ. ވެރިއެކު  ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އެރަށުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދަށްވެސް ޒިޔާރަތްއެދުމުގެ މަތިން ސުނާމީގެ
 . ގައެވ2005ެ މެއި 7ހި ބެލީ  ހިޔާވ2ަގަމުގައި ހުރި ވަގުތީ 

 
ކޮމިޝަނުްނ ތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެތަން، މިތަންތަން ބަލައި

ްށ މާ ބެހޭގޮތުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނަންކައި ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވައި، އެކައްތަކާތަންކަވާ ތިރީގައި ކުރާގަފަހާ
އަދި  .ފޮނުވުނެވެސިޓީ ރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ނަލް ޑިޒާސްޓަގައި ނޭޝ2005ަ މެއި 9ވައިދެއްވުން އެދި  ގައަން

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަްށ  ގައި ރައީސ2005ު  މެއ16ިމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ންތައް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅު
 . ވެވީމެފޮނު

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް" 

 ހުިރ ވާ ޝަކުބައެއްތަނާ މެދު ތިބި ތަންއިތިއްބިފައިއްމުގޮތެއްގައި މީހުން ބަޢާމިދެވުނު ރަށްރަށަށް ބަލާއިރު، 
. ވޭ ޚާއްސަ ކަންތައްތައް ހުރިކަމަކަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެއްމުގޮތެއްގައި ނޭދެޢާނަމަވެސް،  

 އިލާތަކާއެކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ތިބެންޖެހިއްޖެނަމަ ޢާތަކުގައި ނުވަތަ އެހެން ހިމަވެސް، އެމީހުން ވަގުތީ ހިޔާވަނަ
ޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ސޯޝަލް ޓެންޝަން އިތުރުވެ އެތަންތަނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި އިންސާނީ ޙައް

އެ ތަންތަނުން ބައްދަލުކުރި މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ . ހާދިސާތައް މެދުވެރިވެ ޢަމަލުތައް ހިގާނެއެވެ
އަިދ . ނެ ދުވަހެއް ނޭގޭކަމެވެރިއުޅުމަކަށް އަވަހަށް ބަދަލުވެވޭއެމީހުން ދާއިމީ ހިޔާވައްސަކަށް ގޮސް އާދައިގެ ދި

 ރަމަޝާން މަސް ކައިރިވަމުން އަންނަކަން އެމީހުން ފާހަގަކޮށް، ވަގުތީ ހިޔާވަހިތަކުގައި ރަމަޝާން ޚާއްސަކޮށް
 . މަސް ވޭތުކުރަންޖެހުމުން އިތުރު ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް އެމީހުން ދެކެއެވެ

 
 އެންމެ އިސްވެރިޔަކު ނެތި މިފަދަ ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ހިގަމުންދާއިރު، އަތޮޅުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ރަށުގެ

މިހެންވުމުން ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ލިބުމަށާއި . ގިނަ މުއްދަތުތަކެއް ވެފައިވާ ތަންތަން ފެނުނެވެ
 . ލިބެންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުލިބި، އަޅާނުލަނީކަމަށް މީހުން ދެކެއެވެ
ތަކުން އެގެނީ އެއިގެ ވަރަށް ގިނަ ބައަކަށް އެ ސުނާމީގެ ސަބަބުން ހާލުގައިޖެހުނު މީހުންނާ ދެއްކި ވާހަކަ

މިހެންވުމުން، . ހާލުގައިވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަތި ހާލުގައި ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށެއްގައި މީހުން ތިބިކަން ނޭގޭކަމެވެ
 . އެމީހުންގެ ހާލަތާމެދު އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް ކަންބޮޑުކުރެއެވެ

 
ޢުތަކުގައި އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކުދި ކަންތައްތައް ހުރި ކަމުގައިވިއަސް، ހާލުގައި ޖެހިފަިއތިބި މުޖުތަމަ

 . އަމިއްލައަށް ޙައްލުކުރަން އުޅުމަށް ބާރުއަޅާ ފަހިކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 

ޓް ގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުން މިފަދަ ޔޫ އެން ގެ ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕްލްސް އޮން އިންޓަރނަލް ޑިސްޕްލޭސްމަން
މީހުންނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެމީހުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމާއެކު އެމީހުން ބައިވެރިކުރުމަކީ މުޙިއްމު 

ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްތަކުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކުމުން ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ މުޙިއްމު އެއްކަމަކީ . ކަމެކެވެ
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ނަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަންތައްތަކާއި މުސްތަޤްބަލަށް ރާއްވަވާ ރޭއްވެވުންތަކާ ބެޭހ އެމީހުން
 . މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ލިބެމުން ނުދާކަމެވެ

 
މީހުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިމުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ /މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިން/ނުކުޅެދޭ ކުދީން

މީހުންނަށް ލިބެންވާ ކާއްސަ އެހީ ލިބޭނެގޮތް އިންތިޒާމްކުރެވިފައި ނެތްކަން /ފެނިފައިވާއިރު، އެފަދަ ކުދީން
 . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 
ކޮޅުފުށީގައި ހުރި ވަގުތީ ހިޔާވަހިތައް ހެިދފައި ހުރިގޮތުން ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިން މުޅިން ރައްކާތެރިކަން . މ

 . އަދި ފާޚާނާތައް ހުރި ހިސާބުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަމަށްވެސް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ނެއެވެނުލިބޭކަމުގައި އެމީހުން ބު
 
މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްެގ ހާލަތު ހުރިގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމަށް . މ
 ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ށާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެހެންމިހެންވުމުން އެރަ. ގަކުރެވުނެވެފާހަ

 .ދަތިތައް ދިމާވެއެވެ
  

 ހުށަހެޅުންތައް
 

އެމީހުންނަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތަކާއި މުސްތަޤްބަލަށް ރާއްވަވާ ރޭއްވެވުންތަކާ  .1
 .ތިޒާމްކުރެއްވުންބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން އެމީހުންނަށް ލިބެމުންދާނެގޮތެއް އިން

ވަގުތީ ހިޔާވަހިތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިއިން ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގެ  .2
 . ވީ އަކާއި ރޭޑިއޯ އެއް ބެހެއްޓެވުން.ޢާއްމުތަނެއްގައި ޓީ

 މިވަގުތު އަތޮޅުވެރިން ނެތް ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ރަށްރަށް ހުރި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން .3
 .އަތޮޅުތަކަށް އަތޮޅުވެރިން އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން

ހާލުގައި ޖެހިަފއިތިބި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތައް އަމިއްލައަށް ޙައްލުކުރުމަށް  .4
 .ބާރުއަޅާ ފަހިކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުން

މީހުންނަށް /މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިން/ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ނުކުޅެދޭ ކުދީންސުނާމީގެ ސަބަބުން .5
  " .ލިބެންވާ ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމާއި އެހީ ލިބޭނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުރެއްވުން

 
 މެނޭޖްމަންޓް  ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ ބެހޭގޮތުން  ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރކޮށްފައިވާފާހަގަ ގައިސިޓީ ގެންޝަކޮމި
ގަިއ 2005 މެއި 18މަށް މަޝްވަރާކުރެއްވު ންނާއެކުޅުން ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންޓަރަށް ލަފާދެއްވާ އިސްބޭފުސެ

 . ވިއެވެވެއްބައްދަލުވުމެއް ބޭ
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 ރުންމު އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް. 5
 
ވަނަ 2004ކުރުމުގައި  ބައްދަލުކުރި ގެ މެމްބަރުންންމިޝަކޮ ގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްއާ 2004 މާޗް 28

ގެ ފަރާތުން ޢާއްމު އިންތިޚާބު ކޮމިޝަނުއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފަިއވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 . ވެދެންނެވުނެމޮނިޓަރކުރުމަށް ގަސްދުކުރާކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްއަށް 

  
މިޝަނުގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮއިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި އްުމ ޢާގެ ހުލީންގެ މަޖިރައްޔިތު

މިނިވަން އަދި ނުފޫޒެއްނެތި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އަސާސަކަށް ވާތީ، ޑިމޮކްރަސީއެއް ނެތްނަމަ 
ޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ުފރުސަތު ނުކުރެވޭނެތީވެ، ކެން އް ގާއިމުއުލެޙައިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ މާ

ދިނުމުގެ ޙައްޤު އަދާކުރެވުނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި  ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު
ނޑިއަްށ  ގ42ޮގެ ހުލީ ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖ2005ި ޖެނުއަރީ 22 މިގޮތުން .ވެމެހަމަހަމަކަމާއެކުގައިތޯ ބެލު

މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި  ގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުމު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް އްބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ޢާމްމެ
 . ވެވީމެ ފޮނު މޮނިޓަރުން 19 އަތޮޅަކަށް 11ރާއްޖޭގެ 

 
ހުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ވެރިވާ މީޤުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުމިޝަންކޮ

ކުރެވުނު ވިއުކުރުމަށްފަހު އެންމެ ރަގަޅުކަމަށް ފާހަަގ ފަރާތް އިންޓަރ23ކަމަށް އެދުނު އެ. ކުރީމެވެޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު
މަސައްކަތަށް ވީއްެލްނ   ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެ،ނަމަވެސް. ވެ މީހުން އެކަމަށް ހޮވީމ20ެ

ހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުން އެންގެވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހުން ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަްށ ނެތްކަމަށް އެމީ
 ގެ 2004 ޑިސެމްބަރ 26. ވެވީމެކޮށްގެން މީހުން ހޮ މީހުން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަރވިއ20ުއިޢުލާންކޮށް 

ލުކުރެއްވުމުން މީގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއް އަށް ބަދ2005ަ ޖެނުއަރީ 22ސުނާމީގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚް 
 2 މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމުން، ކޮމިޝަންގެ  ހުރެމީހުންނަށް އެކި އެކި ސަބަބާ

 .  މޮނިޓަރުންނެވ19ެމަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވީ ރކުރުމުގެ މޮނިޓަ، ގެންމުވައްޒަފުން ހިމަނައި
  
މިގޮތަށް އިޤްރާރު ކުރީ ކެންޑިޑޭޓުންނާ . ން މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު މީހުން އިޤްރާރު ކުރެވުނެވެއިލެކްޝަ

އަދި މޮނިޓަރުން އަތޮޅުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ .  ބެލުމަށެވެންތަކެއްވޭތޯބާވަތްތަކެއްގެ ގުޅު އެފަރާތްތަކާ ވަކި
 .  ވެ ހަމަޖެއްސުނެޅުމެއް ނެތް އަދި އެމީހުންގެ އަތޮޅު ނޫން އަތޮޅަށް ބާވަތުގެ ގު އިޤްރާރަށް ބަލައި، ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެ

 
 ގައިވާ އަސާީސ އަސާސީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ޤާނޫނުމު އިންތިޚާބުޢާއްއިލެކްޝަން މޮނިޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި 

އަދި މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުްނ . ބޭއްވުނެވެ ތައްބެހޭ މާޢުލޫމާތުދީ، އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންޙައްޤުތާކާ
ކްޝަންސް އަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންްސ  ސުވާލުތައް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެއެމީހުން ކުރަން ބޭނުންވާ

 ސުވާލުތަކަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ގެއަދި އެމީހުން.  ބޭއްވުނެވެމެއްކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކުރު
މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަން މޮނިޓަރކުރުމުގައި މޮނިޓަރުންގެ ޒިންމާ އާއި ކުރަންޖެހޭ . އެވެވިބުދެއްއިލެކްޝަންސް ޖަވާ

 . ގޮތަކަށް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް އެމީހުންނަށް އަންގައި ދެވުނެވެވެސްކަންތަކާއި އެއް
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 ންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މުސްތަޤްބަލުގަިއ ތައްތަކާއި، ޢާއްމު އިއިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަން
ޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ގައި ކޮމ2005ި ފެބްރުއަރީ 24އްތައް ތަން ކަކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިމިޅުކުރުމަށް ރަގަ
ގެ " އްތައްތަ ކަންށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަހޭގެ ކަމާބެރުސަރުކާ"  މި ރިޕޯޓުގެ އެ މަޢުލޫމާތު.  އެންގުނެވެށްއޮފީހަ
   .ވެއެއެވަނީގައި ދަށު
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  ބެހޭ ޔުނިވަރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އާ.6
  

ޤުތަކުގެ އްޙައިންސާނީ "އްމު ޖަލްާސއިން ފާސްކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުެގ ޢާ.  ގައި އދ1948ބަރ  ޑިސެމ10ް
، "ޢާއްމު ޤަރާރު ވަނަ 2004ޗާޕްކޮށްފައިވަނީ އިފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ލުޔޫއެންޑީޕީ ގެ އެހީގައި ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، 

 .  ލިބެން ހުރެއެވެކޮށްއްމު ކޮމިޝަނުން ޢާލުއިފޮތްއެ  . އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގައެވެ
 

 އެ ޤަރާރުގެނެއްގައި ނޫސްބަޔާއްވި  ބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުން ނެރުތައްތަކާންމީ ކައި އިސްލާގ2005ަ ޖުލައި 5
ން މަނާ ލިޔުމެްއ ޅުގުއްޖޭގައި ގެންއި ހިމެނޭހާ ހިނދަކު އެ ލިޔުމަކީ ރާއްދާ އެ ލިޔުމުގަ މާނަވ18ަ އި މާއްދާއާވަނ16ަ
  . އެނޫސްބަޔާން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ . ޢާއްމުކޮށް އަންގަވައިފައި ވެއެވެށް ކަމަ

ތަކުގެ ޢާންމު އިންސާނީ ޙައްޤު"ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ަފރާތުން ބައްސަވަމުން ގެންދަވާ  "
 ވަނަ މާއްދާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުށުއަރައި 18 ވަނަ މާއްދާއާއި 16ގެ " ޤަރާރު

ގެ ދީންކަމުގައިވާ هللاތަޢާރުޟުވާ ދެމާއްދާކަމަށްވާތީ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މާތްވެގެންވާ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުން އެއްވެސް ދިވެހިރައްޔިތަކު ނޭދޭތީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް

އިސްވެ ދެންނެވި ދެމާއްދާ އޮތްހާ " އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމުޤަރާރު"މޯލްޑިވްސްގެ ަފރާތުން ބައްސަވަމުން ގެންދަވާ 
 ".މެވެޖައްސައިފީހިނދަކު އެފޮތް ގެންގުޅުން މަނާކަމެއްކަމުގައި ހަމަ

 ތަކުރާރުކޮށް އަވަސް އަވަހަށްއިން އެދުވަހު ވަރަށް ލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްޓެއި ޑާމި އިޢުލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަ
 16މި ފޮތުގެ  " އެ މަޖިލީހުން ޮފނުއްވި ސިޓީއަކުން  ށް ކޮމިޝަނަ އެދުވަހުއަދި ހަމަ. ކިޔުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ

،  މާއްދާ އަކީ ވަނ18ަ މާއްދާ އާއި ވަނަ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެއްވަނަ މާއްދާއާއިދިވެހިރާ، 
 ، އެދެމާއްދާ އުނިކުރައްވައިފައިނޫނީ،  މިފޮތް ދިވެހިންނަށް ވާތީށް ކަމަ ފުށުއަރައި ތަޢާރުޟުވާ ދެމާއްދާ މާއްދާއާހަތްވަނަ

 6މަޖިލީހުން އަންގަވައިފައިވާކަން އެ ތަށް މިގޮ. އަންގަވައިފައިވެއެވެމިހެން  ."ދެއްވައި ނުބެއްސެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ
 . ވެޔާގެ އޮފީހަށް ކޮމިޝަނުން އެންގީމެގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއ2005ްޖުލައި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަތީ މަޖިލީހަށް ރައީސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ އިމި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން
 . ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް އެންގެވިއެވ2005ެ ޖުލައި 9 އިފައިވާކަންގަވަށް އަންތިރީގައިވާގޮތަ

އިންސާނީ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ަފރާތުން ބައްސަވަމުން ގެންދަވާ  " 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ވަނަ މާއްދާއަކ18ީ ވަނަ މާއްދާއާއި 16ފޮތުގައިވާ އެޤަރާރުގެ " ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ދެ މާއްދާކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށްގެންތިބި 
ގެ ދީންކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުން، އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަުކ هللاމާތްވެގެންވާ 

ގެ އިސްވެދެންނެވި ދެމާއްދާ އޮތްހާ ހިނދަކު ރާއްޖޭގައި އެފޮތް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ނޭދޭތީ، އެފޮތުގައި، ޤަރާރު
 . ގައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވ2005ެ ޖުލައި 5ތިޔަމަޖިލީހުން 

  ގައ10ި ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރު 1948އަކީ " އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރު"ގެ . އދ. 1
މަޖިލީހުެގ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ .އދ
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ޤަރާރަކަށްވުމާއެކު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެ ޤަރާރު ޗާޕްކުރައްވައިގެން 
ގެ ކުރިމަތީގައާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ . ދނެރުއްވާފައިވާ ފޮތް، ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުއްވުން މަނާކުރެއްވުމަކީ، އ

ކުރިމަތީގައާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، ރާއްޖެއަށް ބަދުނާމު 
ލިބޭނެކަމެއްކަމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި 

ޞައްވުރުވެގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެ ތަ
ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤަރާރު ޗާޕްކުރައްވައިގެން ނެރުއްވާފައިވާ މިދެންނެވި . ވީމާ، އދ. ވިދާޅުވިއެވެ

 ވަނަ 18 ވަނަ މާއްދާއާއި 16އެޤަރާރުގެ ، ފޮތް ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުއްވުން މަނާކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި
މާއްދާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރައި ތަޢާރުޟުވާކަމާއި، އެ ދެ މާއްދާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރައި ތަޢާރުޟުވަނީ ކިހިނެއްވެގެންކަން އާންމުންނަށް 

އްވުމަށް ތިޔަމަޖިލީހުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވިނަމަ މިފަދަ ކަމެއްގައި ތިޔަމަޖިލީހުން އޮޅުންފިލުއްވައި ދެ
އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ދައުރު މާފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަދާކުރެއްވުނީސްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ދަންނަވަން 

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ

ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަްނ " އިން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް ޮފނުއްވާފައިވާ، .ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ. އަދި ދަންނަވަމެވެ 
ފޮތް އާންމުކޮށް ދޫކުރުމަކީ ރަނގަޅުނޫން ކަމެއްކަމަށް ތިޔަމަޖިލީހަށް " އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް

ަލ ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މައްސަ
) 1999 ޑިސެމްބަރ 19 (142-އޭ/294/99/1ނިންމަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން، ތިޔަމަޖިލީހުގެ ނަންބަރު 

 1-އޭ/8/2000/142ސިޓީ މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން އެސިޓީގެޖަވާބުގައި، ފޮނުއްވި މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 
އެން .އަކީ ޔޫ" ފް ހިޔުމަން ރައިޓްސްޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮ"ސިޓީގައި، ) 2000 ޖަނަވަރީ 17(

އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޑެކްލަރޭޝަނެއް ކަމަށްވާތީ، އެފޮތް އާންމުކޮށް ގެންގުޅުން މަނާކުރައްވަން 
ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށާއި، އެ ފޮތުގައި، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދުކޮށް ލިޔެފަިއާވ 

އަދި އެ ފޮތާމެދު ހެއްދެވެން އޮންނާނެގޮތަކީ، އެފޮތުގައިވާ . ށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެލިޔުންތައް ވަރަށްގިނަކަމަ
އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ލިޔުންތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ ގަބޫލުކުރާ ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަން، 

ގުޅުއްވައިގެން އެކަމާ އަށް އެންގެވުންކަމަށާއި، މިއޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާ . އެން.ޔޫ
ވީމާ، މީގެ ކުރިން މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފައިވާތީ، . އުޅުއްވާނެކަމަށްވެސް، އެސިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

 .ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެގޮތުން ދަންނަވާލުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ

ރައްޔިތުންނަށް އެކިއެކި ކަންކަން މަނާކުރައްވައި، އަމުރުތައް ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި، އިދާރާތަކުން .2
ނެރުއްވާއިރު، މިއޮފީހާ މަްޝވަރާކުރައްވާފައި އެއަމުރެއް ނެރުއްވާގޮތަށް އޮތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 

ނުގެ އަދި މީގެއިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީ. ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ
 ވަނަ 38އެންމެހައި ޝިޢާރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅާފައިއޮތުމާއި، ތިޔަ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނީ މިއޮފީހުގެ ދަށުންކަމަށް ވުމާއެކު ތިޔަ  މާއްދާގައި ކަ
ރެއް ނެރުއްވާނަމަ، އެއަމުރެއް ނެރުއްވުމުގެ މަޖިލީހުން، ރައްޔިތުންނަށް ވަކިކަމެއް މަނާކުރައްވައި، އަމު

ކުރިން މި އޮފީހަށް ލިޔުއްވައިގެން ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ، އެފަދަ އަމުރެއް ނުނެރުއްވުމަށް 
 ."ދަންނަވަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ
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ތިރީގައިވާ ގައި ފޮނުވި ސިޓީކޮމިޝަނުން  ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަ 2005 ޖުލައި 10ގެން ޅިމި ސިޓީއާ ގު
 . ވެގޮތަށް ދެންނެވީމެ

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު ޤަރާރާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ . މި ކޮމިޝަނުން ބަހަމުންގެންދިޔަ އދ "
ޝަނުންވެސް ިމ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިާވ ކަންތައްތަކަކީ މި ކޮމި

 . ޤަރާރާ ބެހޭގޮތުން ދެކޭގޮތް ކަމުގައި އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް 
މިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ . މިކަމާ ޙައިރާންވެ، ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ސުވާލު ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ

އަދި . ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމެކެވެ
މީ ރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ސީރިއަސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ޤައުމެއްކަމަށް ބައިނަލް އަޤްވާ

 . މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު ޤަރާރަކީ ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން ހުއްދަ އެއްޗެއްކަމުެގ . ވީމާ، އދ
 ." ޢާއްމުއެއްގެވުމެއް އަވަހަށް  ނެރުއްވުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ

މޯލްޑިވްސްއަށާއި ނޫސްތަކަްށ . ވީ.އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށާއި ޓީގ2005ަ ޖުލައި 12
ރަކީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް އްމު ޤާރާ ޢާއްޤުތަކުގެފައިވާ އިންސާނީ ޙަށްއުކޮދ އިން ޝާޢި.އ"ނުއްވާފައިވާ ޚަބަރު ފޮ
ރެއް ކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު އިވާ ޤަރާ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނިފަށް ލިޔެފައިވާ ވަރަށްދުކޮތާޢީ

 .ވެއްވައިފައިވެއެބަޔާންކުރަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ގައި" ވެއްޖެވިދާޅު

ރާއްޖެއިން މިހާރުވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައެއް "...........
ށުއަރާ ބައެއް މާއްދާތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ މުޢާހަދާތަކުގައި ރާއްޖެ މުޢާހަދާތަކުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފު

ބައިވެރިވެފައިވަނީ، އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ޢަމަލު ނުކުރާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައި 
ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ މުޢާހަާދތަކެއް މުޢާހަދާތަކަކީ، ޜާއްޖޭގައި  އަދި އެ. ކަމުގައި ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު ވިާދުޅވިއެވެ

ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤަރާރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ ބައިތަްއ 
ޅުން ހުރުމަކުން އެލިޔުމަކީ، ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން ސަރުކާރުން މަނާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ނުވަތަ ގެންގު

 މި ޚަބަރު ދައުލަތުގެ "........މަނާކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު ވިދާުޅވިއެވެ
 . އްމުކޮށްފައި ވެއެވެޢާގައި  ޖުލައި 12މީޑިއާއިންނާއި ނޫސްތަކުން 
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 ދުވަސްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ . 7
 

ވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފައިއިއިލަމު ޖަލްސާއިން ހުރިހާ މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ގޮވައްޢާ ގެ ދ.އ ވަނަ އަހަރު 1950
ހަރަށް ތަމަ ފަ ރާއްޖޭގައި ފުރަ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސްކަމުގައި ފާހަގަކުރުމަށެވެވަނަ ދުވަހަކީ 10ޑިސެމްބަރ 

ގަކުރުމުގެ މި ދުވަސް ފާހަ.  ދުވަހުއެވެނަވ10ަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ވ2005ަަގކުރެވުނީ މިދުވަސް ފާހަ
 އްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރިޢާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން އި،ޤުތަކާއްޙަގޮތުންނާއި، އިންސާނީ 
ނުްނ ޝަދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިވޭގެ މުޙިއްމު ނަތީޖާތައް ހާމަކޮށްސަރކޮމިޝަނުން ކުރި މިންވަރު ބެލުމަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، މި . އްވުނެވެބޭއެ ދުވަހު ވުމެއް  ބައްދަލުގެންށްއިންތިޒާމްކޮ
ދެ ސިޔާީސ ޖަމާއަތްތަކާއި، /ދގެ އޭޖެންސީތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ.އި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އކާސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަ

. ސާގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މރމިޖަލް. މީޑިއާގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެޕާޓީ އަދި 
މިއަހަރުގެ ބައިނަލް .  ދެއްކެވިއެވެ ލް އަޙުަމދު ސަލީމް ވާަހކައި ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިއާރބިޒޯ ޕެޓްރިސް ކަ
އްވި ޚިތާބު  ސް ނެރުޓްރައި ނަރ ފޮރ ހިއުމަންޝަދ ގެ ހައިކޮމި.ގޮތުން އޅޭހާ ގުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވައަޤްވާމީ 

މާތު ދެއްވީ ރވޭގެ ނަތިޖާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫސަ. ދެއްވިއެވެ ރިސް ކަރބިޒޯ މި ޖަލްސާގައި އިއްވަވައިޓްޕެ. މރ
.  މރ ބޭރުގެ މާހިރެއް ކަމުގައިވާވުމުގެ މަސއްކަތްކުރައްވާ ތައްޔާރުކުރެއްޓުކޮމިޝަނަށް ލަފާދެއްވާ އަދި ސަރވޭގެ ރިޕޯ

 .  އޭނާ ޖަވާބުދެއްވިއެވެސާގެ ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށްމާތު ދެއްވުމަށްފަހު ޖަލްމަޢުލޫ. ޕީޓަރ ހޮސްކިންގއެވެ

 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް  އެ ނޫސްބަޔާނުގައި. ވެނީމެދުވަހާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރު
 . އެވެވާނެފާހަގަކޮށްފައި

ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ . އްމު އަސާސްއެވެޙި މުތަކުގެ އެންމެސޫލުންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ދިމިޤްރާތީ އުއި"   
ހަމައެފަދައިން ޤައުީމ . އެއް ވަސީލަތެވެ މެދުގައި މިނިވަންކަމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެންމެ ބޭނުންތެރި

މުގެވެސް އެންމެ ކުރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންވާ ސުލްޙަވެރިކަން ގާއިމުގެ މެދުގައިވެސްރައްކާތެރިކަމާއި މީސްތަކުން
އްުމ ޙިޤާަފތުގެ މުސައެހެންކަމުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮންމެ މުޖްތަމަޢެއްގެވެސް . އްމު އެއް ވަސީލަތްމެއެވެޙިމު

ކަމާއި އެކުވެރިކަމަށް ވަރަށް މިނިވަންއެކަށޭނަ  ބައެއް ކަމުގައި ވުމަކީ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތުމަށް އެންމެ
" އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤަރާރު"ގެ . ދ.އ. ނުވާނެއެވެ ކަމެއްކަމުގައި ނޫނީ އެރުމެއް ހޯދައިދޭބޮޑު ކުރި

ސުލްޙަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ބިންގަލަކީ އިންސާނުންގެ މެދުގަިއ ފާއި ބުނާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލްއިންސާ
 .ހޭ ޙައްޤުތައް އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދިނުމެވެމީސްތަކުންނަށް ލިބިދޭންޖެން އޮތުމާއި ހަމަހަމަކަ

  ގެ ހައިކަމިޝަނަރދ.އއްޤުތަކާ ބެހޭ ޙަ އިންސާނީ ކަށްރަޢާމިއަހަރުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ޝި
ދ .އއިވާ ދިވެހިރާއްޖެވެސް މިހާރު ބައިވެރިވެފަ. އެވެމި" ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް  ކުރުމާއަނިޔާ" ހަމަޖައްސަވާފަިއވަނީ 

ޖައިގެ ޢަމަލުތައް bއަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރ"  މުޢާހަދާއެއްކަމުގައިވާ ގެ
މަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ޙު ތުބަޔާންކުރާ ގޮތުން' އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް'ގެ " ހިންގުމާއި އަދަބުދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢަހަދާ

ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި   މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމް ޔާށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިކުރުމަކުމް ތަންފީޒުޙު
 .ހެއެވެޖެ މު ރޯލެއް ކުޅެންޙިއްއްޤުތަކާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ވަރަށް މުޙަކުރެވިފައިވާ އިންސާނީ 

 25



ވޭތުވެދިޔަ .  މިއަދަށް ދެއަހަރު ފުރުނީއެވެފަހުން އުފެދުނުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 
އެއްޗެއްކަން ގިނަ   ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮން ންކޮމިޝަނު މިދުވަސްތަކުގައި 

 ޙައްޤުތަކެއް އޭނައަށް ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމާއި އެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެތައް. ދިވެހިންނަކަށް އަދި ނޭގެއެވެ
މަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް އޭނާގެ ޙައްޤެއްކަންވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަަކށް  ހޯދުޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެޙައްޤުތައް

 އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަ. އަދި ނޭގެއެވެ
ކަމުގައިވާތީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް  މަޤްސަދު އްމު އެއްޙިމިކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުމަސައްކަތްކުރުމަކީ 

 . ވެފައެވެ ވަނީ އްމު ކަމަކަށްޙިއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ކުރުމުގައި 

ދު މި ގޮވައިލަނީ، އަދި ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކަށް މި އިން މިއަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް
އިލްތިމާސްކުރަނީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ޤަދަރާށާއި ޙުރުމަތްތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް  ބަހުންކަމަށް ވިޔަްސ 

 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިންގެ އެއްބައެއްވަންތަކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން. ނުވަތަ ޢަމަލުންކަމަށް ވިޔަސް ނުކުރުމަށެވެ
އެއްވެސް މީހަކަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން މެނުވީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން 

 . ނުކުރުމަށެވެ

ނޑު އެއްބަފައިކަމާއި އެކި ކަންކަމުގައި ގައަޅުގަޑުމެންގެ  އުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބަ
 ." އްޓޭނީ އެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށް ދެކެމެވެއެއްބާރުލުން ދެމެހެ

ސް އިންނާއި އުކޮށް ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްޢިގައި ދުވަހު ނޫސް ތަކުގައި ޝ2005ާބަރ  ޑިސެމ10ްމި ނޫސްބަޔާން 
   . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ދުރަށް ފޮނުވުނެވެ
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 ސަރވޭބޭސްލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް . 8
 

ނޑައަކުރުމަވަނ އަހަރު  2005  ގައި '2006 – 2004ރިމް ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އިންޓެ'ގެ ކޮމިޝަންއި، ޅަށް ކަ
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ  ރވޭބޭސްލައިން ސަހިއުމަން ރައިޓްސް  ވާހިމެނޭ މުޙިއްމު ޙަރަކާތެއްކަމަށް

 .ޔަލަށް ކުރެވުނެވެގެ ނި ބަރ ސެޕްޓެމ9ް އޯގަސްޓް އިން 26 ރަށްތަކެއްގައި ތެރެއިން ހޮވައިލެވުނު
 

ނޑު މަޤްޭރވމިސަ މުކޮށް އްދަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޢާޞަގެ މައިގަ
. ހޯދުމެވެހޭލުންތެރިކަން ހުރިވަރަކާއި މީހުން އެ ކަންކަމާ މެދު ދެކޭގޮތް މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ތު ބޭނުންކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމަޢުލޫމާލިބޭ މިދިރާސާއިން 
ކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ޢުލޫމާތު އިންސާނީ ޙައްޤުތަ މައަދި ސަރވޭއިން ލިބޭ. މިޝަނުން ރޭވުމަށެވެކޮ ޕްރޮގްރާމްތައް

ނޑައަޅައި ރޭވުމަށް   . ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެމްޢިއްޔާ ތަކާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއެކު  އަމިއްލަ ޖަކާ އިދާރާތަސަރުކާރުގެކަ
 

ސަރވޭ ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރވޭ . ގައެވެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީ ކުރެވުނީރވޭމިސަ
އި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު ފަރުމާކުރުމަށްޓަކައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ

ގެ ސަރވޭ ގައި ބޭނުންކުރި ސުވާލު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވައި ސަރވޭ ރިޕޯރޓު ތައްޔާރުކުރުމު. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
އަދި ސާމްޕްލް ޑިޒައިން . ބޭރުގެ މާހިރެއްކަމަށްވާ މިސްޓަރ ޕީޓަރ ހޮސްކިންގް އެވެމަސައްކަތް ކުރެއްވީ 

ސަރވޭގެ ނަތީޖާތައް ކުރުމަށާއި ސަރވޭ .  ޙް ޝަރީފް އެވެ ޢަބޫސާލި.ހިރެއްކަމަށްވާ ޑރތައްޔާރުކުރެއްވީ ބޭރުގެ މާ
. ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުޞޫލުންނެވެ، އްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްޢާހޮވީ  ތްތައްމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާއުޓަރަށް ލުމުގެ ކޮމްޕި

ސަރވޭގެ ނަތީޖާތަްއ އަދި . ވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެއިނޯވާ ޕްރައިނީ ވާލުކުރެވުޙަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރވޭމިގޮތުން 
 .ވާލުކުރެވުނީ ސެގާ ސޮފްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެޙަމަސައްކަތް އުޓަރަށް ލުމުގެ ކޮމްޕި

 
 ގައ2005ިޑިސެމްބަރ  10 ސަރވޭގެ މުޙިއްމު ނަތީޖާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް

އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ  ޝާޢިއުކުރެވޭނެކަމަށްމުސްތަޤްބަލެއްގައި ކައިރި  ރިހަމަ ރިޕޯޓުސަރވޭގެ ފު. ބޭއްވުނެވެ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް 2005ރިޕޯޓު ޗާޕަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް . ހާމަކުރިއެވެމިކޮމިޝަނުން 

 .   ދަނީއެވެ
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 ކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައްތަބައްދަލުވުން. 9
 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ 2005
ގައި ލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަ

 .  އެވަނީއެވެ

  ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 9.1

 : އެއީ. ވެބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވީމެ 2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2005

 މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އޮންނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން. 1

 ދުވަހުގެރޭ 2005ޖޫން  30ރުކުރުމުގެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތު
މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި ރައްޔިތުންެގ ގެ މަޤްޞަދަކީ ބައްދަލުވުމު ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މި

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ ބެލުމާއި، ޕާޓީތަކުގެ އެޖެންޑާގައި ރައްޔިތުންގެ 
ނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކުރުމެވެއިންސާ  .ނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ބައްދަލުވުމުގެ ޕެނަލްގައި މި
 އަދި މޯލްޑިވްސް ލޭަބރ ކް ޕާޓީ އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިއާއި،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއާއި، ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 . ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެކު ޅަ ބޭފުއަކުންކޮންމެ ޕާޓީން ޕާޓީއި

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލްސާ ތަޢާރަުފ ކުރެއްވީ ކޮމިޝަނުޖަ ނުގެ ބަރަކާތުން ފެށްޓެވި މިޢާކީރިތި ޤުރް
ކާ  އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތ2005ަދު އިވާގަމި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ާޕޓީގެ . އަލްފާޟިލާ ަރޝީދާ ޢަލީ އެެވ

ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި . ޙަސަން ސަޢީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.    އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޑރބެހޭގޮތުން
ކޮމިޝަން މެމްބަރ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ 

ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުން ނުވަތަ ވަކިޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވުމުން ވަކި. މަދު ސަލީމެވެއަލްފާޟިލް އަޙު
ގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު މުޖުތަާބ ހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ކޮމިޝަނުބެ އެމީހަކަށް ތަފާތު ނުކުރުމާ

ން ވާހަކަދެއްކެީވ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭގޮތު. އެވެ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެޖެންޑާގައި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ . ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދެވެ

ނޑައަޅުއްވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސިޔާސީ  ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކަ
މިޖަލްސާ ނިމުނީ ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެންނެވި ބޭފުޅުން ކުރެއްވި  .އެވެ ވާހަކަ ދެއްކެވިގެ ބޭފުޅުންޕާޓީތަކު

މިބައްދަލުވުމުގައި ދަޢުވަތު އެރުވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ . ޖަވާބުދެއްވުމަށްފަހުގައެވެފުޅުން ޕެނަލްގެ ބޭސުވާލުތަކަށް 
 .ދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެއަ އިތުރުން ގިނަ
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 ސެމިނަރގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ޓްސް ސަރވޭ ހިއުމަން ރައި. 2

ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 
މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޔޫއެންޑީޕގެ އެހީގަިއ ކޮމިޝަނުން ކުރި ސަރވޭގެ މުޙިއްމު ނަތީޖާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް  އަހަރު ފުރުނު 2ބޭއްވި މި ސެމިނަރ ބޭއްވީ،  ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށްޓަކައި 
ސަރވޭގެ މުޙިއްމު ނަތީޖާތަކާ . އެވެގ2005ަ ޑިސެމްބަރ 10 ދުވަސް ކަމުގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވީ ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި  އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ބެހޭގޮތުން މި
. މރބޭރުގެ މާހިރެއް ކަމުގައިވާ  ލަފާދެއްވާ ށްކޮމިޝަނަ އްކަތް ކުރައްވާ،ކުރުމުގެ މަސަ ތައްޔާރުޓުވޭގެ ރިޕޯރސަ
 ވަޒީރަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ 6މިސެމިނަރގައި ދައުލަތުގެ . އެވެހޮސްކިންގ  ރޓަޕީ
 ބޭފުުޅންެގ 40 ޖުމްލަ ގެމީޑިއާ  ސިޔާސީ ޕާޓީ އަދި 2އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ، ދ ގެ އޭޖެންސީތަކާއި.އ

 . ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
  

  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައްއިދަލުވުންތަކާ ރާއްޖޭންބޭރުގެ ބައ9.2ް

 -:އެއީ. ފައިވެއެވެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވ3ެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަދި 9ވަނަ އަހަރު 2005 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ތަރައްޤީއާ ބެހޭ އޭޝިޔާގެ ބައްދަލުވުން .1
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި މި ގައި ތައިލެންޑ2005ު މާޗް 3 

 .ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަުޙމަދު ސަލީމެވެ

 ރިއެރުވުމަށް މަސއްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބައްދަލުވުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކު .2
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި މި ގައި ތައިލެންޑ2005ު މާޗް 4 

 .ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަުޙމަދު ސަލީމެވެ

މާބެހޭ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރު  ލިބިދާނެއަށް ފަހު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުން އުނިކަންސުނާމީ .3
 ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި މި އަށް ތައިލެންޑ4ު އިން 3 ޖޫން 2005 
 .ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަުޙމަދު ސަލީމެވެ

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްލް އަޤްވާމީ އަހަރީ ބައިނަ ވަނަ 26 އްޤުތަކާބެހޭޙައިންސާނީ  .4
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި   ޖުލައި އަށް ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއޯލް ގައި ބޭއްވި މ1ި ޖޫން އިން 12 

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މުޢުމިނާ ވަޙީދެވެ

 އާ ބެހޭ ބައްދަލުވުންއްޤީ އާއި ޑިމޮކްރަސީތަރަ .5
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ   އަށް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވި މ26ި އިން 25ސްޓް އޯގަ 

 .ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަުޙމަދު ސަލީމެވެ
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 ވަނަ އަހަރީ 10އިދާރާތަކުގެ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤައުމީޤައުމުތަކުގެ  ޕެސިފިކް އާއި އާ ޝިއޭ .6
 ވުންބައްދަލު

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ   އަށް މޮންގޯލިއާގެ އުލާންބާޓާގައި ބޭއްވި މ26ި އިން 24އޯގަސްޓް  
 .ވަޑައިގަތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ރަޝީދާ ޢަލީއެވެ

 ސަރަޙައްދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދީޕެސިފިކް އާއި އާ ޝިއޭ .7
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވަނަ 13ލުމާބެހޭ އެއްބާރު

  އަށް ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ބޭއްވި މ2005ި ސެޕްޓެމްބަރ 2 އޮގަސްޓް އިން 30 
 .ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަުތ ޢަލީ ނާޒެވެ

 ތު ބައްދަލުވުންދެބަސްވުންތައް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ މަސައްކަ .8
ބައްދަލުވުމުގައި   އަށް ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގައި ބޭއްވި މ24ި އިން 22ސެޕްޓެމްބަރ  

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މުޢުމިނާ ވަޙީދެވެ

އިދާރާތަކާބެހޭ މަސައްކަތު މީ އުޤަ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީގެދޮރު ދޫކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި  .9
 ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމުގަިއ   އަށް ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގައި ބޭއްވި މ28ި އިން 26އޮކްޓޯބަރ  
މަދު ސަލީމާއި އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަުޙބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ 

 .އެވެއޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ 

 ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު  އަނިޔާކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ .10
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި   އަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގައި ބޭއްވި މ17ި އިން 15ނޮވެމްބަރ  

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ސިރާޖާއި 
 .ސަރަޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ އެވެއެސިސްޓެންޓް ރި

 ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ  ޕެސިފިކް އާއިއާޝިއޭ .11
    ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްސަރަޙައްދީ

ތަމްރީނު   އަށް ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި މ2ި އިން ޑިސެމްބަރ 21ނޮވެމްބަރ  
ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ޕްރޮގްރާމް
 .ސިރާޖެވެ

ސަރު ފޯރާފައިވާ އަންހެނުންނާއި އެކަމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރި މީހުންނާބެހޭ ގެ އަސުނާމީ .12
  ސަރަޙައްދީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ  ކެޓްގައި ބޭއްވި މިޕު އަށް ތައިލެންޑްގެ 23 އިން 21ނޮވެމްބަރ  
 .މަދު ސަލީމެވެކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙު
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 ބައެއް ތަންތަން ބެލުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތައް. 10
 

ޤީޤަށާއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބަންދުގައި ޙުއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުޙިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ތަ
އްޤުތައް ޙަތިބޭ މީހުންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވަކިތަނެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އިންސާނީ 

ފަަދ ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ހަމަޖެހޭ ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު 2005މިގޮތުން . މުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެމީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދު

 .   ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައްޒިޔާރަތްތަކާއި، އެ ޒިޔާރަތްތަކުން

 މާފުށި ޖަލާއި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ. ކ. 10.1

 ، ގައި މިޒިޔާރަތްތަކު. ވެލީމެ މާޗްގައި މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން ބ10ެއަދި  މާޗްގައި ދޫނިދޫއަށ9ް
،  އެތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކައިނެގީމަޢުލޫމާތު  ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް ބައެއް ރިކޯޑްތައް ބަލައި، 

ދޫނިދޫގައި ވަކި ވަކިން މީހުންނާ .  ބަލައިގެންނެވެވަދެމީހުންނާއި ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އަދި ތަންތަނަށް 
މާފުށީގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނުއިރު އެއްވެސް އެހެްނ . ބައްދަލުކުރިއިރު ފުލުހުން ކައިރީގައި ތިއްބެވިއެވެ

 . ބަޔަކު ނެތެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ގައި 2005 މާޗް 27ތައްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތިރީގައި  ، ކަށްފަހުމި ޒިޔާރަތްތަ
އަދި . ވެދުނީމެ އެށްއިދެއްވުމަގަވަ ފިޔަވަޅުތައް އަންންކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުއްވާޒަށް ފޮނުވައި، އެކަރހޯމް އެފެއަ

  . ގީމެވެ އެންށްމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަރައީސުލްޖުގައި  މާޗ27ްއެކަންތައްތައް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 
 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް. 1 "

 ދޫނިދޫ. 1.1

މިމީހުންގެ ތެރޭގައި ޙުކުމް . މީހުން ބަންދުގައި ތިއްބެވ110ެ ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި ޖުމްލަ 2005 މާޗް 9
 8ޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރައްވައިފައިވާ އަދި މިމީހުންގެ އިތުރުން ތަ. ތަންފީޛުކުރާ ބައެއް ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 . ކުޑަކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 1.1.1
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލުމާތުތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަވަމުންދާކަން 

 . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 މާރާތްޢިއައު  1.1.2
 ، މިހާރު ބޭނުންކުރައްވަމުންދާ އައު ޢިމާރާތުގައިވާ ގޮޅިތަކަކީ މީހުްނ ހުން ބައިތިއްބުމަށް އަލަށް ހައްދަވާފައިާވމީ

މިތަން މިހާރު ހުރިގޮތުން މިތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސިއްޙީ މައްސަލަތައް . ބައިތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫނެވެ
މިތަނާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގަިއ . ނީގޮތުންވެސް ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއޭގެ އިތުރުން ނަފްސާ، ދިމާވުމާއި

 . މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
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ވައި ދައުރުނުކުރުވެމުގެ ސަބަބުން ނުބައި ވަސް ގޮޅީތަކުގެ ތެރޭގައާއި ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން ނެތުމުން • 
 .ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަކަން

 ،  ، އަދި ޚާއްސަކޮށް ފާޚާނާގެ އަދިރިކަން ބޮޑުކަންގެންވާގޮތަކަށް ސެލްތަކަށް އަލިކަން ނުލިބޭކަންއެކަށީ •
ނޑާއި ދުވާލުގެ ތަފާތުނުކުރެވޭކަމަށް މީހުން ބުނާކަން  .އަދި ރޭގަ

 ،  ، ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ފެންހެދިފައި އޮވެތަޅުންގަޑު ސާފުކުރުމުން ގޮޅީން ބޭރަށް ފެންތައް ނުކުމެ/ފާޚާނާ •
 .ނުބައިވަސް ދުވާކަން

ނިވާކަމެއް / މީހުން ބައިތިއްބަވާއިރު ފާޚާނާގައި އެއްވެސްވަރެއްގެ ދޮރެއ2ްގޮޅިއެއްގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި  •
 .ނެތްކަން

                                              
 ބަންދުގައިވާ މީހުންނާ ބެހޭ 1.1.3
 ދުވަހުގެ 43 ދުވަހާއި 201(ކަން  ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މުއްދަތަށްބައެއް މީހުން އެކަށީގެންނުވާ ދިގު •

 ). މީހުނ11ްމުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވާ ޖުމްލަ 
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ބަންދުގައި ހޭދަވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައިނުވާ މީހުން ތިބިކަން  •

،  ދުވަސ39ްމީހަކު 1( ،  ދުވަސ14ް މީހަކު 1 ، ދުވަސ9ް މީހަކު 4  5 މީހަކު 1،  ދުވަސ25ް މީހަކު 2
 ).ދުވަސް

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައި ބަންދުގައި  ކޮޕީގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުވެްސ4ބަޔާނުގެ  • 
 .ބައެއް މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމަށް އެމީހުން ބުނާކަން

 ،  ، ) މަސްބޭނުންމޫދަށްދިއުންރަށުތެރޭގައި އުޅެވުން( މީހަކު ދޫނިދޫގައި މިނިވަންކޮށް 8މަރުގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  •
މިފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކު ބައިތިއްބުމަށް މިއީ . މިވަގުތު ބައިތިއްބާފައިތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނު

 ނީ ހޯދޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސާދިނުމަށްއާމްދަ، އެމީހުންނަށް ކިޔެވޭނެގޮތަކާއި. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްނޫންކަމަށް
 .ލަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެޒުކުރާ މީހުން ތިބޭ ޖަމިމީހުންވެސް ޙުކުމް ތަންފީ .އެމީހުން އެދޭކަން

 
 ބަންދުގައިވާ ކުޑަކުދީން 1.1.4
މިކުދިން އުޅެނީ ،  ކުއްޖަކު މިވަގުތު ތިބިކަމާއ8ި އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ 17 އަހަރާއި 8 •

އަދި އެތެރެއަށް ، ޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަނެތް ތަނެއްކަން ކުދިން އ8ުމިޓެންޓަކީ . ޓެންޓެއްގައިކަން
 .ވާރޭވެހޭކަން) އެދުމައްޗަށް(

 ، އެކަމާގުޅޭ މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިންނަކީ ޑްރަގު ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކުދިންކަމަށް ބުނާއިރު •
 .ސިއްޙީ ފަރުވާ އެކުދިންނަށް ނުލިބޭކަން

 
 ކެއުން 1.1.5
 . ޢާއްމުކޮށް ދަށްކަމަށް މީހުން ބުނާކަންކެއުމުގެ ފެންވަރު  •
 ގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މީހުން ބަންދުކުރައްވާފައިވީ ދުވަސްވަރު ކެއުމުގެ 2004 އޯގަސްޓް 12-13 •

 . އޭގެ ފަހުން ދަށްވެފައިވަނީކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ، ފެންވަރު ރަގަޅުކަމާއި
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 ބޯފެން 1.1.6
 ، އަދި މިއީ ބުއިމަށާއި އެހެނިހެން  ލީޓަރ ޑިސެލިނޭޓެޑް ފެންކަމަށ20ްވެނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ދުވާލަކަށް ދެ •

 .ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް
  
 ސިއްޙީ ފަރުވާ 1.1.7
 ދޫނިދޫގައި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ނެތްކަން •

 ، ށީގެން އެމީހުންނަށް އެކަބަންދުގައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގް އެޑިކްޓުން ހިމެނޭއިރު •
ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ، ފަރުވާއެއް ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިނެތުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުން ބަލިވާ ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން 
 .ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން މުޙިއްމުކަންއެފަދަ ފަރުވާ ލިބި، ބޭނުންކަމެއްކަމަށްވާތީ

 
 މަރުވި މީހަކާ ބެހޭއެދުވަހު ދޫގައި ދޫނި 1.1.8

 
އޭނާ ހެދުނު މާލެ ، އެދުވަހު މަރުވެއްޖެ ކަމާއި) މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު(ދުކޮށްފައި އިން މީހަކު ށް ބަންތަހްޤީޤަ

މަރުވި ،  ހުންނެވި އިބްރާޙިމް މަނިކު މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީގެންދެވިކަމަށް ދޫނިދޫއަށް ދިއުމާއެކު ދޫނިދޫގައި އިސްކޮށް
މިބައްދަލުކުރުން އޮތީ ފުލުހުންގެ . މާތު ހޯދުނެވެ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫޙުސައިން ޙަބީބްއާ ގޮޅީގައި އިން މީހާއާ އެއް

މިގޮތުން . މުގައި ފާހަގަކުރަމެވެއޭނާ ބުނަން ބޭނުން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނުބުނުން އެކަށީގެންވާކަ، ހާޒިރުގައި ކަމަށްވާތީ
 : އޭނާ ބުނެދިން ގޮތުގައި

 ،  ، އޭގެ ގެނައިއިރު އެހާ ބަލިނޫންކަމަށްވަނަ ދުވަހު ކަމާއ6ިމުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު އެ ސެލްއަށް ގެނައީ މާޗް  •
، މިގޮތުން ހޮޑުލުން. ފަހުން ބަލިބޮުޑވަމުން ދިޔަކަން  ،  ، ންފިޓު ޖެހު،  އަކުނިވަޔަށް ދެމުން ބޭރަށް ހިންގުން

 ، އަދި ތަކުރާރުކޮށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެދެމުން ދިޔަކަން. ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން ހިމެނޭކަން
އަކީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ) މުޢާވިޔަތު(އޭނާ .  ނަމަވެސް މިކަމާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅާނުލައްވާކަން

އެއް . ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް' ސިކުވަނީ'މާއި އެހެންވެގެން ފެށިގެން ބްރައުން ޝުގަރ ނަގަމުން ދާ މީހެއްކަ
ކުރީ ރޭގެ . ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާކަށް ނުއުޅުނުކަން، ފަހަރު ސިއްޙީ އެހީތެރިއެއް އައި ކަމާއި

ން މެންދަމުން ފެށިގެން ސިއްޙީ ހާލަތު ވަރަށް ސީރިއަސްވެގެން ޑޮކްޓަރއަކަށް ދެއްކުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމު
 .  އެކަމާ އަޅާނުލައްވާކަމަށް،ދިޔަކަމާއި

 
  މާފުށި ޖަލ1.2ު

އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސް އިން ތަޙްޤީޤަށް .  މީހުންނެވ376ެދުކޮށްފައި ތިބީ ޖުމްލަ މާފުށީގައި މިދުވަހު ބަން
،  މީހުންނާއ208ިބަންދުކުރައްވާފައިވާ  އަދި ،  މީހުނ167ްށް ތިބި ޖަލު ޙުކުމްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަ

 . މީހަކުއެވ1ެއަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށް ޖަލުގައިވާ 
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ބަންދުގައިވާ މީހުންނާ ބެހޭ 1.2.1

 ، މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލަކީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ •
ތަނުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު އެ، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މަރުކަޒަކަށް ވާއިރު

 . ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންތިބި މީހުންނަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަކުރެވުނެވެ
 ، އެތަން ބަލަހައްޓަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ގިނަ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައިވާ މީހުން މާފުށީގައި ބެއިތިއްބުމުން •

އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންަނށް ، ލަހައްޓަން ހޭދަކުރައްވަންޖެހޭކަމާއިވަގުތުތައް އެމީހުންގެ ކަންތައް ބަ
 . އިސްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ދަތިވާކަން އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 ، މުރުގެ އެކި އުބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ބެއިތިއްބުމުގައި އެކި ބާވަތުގެ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައިވާ މީހުންނާއި •
 .  މިކަމަކީ ރަގަޅުކަމެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ، ބައިތިއްބަވާފައިތިބޭކަމާއި) ކެޓަގަރައިޒްނުކޮށް(މީހުން އެއްކޮށް 

 
 ޑީ ބްލޮކް 1.2.2

 
މި ބްލޮކްގައި . މިއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިންސާނުން ބެއިތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 .  މީހުންނެވ78ެޤީޤަށް ބަންދުކުރައްވައިފައިވާ ޖުމްލަ ތިބީ ތަޙް
 

، 1ޑީ( ގޮޅި 6މި ބްލޮކްގައި  5ޑީ  ، 4ޑީ  ، 3ޑީ  ، 2ޑީ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ތަނަށް އެކަށީގެންާވ . ހުރެއެވެ) 6ޑީ، 
ހޭކަްނ ބައެއް ގޮޅީގެ ފުރާުޅން ވާރޭ ވެ، ތަނުގައި ހޫނުގަދަވެ. ވަރަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ބައިތިއްބާފައިވެއެވެ

. އަދި ކުރިމަތީ އޮންނަ ފެންޑާއަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ، ފާޚާނާއަށް އެޅޭ ފެންތައް ގޮޅީގެ ތެރެއަށާއި. ފާހަގަކުރެވުނެވެ
މިޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު އެތަނަށް  އަލަށް . އަދި މިފެންތައް ބޭރުގައި ގިނަވެ ޗަކަސް އުފެދޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

މެިހ ގިނަކަން ފާހަގަ ، އަދި ތަނުގައި ނުބައިވަސް ދުވާކަމާއި.  ފާހަގަކުރެވުނެވެދޮންވެލި އަޅާއިފައިވާކަން
 .  ކުރެވުނެވެ

 މިވަގުތު  ބޭނުންކުރެވެން ހުރީ ގިނަ ގޮޅީތަކުގައި އެއް ، ފާޚާނާ ހުރި ކަމުގައިވިއަސ2ްކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި 
 . ފާޚާނާއެވެ

ވަށައިގެން ޓިނު އިމާރާތުން ބެދިފައިވާތީ އާއި އެ ހިސާބުގައި ، ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ފުރާޅު ތިރިކަމުންނާއި
 . ގަހެއް ނެތުމުން ތަނުގައި ހޫނު ވަރަށް ގަދަވެއެވެ

ނަމާދު ކުރެވޭނެ ޖާގަވެސް ނެތްކަން ، ގޮޅިތެރޭގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން އެތެރޭގައި ހިނގާ ބިގާ ނުއުޅެވޭކަމާއި
 .  ފައިވަނީ އެންމެ ޚަތިމެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެއަދި ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ދީ. ފާހަގަކުރެވުނެވެ

،  ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނެރޭނެކަން އަންގާފައިވީނަމަވެސ2ްޖަލަށް ވައްދާއިރު އަންގާ އެންގުމުގައި ދުވާލަކު 
 . އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭރަށް ނުނެރޭކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ގޮޅިތަކުގައިވާ މީހުންކުރިއެވެ

 

 ކެއުން، ބޯފެން 1.2.3

ނަމަވެސް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި . އްމުގޮތެއްގައި ކެއުމާއި ބޯފެނުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެޢާ
 .މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފަިއވާތީ ދަތިވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ) އިސްކުރުތަކުން(ރީތި ފެން ދޫކުރާގޮތަށް 
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  ފަރުވާސިއްޙީ 1.2.4
 

، ،  އަންހެން ނަރުހުނ2ް ފިރިހެން ނަރުހުންނާއި 2  2  ޑޮކްޓަރުންނާއ2ި ސެންޓަރގައި   މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް 
، ފާރމަސިސްޓުން )ޕާޓްޓައިމް( ލެބްޓެކްނީޝިއަން 1 މަސައްކަތް ) ޕާޓްޓައިމް( ރޭޑިއޯގްރާފަރ 1، 

މަްށ  މީހުން ބެލ30ުއަދި ގަވާއިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު . ކުރައްވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
، ހަމަޖެހިފައިވާކަާމއި މި ބޭފުޅުން މީގެ އިތުރުން އިމަރޖެންސީއެއް ވިއްޔާ ބެލޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، 

ޖަލުގައި ޙުކުމް ، ނަމަވެސް. ޚިދުމަތްދޭއިރު ފުލުހުން ސެިކއުރިޓީ ދެއްވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ސިއްޙީ ، ޑިކަލް ޗެކަޕެްއ ނުހައްދަވާކަމާއިތަންފީޛުކުރުމަށް ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު މެ

 . މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އެމީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޯޓުކުރައްވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
 

 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ޑްރަގް ބޭނުންކުރަމުންދިަޔ 90%މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ 
މިހާގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގްބޭނުންކުރާ މީހުން ތިބި . ންކަމަށް ތަނުގެ އިސް ބޭފުޅުން މަޢުލޫާމތު ދެއްވިއެވެމީހު

ތަނެއްގައި މިފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޑީޓޮކްސް ފަރުވާ އާއި ޑްރްގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ދެވޭނެގޮތެއް 
 . ހަމަޖައްސަވާފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 
 ނެ ތަކެތި ލިޔެ ކިޔ1.2.5ާ

 
 ، ފޮތް ފަަދ ކިޔާނެ ތަކެއްއްޗާއި ލިޔާނެ ތަކެތި ލިބޭގޮތަށް ޙުކުމް ތަންފިޛުކުރާ މީހުންނަށް ނޫސް

ގެ މަޢުލޫމާުތ އިނުވާކަމުތަހްޤީޤަށް ބަންދުކުރައްވާ މީހުންނަށް ކިޔާނެ ތަކެތި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ، ހަމަޖައްސަވާފަިއވާކަމާއި
މީ ފަރާތަކަށް ސިޓީ ލިޔަން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާކަމަށް އެމީހުން ރަސް، ނަމަވެސް. ލިބުނެވެ

 .މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ
  

  ޕްރޮގްރާމްރިހެބިލިޓޭޝަން 1.2.6
  

 . ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނަށް ތިރީގައިވާ ފުރުޞަތުތައް ދެއްވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
 

މިގޮތުްނ .  ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެރާމެއް މިހާރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގް:ކިޔެވުން •
،  މީހުންގެ ޖާގަކަމާއ20ިމިހާރު ހިންގާ ކޯހުގައިވަނީ   ، ހިސާުބ،  ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާތަކަކީ އިގިރޭސި

،  .އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ އިސްލާމް،  ދިވެހި
 ، ގެ ރޭޓުން ފައިސާދީ. ރ35/-އި ހުރި އެކި އެކި މަސައްކަތްކޮށް ދުވާލަކަށް ތަނުގަ: މަސައްކަތްކުރުން •

 މީހުންނަށް 85މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް . އެމީހެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭކަން
 . ފުރުޞަތު ދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

 އަންހެން ޖަލުގެ މީހުން  ފުރުޞަތުކަމަށ2ް ރުމަށް އޮތީ އެންމެއަންހެނުންނަށް މަސައްކަތްކު •
 .  މީހުން ތިބެއެވ9ެއެތާގައި މިވަގުތު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ . ފާހަގަކުރިއެވެ
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މަސައްކަތްކުރމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމުގައި މީހުން ހޮއްވެވުމަށް ކަނަޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއް  •
 . ހަމަޖެހިފައިވާކަެމއް ނުއެގެއެވެ

 
 ކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަވަކި ވަކި 1.2.6

 
ވަކި ވަކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން 

 . ތަކުރާރުވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
 

 ، ކިނަމަވެސް އެކަށީގެންނުވާ ބާރު ބޭނުންކޮށްހައްޔަރުކުރެވޭ އިރު އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނުދެއް •
،  .ކުޑަ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައިކަމަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި މިކަން ކުރަނީ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި،

،  މިގޮތުން  ގައިގެ އެކި ތަންތާގައި ބޫޓުން ތެޅުމާއި. ދޫނިދޫގައި ތަހްޤީގު ހިންގިއިރުވެސް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން •
 ،ށް ބިޑިއަޅުވާފަ  ހުންނައިރު  ބިޑީގެ ކްލިޕްސް  އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް  އިރުއިރުކޮޅުން  ބާރުކުރާކަމާއިފުރަގަހަ

 ހޑިހުތުރު ، ސުވާލުކުރަން ގެންގޮސް އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ގިނަ ބަޔަކު ވެގެން ތަޅާ ކަމާއި
ވަންތަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަ، އެއްޗެތި ގޮވާކަމާއި

 .ބުނާކަން
 ، އަންހެން ފުލުހުން ތިބޭ ންވެސް ފިރިހެން ފުލުހުންކަމާއި ހިންގަނީ މުޅިތަޙްޤީޤުއަނިޔާކުރުމުގައާއި • 

 .ހާލަތެއްގައި އެމީހުންވެސް ހަޑިުހތުރު އެއްޗެތި ކިޔާފައިވާ ކަމަށް
 :ހުން ދީފައިވާ ނަންތައްތަޅާ އަނިޔާކުރާ ފުލުހުން ކަމުގައި އެމީ •

 )ނަން އުނިކޮށްފައި( .1
 )ނަން އުނިކޮށްފައި( .2
 )ނަން އުނިކޮށްފައި( .3
 )ނަން އުނިކޮށްފައި( .4
 )ނަން އުނިކޮށްފައި( .5

 
 އެމީހުންގެ  ނަންތައް  ނުއެގެނީ އެމީހުން ،  މިކަމުގައި ބައިވެރިވާކަމާއިހުންމިމީހުންގެ އިތުރުންވެސް އެހެން ފުލު

 .  މް ޓެގް ނުޖަހާތީކަމަށްވެސް އެމީހުން ބުނެއެވެމިކަންތައްކުރާއިރު ނޭ
 

 ސްގެނޭވޭ ޓޫލްޖަލުގެ ތެރެއަށް ވަރކްޝޮޕުގައި ހުންނަ ޓޫލްސްއާއި  1.2.7
  

ބަންދުގައިތިބި މީހުން އެކި އެކި ހަތިޔާރު ، ޖަލުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިގާފައިވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު
 އަދި ބައެއް ފަހަރު އެހެން މީހުންނަށްވެސް ހަމަލާދިފަިއވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ތަން ހަލާކުކޮށް

، ލިބިފައިވާތީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތަށް އަންނަ ޖަލުގައި ހުންނަ ވަރކްޝޮޕްގައި ޓޫލްސް ގެންގުޅޭ ގޮތާއި، 
 :ކުރެވުނު ގޮތުގައިމިގޮތުން ފާހަގަ. މީހުން ޖަލަށް ގެންނަ ޓޫލްސްއާމެދު އަމަލުކުރެވޭގޮތް ހޯދުނެވެ
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ވަރކްޝޮޕްގައިވާ ޓޫލްސްގެ އިންވެންޓްރީއެއް އޮންނަކަމަށް ތަނާ ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާުތ  •
، ނަމަވެސް. ދެއްވިއެވެ ނުވަތަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި އިންވެންޓްރީ ދުވާުލ މަސައްކަތް ނިމުމުން، 

 .ޗެކުނުކުރައްވާކަން
ނަމަވެސް .ން ކޮންޓްރެކްޓަރުން އަންނައިރު ޓޫލްސްތައް ހުރިތޯ ޗެކްކުރެވޭކަންޖަލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭރު • 

، މީގެ ލިސްޓެއް ނުހޯއްދަވާކަމާއި ދާއިރު އެނބުރިގެންދެވޭ ޓޫލްސް ތައް މަސައްކަތް ނިންމާފާއި، 
 .ޗެކުނުކުރައްވާކަން

 
، އިސްވެ ދެންނެވިގޮތަށް ކަންތައް ހިގާތީ  ، އިގެން ގެންގުޅުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމާއިފޮރުވަ،  ޖަލުތެރެއަށް ޓޫލްސް ލިބި

 . މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ
 

 ހުށަހެޅުންތައް. 2

 
 ދޫނިދޫގަިއ  މުއްދަތަކަށްއެކަށީގެންނުވާ ދިގުގޮތެއްގައި އްމުހުން ޢާރައްވާފައި ތިބޭ މީދުކުންށް މީހުން ބަޤަތަޙްޤީ .1

. ގަކުރަމެވެހޭދަކުރަންޖެހޭކަން ފާހަ) އި މާފުށީ ޖަލުގައިއާދޫދޫނިން ބައެއް މީހު(އި ގަނުވަތަ މާފުށީ ޖަލު
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ކުރުކުރެއްވޭނެގޮތެއް ހޯއްދެވުމުގެ ، މިމުއްދަތު ކުރު ކުރުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީވެ

 .މުޙިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުން
 ، ބަންދުކުރައްވާ ވޭ ވަރަށް ގިނަ މިހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އެމީހުން ވީތަނެއްނުއެގޭތީއެކި އެކި ތަޙްޤީޤަށް ގެނެ .2

ން އެންގެވުމުގެ ގަވާއިދުބަންދުކުރެއްވި ތަނެއް ، މީހުންގެ ޢައިާލއަށް އެމީހަކު ބަންދުކުރެވުނު ސަބަބާއި
  .އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެވުން

 ،  ، ނުވަތަ މާލެއަށް ރައްވާފައިވާ މީހުން ތިބޭ ތަނުން ނެރޭނަމަތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާމީހުންނާއި .3
އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން . ގެންދަވާއިރު ބިޑި ނާޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން) ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް(

 . ބިޑި އަޅުވަން މަޖުބޫރުވާ ޙާލަތްތައް މިކަމުން އިސްތިސްނާކުރެއްވުން
 .ވަގުތު އެކަށީގެންނުވާ ބާރު ބޭނުން ނުކުރެއްވުން މީހުން ބަންދުކުރައްވާ  .4

 
 ދޫނިދޫ
 

އަދި .  ކުދިން އެހެން ތަނަކަށް އަވަހަށް ބަދަލުކުރެއްވުނ8ްމިހާރު ދޫނިދޫގައި ބައިތިއްބަވާފައިވާ  .5
 .މުސްތަޤްބަލްގައި ކުޑަކުދިން ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބަންދުނުކުރެއްވުން
 ، . ލައިޓިންގް ރަގަޅުކުރެއްވުންހައްދަވާފައިވާ އައު ޢިމާރާތުގެ ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަންމީހުން ބަންދުކުރެއްވުމަށް  .6

 .އަދި މިކަންތައް ރަގަޅުކުރެއްވެންދެން މިތާގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބަންދުނުކުރެއްވުން
 ،  މިތަނުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން ބައިތިއްބުމަކީމިތަނަކީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށްވާތީ .7

މިހާރު އެގޮތަށް ބައިތިއްބަވާފައިވާ މީހުން މާފުށީ ޖަލަށް އަވަހަށް ، ރަގަޅުކަމެއްނޫންކަމަށް ދެކޭތީ
 .ބަދަލުކުރެއްވުން
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ތީ އެފަދަ މީހަކު ދޫނިދޫގައި ހުރުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމަށްވާރެޒިޑެންޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް މިތަނުގައި  .8
ވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ޑްރަގް ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް އަދި ތަޙްޤީގަށް ބަންދުކުރެ. ބެހެއްޓެވުން

އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޮކްސް ފަރުވާ އެތަނުން ލިބޭނެގޮތް ، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ކަމަށްވާތީ
 .                                 ހަމަޖެއްސެވުން

ގަޑިއިރުގަިއ 72ންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ބަންދުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ޑްރަގް ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހު .9
 . ބޭނުންވާ ފަރުވާދެއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުން، ދޭތެރެ އަވަސްކޮށް މޮނިޓަރކުރައްވައި

 

 މާފުށީ ޖަލު

ރި ގޮތަށް އަދި  މިހާރު ޑީ ބްލޮކް ހު. ޑީ ބްލޮކްގައި ތިބި މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް އަވަހަށް ބަދަލުކުރެއްވުން .10
 .ހުއްޓާ އެތަނުގައި މީހުން ބެއިތިއްބުމަށް ބޭނުންނުކުރެއްވުން

ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މާފުށީ ޖަލުގައި ބައިތިއްބެވުމުން ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން  .11
،   މަށް ދަތިވާތީތިބޭ މީހުންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގު

 .މިނޫންގޮތަކަށް މިކަން ހަމަޖެއްސެވުން
 ، އިވަދައްޕް ހަ ޖަލަށް އައުމާއެކު މެޑިކަލް ޗެކްއަކުރުމަށް ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކުޛުޖަލަށް ޙުކުމް ތަންފީ .12

 .ވުންރެކޯޑު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓެމެޑިކަލް ގެ އެމީހެއް
މިކަންތައް ކޮށްދެއްވަން . ޔާނެ ތަކެތި ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުންނަށްވެސް ކިށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުންތަޙްޤީޤަ .13

،  .އެމީހުންގެ ގެއިން އެފަދަ ތަކެތި ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދެއްވުންދަތިނަމަ
 ، މަށް އެހީތެރިވުމުގެ އެމީުހންގެ ތަޢުލީޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމަށާއި .14

 . މިހާރު ހުރި ލައިބްރަރީ އިތުރަށް މުއްސަދިކުރެއްވުންގޮތުން ޖަލުގައި
 ،  ، ކުށުގެ ރިކޯޑުއުމުރު(ތުޙުމަތުގެ ބާވަތުންނާއި އެހެނިހެން /ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބައިތިއްބަވާއިރު ކުށުގެ .15

ޒާމެއް ބަންދުކުރެވޭނެ ނި) ކެޓަގަރައިޒްކުރައްވައި(އްވައި ތައްތަކަށް ބައްލަވައި ވަކިކުރަކަން) ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ
 . ހަމަޖެއްސެވުން

ޞަތު ދެވޭނެ ފުރުރީނުގުމާ ބެހޭގޮތުން ތަމްންތަން ހިންތަ ޒަފުންނަށް މިފަދަ މުވައްވާޓައްޖަލު ބަލަހަ .16
 . ސެވުންޖެއްހަމަ

ޖަލަށް އަންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޖަލަށް އެތެރެކުރާ ޓޫލްސްތައް އަދި އެނބުރިދާއިރު އެޓޫލްސްތައް ހަމައަށް  .17
އަދި ޖަލުގައި ހުންނަ ވަރކްޝޮޕްގައި ހުންނަ . ރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުންގެންދާކަން ޔަގީންކު

 .ޓޫލްސްތަކުގެ އިންވެންޓްރީ ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން
 

 މާލޭގައި ހުންނަ ވަގުތީ ޖަލު 11.2

ން ބައިތިއްބާ ތަނެއް މާލޭގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން އެކި އެކި ބޭނުމުގައި މާލެ ގެނެސް ވަގުތީ ގޮތު. ކ
ންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމެ، ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުރަސްމީ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުން

،   ނަންބަރު ކޮށީގައ373ިއެފަދަ ތަނެއް މައްޗަންގޮޅި އައިމިނާ ރަނި ހިނގުމުގައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަނުން ސާފުކުރުމުން
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  ، . ވެލީމެ ޖޫންގައި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބ14ެކޮމިޝަނުން ގައި އެންގެވުމުނ2005ް ޖޫން 12ހުންނަކަމަށް 
އެ ވަގުތު ،  މިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ އެތަން ހިންގަވަން ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަ ދައްކައި

ލަތު ހުރިގޮތް ޙާއަދި ތަނުގެ . އި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެބަންދުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާ އެތަނުގައި
 . ބަލައިގެންނެވެ

ރޒ2005ަ ޖޫން 28 ޅުންތައްހެމިޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން ތިރިގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހުށަ ށް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ
އަދި މަތީގަިއ . ވެދުނީމެ އެށްމަގެވުނަށް އެންޝައްވާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޅުކަމާ ބެހޭގޮތުން އަންއި އެކަންގައަ

ގައި 2005 ޖުލައި 5މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ދެންނެވިފައިވާ 
 . ވެއްޔާގެ އޮފީހަށް ކޮމިޝަނުން އެންގީމެރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް "
އްބެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ސް ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ބައިތިގައި މާލެ ގެނެމި ތަނަކީ އެކި އެކި ކަންކަމު

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަދި އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެްނ  ، އެއީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް. މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
އެކަށީގެންނުވާ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާ ބައެއް ، ނަމަވެސް. ވެރަށަކަށް ފުރުވާލެވެން ދެން ބައިތިއްބުން ފަދ ކަންކަމުގައެ

 . މީހުން އެތާގައި ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 
)  ބިދޭސީނ4ް،  ދިވެހިނ20ް(މީހުން   24 ގައި އެތަނުގައި ޖުމްލަ 12.00 ވަނަ ދުވަހުގެ 2005 ޖޫން 14

 .  ރުގައި ވާ ތަނެއްގައި ބައިތިއްބައިފައި ތިބިއެވެ އަންހެނުން ގޮޅީގެ ބ2ޭމީގެ އިތުރުން  . ބަންދުގައި ތިއްބެވެ
 

 . އަޅުގަޑުމެން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން. 1

ތު މުޅިން މި ރެޖިސްޓްރީ ބެލުމުން މަޢުލޫމާ. ތަނަށް ގެންނަވާ މީހުންގެ ރެޖިސްޓްރީ އެއް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވައެވެ
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތާރީޚް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އެ ދުވަހަކު ގެނެވޭ މީހުންގެ ނަމާއި . ވެރިހަމަ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެފު

، ނަމަވެސް. ސަބަބު ލިޔުއްވައެވެ/އެޑްރެސް އަދި ގެނެވޭ ބޭނުން ގަޑި އަދި އެމީހުން އެތަނުން ގެންދެވޭ ތާރީޚް، 
މީހަކު އެ ތަނުން ނެރުމުން އެމީހެއްގެ ނަން . ކު ކަމެއް އެނގޭނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނެތެވެކާކާއެ، ގެންދެވޭނީ ކޮންތާކަށް

ގެންދަވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ) ހޮސްޕިޓަލަށް، ކޯޓަށް(މީހުން އެކި އެކި ބޭނުމަށް . މާކަރަކުން ފާހަގަކުރައްވަނީއެވެ
 .   ނުހުރެއެވެތަނުގައި ގެންގުޅުއްވާ ރަޖިސްޓްރީގައި މި މަޢުލޫމާތެއް. ލިބުނެވެ

 
 އެކޮމޮޑޭޝަން. 2

 
 .ގެ ޖާގައެވެ މީހުނ50ް ޖާގައަކީތަނުގެ  •

 ،  ، އެެހން ވައި ވަންނަ ގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސްތަނުގެ އެއްކޮޅުން ކުރިމައްޗާއި  އުތުރުން ހުޅުވިފައި •
،  .ތަނުގެ ހޫނުކަން ގަދަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެފަރާތްތައް ބަންދުކަމުން ވައި ދައުރު ނުވާތީ

،  . ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެއެއް ފާޚާނާ ހަލާކުވެފައި ހުރުމުން.  ފާޚާނާއެވ4ެނުގައި ހުރީ ތަ •
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 ،  . ތަނެވ2ެބޭނުންކުރެވެން ހުރީ  ތަން ހުރިއިރ5ުފެންވަރާ  •
                                              

 ބޯފެން، މާއިކެއު . 3
 ، ބައެއް ފަހަރު ކެއުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވެފައި ނަމަވެސް.  ލިބުނެވެޢާއްމުގޮތެއްގައި ކެއުން ރަގަޅު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

. ބޯން ހުންނަނީ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. ހުންނަ ކަމަށް ބައެއް މީހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ
 .ފިނި ފެން ލިބޭނެ ކޫލަރެއް ތަނުގައި ހުރެއެވެ

  
 ސިއްޙީ ފަރުވާ .4

 ސިއްޙީ ފަރުވާ ބޭނުން .ތު ލިބުނެވެލޫމާކަމަށް މަޢުނަހުން ން ލިބެންމަލައި ކަށް ޕެނަޑޯލާރަމެވެސް ވަތަނުގައި ކޮން
، ވެއްޖެނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވެނީ ވަރަށް ގިަނ ނަމަވެސް. ގެންދެވެނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ، 

 . ގާކަމަށް ތަނުގައި ތިބި މީހުން ބުނެއެވެފަހަރު އެދިގެންކަމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނަ
  
 އަންހެނުންބަންދުގައިވާ  .5

 ވަކި ށްހެނުން ބައިތިއްބުމައަން. ވެއެވެ ފައިއިހެނުން ބައިތިއްބަ އަނ2ްއި ގަ ޒިޔާރަތްކުރި އިރު އެތަނުށްއެ ތަނަ
މިތަނަކީ . އި އިށީދެގެންނެވެއްކަތް ކުރާ ބައިގައި ގޮޑިއެއްގަހެނީ ގާޑުން މަސަޖެމިމީހުން ތިބެން، ތަނެއް ނެތުމުން

، ފިރިހެނުން ތިބޭ ގޮޅީގެ ކުރިމަތިން  . އިދާރީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ތަނެވެފެންނަގޮތަށް އޮންނަ، 
 

.  ލިބުނެވެމިގޮތަށް ހެނދުނު އަންނަ ގޮތަށް ހަވީރު ފުރަން ގެންދަން ދެން އެމީހުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު
 . ވެންނަށްވެސް ދަތިވާކަމަށް ބުނެއެޑުށާއި އަދި ގާމިކަމުން އެމީހުންނަ

   
 ބަންދުގައިވާ މުސްކުޅިން . 6

. ބެވެއް މީހަކު އެތަނުގައި ތ2ިމުސްކުޅިވެ އަމިއްލަ ހާލަށް އެކަނި ނުއުޅެވޭ ވަރުގެ ، ކުމްކޮށްފައިވާޙުޖަލަށް 
، މިތަނަކީ މިފަދަ މީހުން ބައިތިއްބުމަށް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވާތީ  ބެލެވޭނެ ތަނެއްގައިދަ މީހުންއެފަ، 

 . ތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން މުޙިއްމެވެނެ ގޮޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިތިއްބެވޭ
 އެހެނިހެން.  7

 
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުން ގާޑުްނ .  ގާޑުންނާއި ޑްރައިވަރެކެވ2ެއެ ތަނުގައި  މި ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަނީ  •

ނޑުމެއްނެތި އެކަށީގެން ،  ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސ8ްނީ ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އޮންނަ މެދު ކެ
ރަށް ދަތިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ އެހެންކަމުން ވަ، ނުވާ ގިނަ ވަގުތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަމާއި

ާލ ބައެއް ފަހަރު ޙަމަ، އްކޮށްއަދި ބަންދުގައިވާ މީހުން ގާޑުންނާ މެދު ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތަ. ކުރެއެވެ
، ދީފައިވާ ކަމާއި އެ މީހުންނަށް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުން ބަންދުގައިވާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނުއެޅުއްވޭތީ، 
އަދި ގާޑުންނަށް އެއްވެސް . އެ ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުން އިތުރުވާކަމަށް ގާޑުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ، ހިތްވަރު ލިބި
ތަކުރާރުކޮށް ގާޑުންނަށް މިކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީވެ އެ . ނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރިއެވެޙިމާޔަތެއް 

 . ކަންބޮޑުވެފައިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ، މީހުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހި
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އެ ދުވަހު ހެނދުނު . ނެވެތަން ގަވާއިދުން ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބު •
މިއީ އާދަވެގެން ކުރާ ކަެމއް . ބަންދުގައިވާ މީހުން ލައްވާ ތަން ސާފުކުރެއްވިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

 .އެވެސް އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ބުނެނޫންކަމަށް ވެ
 

 ، އެ ށަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައިއަރުވާލަން ޙުކުމްކުރެވިގެން ބައިތިއްބައިފައިވާ މީހުން އަރުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަ •
 ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހަމަޖައްސަން ޖެހެނީ ގާޑުން ކަމަށް މަޢުލޫމާުތ މީހުން ގެންދޭތޯ ދޯނި ފަހަރުގެ މީހުންނާ

އަދި ދޯނި ފަހަރުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ދޯނީގައި ކުށްވެރިން ގެންދިއުމަށް އިންކާރު ކުރާކަމުެގ . ލިބުނެވެ
އަރުވާލަންޖެހޭ މީހުން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ތަނުގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭ ކަމަށް އަދި . މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
އެހެން ކަމުން ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖައްސަވައިަފއިވާ އިންތިޒާމާ . މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

 .  މެދު އަލުން ވިސްނެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ
 

  އެތަނަށް ގެންނަވައިފައިވާ އެދުވަހު އެތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަސްތުާވތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި •
.  މް ކުރައްވައިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކު

އެ . ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެގާޑުންނަށް އުދަގޫ ކުރަމުން ދިޔަ، އެމީހުން އެ ތަނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި
 .  މީހުންގެ އެދުމަކީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ

 
 ހުށަހެޅުންތައް

 
 ، މިތަނުގައި މީހަކު މި ތަނަކީ ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ވާތީ .1

އަރުވާލަން ޙުކުމް ކުރައްވައިފައިވާ ، ވުމަށްޓަކައިހުންނަން ޖެހޭ އެވްރެޖް މުއްދަތު ކުރު ކުރެއް
ހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން ދާން ޖެހޭ ދުވަ 7ގިނަ ވެގެން ޓްކުރައްވާ ބިދޭސީން ޕޯޑީމީހުންނާއި 

 ގަޑި އިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު އެ ތަނުގައި ތިބެން 48އެ ނޫން މީހުން ، ރަށްރަށަށް ފޮނުއްވުމަށާއި
 .އްވުންތިޒާމް ކުރެނުޖެހޭ ގޮތަށް އިން

 .ތަނަށް ގެންނަވާ މީހުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓެވުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުން .2
 ، އަމިއްލައަށް ނުއުޅެވޭ ފަދަ ާހލަތުގައިވާ ދުވަސްވީ މީހުން އެތަނަށް ޖަލު ޙުކުމް ކުރައްވައިފައިވާ .3

ށް ބައިތިއްބާނެ ގޮތެއް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަ، އަދި އެފަދަ މީހުން ބެލެވޭނެ ތަނެއްގައި. ނުގެންނެވުން
 .އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން

 ،  ތިބެވޭނެ ތަނެއް އިވެސީ ލިބޭނެގޮތަކަށް އެމީހުންޕްރަމިތަނުގައި އަންހެނުން ބައިތިއްބަވާ ނަމަ .4
 .ހަމަޖެއްސެވުން

 .ޢިމާރާތުގެ ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުން .5
 .އްވުންތަނުގައި ފުރަތަމަ އެހީ ދެވޭނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުރެ .6
ނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކަށް ) ޑްރައިވަރުން، ގާޑުން(ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  .7 ކަ

 . ބައްސަވައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ވަރަށް އަދަދު އިތުރު ކުރެއްވުން
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ވަހަށް ގާޑުންނާ މެދު ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގާ ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަ .8
 . އެޅުއްވޭނެ ގޮތެއް ހަމޖެއްސެވުން

ގައިވާ  ބަންދުމިގޮތުން. ތަން ސާފު ތާހިރުކޮށް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުން .9
އަދި އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ، މީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެމީހުންނަށް އެންގެވުން

 . އެންގެވުންކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް
އަދި މި ތަންތަން . މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާ ފާޚާނާތަކާއި ފެންވަރާތަން އަވަހަށް މަރާމާތު ކުރެއްވުން .10

 .ހަލާކުވުމުން ގަވާއިދުން މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމު ކުރެއްވުން
ންތިޒާމް މިހާރަށްވުރެ އަރުވާލަން ޙުކުމްކޮށްގެން ތަނުގައި ބައިތިއްބަވައިފައިވާ މީހުން ފުރުވާލުމުގެ އި .11

 .ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުން
 ،  ، ހަމަނުޖެހުން ތަނުގައި ގިނަވެމަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ކުރައްވައިފައިވާ މީހުން .12

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިފަދަ މީުހން އަވަހަށް ފަރުވާދޭ ، އުފެއްދުމުގެ ުފރުޞަތު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި
 . " ގެންދެވުމަށް ބާރު އެޅުއްވުންމަރުކަޒަށް

 

 ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު  10.3

ެގ މިޝަނު ގައި ކ2005ޮ މާޗް 8މަރުކަޒަށް ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މާފުށީގައި ހުންނަ . ކ
އި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި މިޒިޔާރަތުގަ. ވެލުނެފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަން ބެ

އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް ކުދީންނާ ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި ތަނުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ، ވާހަކަދައްކައި
 . ވެއެތައް ތިރީގައި އެވަނީށަހެޅުންއްތަކާއި ހުތަގަކުރެވުނު ކަންމިޒިޔާރަތުން ފާހަ. ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް "

 މާޗް 8ނަމަވެސް ،  ކުދިންވާކަމާއ60ިމަރުކަޒުގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ 
 .  ކުދީން ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވ46ެ ވަނަ ދުވަހު އެމަރުކަޒުގައި ތިބީ ޖުމްލަ 2005

 
 ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ބޮޑު ރާޅު އެރުމުގެ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުގެ ގިނަ ޢިމާރާތްތަކަށާއި 2004ސެމްބަރ  ޑ26ި

، ކޮމްޕިއުޓަރ(ތަކެއްޗަށް  ގެއްލުން ލިބި ބޭނުންކުރެވެންނެތްކަން )  އިކްވިޕްމަންޓް އަދި ފޮތްތަކަށްމެޝިނަރީ، 
ތުކުރައްވަމުންދަނީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާ އިން  އެކަން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާ. ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 .  ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
 

އްގައި ކަންތައް ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިފަދަ މަރުކަޒެ، ސަރުކާރުން މިފަދަ ކުދީންތަކެއް ބެއްލެވުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާފައިވާއިރު
ތްތައް ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގަިއ ތައް ހަމަޖައްސަވައި ހިންގޭނެގޮތަށް ކަންތައްހުންނަންޖެހޭގޮ

ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން ތަނަށާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ، އަދި ޚާއްސަގޮތެއްގައި. މަސައްކަތްނުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
ން އާރާސްތުކޮށް ރަގަޅަށް ހިންގޭ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ޚާއްސަ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާއިރު އެމަރުކަޒު އަލު

 . ސަމާލުކަމެއް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ
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 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން . 1
ވްެސ ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ތަނުގައި ހުރި ރެކޯޑްތައް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމާއި އަދި ކޮމްޕއުޓަރތައް

އަލުން މަޢުލުމާތުތަކާއި ލިޔުންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަްތ ،  ހަލާކުވުމުން ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ގެއްލިފައިވާތީ
 . ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ

 

 ތައް މާރާތްޢި. 2
ލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަން  ކާގޭގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރައްވަމުންގެންދެވި އިމާރާތް ހަ:ކާގެ 2.1

މިޢިމާރާތް ، ބެއްލެވި ބޭރުގެ މާހިރުން އެތަނަކީ ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރި ތަނެއްނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވާތީ
 މިޢިމާރާތުގެ. މިޢިމާރާތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލާފައިވާ ތަންތަން ހުއްޓެވެ. މިހާރު ބޭނުމެއް ނުކުރައްވައެވެ

 . އް ގެންދަވާނެ ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާފައިކަމެއް ނުއެގުނެވެކަންތަ

މިހާތަނަށް ، މިވަގުތު ކާގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވަނީ މިމަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި އަލަށް  ޢިމާރަތްކުރައްވާފައި
މިތަނަކީ ބަދިގެއާ ފުދޭވަރަކަށް ދުރުގައިވާ  . ބޭނުން ނުކުރައްވާ ހުރި އަންހެން ކުދިންގެ ޑޯމެވެ

މިއީ ކާއެއްޗެތި . މާރާތެއްކަމުން ކައްކައިގެން ކާއެއްޗެތި މިތަނަށް އުފުލަނީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެޢި
 .ގެންގުޅުމަށް ސިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިގޮތެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ

 
 ވެންޓިލޭޝަން ތަނުގެ. މިމަރުކަޒުގައިވާ ބަދިގޭގެ ސާފު ތާހިރުކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ: ބަދިގެ 2.2

، ދަށްވެފައި އަދި ކެއްކުމަށް ގެންގުޅޭ ތެލި. އެތާނގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެގްޒޯސްޓް ފޭން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ، 
އަދި ގެންގުޅެވެނީ ރައްކާތެރި ސާފު ތާހިރުކޮށް ،  ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ސަމާނު ވަރަށް ބައުވެފައިވާކަމާއި

 .  މިފަދަ މަރުކަޒަކަށް އެކަށިގެންވާ ބަދިގެއެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެމިބަދިގެއަކީ. ނޫންކަމަށް ފެނުނެވެ
 
ލައިބްރަރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގައި މިވަގުތު  ފޮތް ހަރުގަޑު ފަދަ ތަކެތި ނެތްކަން : ލައިބްރަރީ 2.3

ފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ތަނާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭ. ހުރި ފޮތްތައް ހުރީ ބިންމަތީގައެވެ. ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 .އަނެއްބައި ފޮތްތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ، ގޮތުގައި ސުނާމީގެ ސަބަބުން ފޮތްތައް އޮޔާގޮސް

 
 .  ކްލާސް ރޫމްސް ތަކުގައިވާ ބައެއް މޭޒު ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަރެވުނެވެ: ކްލާސް ރޫމްސް 2.4
   

ވަރުވަރުގެ ހަލާކުވުންތައް ހުރިކަމާއި މިތަންތަން މަރާމާތުކުރުން  މަރުކަޒުގައިވާ ގިނަ އިމާރާތްތަކުގައި އެކި 2.5
 .  އެކަށީގެންވާވަރަށް ކުރިއަށްނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 
 ކެއުން. 3

މިމަރުކަޒުގައި ދެވޭ ކެއުމަކީ ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެއް ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނުން 
. ރިލްގައި ޒިޔާރަތްކުރުމަށްވަހު ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކާޝަނަށް އަންގާފައެވެ ވަނަ އަހަރު އޭޕ2004ް
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 ، މިހާރުވެސް އެހެންކަމުން. ނަމަވެސް މިކަން ރަގަޅުކުރެއްވުމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 .  ލިބޭ ކާނާ ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެކާނާއަކީ އެކަށީގެންވާ ނިއުޓުރިޝަންމިމަރުކަޒުގައި ކުދީންނަށް ދެވާ 

 
 ބޯފެން . 4

 
 .މިމަރުކަޒުގައި ބޯން ބޭނުންކުރެވެނީ ފިލްޓަރކޮށްފައިވާ ވާރޭ ފެންކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

 
 ފެންވަރާ ފެން. 5

، ފެންވެރުމަށް ބޭނުން ކުރެވެނީ ވަޅު ފެންކަމާއި ކަމާިއ ނުބައި ވަސް ދުވާސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު ފެން ލޮނުވެ، 
މިފަދަ މަރުކަޒެއްގައި . އަދި މީގެ ސަބބުން ބައެއް ކުދިންނަށް ހަމުގެ ބަލިތައް ޖެހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ

 .ސާފުތާހިރު ފެން ލިބެން ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ
 

 ސިއްޙީ ފަރުވާ . 6
 ، ބޭސް ހުންނަކަމާއިރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކާއިފެންވަރަށް ތަމްކުދި ކުދި ކަންތައްތަކަށް ސިއްޙީ ފަރުވާދެވޭ 

 ހެލްތު ސެންޓަރ.  މާފުށި ހެލްތު ސެންޓަރުންކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އިތުރު  ފަރުވާ  ހޯދަން  ޖެހެނީ ކ
ތު ސެންޓަރަށް ކުދިްނ މަރުކަޒުގައި އެއްވެސް ވެހިކަލެއް ނެތި ހެލް، ހުންނަނީ މަރުކަޒާއި ދުރު ހިސާބެއްގައި ކަމާއި

ސިއްީޙ . ގެންދިއުމުގައި ދަތިކަން އިހްސާސްކުރައްވަން ޖެހޭކަން މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ނޑައެޅިގެން ހަމަޖައްސަވާފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ  . އިމަރޖެންސީއެއްގައި ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ކަ

 
 ކައުންސެލިންގ. 7

ނަމަވެސް މިވަގުތު ، ންނަކީ ގަވާއިދުން ކައުންސެލިންގ ލިބުން މުހިއްމު ކުދީންތަކެއްކަމާއިނުގައި ތިބޭ ކުދިތަމި
 . އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކައުންސެލިންގ ޚިދުމަތް ކުދީންނަށް ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ގާ ޑިޕްލޯާމ އިން ކައުންސެލިންގ ކޯހުގައި މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ބޭފުޅަކު މާލޭގައި ހިން
މިއަހަރު ޖުލައިގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ ޚިދުމަތް މަރުކަޒަށް ، ބައިވެރިކުރައްވާފައިވާކަމާއި

 . ލިބޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
 

 ކިޔެވުން. 8
.  އަށް ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވ7ެ އިން 1 މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދެވެނީ ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް ގްރޭޑް
. މާފުށީ ސްކޫލަށް ކަމުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. މީގެފަހުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުދިން ފޮނުއްވަނީ ކ

  . މާޗް ގައިކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވ8ެސުނާމީ ކާރިޘާއަށްފަހު މިމަރުކަޒުގައި ކިޔެވުން ފެށުނީ 
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 ގްރާމްތަމްރީނު ޕްރޮ .9
 ، ލުްނ  ގެއްށްތަކަޓްއި އިކްވިޕްމަންރީ އާނަ މެޝި ހުރިތާގައިއެތަންއިކަށާގެ ސަބަބުން ވަރކްޝޮޕްތަޘާރިކާސުނާމީ 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައިވާ. ލޫމާތު ލިބުނެވެޢުށް މަމިވަގުތު އެއްވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގޭކަމަ، ލިބިފައިވާތީ
 .މާތު ލިބުނެވެ މަޢުލޫކަމުގެހަލާކުވެފައި ވަނީރތައްވެސް ޓައުކޮމްޕިހުރިހާ 

 
 ރިހެބިލިޓޭޝަން  .10

 ، ޖުވެނައިލް ޑެލިންކުއަންސީ،  މެންޓްަލ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް ކުދީންނަކީ ކުދި ކުދިން ކުށްކޮށްފައިވާ
ނަމަވެސް މިކުދިން . ކޮންޓެކްޓް ޑިސްއޯޑަރ ފަދަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުރި ކުދިންނެވެ، ރިޓާޑޭޝަން

 . ސްލާޙުކުރުމަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެއި
 

 އިތުރު ޙަރަކާތްތައް .11
  މަރުކަޒުން ރާވައިގެން  ހިންގާ ތިރީގައި އެވާ  ޙަރަކާތްތަކުގައ ި ކުދިން ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރުޞަތު  ދެވޭކަމުގެ 

 .މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ
 ކްރިކެޓް ކުޅޭ ސާމާނު މިވަގުތު ހުރީ ހަލާކުވެފައިކަމަށް ކްރިކެޓް ކުޅޭ -) ކްރިކެޓްވޮީލ،  ،ފުޓުބޯޅަ(  ކުޅިވަރު -

 . ކުއްޖަކު ބުނެފައިވެއެވެ
  މޫދަށްދިޔުން-
  މަސްބޭނުން-
  ޕިކްނިކް ދަތުރު-

 
 ހުށަހެޅުންތައް

 

 ،  މަ◌ަރާމާތުކޮށްސުނާމީ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން މަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތްތަކަށާއި ތަކެއްޗަށް ލިބފައިވާ ގެއްލުންތައް .1
  ، އެތަން ރަގަޅަށް ހިންގޭ ފެންވަރަކަށް ގެނައުމަށް ޚާއްސަގޮތެއްގައި  އަލުން ހޯއްދަވަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯއްދަވައި

 .މަސައްކަތްކުރެއްވުން
 .ފެންވެރުމަށް ޑީސެލިނޭޓެޑް ފެން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން .2

 ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އެކުލަވާލައްވައި ކުވެފައިާވތީހަލާ/މަރުކަޒުގައި ހުރި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ގެއްލި .3
 .އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރެއްވުން

، އިމާރާތް(ބަދިގޭގެ ފެންވަރު  .4  ، ރަގަޅުކުރައްވައި)  ތަކެތިއިކްވިޕްމަނޓް އަދި އެހެނިހެން،  ތަން މެޝިނަރީ
ވެންޓިލޭޝަން  .ނުންކުރެއްވުންބޭނުންކުރެއްވުމުގައި ސާފުތާހިރުކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެއްވައިގެން ބޭ

 .ރަގަޅުކުރެއްވުމަށް ކާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން
ކުދީންނަށް ދެވޭ ކާނާއަކީ ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ނިއުޓުރިޝަން ލިބޭ ކާނާއަކަށް  .5

 .ހެއްދެވުން

 45



އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކުދިން ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށާއި  ރަށުތެރެއަށް ކުރަންޖެހޭ  .6
ސްޓްރެޗަރ ލެވޭގޮތަށްހުރި /އަދި މިވެހިކަލަކީ ބަލި މީުހން. ވެހިކަލެއް މަރުކަޒަށް ހޯއްދެވުން

 .ވެހިކަލެއްކަމުގައިވުން
ށް ތަރައްޤީކުރައްވައި އިތުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނޭގޮތްތައް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަ .7

 .އްސެވުންހަމަޖެ
 .މަރުކަޒުގައި ގަވާއިދުން ކައުންސެލިންގ ޚިދުމަތް ކުދިންނަށް ދެވޭނެގޮތެއް އިންތިޒާމުކުރެއްވުން .8
ކުދީންގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ނަފްސާނީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި މިފަދަ ކުދިން އިސްލާޙުކުރުމަށް  .9

 .ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ރާވައި ހިންގުން
 ހިންގަވާ އިސްބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގެވުމާ ބެހޭ ތަމްރީނު ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ މަރުކަޒު .10

 .ދެއްވުން
މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޚިދްމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް  .11

 . އްސެވުންލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުންތައް ގަވާއިދުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެ
މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތައް ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަވާ އިސް މުވައްޒަފު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން  .12

، މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި)  މަހުން އެއްފަހަރު 2މަދުވެގެން ކޮންމެ  ( މަރުކަޒު ތަން ބައްލަވައި، 
 ."އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރެއްވުން ،ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި

 
ގައި، ން އައެޑިޔުކޭޝަނަށް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފ2005ް މާޗް 27މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 އަދި .  ބެހޭގޮތުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެއްތަކާތަންއެކަ
 2005  މާޗ27ްރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހޫރައީސުލްޖުމްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހެޅުންތައް ށަކާއި ހުއްތަތަންގަކުރެވުނު ކަފާހަ
  .އެންގީމެވެގައި 
 

ގައި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި 2005  އޭޕްރިލ20ްމިކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
ވާކަމަށް  ފައިއްވަވައިއަވަސް ފިޔަވަޅުަތކެއް އެޅުމަށް ރާގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ

 . އެންގެވިއެވެ
 

 ކާ ގުޅިގެންނުޖެހުންތަހަމަ ރަށެއްގައި ހިނގި ދެ  މާލެއާއި އަށް 14 އިން 12އޯގަސްޓް  10.4

ގެން ގިނަ  އަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ދެރަށެއްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅ14ި އިން 12މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު 
އެމީހުން ބަންދުކުރައްވައިފަިއ ، އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްށްޓަކައި ބަންދުކުރެއްވުމުން، އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތަހުޤީޤަ

ރޒް  އޯގަސްޓް 18ގެ ޓީމެއް ނިދޫ އަދި ފޭދޫފިނޮޅަށް ކޮމިޝަންދޫ، އެވަގުތު ތިބި ތަންތަން ކަމުގައިވާ ޕޮލިސް ހެޑްކޯޓަ
 . ވެމެކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދީޒިޔާރަތްގައި  2005

 
.  މީހުންނެވ131ެ ގައި ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އެ ވަގުތާ ހަމައަށް ބަންދުކުރައްވައިފައިވަނީ ޖުމްލަ 2005ގަސްޓް  އ18ޯ

ރޒްގައި  މީެގ .  މީހުންނެވ44ެނޮޅުގައި  މީހުން އަދި ފޭދޫފ51ިދޫނިދޫގައި  މީހުންނާއ36ިއެއީ ޕޮލިސް ހެޑްކޯޓަ  ،
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ރޒްގައި ތިބި .  މީހުންނާއެވ87ެގެ ޓީމު ބައްދަލުކުރީ ޖުމްލަ ކޮމިޝަން ރެއިން އެދުވަހުތެ އެއީ ޕޮލިސް ހެޑްކޯޓަ
 މީހުންނާއި އަދި ފޭދޫފިނޮޅުގައި 22ދޫނިދޫގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން  ،  މީހުންނާއ22ިމީހުންގެ ތެރެއިން 

، ނަމަވެސް.  ބައްދަލުކުރަން އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެފޭދޫފިނޮޅުގައި ތިބި އެންމެންނާ.  މީހުންނެވ43ެބަންދުކުރައްވައިފައިވާ 
 .  ވެރެއެއެކަކު ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން އޭނާއާ ބައްދަލެއް ނުކު

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް "

 :ހައްޔަރުކުރެއްވުމެގެ ކަންތައްތައް ހިގާފައިވާ ގޮތާ ބެހޭ .1

 . ގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލުމާތު

. މީހުން ބުނެއެެވ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކި ބާވަތުގެ އެކި މިންވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް .ހ
 :އޭގެތެރޭގައި . އަދި ބައެއް މީހުން އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ނިޝާންތައް ދެއްކިއެވެ

 .ދިއުން އަނގަމަތި ފަޅައިގެން -
 . ބޯފަޅައިގެން ދިއުން-
 . މައިކަށީގެ އަނިޔާތައް-
ނޑުގެ އެކި އެކި ތަންތާގައި ވާ އަނިޔާ ހަށި-  ގަ

 ، ފުލުހުން އެއްވެސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ނުދައްކާ ކަމާއި/މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޭގެއަށް އައި ސިފައިން .ށ
އަދި ދޮރުގައި ބާރަށް . ލޫމާތު ލިބުނެވެއަދި ބައެއް މީހުން ތިބީ މޫނު ފޮރުވައިގެން ކަމަށް މަޢު

،  .ގޭތެރެއަށް މުގުރު ހިފައިގެން ވަދެގެންފައިވާކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެތަޅައިގަތުމަށްފަހު

ގޭގޭގައި ތިބި މީހުން ހައްޔަރު ކުރެއްވިއިރު ޅަދަރިންނާއި ޢާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް  .ނ
މިހެން ޢަމަލުކުރެއްވީ އެމީހުން ، ންދެވިކަމާއިކްލިޕް އަޅުވައިގެން ގެ/އި ބިޑިށްލައިހާނެތިކޮށް ދެއަތް ފަހަތަ

 . އެއްވެސް ގަދަކަމެއް ނުދައްކަނީސް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެއެވެ

  ، ތިބެންޖެހުނު ކަމާއި)  ގަޑިއިރ30ުބައެއް މީހުން (ކްލިޕް އަޅުވައިފައި ބައެއް މީހުން ގިނަ ވަގުތު /ބިޑ .ރ
 ، ނޑުމަތިން ޅުވިނަމަވެސް ބިޑި އަޅުވައިގެންލައިފް ޖެކެޓް އެ ވެސް ދަތުރު ކުރިއިރު) މާލެއިން ފޭދޫިފނޮޅަށް(ކަ

ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ހައްޔަރުކުރެއްވި . އިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނެވެބިޑިއަޅުވައިފައި ބައިތިއްބަ
ގިނަ މީހުން ތަކެއް ، ބިޑިއަޅުވައިފައި ތިބިކަމާއިމީހުން މާލެ ގެނެވުނުއިރު މަތިންދާ ބޯޓުގައި ތިބިއިރުވެސް  

ނޑިއެއް ކަމަށް އެމީހުން މަޢުލޫމާުތ  މިގޮތަށް ތިބިއިރު ތަޅު ހުޅުވަން ބޭނުން ކުރަން އޮތީ އެންމެ ތަޅުދަ
 .  އަދި ބޯޓުން ފައިބާ ވަގުތު ޖެހުމުން ބިޑި ނެއްޓިކަމަށްވެސް އެމީހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ. ދިނެވެ

ހައްޔަރުކުރި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެހިކަލަށް ލުމަށްފަހު އިތުރު މީހުން ހޯދުމަށް ދުއްވަމުން މާލެ ތެރެއިން  .ބ
މިެހން ދުއްވާއިރު ވަރަށް ބާރަށް ދުއްވުމުން ސްޕީޑް ބަމްޕްސްގައި ޖެހުމުން ވެހިކަލްގެ ފުރާޅުގައި ، ދިޔަކަމާއި

 .  އަނިޔާވިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެއެހެން ވުމުން ބޮލަށް، ތަކުރާރުކޮށް ބޯ ޖެހެމުން ދިޔަކަމާއި
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 ، ނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަން ބައެއް މީހުން ދެއްކިއެވެކްލިޕް އަޅުވައި .ޅ . ބާރުކޮށް ގިނަ ވަގުތު ހުރުމުން ކަ
ސިފައިން /ބިޑި އެޅުވުމަށްފަހުގައިވެސް ތަފާތު އަނިޔާތައް ފުލުހުން/އަދި ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި ކްލިޕް

، މީގެ ތެރޭގައި މުގުރުން. އިވެއެވެއެމީހުންނަށް ކޮށްފަ ބޫޓުން . އަތުން ތެޅުން ހިމެނެއެވެ، 

 ،  ، މޮބައިލް ފޯނު(އަނިޔާކުރުމުގެ ތެރޭގައި  އަތުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް .ކ
 ،  ، ހަލާކުވެ) ކަރުގައިވާ ފަށް ތަކެތި،  ކާޑްތައް ސިފައިން ބައެއް /ލުހުންގެއްލިފައިވާ ކަމަށާ އަދި ބައެއް ފުވޮލެޓް

 . މީހުންގެ މޯބައިލް ފޯނު ގަސްތުގައި ބިންމައްޗަށް ޖަހައި ހަލާކުކުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

ސިފައިން ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ކިޔައިފައިވާ /ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކުރި އިރު އެމީހުންނާ ދިމާއަށް ފުލުހުން .އ
 . ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ

 ، ހައްޔަރުކުރެވޭ އި މީހުން ހައްޔަރުކުރެވުނު ބައެއް ތަންތަނުގައި ތިބި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުމާލެތެރޭގަ .ވ
އްވެސް ގޮތަކަށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ސިަފއިން އެ/ ހެދިއިރު ފުލުހުންމީހުންގެ ގައިގާ ތަޅާ

 .ނުކުރާކަމަށް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ
 

  :ގައި ކަންތައް ހިގާފައިވާ ގޮތާ ބެހޭބަންދުކޮށްފައި ބެއިތިއްބުމު .2

 ދޫ ދޫނި

 .ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގޮޅިން  ބޭރަށް ނުނެރޭކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ .ހ

 ،  ،  ، މަދިރިގިނަވެފައިގޮޅި ތެރޭގައި ހޫނުގަދަވެ .ށ މަދިރި ނެއްތުމަށް ދުން ޖަހަނީ ވައި ދައުރު ކުރުން ނެއްކަމާއި
 .ހުން ތިއްބާކަމަށް އެމީހުންބުނެއެވެގޮޅީގައި މީ

 ، މިގޮޅިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ނުވާކަމަށް އަލަށް ހެދި ޢިމާރާތުގެ ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބައިތިއްބާކަމާއި .ނ
 .  އެމީހުން ބުނެއެވެ

 ، ށް ވަކި އެއްޗެތިކަމަލިޔާނެ އެއްޗެތި ނުދެއްވާކަމަށާއި ކިޔާ އެއްޗެތިވެސް ލިބެނީ މަދުން ކަމާއި .ރ
 .އެމީހުންބުނެއެވެ

 .މަށް އެ މީހުންބުނެއެވެއިލީ ބައްދަލުުވން ހަމަނުޖެހޭކަޢާ .ބ

 .އާއި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެއެވެރާއްޖެ .ޅ

 .ކެއުމުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ .ކ

 ވޯޓަރ ޑްނަށް ޑިސެލިނޭޓެ ބައި މީހުއެއް.  ފައުޅުކުރިއެވެބައެއް މީހުން ބޯފެނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން .އ
މި ތަފާތާއި . ލިބޭއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަށް  މިނެރަލް ވޯޓަރ ފެން ފުޅި ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ބެހޭގޮތުން ތަނުގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރުމުން ފެންފުޅިއަށް އެދުމުން ފެންފުިޅ 
 . މި މަޢުލޫމާތު ބަންދުގައިވާ އެންމެންނަކަށް ލިބިފައެއް ނެތެވެ، މަވެސްނަ. ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 .ބައެއް ގޮޅީގައިވާ ފާޚާނާތައް ނުސާފުވެފައި ނުބައިވަސް ދުވާކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ .ވ
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 ،  ،  .އަދި މިއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުން ގައިގާ ރޭޝް ނަގާކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެތުވާލި ސާފު ނޫންކަންކުނާ .މ

 ސް ހެޑްކޯަޓރޒްޕޮލި

 .ބާލީސްތަކުން ނުބައިވަސްދުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ފ

 .ބައެއްފަހަރު ނުބައިވެފައި ހުންނަކަމަށް ބުނެއެވެ، ކެއުމުގެ ފެންވަރު ދަށްކަން. ދ

 .ސާުފތާހިރުކަން ކުޑަކަމަށް ބުނެއެވެ، ތަނުގެ ހޫނުގަދަކަމާއި. ތ

 ނޮޅު ފޭދޫފި

 .ތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެފާޚާނާ ހަޑިކަމާއި އަދި ބައެއް ފާޚާނާ. ލ

 .  އެއްބަޔަކަށް ނިދަން ގޮދަޑި ލިބިފައިވާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ނިދަންޖެހެނީ ކުނަލުގައި ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގ

ތައްތައްކުރައްވަނީ ވަރަށް ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތިބި މީހުންނާމެދު ތަން ބަލަހައްޓަވަން ތިއްބެވި ފުލުހުން ކަން. ޏ
 .އޯގާތެރިކޮށް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ

  
 ހުށަހެޅުންތައް

ނޑުމަތިން ދަތުރު ކުރުރާއިރު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅުވައިފައި ބިޑި ނުއަޅުވައި ބެއިތިއްބުން .1 އަދި މަތިންދާ . ކަ
ނޑި ނުއަޅުވައި ބެއިތިއްބުން  . ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރާއިރުވެސް ބި

އްވައިފައި ދާއިރު ސްޕީޑް ބަމްޕްސްަގއި ޖެހުމުން މީހުންގެ ބޯ ވެހިކަލުގެ ފުރާޅުގަިއ ނުޖެހޭގޮތަށް ވެހިކަލް ދު .2
މީހުންނަށް ، ދާ އެއްގޮތަށް ސްޕީޑް ބަމްޕްސްއަށް ސްޕީޑް ދަށްކޮށްއިމަގުމަތީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ގަވާ

 . އަނިޔާ ނުވާނެ ގޮތަކަށް ދުއްވުން

މީހުންގެ އަތުން އަތުލައްވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަްށ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި  .3
 . އެވަގުތު ދީފައި އެތަކެތި ރައްކާކުރައްވައިފައި ބެހެއްޓުން

 
 ދޫނިދޫ

ގޮޅިން ބޭރަށް )  ގަޑިއިރަށ1ްމަދުވެގެން (ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ވަކި ވަގުތަކަށް  .4
 .ޖެއްސެވުން ހަމަނެރުން

 އައު އިމާރަތުގައިވާ ގޮޅިތަކުގެ ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން އާއި އަލިވުން ރަގަޅު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޫނީ މީހުން  .5
  .އެތަނުގައި މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރެއްވުން

 . ގޮޅިން މީހުން ބޭރަށް ނެރުއްވުމަށްފަހު މަދިރި ނެއްތުމަށްޓަކައި ދުން ޖެއްސެވުން .6
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  ، ވަކި އެއްޗެއް ލިޔަން އަދި ކިޔަން ދިނުމުގެ ސާއި ކިޔާނެ އެއްޗެހި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިލިޔާނެ އެއްޗެއް .7
 . ކިޔާނެ ތަކެތި ފޮނުވުން ހުއްދަކުރެއްވުން/ބަދަލުގައި ގެއިން އެމީހަކަށް ފޮނުވާ ލިޔާނެ

 .ވަހަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުންޢާއިލާ ގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އަ .8

 . ބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުންޖޭގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު ލިރާއް .9

 .ރެއްވުންނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުޓޭފާޚާނާތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއް .10

 .އި ދެއްވުންއްސަވަބޭނެގޮތް ހަމަޖަސާފު ކުނަލާއި ތުވާލި ލި .11
 

 ޕޮލިސް ހެޑްކޯަޓރޒް

 .ބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުންސާފު ތާހިރު ބާލީސް ލި .12

 . މީހުންނަށް ދެވޭ ކާއެއްޗެތި ނުބައިނުވެ ހުންނަކަން ޔަގީންކުރެއްވުން .13

 .ގަޅު ކުރެއްވުންނތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަ .14
 

 ފޭދޫފިނޮުޅ

 ، ހަލާކުވެފައި ހުރި ފާޚަނާތައް މަރާމާތު ފާޚާނާތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުރައްވައި .15
 .ކުރެއްވުން

 ".  މީހުންނަށް ގޮދަޑި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުންމިހާރު ގޮދަޑި ނުލިބޭ .16
 

  ނެތުމާއެކުތްކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވޭނެގޮޓު ތައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، ޗެއަރޕަރސަނެއް ނެތުމުން ރިޕޯރަތުގެ މި ޒިޔާ
ކަންތައްތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތީމަ،  ވުމާއެކު. ގޮތެއް ނުނިންމައެވެވަކިކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓާމެދު 

އަވަސް ސިއްީޙ ، ވެސްނަމަ. ވެހެޅިފައެއް ނުވެއެށަރުގެ ތެރޭގައި ހު އަހަވަނ2005ަ ށްތްތަކަ ފަރާރުކާރުގެ ކަމާބެހޭސަ
ނިޔާއަށް އަވަްސ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައި އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަގެ  މީހުނ2ްފަރުވާ ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯހްމ   ގައ2005ި އޯގަސްޓް 19 ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި  ހޮސްޕިޓަލުންފަރުވާ
ރޒަށް     . ވެސިޓީ ފޮނުވީމެއެފެއަ
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 ލާ ޤާނޫނުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިން ލަފާއިސަރުކާރުން އެކުލަވަ. 11
 

ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އިދާރީ ލާ ޤާނޫވައިސަރުކާރުން އެކުލަގައިވާގޮތުން ނޫނުގެ ޤާނުޝަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި
އްޤުތައް އާލާކުރުމާއި، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދޭންޖެޭހ ޙައުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ 

ތުން ލޯ މިގޮ. ނޭ ކަމެކެވެހިމެތެރޭގައި ގެ މަސްޫޢލިއްޔަތުތަކުގެ ކޮމިޝަން މަކީމަޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނު
 .  ކޮމިޝަނުން ލަފާދިނެވެޤާނޫނު ތަކަށް /ބިލްޑްރާފްޓް  ތިރީގައިވާކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރައްވައިފައިވާ 

  ޤާނޫނު ތާބެހޭ ޚިދުމައްމު ބޭނުންތަކުގެޢާ 11.1

 .ވެނަށް އެންގީމެއިވާ ގޮތަށް  ލޯ ކޮމިޝަ ގައި ތިރީގ2005ަ މެއި 19ބެހޭގޮތުން  ނާމި ޤާނޫ

ސް ދިނުމާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބައި އެއްކޮށް ޚިދުމަތުގެ ލައިސަން. ހ" 
 .އޮތުމުން އާއްމުންނަށް އުދަގުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ "ގައި ) ހ (5 ގެ 1 ރޓަޕްޗެ. ށ
 .ރައްވައިފައިވާ ގޮތް  ތަފްޞީލުކޮށް އޮތުން މުޙިއްމެވެމި އިބާރާތުގައި ނޯޓިސް މާނަކު" ނޯޓިސް

 .  އެގޮތަށް އޮތުމުން ކޮމްޕެޓިޝަން ނޯންނާނޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވ32ެގެ 1ޗެޕްޓަރ  . ނ
ވައިފައި އޮތުން ޑީ ލިއުއްމި ޤާނޫނުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތް ނުވަތަ އިދާރާގެ ބަދަލުގައި ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮ. ރ

 . މުޙިއްމެވެ
މުން ކިޔާ ކަ އެހެން. ދަގުލެވެނއްތައް އޮޅުން ފިލަން އުތަން ޤާނޫނު ކިޔުމުން ޤާނޫގައިވާ ބައެއް ކަމި. ބ

  . " މުޙިއްމު ކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެށް އޮތުން އެއީކަ އޮޅުން ފިލަން ފަސޭހަ ގޮތަށްމީހަކަ

 ބިލްންޝިޕް ސިޓިޒަދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.2

 .ވެއިވާ ގޮތަށް ލޯ ކޮމިޝަނަށް އެންގީމެ ގައި ތިރީގ2005ަ ޖޫން 6 ބެހޭގޮތުން ބިލާމި 

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ އެއް ޕާޓީއަށްވުރެ ގިނަ ޕާޓީ އޮންނަ ސިޔާސީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް " 
 ދަލުވަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ސިޔާސީމި ބިލުގައި، މިކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ބަ. ކުރުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ ތަޢާރަފު

ގެ ނުފޫޒު ނައްތާލުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައި ގޮތުން ވާދަކުރާނެ މީހުން
 މުސްތަޤްބަލުގަިއ ށްއަދި އެހެން ޕާޓީއަކާ ސަރުކާރު ހިންގުމަ. ގަނެވިދާނެ ވަރށް ގިނަ ޖާގަތައް އެބަހުއްޓެވެ

ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ މުން ކައި ރައްޔިތުންރާނެ މީހުން ނައްތާލުމަށްޓަކަ ވާދަކުލުވިއަސް އެބަޔަކާވާހަ
 .ދެވެއެވެ

މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުން ވަކިވާން ބޭނުން މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވެފަިއ )ހ (7ގޮތުގެ މަތިން ވަކިވެވެން އޮންނާތީވެ، އެ ބިލްގެ 

ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވެވެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ދޫކޮށްލައިގެން އަދި އެމީހަކަށް އެހެން 
ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި، ދޫކޮށްލެވޭގޮތަށް އޮތުމުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދީފައިވާ ހައްގު ލިބުނީކަމަށް 
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އެއްކުރެވިފައިވާތީވެްސ  ލިސް ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާުހ. ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ
 . "ންޝިޕް ޤާނޫނަށް މިނޫން އެހެން އިސްލާހެއް ގެންނާކަށް ކޮމިޝަނަށް ނުފެނެއެވެސިޓިޒަ

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާ ބެހޭ ޤާނޫނު 11.3

 .ވެވާ ގޮތަށް ލޯ ކޮމިޝަނަށް އެންގީމެ ގައި ތިރީގައ2005ި ޖޫން 7މި ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން 
 " 
ކަމުގައިވާ އިރު، މި ޤާނޫނު "  ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާ ބެހޭ ޤާނޫނުދި" ޤާނޫނަށް ކިޔަނީ .1

ފަށައިފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރެޖިސްޓްރީ އާ ބެހޭގޮތުން ކަމާއި، ކާޑަކީ މި ރެޖިސްޓްރީގައި 
 ދިވެހި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ހަދައިދެވޭ ކާޑަކަށް ވާތީ، މީގެތެރެއިން މުޙިއްމުކަމަށް ފެންނަނީ

 .  ރައްޔިތުންގެ ރެޖިސްޓްރީ ކަމަށް ވާތީ، ޤާނޫނުގެ ނަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ
 ގައި ބުނާގޮތުން ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް 2ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 11 .2

ރި  ކާޑު ގެ ވެ ގައި ބުނާގޮތުނ2ްގެ ) ހ(އްދާގެ  ވަނަ މ25ާނަމަވެސް،  . ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެވެ
ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ އާ ނުލައި ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ކުށެއް ކަން 

އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަަހުރ .  ޜުވެއެވެން ވުމުން،  މި ދެ މާއްދާ ތަޢާރުމިހެ.  ބަޔާންކުރެއެވެ
އިވާ ފަރާތްކަން ކާޑުގެ ވެރި ފާރަތްކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރު އެ ނިސްބަތްކުރެވެނީ ކާޑު ދޫކުރެވިފަ

 . ޅުންތައް އަރައެވެ ވީމާ، މިގޮތަށް ވުމުން އޮ.ފާހަގަވެއެވެ
 އަހަރުވެފައިވާ ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް، އެކުއްޖެއްގެ މައިން ބަފައިން އެދުމުން ކާޑު ހަދައިދެވޭ 5 .3

ކާުޑ . އެވެ އަހަރު ފުރުމުން އެމީހަކު އެދުމުން ކާޑު ހަދައި ދެވޭގޮތަށް އޮތުމަށް ބޭނުންވ18ެގޮތަށާއި، 
 .  އަހަރު ވުމުން ކާޑު އައު ކުރަން ޖެހޭގޮތަށް އޮތުން ބޭނުންވެއެވ10ެހަދައިދޭތާ 

މިއަށްވުރެ ކުރު ގޮތަކަށް ޤާނޫނު އެކުލަވާލެވިފައި އޮތުން . މި ޤާނޫނު ވަރަށް ދިގުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .4
 . " ރަގަޅުވާނެއެވެ

  ބެހޭ ބިލްއޯޑިޓާ 11.4
 

 .ވެއިވާ ގޮތަށް ލޯ ކޮމިޝަނަށް އެންގީމެ ގައި ތިރީގ2005ަ ޖޫން 9މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން 
 
އަސާސީ އަށާއި ރާއްޖޭެގ ތުން ދެންނެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގޮތެއްގައި މި ބިލާއި ބެހޭގޮއާއްމު  . 1 "

ސިޔާސީ މަްސރަޙަށް މިހާރު އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު މި ބިލް 
 . ނޭކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެއިސްލާޙުކުރެއްވުން ރަގަޅުވާ

 
 . މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް މުޙިއްމު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ .2

 
ރުކާރުެގ  ގައި ސ2ަ އަދި 1ގެ )ހ (4އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން   -

ޔުންތަކާއި، ރެކޯޑުތައް ހޯދާ، ބެލުމުގެ ބާރު އޯޑިޓަރ ތަކާއި، ލިޔެކިއޮފީސްތަކުގައިވާ ފޮތް
/  ނަމަވެސް ބައެއް އޮފީސްގައި އޮތްމިހެން މިބިލް. އެވެޖެނެރަލްއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަ

މިސާލަކަށް މިކޮމިޝަނުން ނަގާފައި، އަދި ކޯޓަށް (ތަކުގެ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތައް ޝަޚްސް 
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ބެއްލެވުމުގެ ބާރު އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ) ތައްމައްސަލަ ހުށަނާޅާހުރި ތަޙްޤީގު ބަޔާން
 . ލިބިވަޑައިގެންފައި އޮތުމަކީ މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމެއް ނޫނެވެ

ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތުގަިއ ) ހ (13ނުރަނގަޅު ކަންކަން އެންގުމުގެ ދަށުން   -
ލުކަމަްށ ނުރަނގަޅު ކަންކަން ހިނގާފާއިވާނަމަ އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާ

  ".ގެންނެވުމަށް އޮތްއޮތުމަކީ މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމެއް ނޫނެވެ
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  ކަންތައްތައް ހުށަހެޅިށްކަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ. 12
 

 ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤާޕެންޝަންގެ 12.1

ްށ  ތިރީގައިވާ ގޮތައިންޓީސި  ފޮނުވިގެ އޮފީހަށްގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައި މިކަމާ ގުޅޭ 2005 ފެބްރުއަރީ 15
 .ވެވީމެނެދެން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 28ގެ  'އްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައްޙަރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ' ވަނަ ބާބު 2ޤާނޫނު އަސާސީގެ  "
ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެންޝަނުގެ ޙައްޤު 

ގައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ) 2( ވަނަ މާއްދާގެ 14އަދި  . ވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެލިބިގެން
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލެވިދާނެ ، ދޫކޮށްލުމަށް އެދިއްޖެ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
ކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ އެއަށް އަމަލުކުރުމަ، ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައްވައިންމިކަ. ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  ."މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ، ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތިވެ

 

 އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުންއާއްމު ހުގެ ތުންގެ މަޖިލީޔި ރައ12.2ް

 ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، އިންތިޚާބު ބޭއްވެވި  2005ގައި  ޖެނުއަރ22ީ
 ފެބްރުއަރީ 24  ތައްވާ ކަންތައް ތިރީގައިޅިހުށަހެ ށްތައް ރަގަޅުކުރުމައްތަންއިންތިޚާބުގެ ކައާއްމު މުސްތަޤްބަލުގައި 

 . ންގުނެވެއެ ސް ގެ އޮފީހަށްއިލެކްޝަންކޮމިޝނަރ އޮފް  ގައ2005ި

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  "
އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަްށ  ބޭއްވެވި  2005 ޖެނުއަރީގައި 22

ތައް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅތިރީގައި މިދަންނަވާ ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އަޅުއްވާފައިވާ 
 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 
ގެ ފޮށީވޯޓު.1  .ށްފައިވާކަންސެކިއުރިޓީ ރަގަޅުކޮ

.ހިންގާފައިވާކަންތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ނަށް އުޅޭ މީހުންއިންތިޚާބުގައި.2   
   .ވެފައިވާކަންހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވޯޓުލުމުގެ.3
 .ނަށް ތިބެވޭގޮތަށް އޮތުންމަންދޫބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓު ގުނާއިރު.4

ގޮތަށް ބޭތިއްބޭ ތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ބަހައްޓާފައި ހުންނަވޯޓު ފޮށި.5   .އޮތުން
ނޑޭއިރު ވޯޓު ފޮށިވޯޓުލުން.6    ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާނގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންމެންދުރަށް މެދުކެ

 .ގޮތަށް އޮތުންބޭތިއްބޭ
.ތިބުންނުން ޓުރޭމެޖިސްޓް/ ހަވާލުވެގެން ތިބޭމީހުންގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ ވެރިންވޯޓު ފޮށްޓާއި.7   

 .އިލެކްޝަންސް އޮބްޒާވް ކުރުމަށްޓަކައި އޮބްޒާވަރުން ފޮނުވުން.8
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ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  މިއިންތިޚާބަކީ ވޯޓުލުމުގައި 
ޔާސީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ސި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން އިތުރުވެފައިވާ އިންތިޚާބެއްކަމާއި

 .ބައިވެރިވުމުގެ ރޫޙް އާލާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 

ދަތުރުތައް ، އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކުރުމަށް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުނު މޮނިޓަރުން
ހުރިާހ .  ޖެނުއަރީ ގެ މެންދުރުފަހުގައެވ18ެއެންމެ ފުރަތަމަ ފުރި މޮނިޓަރުން ފުރާފައިވަނީ ، ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން

މިގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި . މޮނިޓަރުންވެސް އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހު ވޯޓުލާ ނިމެންދެން އަތޮޅުތަކުގައި ތިބިއެވެ
މަސައްކަތްކުރިއިރު ކެމްޕޭންކުރަމުން ދިޔަ ގޮތާއި އަދި ވޯޓުލީ ދުވަހު ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ހިގަމުން ދިޔަގޮތް 

ކެމްޕޭންކުރާ /ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސަޕޯޓަރުން، މިމަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި. ފައިވެއެވެބަލާ
މިގޮތުން . ރަށް ރަށުގެ ވެރިން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ، ފަރާތްތައް

ހަގަކޮށްފައިވާ ތުން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުތަކުގައި މޮނިޓަރުން ފާއެކަމާގުޅޭގޮ، އިންތިޚާބު  މޮނިޓަރކޮށް
 .ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 
 )ގަކޮށްފައިވާ ބައި އުނިކޮށްފައިއަދި އެކި އެކި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލަތައް ވަކިވަކިން ފާހަ، ތޮޅުތައް ވަކިންއެކި އަ(

 
 ށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައްއިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ރަގަޅުކުރުމަ

މިޢާއްމު އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށާއި އަދި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް 
އި މިދަންނަވާ ތިރީގަ ނޫގައިބާ ބެހޭ ޤާޚާކައި އިންތިޓަމަށްއް ހަރުދަނާކުރުތަންބުގެ ކައާންމު އިންތިޚާބެލުމަށްފަހު 

  .ޕޮއިންޓްތައް ހުރުން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ

 މިނެޓް ލިބުން 15ން ވާހަކަދެއްކުމަށް ހިލޭ  ސަރުކާރުގެ ރޭޑިއޯއިންނާއި ޓީވީކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް .1
 ).ލައިވްކޮށް(
 
ން ވަގުތުން އާއި ޓީވީޓުން ސަރުކާރުގެ ރޭޑިއޯކޮންމެ ކޮންސްޓިޓުއެންސީއަކަށް ކުރިމަތިލާ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭ .2

 މިނެޓް ދިގުވެގެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދުގެ 90މިބަހުސު މަދުވެގެން . ދައްކާ ބަހުސެއްގައި ބައިވެރިވުން
. އެއީ ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނިސްބަތުން ވަގުތުދިނުމަށް.  މިނެޓަށް އޮތުނ180ްނިސްބަތުން 

މާއި ބެހޭގޮތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެކެންޑިޑޭޓުން އެކިކަންކަމިބަހުސުގެ ބޭނުމަކީ (
 .)ވޯޓުދޭ މީހުން ހުށިޔާރުވުމަށެވެ، ކޮން ސަބަބުތަކަކާއި ހުރެކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގި

 
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކޮންސްޓިޓުއެންސީއެއްގެ ވޯޓުދޭ މީހުން ތިބޭގޭގެއަށް ވޯޓުހޯދަން ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ނުވަތަ  އެ .3

ކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި އެކޮންސްޓިޓުއެންސީއެއް ތަމްސީލުކުރާއިރު މުޚާޠަބު
ދައްކާ ވާހަކަތަކުން ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތަކުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް އެހެން ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ބުނުމަކީ 

 .ރިޝްވަތެއް ދޭން އުޅުން ކަމުގައިވުން
 
 .ޅާއިރު ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތުންކެންޑިޑޭޓަކަށްވާން ނަން ހުށަހަ .4
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ކޮންސްޓިޓުއެންސީއެއްގެ ވޯޓަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް  ހައިސިއްޔަތުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމުން އެ .5
ގެ މިހާރު. (އެކިރަށްރަށުގައި އެކިތަންތަނަށް މީހުން އެއްކޮށް އަދި ތަޤްރީރުކުރުމަކީ މަނާކަމަކަށް ނުވުން

 ) ޤާނޫނު އަސާސީގައިވެސް ހިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންއޮވެއެވެ
 

 ،  ، ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި ބަންދުކުރުން އަދި ގުނުންކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއް ހުޅުވުން .6
 .ކުރާގޮތަށް އޮތުން

 
 ،  ، ދޫބުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު އެމީހުންެގ ތިބި މަންއެބަހައްޓާފައިހުރި ތަނެއްގައި ގުނާއެފޮށްޓެއްގެ ވޯޓު .7

ހާޒިރުގައި ސަރޓިފައިކޮށް ވޯޓާއި ނަތީޖާ އިއްވުމަށްފަހު ވޯޓާއި ނަތީޖާ ކަރުދާސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް 
 .ފޮނުވާގޮތަށް އޮތުން

 
 ، -ޑިޕޮޒިޓްގެ ޢަދަދު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ވަސީލަތްތަކުގެ ޚިދުމަތް މިގާނޫނުގައި އެވާގޮތުން ލިބޭނެތީވެ .8

 ނުލިބިއްޖެނަމަ 10%އަށް އިތުރުކުރުން އަދި އެކޮންސްޓިޓުއެންސީއަކުން ދިން މުޅިވޯޓުގެ . ރ15000/
 ."ޑިޕޮޒިޓް އަނބުރާ ނުދޭގޮތަށް އޮތުން

 

  ތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންމު ކަންއްއިވާ މުޙިގަކުރެވިފަކޮމިޝަނަށް ފާހަ 12.3

ދެއްވި އެޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ވަނަ ދުވަހު 2005އޭޕްރިލް  5 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް މުޙިއްމު ކަންތައްތައް
ސިޓީއަކުން   އޭޕްރިލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށ6ްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުމަށްފަހު، އެ ވާހަކަތައް ލްސުރައީ

  -:އެ ކަންތައްތަކަކީ. އެންގުނެވެ

އުސްތާޛް އިބްރާޙިމް ރަޝީދު މޫސާގެ އިސްތިޢުާފެގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަލް. 1" 
ޚަބަރު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާއިން ދެއްވިގޮތުން ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ކޮމިޝަނާމެދު އިތުބާރުގެއްލޭގޮތަށް 

އޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުމުން ، ޚަބަރުފަތުރުއްވާފައިވާތީ
، ތަޙްޤީޤުކުރައްވަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމާއި ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް ޤަދަރުކުރައްވާ، 

 ، މިކަން މިކަން އަންގަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނަށް ކަމަށްވަތީ. އިތުބާރުހުރި ބޭފުޅުންކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ
 ގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް 23ނުން އެދޭކަން ދަންނަވަން ބޭނުންވާތީ ޑިސެމްބަރ ޢާއްމުކޮށް އަންގަވައިދެއްވުން ކޮމިޝަ

އަދި ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ،  ޑިސެމްބަރގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން މިކަން ލަސްވ26ެ.  އެދެވުނެވެ
ތަޤްބަލްަގިއ މުސް. ވެފައެވެގައި ޝާއިއުކުރުމުން މިކަން ހިގާފައިވާގޮތްވަނީ މިހާރުވަނީ ޢާއްމ2005ުޖެނުއަރީ 

އެޚަބަރެއް ސަރުކާރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ދެއްވާއިރު ފަހުްނ ، ން ދިމާވެއްޖެނަމަމިފަދަކަމެއް ހިގަ
 .  ނިންމަވާގޮތުގެ ޚަބަރުވެސް ފައުޅުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުނެވެ

އި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުުލން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކަ. 2 
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް . ނަމަވެސް ބައެއް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންނުދެއެވެ. އެވެވެކޮންމެހެން ބޭނުން

 މިޝަނަށްންގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިވާ ބައެއް މީހުން ކޮފުލުހު، ޔުންތަކަށް އެދުމުންނާއިސަރވިސް އިން ބޭނުންވާ ބައެއް ލި
 . ށް އައިސް ސަބަބެއްނެތި އެކަންތަކަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވަމުން އެބަދެއެވެހާޟިރުކުރަން އެދުމުން މިހާރަކަ
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އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ އެހީތެރިކަން 
މޭޝަން މިނިސްޓަރާއި އަދި މިހާރުގެ  މިކަމާބެހޭގޮތުން ކުރީގެ އިންފޮ.ފައެވެމިކަންވެސް ވަނީ ހަމަނުޖެހި، ބޭނުންވާއިރު

، ވީމާ. އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝަވަރާތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ
 .ށް ދެންނެވުނެވެސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން މިކޮމިޝަނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަ

ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ގާޟީން މިހާރު ހުއްދަ ދެއްވަމުްނ . 3 
) ދޫނިދޫ/މާފުށި ޖަލު. ކ(ންދުގައިވާ މީހުން ތިބޭ ތަނަށް އަދި ގާޟީން ބަ، ކުން ނޫންކަމާއިގެންދަވަނީ ވަކި އުޞޫލަ

މިގޮތަށް މިކަންކުރެއްވުމަކީ ރަގަޅުގޮތެއް . އިގެން އެކަންތައްކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެފުލުހުންގެ ލޯްނޗްގައި ގެންދަވަ
ނޑައެޅިގެން ކޮން ސަބަބަކާ، ވީމާ. ނޫނެވެ ހެދިކަން އެމީހަކަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރައްވާއިރު އެކަމަށް ހުއްދަދެއްވަނީ  ކަ

، އަންގަވައި ނޑައެޅޭ ވަކި ގައިޑްލައިނެއް،  ކޯޓަކަށް މީހާ ހާޒިރުކުރައްވައިގެން ގޮތަށާއި ކުރެވޭ ގެ ދަށުންއަދި އެކަން ކަ
 .  އެކަންތައް ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ

ޖަލުގެ ކަންތައް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައްވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިއްސުރެ ދަނީ . 4 
އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން ވަރަށް މުޙިއްމުކަމުގައި ، މިގަވާއިދު އަވަހަށް ނިންމަވައި. ބެމުންނެވެލި

 .ދެކޭ ވާހަކަ ދެންނެވުނެވެ

މަޖައްލާ އަމިއްލަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ /ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ނޫސް. 5 
ވަކި ޖަވާބެއްވެސް ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހިގާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ، ހެޅުމުން އެކަންތައް ހަމަނުޖެހިއިދާރާއަށް ހުށަ

، ލިބިފައިވާތީ މަޖައްލާ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިމޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާދެއްވުން /ނޫސްމިފަދަ ޖަމްޢިއްާޔ، 
 .މުޙިއްމުކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ

އްމު އިންތިޚާބާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފަިއވަނީ ދިވެހި ޢާ. 6 
ހައި ކޯޓުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިޖްރާޢީ ގަވާއިދެއް ހަމަޖައްސަވާފައި ނެތްކަން . ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓެވެ
އިސްތިޢުނާފުގެ ފުރުޞަތެއް ، ކަމަށްވުމުން ކޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޯޓަކީ ހައިތައްއަދި މިފަދަ މައްސަލަ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ޢާއްމު އިންތިޚާބާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ދަށު ކޯޓަކަށް ، ވީމާ. ގެއްލެއެވެ
 . ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް ދެންނެވުނެވެ

 މިހާރަކަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި ހާމަ ތަންތަނުގައި މީހުން އެއްވަމުންދާކަން ދަނީ .7 
މިހެން މިކަންހިންގަނީ އެތެރޭގެ ތަންތަނުގައި ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު . ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ

 ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ޚިޔާލުފާލުކުރެވޭނެގޮތް އެތެރޭގެ ތަންތަނުގައި، ވީމާ. ނެތުމުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ
 . އިންތިޒާމްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ދެންނެވުނެވެ

 ކުޑަކުދިންނާ 8ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ތަޙްޤީޤަށް އެތަނުގައި ބައިތިއްބަވާފައިވާ . 8 
މިކުދިންނަށް މިކަމަށް އެއްވެްސ .  ކުދިންނަކީ ޑްރަގް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ކުދިންނެވެމީގެ ތެރެއިން ގިނަ. ބައްދަލުވިއެވެ

 . މިތަނަކީ މިފަދަ ކުދިން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފަރުވާއެއްނުދެއްވައެވެ
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ންގެ ތެރޭގައި  އެކި މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ކުދިތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މާފުށީގައި . ކ 
ެއ ، ނަމަވެސް. އެކި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ކުދިންނާއި ކުދިކުދި ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ކުދިން ހިމެނެއެވެ

މަރުކަޒުގައި އެކުދިން އަލުން މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 
  .ނުހިންގަވައެވެ

މިކަންތައްތައް ވަރަށް ، މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭފަރާތްތަކުގައި މިހާރުވަނީ ދެންނެވިފައިވާ ކަމާއި
 .އަވަހަށް އިސްލާޙުކުރެއްވުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭ ވާހަކަ ދެންނެވުނެވެ

މާފުށީ ޖަލާއި ދޫނިދޫ . ކ. ވެފާހަގަކުރެވެއެއަނިޔާކުރުމުގެ ކަލްޗަރެއް މިހާރު އުފެދިފައިވާކަން ، ތަޅާ. 9 
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަާޅ ، ންޝަން ސެންޓަރުގައި ބަންދުކުރައްވާފައިވާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމުން ލިބޭ މައުލޫމާތުންނާއިޑިޓެ

 ތެރޭގައި ގެވުމުގެ އަދި ދޫނިދޫގައި ތަޙްޤީޤު ހިންޝަކްވާތަކުން އެގޭގޮތުގައި ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައާއި
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ލިބެންވާ . އަނިޔާކޮށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ކިޔުން ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ، މީހުންގެ ގައިގާ ތަޅާ

ފުލުހުންގެ މިޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ، ވީމާ. އަދަބެއްގެ އިތުރުން އެހެން އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެންނުވާނެއެވެ
 އަދި ހަމަ މިއާއެކު މީހުން ހިފާހައްަޔރުކުރުމުގައި  ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލުތަކެްއ ، މުޙިއްމުކަމާއިފިޔަވަޅު އެޅުްއވުން

 .އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ، އަވަހަށް އެކުލަވާލައްވައި

އަދި އެމީހުން . ހިފައިވާ ތަނެކެވެމަފުށީ ޖަލަކީ ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމަށް މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހަމަޖެ. ކ. 10 
.  ނެކެވެއަލުން މުޖުތަމަޢުއަށް އަންނަންވާއިރަށް އިސްލްޙުކުރުމަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންޖެހޭ ތަ

ނުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރައްވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު އެތަ، ނަމަވެސް
އަދި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ އެކަށީގެންނުވާހާ . ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެދޭން

 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މީހުންވެސް 400މިގޮތުން . ދިގުވެގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގެ ގިނަ މީހުންނަކީ  ދޫނިދޫގައި ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގެ މީގެ އިތުރުން މާފުށީ ޖަލަށް ގެނެވޭ . އެބަތިއްބެވެ

މާފުށި ޖަލަށް ގެނައުމުން ކުރިން ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ، ތެރޭގައި ފުލުހުން ތަޅާ އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމުގައިވާތީ
 މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުން އުދަގޫކޮްށ ސަބަބުން ރުޅި އާއި ނަފުރަތުގެ އުފެދިފައިވާތީ މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް . އެކި އެކި އަނިޔާދޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ
ޙަލާގައިވާ  ތަޙްޤީޤު މަރުތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ އަވަހަށް ނިމޭނެގޮތެއް އިންޒިޒާމުކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި އަދި، އިސްކަންދެއްވުމަށާއި

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާއި ވަކިން ބަންދުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް މީހުން
 . " މި އިންތިޒާމްތައް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން މުޙިއްމުކަމުގައިވެސް ދެންނެވުނެވެ، މިހާރު ވަނީ ދެންނެވިފައިކަމާއި

 ނގުންމަސައްކަތް ނުހި" ލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީވާގެ މައްސަޝަކު" 12.4

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތެއްމާމަޢުލޫ ޅޭގޮތުންކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައަކާ ގު
 ކޮމިޝަނަށް ދިނުން ލަސްވެފައިވަނީ ތަޙްޤީޤުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަަމށް ކުރެވޭ ތުމާއެގުނީ އެ މަޢުލޫކޮމިޝަނަށް 

ވާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތުމުްނ ކުޝަ
ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް މި. ށެވެތީ ކަމަ ގޮތެއްގައި ނުކުރެވޭއްކަތް އެކަށީގެންވާގެ މަސައެ ކޮމިޓީ

  .އަށް ލިޔެ ދެންނެވީމެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައ2005ި ފެބްރުއަރީ 15އުމަށް ގެނަ
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ޓުތައް ރިޕޯއް ބައްލަވައި އެކުލަވާލައްވާ  މައްސަލަތައި، އެފަދަވަވިލަރެސްކުރައްއްކަތް ކޮމިޓީގެ މަސަ މި
މުގަިއ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަސް ބިއުރޯޓްޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިން ފަރާތަކީ ހަޅުއްވާށަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ހުރައީ
 ފެބްރުއަރީގައި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 24ޖައްސަވައިފައިވާކަން އިން ފެށިގެން ހަމ2004ަ އޮކްޓޮބަރ 11

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ތު ހޯދުމަށް ޝަނުން އެދޭ މަޢުލޫމާގުޅިގެން ކޮމިއެންގެވުމާ މި . އޮފީހުން އެންގެވިއެވެ
 . ގޮތަށް އަންގަވައިފައިވެއެވެގައިވާ ތިރީގައި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއިން 2005  އޭޕްރިލ18ް ލިޔުމުން އަށް

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރާކަމަށް ބުނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ހުށަހެޭޅ  "
ގެ މަސައްކަތްތައް "ތައް ބަލާ ކޮމިޓީޝަކްވާގެ މައްސަލަ"ކައި އުފެއްދަވާފައިވާ އް ބެއްލެވުމަށްޓަޝަކްވާގެ މައްސަލަތަ

 ." ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހުރެ އަދި ވަނީ ނުފެށިފައެވެ

"  އޭޕްރިލްގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި 25ނުން ޝަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި މި ކޮމިތު ރައީމި މަޢުލޫމާ
 ނުދިޔުމުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބުމަށް ހުރަސް އްކަތް ކުރިއަށްގެ މަސަ" ޝަކްވާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ

 . އެޅޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ

މަށް ށުކަތްތައް ފެއްގެ މަސަފައިވަނީ ކޮމިޓީވައިގަންއަޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އިން ގައި 2005 ޖޫން 20
ކަތް އްގެ މަސަގައި ކޮމިޓ2005ީ ޖުލައި 1މަށާއި،  ކައަށް ގޮސްފައިވާމުމަކާ ހަމައް ނިތައްކަތް މަސަ އިދާރީނުންވާބޭ

އި ކޮމިޝަނުން ޕަބްލިްކ ސްޓް ގައޯގަ 22ނަމަވެސް،  . ވެށެމަކަ އްވާނެތު ފޮނުޝަނުން އެދޭ މަޢުލޫމާފެށުމުން ކޮމި
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  "  އޯގަސްޓްގައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނ29ީކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިޔުމުން 

ފެއްޓުމަށްފަހު ކޮމީޓިއަށް އައްޔަންކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅުން އެކިއެކި ސަބަބާހުރެ ކޮމިޓީން އަމިއްލަފުޅަްށ 
މަހުެގ ވެސް، މިހިނގާ އޯގަސްޓް މަނަ. ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވުމުން މައްސަލަތައް ބެލުންވަނީ ހުއްޓިފައެވެ

ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުމުގެ އްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދާޢިމީގެ މަސަ"އްބަލާ ކޮމިޓީވާގެ މައްސަތަޝަކް "ފަނަރައިން ފެށިގެން
 ސެޕްޓެމްބަރ 5ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލޫމާތު ރައީތައްތަކުގެ މަޢުމިކަން. ވައެވެކަންތައް އެބަކުރިއަށް ގެންދަ

ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދިޔުމުން "  ބަލާ ކޮމިޓީވާގެ މައްސަލަތައްޝަކު"   އަންގައި،ކޮމިޝަނުން ގައި 2005
 .ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަމުގައި އަނެއްކާވެސް ދެންނެވުނެވެ

 އްމަށް ގެއްލުން ލިބުމާ ބެހޭގޮތުން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އަމަންޢ12.5ާ

ސިޓީއިްނ ފޮނުވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެައރޒަށް ގައި މިކޮމިޝަނުން 2005އޯގަސްޓް  15މިކަމާބެހޭގޮތުން 
 .ވެނީއެވައެފައިވާގޮތް ތިރީގައި ދަންނަވައި

، ށުގައިރަށްމިހާރު މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަ"  ކަން މީހުންގެ ހިތަށް ބިރުވެރި ގެއްލުންލިބިށްއްމަޢާއަމަން ، 
 .މިކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްުވމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ، ންދާތީވަންނަފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގަމު

، ނުެޖހޭލަ ހަމަމިކަހަ   ޚިާލފު ޢަމަލުތައް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާންނަންވެއްޖެނަމަ އުފެދި އޮއްޙެރަހަލަޮބލި ަމސް، 
 .ވެހިނގާނެއެ
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 ، އިތުރު އެހެން ނޫނީ. ން ވަރަށް މުޙިއްމެވެމިކަން ހުއްޓުވުމަށް ސުލްހަވެރި ޙައްލެއް ހޯއްދެވޭތޯ ބެއްލެވު 
 .ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވެގެން މަޝްވަރާކޮށް އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްހަ މަސްލަހަްތ ، ވީމާ 
 .ޝަނުން އެދޭކަމެކެވެމިކޮމި، ހިފެހެއްޓުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަކީ

 . " އަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ފޮނުވާފައެވެއިރައީސުލްޖުލްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާމި އިލްތިމާސް ވާނީ  

 ގެ މީޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީދައުލަތު 12.6

 8ޅިގެން ތީ، އެކަމާ ގުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ) ގެ އަޑުރާއްޖޭ ދިވެހިއިޓެލެވިރަން މޯލްޑިވްސް އާ (ގެ މީޑިއާދައުލަތު
 . އެންގުނެވެ  ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައްއާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަށް، އިންފޮމޭޝަން އޮފް ރީމިނިސްޓް 2005ޖޫން 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މީޑިއާގެ އެހީތެރިކަން  "
، ބޭނުންވާތީ އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަލްފާޝިލް އިްބރާޙިްމ ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަންމިކަމާމެދު ކުރީ، 

އަދި މަނިކުފާނު ތިޔަ ދާއިރާއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު މިކޮމިޝަންގެ . މަނިކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
 .   ކުރީމެވެއަލުން އެ މަޝްވަރާތައް، މެމްބަރުންނާއި އަޅުގަޑު މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށް

އެކަން ، މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ނުލިބޭތީ
އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުަމްށ ، ރަގަޅުކޮށްދެއްވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެންނެވި ދެންނެވުމަކާ ގުޅިގެން

 ގައި ލިޔުމަކުން އަންގަވައިފައި ވާނެކަމަށް  2005 އޭޕްރިލް 11 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެ އޮފީސްތަކަށް
މިގޮތުން އެންގެވި އޮފީސްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިަޔ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިފައި ވެއެވެ

) 2004 ޖޫން 1 (30/2004 :ފީހުން ނެރުއްވި ނަންބަރުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮދި ރައީސުއަ. މިނިސްޓްރީވެސް ހިމެނެއެވެ
ށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވައިފައިވާނެ ކަމަށްވެސް މިކޮމިޝަނަ، ގެ ދެންނެވުމުން

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ

ން ޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އިން މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި  ދަންނަވަހިތާމައާއެކު، ނަމަވެސް
މިހެން މިދަންނަވަނީ މިކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާންތަކާއި ޚަބަރު ސަރުކާރުގެ . އެހީތެރިކަން ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ

ގެ ޕްރޮގްރާމަކާ ބެހޭ ޚުލާސާއެްއ ނުންވާ ހޭލުންތެރިކަމު މިކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރަން ބޭ.މީޑިއާއިން ނުފޮނުއްވާތީއެވެ
އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ، ފޮނުވައި

، ގައ2005ި މެއި 11ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި  ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއަށް ލިޔުމުން ތިޔަ މިނިސްޓްރީއަށް ކޮޕީކޮށް، 
 . މިބައްދަލުވުން އަދިވެސް ވަނީ ހަމަނުޖެހިފައެވެ.  އިވާނެއެވެއަންގައިފަ

 އަންގަވައިފައިވާ އެންގެވުންތަކާމިކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ، ވީމާ
ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުން މިހެން ޢަމަލުކުރައްވާ ސަބަބު މި، ޚިލާފަށް ތިޔަ ދާއިރާއިން ޢަމަލުކުރައްވާކަން ފާހަގަކޮށް

 . "އެދެމެވެ
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ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ކޮމިޝަނަށް 2005 ޖޫން 8ގެ ޖަވާބުގައި މިސިޓީ
 .ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ތިރިގައިވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިފައިވެއެވެ

ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަކޮމިޝަނުން " 
މިމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންފުޅުވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން އަރުވަމުން ގެންދާނެކަމުގައި މަނިކުފާނު އަރިހުގަިއ 

ނޑު ދަންނަވާފައިވާ ފަދައިން އެކަންތައް ގެންދިއުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެހެން  އޮފީސްތަކުގައި ވަނީ އަޅުގަ
 .ދަންނަވާފައެވެ

 ތިޔަކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތަކަށްވާތީ، މިމިނިސްޓްރީން 
އެހެން ނަމވެސް ކޮމިޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް ބައެްއ . މިކަމުގައި ފުރިހަމއަށް އެއްބާރުލައިދޭން ބޭނުންވެއވެ

 .އި ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަމެވެމަށްޓަކައިފައިވާތީ، އެކަގަވަ އަންށް އެފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ނުދާކަމައްއްތަތަންކަ

ތިޔަކޮމިޝަނުން މިކަމާބެހޭގޮތުން ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުެވރިކުރައްވާ އިންތިޒާމް ކުރައްވަން ބޭނުންފުުޅވި 
 މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް  ގައި ޓެލެވިޜަނ2005ް މެއި 11ޕްރޮގްރާމަކާ ބެހޭގޮތުން 

 .އިވެސް ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަމެވެމަށްޓަކަލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، އެކަ

ތިޔަކޮމިޝަނުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މިމިނިސްޓްރީން އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދޭނެ 
 ."ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 2005 ޖޫން 9ންނެވިފައިވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމާ ގުޅިގެން އިސްވެ ދެ
 . އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާގޮތަށް ދެންނެވިއެވެ

 ޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްއްޙައިންސާނީ " 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ތިޔަ ދާއިރާގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވައިފައިވާނެކަމާއި، އެހެން ނަމަވެސް 
އެކަން އެހެން ނުހިގާތީ ހިތާމަކުރައްވާކަމާއި، މިކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަމާލުކަްނ 

 .ވާތީ ދަންނަވަމެވެދެއްވާނެކަމަށް އަންގަވައިފައި

 އެހީތެރިކަން ލިބޭނެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި އިށް އެއްބާރުލުމާރާގެ އޮފީސްތަކުން މިކޮމިޝަނައިތިޔަ ދާ
  ." އަޅުއްވާ ފިޔަވަުޅތައް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ

 ޑިސެމްބަރ 10ވެސް، ނަމަ. ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވ2005ެ
 ކުރުމުގެ ކަންތައް ހޭލުންތެރިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ގައި ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި 2005

އިންފޮމޭޝަން އޮފް މިނިސްޓަރ މަށް އެ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަރުޙަބަ ކިޔުއްވާކަމާއި، ހިންގުމަށް 
  . ދެއްވިއެވެ ކޮމިޝަނަށް ދަޢުވަތު ތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަލްއުސްއެންޑް އާރޓްސް 
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  ދޫކޮށްލަދެއްވުން އެދިގެ މީހުން" ސަންދާނު" 12.7

 ށް ގޮތަޓީގައި ތިރީގައިވާ ފޮނުވި ސިށްރިއްޔާގެ އޮފީހަސުލްޖުމްހޫ ގައި ރައ2005ީ އޯގަސްޓް 17ތުން ގޮޅޭ ގުމިކަމާ
 .ވެދެންނެވީމެ
ލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަްނ  ބަމަކީ، ކުރިއާ އަޅާކަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންރުއޮތްގައި މިހާދިވެހިރާއްޖޭ"  

 . ނޫސްވެރިކަމެކެވެކަމެއް ލިބިފައިވާ

އި ޢާންމު މަސްލަޙަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާ" އިން ފަދަޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ
ކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު މަނާނުކުރާހާ ހިނދަކު، އެމީހެއްެގ ނުގެ އަސްލުތަކަށް ރައްމްދީޓުމާއި އިސްލާހިފެހެއް
ލުން ނުވަތަ ގަލަމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ފާޅުކުރުމުގެ ދުތަކާއި ޚިޔާލުތައް ތްއަށް ފެންނަ ގޮދިބުއް

 ."ވެ ލިބިގެންވެއެށްކަމިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަ

ނޑި އިގެން ސަރުކާރުން ގައި ޖަހަޓްނެރހަކަތަކެއް އިންޓަ މިފަދަ ވާވަޅަކީ، ކުރިން ހަމަވީމާ، މިދަ
ގެ މީހުންނަށް މިނިވަންކަން ދެއްވައި ދޫކޮށްލައްވަން ރަނގަޅު "ސަންދާނު" އަދަބު ދެއްވާފައިވާ ބަންދުކުރައްވައި

  ." ދަޑިވަޅެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ

 ކުރުމަށް ތަންފީޛު ޙުކުމް މައްސަލައިގައި ގެ"ސަންދާނު"، ނަމަވެސް. ވެނުވެއެ އެއްލިބިފަ ޖަވާބެއް ކޮމިޝަނަށް ގުޅިގެން ކަމާމި
 މިނިވަންކޮށް )ޒަކީ ނަޒާކީ (ޒަކީ މުަޙއްމަދު އަލްފާޟިްލ ކަމުގައިވާ އެކަކު ތެރެއިން މީހުންގެ 2 ތިބި ބަންދުގައި  ތަނަށްއެހައި

  . ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ގައިނޫސްތަކު ދުވަހު  ދީފިކަންށްކޮ ރުވަކަށަ  ސަރުކާރުން ގައ2005ި އޯގަސްޓް 20 ދޫކޮށްލެއްވިކަން
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 ވާތައްކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކު .13
 

.  ޝަކުވާ ހުށަހަާޅފައިވެއެވ255ެ ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް 2005 ޑިސެމްބަރ 31 އިން 2005 ޖެނުއަރީ 1
 ޝަކުވާއަކީ އިންސާނީ 71އަދި . ސްފައެވެ ޝަކުވާ ވަނީ އަނބުރާ ގެންގ6ޮހުށަހެޅުނު ަޝކުވާތަކުގެ ތެރެއިން 

ޙައްޤަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ނުވެގެން، ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤަކާއި ގުޅުނަސް ކޮމިޝަނުން ބެލޭނެ މުއްދަތުގައި 
މެދު މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޝަކުވާއާއި . ވަނީ އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ނިންމާފައެވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެގެން ހިނގާ

ކުރި   ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތަ، ބަލައިށްޝަކުވާގެ ބާވަތަ
 .ދެވިފައެވެ ފަރާތަށް ވަނީ ލަފާ

ވަނަ 2004އެއިގެ ތެރޭގައި .  ޝަކުވާއެވ243ެއިރު ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ ރު ނިމުނު އަހަވަނ2005ަ
 .  ޝަކުވާ ހިމެނެއެވ81ެ ތެރޭގައި ބަލަން ފެށި އަހަރުގެ

 . ންނާ ޙަވާލުކުރައްވަނީ ޗެއަރޕަރސަނެވެބަރު މެމްާވތައް ބެލުމަށް މެމްބަރެއް ނުވަތަކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކު
އެ އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗެއަރޕަރސަން އެއް ނެތުމުން 12މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެގޮތް ގެ ކޮމިޝަނުއަދި .  ޝަކުވާ ވަނީ ބޭއްވިފައެވ34ެޚުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ތާރީ
 . ޝަކުވާ އާއިމެދު ކޮމިޝަނުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ވަނީ ނުނިންމިއެވ12ެފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބަލައިނެތުމުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން 2005ކަމަށް ވާތީވެ،  ގުޅޭ ކަންދަންނަވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާތިރީގައި މި
 ޝަކުވާ އާއި 3 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފަިއވާ 2004ހިމެނެނީ މީގެ ތެރޭގައި .  ޝަކުވާއެވ7ެބަލައި ނިންމާފައިވާ 

 .އެވެ ޝަކުވ4ާ ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފަިއވާ 2005
 

  ޝަކުވ2ާގާކަމުގެ ސަބަބު އާއިލާއަށް ނާން ބަންދުކުރި -1

ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް އެއްވެސް މީހަކު  ސައުވީސް ގައިވާ ގޮތުންޤާނޫނުއަސާސީ
މިމައްސަލަ . އެވެ އެކަމުގެ ސަބަބު އެމީހަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގަ،ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނީ ހައްޔަރު

ކަން ވާކުރި ސަބަބު އަންގަވާފައި ބަންދު ފަރާތްތަކަށްކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބަންދުގައި ތިބި
ނުން  ކޮމިޝަތައްމިމައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އަންގައި، ޝަކްވާމާތު މި މަޢުލޫޔަޤީންކުރެވޭތީ، 

 .ވެ ދެވުނެ ޖަވާބުއިތުރަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް
 

  ޝަކުވާކުރިކަމުގެރިމީހާ ޑީޕޯޓް ފި -2

ްޓ  ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ޑީޕޯނގުނީ މައްސަލަ ހުށަހެިޅލުމުން އެބެބެލި ޝަކުވާއާއި ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން 
 ،އެހެންކަމުން.  ކަމުގައެވެލާފުވެގެންކުރައްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚި

  .ވެޖަވާބު ދެވުނެ ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމަށްމިކޮމިޝަނުން މިކަމާމެދު ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްނެތް
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  ޝަކުވާކަމުގެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ދަރިފުޅު އަތު -3

 މައްސަލަ ހުށަހެިޅ(މަންމަ ދަރިފުޅު ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމުގައި 
ނީ މައްސަލަ ށް ލިބިފައިވާތީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި މިކަންވައަ) ފަރާތް
މު ލިޔެކިޔުންތައް ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ނުދީ ޙިއްއަދި ދަރިފުޅުގެ ބައެއް މު. ފައެވެ ފަރާތަށް އަންގާހެޅިހުށަ

ހިފަހައްޓާފައިާވ ކަމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސޯޝަްލ 
 ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އަްށ ޔުނިޓަށް ހޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެސެކިއުރިޓީ

 .ދެވުނެވެ ހުށަހެޅުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް ޖަވާބު

 ކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރިގޯނާ  ޖިންސީދެ އަންހެން ކުދިންނަށް -4

އްތަކުގެ އަލީގައި ތަންތައް އަންގައި، އެކަފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްބެލި ބެލުމުން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ މި 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަްސ  ވައި، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުއްވެވުމަށްކޮށްދެއްއެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤްން އަލު

މޯލްޑިްވްސ ކަމަށް  ވާނުއްވާފައި ފޮމައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޯޓަށްއެ. އަށް އެންގުނެވެ
ފަރާތަށް ޅި  ހުށަހެޝަކުވާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، މި މަޢުލޫމާތު ޖަވާބު އިން ޕޮލިސް ސަރވިސަސް 

 . ޖަވާބު ދެވުނެވެމަށްކަ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޝަނުން ނުބަލާނެ،އަންގައި
 

 ޝަކުވާކަމުގެ ބަހައްޓާފައިވާ އެކަހެރިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޖަލުގައިޖަލަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހަކު  -5
 

މަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިތުރު ހެކިތައް ނެތުމުގެ  މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއު،މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން
 . ވަނީ އަންގާފައެވެފަރާތަށް ޅި ސަބަބުން މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ މައްސަލަ ހުށަހެ

އަދި ދެންނެވިފައިވާ ސަބަބާއިހުރެ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަން ބޭނުން ނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ 
 . ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެވެ ހުށަހެޅިފަރާތުން ވަނީ

 ތަރިކައާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ -6

ގޭެގ ތަރިކައާ ގުޅޭ ތަކީ  ފަރާޝަކުވާ ހުށަހެޅިބެލުމުން އެގުނީ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި
މިމައްސަލަ އިތުރަށް ނުބަލާނެ ވާހަކަ ޝަކުވާ މުން، ކައެހެން.  ފަރާތެއް ނޫންކަމެވެހިމެނޭރަޖިސްޓްރީގައި 

 . ވެއެންގުނެތަށް ށަހެޅި ފަރާހު
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 ބޭރުގެ އެހީ. 14
 

ތަކުން ދެއްވި އެހީގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި ފަރާތް އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުގެ އެހީ ދެއްވި ފަރާތްތަކާއި އެވަނަ 2005
 . އެވަނީއެވެ

 
 ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެސިސްޓަންސް ޓު މޯލްޑިވްސް ( އެސް ޑޮލަރ.ޔޫ 64،955.28 ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ. 1

 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގެ ދަށުން 
 މާހިރަކު 1 ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ތަކާ އިންސާނީ ޙައްޤު-  ސަރުކާރުއެމެރިކާ. 2

 .ފޮނުއްވައިދެއްވި
 1 ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ންސްއާ ފޮރެންސިކް ސައެ- 

 .މާހިރަކު ފޮނުއްވައިދެއްވި
 
 

 

 ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު. 15
 

މިނިސްޓްރީ ބަޖެޓް އެ .  ރުފިޔާއެވ1،465،592.00ެ ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ލަފާކުރި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ 2005
ހުށަހެޅިއިރު ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭްނ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

ބަޖެޓުގައި ދާތީ އެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ރާވަންޖެހޭ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ޚަރަދެއް ގަމުންނ ހިރުމުގެ މަސައްކަތްތައްޔާރުކު
 ގައި އ2004ެ އޯގަސްޓް 10ލޫމާތު ފޮނުވާނެކަމުގައި ބަޖެޓާއެކު މަސައްކަތް ނިމުމުން އެމަޢުއެހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި، 
އްތައްވެސް އެސިޓީގައި ތަން ކަތިރީގައިވާރުން އަދި މީގެ އިތު.  ސިޓީއިން އެންގުނެވެވިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނު
 . ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

ކުރުމުގެ އިތުރަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤަރާރުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤްގެކޮމިޝަން •
ން އިތުރުކޮށް އަދި މުޢާހަދާތައް ދިރާސާކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަ

ކަންކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިނގާނެ ދިރާސާކުރުންވެސް ހިމެނޭކަމާއި، އެ މިކަމާބެހޭގޮތުން 
ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަދުވެގެން ބަޖެޓުގެ އެހެން ހުރިހާ އައިޓަމްތަކާ އެއްވަރުގެ ޚަރަދު އެ ކަންކަމަށް ވެފައި 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް މަސްއޫގެ ނުކުރެވެނީނަމަ ކޮމިޝަނު
 މިލިއަން ރުފިޔާ، 1.5ލަފާކުރި  ވަނަ އަހަރަށް 2005މާލީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ނުވާނެކަމަށް ވުމާއިއެކު، 

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ގެ އިތުރުންމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމާއި، މީ
  . ޕީ އާއި އަދި ބައެއް ޤައުމުތަކުން ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށްޔޫއެންޑީ

 ބޮޑު ށްވަރަބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު ކޮމިޝަނާބެހޭ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވުމާއިއެކު ބިލް ފާސްވުމުން  •
 .ކަމަށްއަންނާނެ ބަޖެޓަށް ލުބަދަ
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ނޑައެޅުއްވީ ބަޖެޓަކަށް ސަރުކާރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގ2005ެ ، ނަމަވެސް.  ރުފިޔާ އެވ1،413،817.00ެ ކަ
 2005މިގޮތުން . އެވެދެއްވައިފަށްކޮއިތުރު ވަނީ  މަތިން މި އަދަދު އެކިފަހަރުކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން 

ރު  އަހަވަނަ 2005މީގެތެރެއިން .  ރުފިޔާ އެވ1،464،753.65ެ ޖުމްލަ ކީބަޖެޓަގެ ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނު
 މީގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ . ރުފިޔާއެވ1،190،996.36ެޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ގެ ނިޔަލަށްޑިސެމްބަރ

 .  ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔަށާއި، ކަރަންޓާއި ފެނަށެވެ 598،868.02

 

________________________ 
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