
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3އަދަދު 

ވަނަ 
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ނިންމުނު
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ސަލަތައް  

 5މޯލްޑިވްސްގެ 
ވަަނ މާއްދާގ 32 

ނގައިދިޔަގޮތުގެ މައްޗ
ގައި ކޮމިޝަނ 2
ކޮމިޝަނުން ބޭއ 

ކަތު ބައްދަލުވުންތަާކ
ޤް ތަކާއި، މިކްަނކ ޤީ
އްވެސް މި ރިޕޯޓްގ
ތަކުގެ ތެރިެއްނ ބައ

 ކުރުމްަށ ކުރި

މްަށ ގޮވާލައި ުކުރު

ޖަމްއިއްޔާގެދަނީ 

ރި މަސައްކަތްތަކާ

ޓްރީ އޮފް މިނިސް

 ޮބޑުކޮށް، މިފަދަ

ުލގައި ޖަލަށްލާން

  

ތެއް ވަިކ މުއްަދ

ްނިއްނ ެފށިގެ 2

ަށހާަޅފައިވާ ގޮތަްށ

ްސ އަދި ަދުށ

. 

  ރުން 

ނށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސ

މިޝަން އޮފް ދަ މޯ
ގެ  6/2006 

ރު ކޮމިޝަން ހިނގ
2008 ރިޕޯޓްގައި 

.އެވެ ޔްާނކުރެވިފައިވެ 
މްތަކާއި، މަސައްކަ
ޤީ ން ކުރި ބޮޑެތި ތަޙް
 ހުށަހިެޅ ކަންތައްތަ
 ހިމެނޭ ކަންތައްތަ

 .މެެވ  ހިމަނަާލ 

ތައް އިޞާްލްޙ

ތަކުގެ އަދަބު ޮބުޑ

ގެ އިތުރްުނ، މަަދ

މްަށ ގޮވާލިައ ކުރި

ވަނުަދަވހު  11

އަދަބު  ށްތަކުގެ

އަރުވުާލުމގެ ބަަދުލ

.ވެބަދަލުކުރެއްވިއެ

ރޯޕޓް ދޫކުރްަނ 

008އޭޕްރްިލ  

ނުގެ ަފރާތްުނ ހަުށ

 ހައި ކޯޓްުނވެސ

.ްނފައެއް ުނވެއެވެ 

ކުރްޙ ާލ ޞް ލުތައް އި 

    

 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަަނ 

 )60%(
)%40(ސަލަ 

މްަނ ރައިޓްސް ކޮމި
 ޤާނޫނު ަނންބަރު

އަހަރވަަނ  2008 
މި .  ރިޕޯޓެކެވެ 

ނގިފައިވާ ގޮތް ބަޔ
 ތަމްރުީނ ްޕރޮގްރާމ
ތަނާއި، ކޮމިޝާނުން
ރުގެ އިދާރާތަކަށް 

ރިޕޯޓްގައި. ވެއެވެ  
ޤުގެ މި އަދަދުގައި 

 އިދާރީ އުސޫލަުތ

ކުށްތަޤީ ާލޚްބަދުއަ

ޫންސބަޔުާނރުނު 

މިކަަމ ކޮމިޝުަންނ

 ފެބްރުއަރީ 20

ާލޤީ ކުށްޚް ބަދުއަ

ވެރިވާ މީހުން އަ

ތަށް ޤަވާޢިދު ބގޮ 

ޯ މުނު ގޮތުގެ ރި

ގޮވާލިައ މަިކމާމެދު

ކަތުގައި ކޮމިޝަނު

ކުރައްވަން ްޙާލް

އެއްބަސްވަެވޑައިގެނ

ުލޞޫ ކާއި އިދާރީ އު 

 ބަލައިލުމެއް  ބަލައިލުމެއް 

ސްގެ ިނއުސްލެޓަރ 

މން ގެންދާ

%40 

  2008

މައްސަލަ 421: ނިންމުނު
މައްސަ 284: ބަލަމުންގެންާދ

މައްސަލަ 705: ޖމަްލ

ހިއަުމ
އަހަރީ ރިޕޯޓަީކ 
ވާގޮތުގެ މަތިން
އެކަުލވާލައިފައިވާ

ޙަރަކާތްތައް ހިންގ
ސެމާިނރތަކާއި،

ޒިޔާރަތްކުރި ތަނަްތ
ގުޅިގްެނ ސަރުކާރ
ބަޔާން ކޮށްފިައ

ޤުއް ކަންތައްތަ  ޙައް

ޤަވާއިދުތަކާއި 

ބމަސައްކަތުގައި 

ކޮމިޝަނުން ެނރ

ާނިއ މޮިކަފރާތްުނ

008ގުޅިގްެނ، 

ޖްަސޓިސިްއްނ ބ

ކުށްތަކުން ކުށްވ

ޮ ޙުކުމް ކުރެވެޭނ 

ޝަރީޢަތް ިނުމ

މަށް ޮގކަނޑައުެޅ

މަސައްކކުރެވުުނ 

ޞްޤަވާޢިދު އި

ކޯޓްތަކްުނވެސް 

ޤަވާޢިދުތަާކ

ރީ ރިޕޯޓަށް ރީ ރިޕޯޓަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ

ބަލަމު

%

ނި
ބަ
ޖު

•

•

ހަރުގެ އަހަރީހަރުގެ އަހަރީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝ

...ންމެނަށް 

 އިތުރުކުރުމުގެ 

 ތަކެއް ވީަނ 

ކުރެވިފައިވަނީ  

 ގޮތުން މި 

އަތޮޅުވެރިޔާގެ  

ޤީއަްށ  ގެ ތަރައް

 ރުަށކޯޓުތަކުގެ 

، ސްބޭފުޅުނާްނިއ

ފިސަރްުނނާއި، 

 ްސ ބޭފުޅްުނ 

، .ޏ، .ސ،  .ދ 

 ީމގެ އިތުރުން،

 1ޖޫން  200

 ސްޕާ ގައި 

 ަޕރމަނަންޓް 

  ރާމްތައް 

އަހއަހަވަަނ ވަަނ   2002008

ހި

ެއްނފު ްނާޞ 

 ހޭލްުނތެރިކަން

ކަތު ބައްަދލުވްުނ

އަމާޒު  ލުވުންތައް

.ސަްފރާތްތަކަށެވެއި

،މުޢާވިންުނނާއި 

ނާއި، ައްނހެންުނގެ

ނާްނިއ،ފުުޅސްބޭ

ސްޕިޓަލަްތކުގެ އިސ

 އިސް ޮއ

 ބާރުގެ އިސ

ހދ ، .ހއންތައް، 

އަިދ . ފައިވެއެވެ

08ގެ ަނމުގައި  

ރިސޯޓް ެއްނޑް

ނިސްޓްރީ ތަކުގެ

  .ވެ

 ހިންގުނު ްޕރޮގްރާ

88މިޝަންގެ މިޝަންގެ 

އީ ޢަދުލުއިނ

ޤުތަކަށް  ޙައް

ނައަހަރު މަސައްކަ

ބައްަދުލ  ބޭއްވުުނ

ަރކާތްތިެރާވ އިަޙ 

އަތޮޅުވެރްިނެގ މު

ރަށްރަށުގެ ވެރްިނާނ

މިޓީގެ އިސް

ސްކޫލަްތކާއި ހޮސ

ބަވާ ުފުލހުންގެ

ިދފާޢީ މީ

މި ބައްދަލުވްުނ .ވެ

އަތުޮޅގައި ޭބްއވިަފ

" މްަނ ރައިޓްްސ

 އައެިލންޑް ރި

ބުނަްނާށއި، މިިނ

މާިނރެއް ބޭއްވުނެވެ

ަން އިތުރުކުރުމަށް

ކޮމިކޮމި

 

މޮކްރަސީއާއީ

ިއންސާނީ

ވަަނ 2008ން 

ިމގޮތްުނ. ވެވިފައެ

ގައި ހިންގުމުކާރު

އަ ،ވެރްިނާނިއ

އެހީތެރްިނނާއި، ަރ

ކަތްކުރާ ކޮމއް

ސްޓްރޭޓްުނނާއި، ސ

ތަކުަގއި ިތއްބަ

ރާއްޖޭގެ ޤައުމ

ިނަވޑައިގަނަްނވައެވެ

އ .ފއަދި  ، .ކ

އުމަިނރ ޮއްނ ހި

ދަވހު ބަނޑްޮސ

ސްޓަރުންގެ ާނިއބު

ރެޓަރީނަްންށ ސެމި

ހޭލުންތެރަިކ

  2009 މާްޗ

 ޑިމޮ

ގޮތުން

ބޭއްވި

ސަރުކ

އަތުޮޅ

އިސްއ

މަސައ

މެޖިސ

އަތޮޅުތ

ިދެވިހ

ހިމިެނ

ކ، .ޅ

ސެމި"

ވަނުަދ

މިނިސ

ސެކްރ



  
 

ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ    3އަދަދު  2009މާޗް 

ތަަމޢު ރައްކާތެރިުކރަުމްށ ްނ މުުޖމިޮކްނެވްނަޝަނީކ ކޮރަޕްޝަުނ
ިއ ކޮރަޕްޝަާނ ،ހަަމއެާއއެކު މުިމޢާހަދާ . ބާރުއަާޅ މުާޢހަާދއެކެވެ

ޤްތިޞާދީ  ،އެހެިނެހން ުކށްތަާކ ހިުރުގުޅން ޚާއްޞަޮކށް އި
ކުށްތަަކށް އިޞާްލީޙ ިފޔަވުަޅ  ފިައާސގެ މުޢާމަާލތްތަުކގެ ކުށްތަާކއި

   .އަޅާނެ ަމގުޯހާދ އެކަމްަށ ަމގަުފިހ ކުރުމެވެ 

 ކުރަމްުނގެންދާަތްނފުީޛ ުކރުމްަށޓަަކއި  އްމުިމަޢހާަދގައިވާ ކަންތައްތަ
އިތުރްަށ ހަރަުދާނ ކުރުމްަށޓަަކިއ މިަކްނަތްއ  ،މަަސއްކަްތ ެދެނގެަނ

ރޯިޕޓެްއ  ިދާރސާ ކުރެވާިދނެ މަަސއްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުްނ، 
  . ތައްޔާރުކުރެިވ ެއރިޕޯޓްވަނީ ކަމާ ބެޭހ ަފާރތްތަކަްށ ޮފުނވަިފއެވެ 

 

ގެ ކޮންވެންޝަން އަގިެއންސްޓް ކޮރަޕްޝަން އަދި . އދ
 ރިޕޯޓް  ކްޓްއާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ިދރާސާ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެ 

  

ބްޭސލިައން ެއެސސްމަންޓް ޮއފް އެކްޓިވިޓްީސ ރިޭލޓިންގ ުޓ "
ގެ ަނުމގައި ިމ ޮކމިޝަނުެގ "ރައިޓްްސ ޮއފް ޑްިސއްެޑވްާނޓްޭޖްޑ ގްރްޫޕސް 

ވީަނ ައްނހުެނން، ުކޑަކިުދން، ޢުުމރްުނ ުދވަސްވީ މުީހްނ އަިދ  ަފރާތްުނ
ނާބެޭހގުޮތްނ މިއަހުަރގެ ެޖނުއަީރ ޚާއްޞައެހީައށް ބޭުންނާވ މުީހްނާނ 

ިމ . ްތ ަފާށފެައވެމުަހެގ ތޭެރގަިއ ިދާރސާއެްއ ކުރުުމގެ މަަސއްކަ
 ލަފަޔާއި  މި ޮކމަިޝންގެ ަމލީ ގޮތުން މަަސއްކަތްކުރައްވީަނ ިދރާސާގައި ޢަ 

ީއ ްޕަރއިވެްޓ ިލިމޓެޑްެގ .ޑީ.އިރުޝާދުެގ ަދުށްނ ސީ
މި ިދރާސާގަިއ . ސިާމދު ސަޢެީދެވ.ކޮންސަލްޓަންޓެްއކަމަށާްވ ޑރ 

ޮކްށފިައާވ ވާޢިދުތަާކއި ިދެވހާިރއްޖެިއްނ ސޮއިޖޭެގ ގޫާނާނިއ ޤަިދެވހާިރްއ
ޤްވީާމ މުޢާަހދާތައް ަތންފްީޛ  ކުރުމްަށ ަސރުކާރާިއ ކަމާގުޅޭ ބައިންަލއަ

މުއަްއަސސާތަކުްނ ކުރެވަިފއިާވ އަދި ކުަރުމްނ ގެންދާ  ކަމާބެހޭ 
މަަސއްކަތްތަކާއި ޯފުރކޮށްޭދ ޚުިދމަތްތަްއ ހަޯދއި މަިމސައްކަތްތަްއ 
އަމާޒުކޮށަްފއިާވ ަފާރތްތަކަްށ މިަކމްުނ ލިބިފިައވާ ފައިދާާއއި އަިދ 
މިޚުިދަމތްތައް ިއތުރްަށ ރަނގަޅުުކރުމްަށ ޓަަކއި އެޅޭނެ ފިޔަވުަޅތަުކގެ 

ޯހުދްނަތކަށް ބިާނކޮށް މިަފަދ  މި ިދރާސާގެ. ޗައް ބަލެާލޭވެނެއވެމައް
ުދމަތްތައް ހަރަުދާނކުުރމްަށ ބޭުންނާވ ކަންތައްތަްއ ާފަހަގޮކްށ ޚި

މިަކްނަތއްތައް ަރގަޅުުކރަުމށް ަސރުކާރާއި ކަމާގުޭޅ ަފރާތްތަަކށް ލާަފީދ 
ްނގުަމށް ވީަނ މިަކްނކަމެާމދު ޭހުލްނެތރިަކން ިއުތރުުކރަުމްށ ްޕޮރްގރާމްތައް ިހ

ާނކޮށް ރޯިޕޓެްއ އެކަުލާވލައި ިމ ިދރާސާގެ ޯހުދްނަތކަށް ބި. ހަަމޖިެހފެައވެ
 .ކުރުމްަށވްެސ ވަނީ ހަަމޖިެހފެައވެ އްމުޢާ

  
އަށް ހިންގުނު  19ން  13ވަަނ އަހުަރގެ ޮނެވމްބަރު  2008

މަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ޔާ ހުއްޓުވުުމގެ ކެމޭްޕނުގައި ޢަ ުކޑަކުދްިނނަށް ކުރާ ައިނ
ޔާތައް ގުޅިގްެނ އުފުެދނު ަފރާތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ

މިއަހުަރ ކުރުމްަށ ރިޭވފިައވާ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅަިއ ކޯލިޝަން ގްރުޫޕްނ 
މި އެކްޝަން . އެކަުލވެާލވެުނެވގެ ފެބްރުއަރަީމހު  2009 އެކްޝަން ްޕލެޭނއް 

ްޕލޭން އެކަުލވުާލމުގެ މައިގަނޑު ަމޤްޞަދީަކ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ުކޑަކުދްިނނަށް 
) ދި އިހްމާލުވްުނސާނީ، ޖިންސީ އަޖްިސމީާނ، ންަފ(ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ައނިޔާތައް 

ތަަމޢު މަިކމަށް ހުއްޓުވުމްަށޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށްގެނެސް މިުޅ މުުޖ
ރު ރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ މާިހމި އަހަރްަށ ރިޭވފައިވާ ބައެއް ަޙ. ެވޒިންމާދާރުކުރުުވެމ

ެދނެގަތުުމގެ ގޮތުން ކުރު ިދރާސާއެއްކުރުމާއި،  ލަތުމިފަދަ މައްސަލަތައްއޮތް  ޙާ
 ރާމްތައް ހިންގުމާއި އަދި ޢާއްމުންގެ ްޕރޮގް" ލިައފް ސްކިްލސް"ލްތަކަށް ސްކޫ

.             ހޭލްުނތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައްވެސް ހިމެެނއެވެ
 

 

މްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މްޯލޑިވްސްއިން ހިއު
ިއންތިޒާމްކްޮށގެން ޔުނައިޓަޑް ޭނޝްަންސ ކޮންވެންޝަން އެގިެއންސްޓް ޯޓަޗރ 

(UNCAT)  ްއާއި އެކޮްނވްެނަޝްނގެ އޮޕްޝަނަލް ްޕޮރޓޮޯކލ(OPCAT) 
ށް 13ން 11އެާބޭހގޮތްުނ ތްަމރްީނ ްޕރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ 

ުފރަތަަމ . މި ތަމްރުީނ ބޭއްވިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށެެވ. މިކޮމިޝުަނގައި ބޭއްވުނެވެ
ކަމަށާްވ  މުއައްސަސާތައްދުައލަތުގެ ކަމާބެހޭ  ބައިގައި ބައިވިެރީވ ސަރުކާރާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހްޯމ އެފެއާޒް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ެފިނޓެންޝަރީ ެއންޑް 
މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވްިސ، މޯލްޑިވްސް ، ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވްިސ

ެނަޝންަލ ޑިފްެންސ ޯފރސް، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭންުނާވ މީހްުނގެ މަރުކަޒު، 
، މްރްީނ އުގްަނނައިދޭ ުކޑަކުދްިނގެ މަރުކަޒުުކޑަކުދްިނގެ ހިޔާ، ތަޢީުލމާއި ަތ

އޮފީސް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޮފރިން އެފެއާޒް، އެޓާރީނ ޖެނެރަލްގެ
ޔުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ކުިޔޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ހިްޕޮރސި

 2އަދި ެދވަނަ ބައިގައި ބައިވެރިވީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ . މުވައްޒުިފނެްނެވ
ރައިޓްްސ ޮފރ އޯލް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑީޓިެއީނ ނެޓްވާރކް  ޖަމިއްޔާ ކަމަށާްވ

މި ތަމްރްީނ . އާއި ހިޔުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒުަފނެްނެވ
ްޕރޮގްރާްމގެ ސެޝްަނތައް ަނންގަވަިއދެއްވީ ިއްނޑިޕެންޑަންޓް 

މި ތަމްރްީނ ްޕރޮގްރާްމގެ . ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށާްވ އެމާ ރައިލީއެވެ
ތަންފީޛް  OPCATއާއި  UNCATެވހިރާއްޖޭގައިަމގްޞަދަކީ ިދ 

ކުރުމާބެޭހގޮތްުނ މަޢޫުލމާތު ިދނުމާއި މިމުއާހާަދގެ ަދށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ 
.                ރިޕޯޓު އެކަުލވުާލމަށް އެހީތެރިކަްނ ޯފުރކޮށިްދުނމެެވ

އާއި އެކްޮނވެންޝަންގެ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ 
  އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލްއާ ބެހޭ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް 

ައނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކްޝަން ޕްލެޭނއް  ުކޑަކުދްިނނަށް ކުރާ
  އެކަުލވުާލްނ 

ޓު  ޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިންގބޭސްލައިން އެސެސްމަން 
  ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރްޫޕސް 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ކޮމިޝަނަށް ާފަހަގކުރެވޭ  ީމގެއިތުރުންވްެސ 
 ވީަނ ޓްގައިއެއް ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް މި ރޯިޕބަ

ނީ ސަރުކާރުގެ މި ރޯިޕޓު އެކަުލވެާލުވ. އަލިއަޅުވާާލފައެވެ
ޝްވަރާ މަ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކާއި މަަދނީ ޖަމިއްޔާަތާކއެކު

އަދި އެފަރާތްތަުކން މި ދެ  ބައްދުަލވްުނތައް ބާއްވައި
ކުރުުމގެ ގޮތުން ކޮށްފިައާވ މަަސއްކަތުގެ ްޕޮރޓޮކޯލް ތްަނފުީޛ

  . މަޢޫްލާމތު ޯހުދމަށަްފުހގައެވެ

ބެހޭ ގޮތުން މްަޝވާަރކުރުމަށްޓަަކއި  މިރިޕޯޓްތަާކ
އަހުަރގެ ޖެނުއަރީ މުަހގެ ވަަނ 2009ޖެނީާވގައި 

ަފުހކޮޅުގައި ބޭއްވުުނ ކޮމެޓީ ޮއްނ ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ދަ 
މިޝަނުގެ ާނއިބު ބައްދުަލވުުމގައި ޮކވަަނ  50ޗައިލްްޑގެ 

ރައީސް އަލްފާޟިލް މަުޙްނަމދު ޒާހިުދ 
  .ބައިވެރިވަެވޑައިގެނެްނވިއެވެ

  

އޮޕްޝަންލް ްޕރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮްނވެންޝަން ޮއން 
ިއްނވްޯލވަްމންޓް އޮފް  އިޓްްސ ޮއފް ދަ ޗައިލްްޑ ޮއްނ ދި ދަ ރަ

ޗިލްޑްރެން ިއްނ އާރމްޑް ކޮްނފްލިކްޓް އާއި އޮޕްޝަންްލ 
ްޕޮރޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮްނވެންޝަން ޮއްނ ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ދަ 
ޗައިލްްޑ ޮއްނ ދަ ސޭލް ޮއފް ޗިލްޑްރެން، ޗައިލްޑް 
ްޕޮރސްޓިޓިއުޝަން ެއްނޑް ޗައިލްްޑ ޯޕނޮރގްރީަފ އަށް 

އިޓްްސ އޮފް ދަ ޗައިލްޑްއަށް ސަރުކާރުން ކޮމިޓީ ޮއްނ ދަ ރަ
ގުޅިގްެނ ހިއުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން އޮފް ރޯިޕޓާ  ޮފނުއްވާފައިވާ

އި މެިދ ގ2008ަސެޕްޓެމްބަރ  22ދަ މްޯލޑިވްސް ިއްނ ވީަނ 
. ޮފނުވާފައެވެ އޮޕްޝަނަލް ްޕޮރޓޮކޯލާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެކޮމީެޓއަށް

އި އެކަުލވުާލުމގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ދެ ރިޕޯޓް  މި
ފައިވާ ބަލެާލިވފިައވީާނ އޮފްޝަނަލް ްޕޮރޓޮކްޯލގައި ާފހަަގޮކށް

ގައި އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށާއި އަދި ކަްނތައްތައް ިދވެހާިރއްޖޭ 
ނުއްވާފިައވާ ރިޕޯރްޓ ޮފުނއްވުުމގެ ަފުހން ސަރުކާރުން ޮފ
 . އްމު ކަްނތައްތަުކގެ މައްޗަށެވެހިނގާަފއިވާ މިުހ

3އަދަދު ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ 

ޤުތަކާ ބެ    ހޭ ޢަދުލިުއްނާސުފގެ ދާއާިރގައި މަަސއްކަތްކުރާ ަފާރތްތަކަށް ިއންސާނީ ޙައް
ިއްނތިޒާމުކްޮށގެން ދުެދވުަހގެ  ހިއަުމްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުންމަޢޫްލާމތު ިދނުުމގެ ގޮތުން 

 ހިއުމްަނރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވުުނ މިސެމަިނރ ހުުޅވައިދެއްވީ . ސެމިާނެރއް ބޭއްވުނެވެ
ކަމުެގ  ރައީސުލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު ރީގެ ބަްނޑާރަ ާނއިބުަކން ކުރައްވާފިައވާ،ކު

މި ސެމިާނުރގައި ިދވެހާިރއްޖޭގެ . ޮޑކްޓަރ ޙަަސން ސަޢެީދެވ ަމޤާމެުވސް ުފރުއްވާފިައވާ،
އްވާ އަމިއްލަ ގޮތުން މަަސއްކަތްކުރަ ،ދައުލުަތެގ އިދާރާތަކުގައްޔާއި  ،ކޯޓުތަުކގެ ަފނޑިޔާރްުނާނިއ

މިސެމާިނުރގައި މަޢޫްލާމތު ދްެއވާަފއިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ . ވަކުީލްނ ބައިވެރިވެވަޑައިގްެނެނވިއެވެ
ިއްނޓަރޭނަޝންަލ އިސާްލިމކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ްޕރެޮފސަރ ޮއފް ޯލ ޮޑްކޓަރ ޢަބްދްުލޢަޒީޒު 

  .ބާރީއެވެ

 ގައިެދިމގެންދިޔަ މިސެމާިނުރ ށްދުެދވަހުގެ މުއްދަަތ 21-20މުަހގެ ޖަނަވީަރ 
ވަކުީލްނަންށ އަމާޒުކުރިެވގްެނ ބޭއްވުުނ ުފަރތަަމ ުދވުަހގެ ސަެޝްނތަކުގައި އެޓަރީނ ޖެނެރްަލެގ 

މްޯލޑިވްސް  ،ޯލ ސޮސައިޓީ އޮފް ދަ މްޯލޑިވްސް ،ޓަރ ޖެނެރްަލގެ އޮފީސްއު ްޕރޮސެކި ،ޮއފީސް
. ޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގްެނެނވިއެވެއަދި ޖުޑީ ،ޕިޮލސް ސަރވްިސ

 ،ޕްރްީމ ކޯޓާއިސު ަފނޑިޔާރްުނަންށ ޚާއްޞަކުރެވިގްެނ ެދވަނަ ުދވަހު ބޭއްވުުނ ސަެޝްނތަކުގައި 
. ބައިވިެރވެވަޑައިގަނަްނާވފައިވެއެވެ ޢާއިލާާއ ބެހޭކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރްުނ  ،ކޯޓް އަދި މަަދނީ ކޯޓާއި ަހއި

ޤުތައް ކުރިއަރުވައި  ޑިޔާރްުނަނށާއި ރައްކާތެރިުކރުމުގައި ަފނ ިއްނސާނީ ޙައް

ވާިދނެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މި ސެމިާނުރގައި މަޝްވާަރކޮށް އަދާކުރެވަކުީލްނަންށ 

ޤޫާނނު ތްަނފުީޛކޮށް  ،ޤޫާނާނިއ ޤަވާޢިދު މަާނކުރުުމގައްޔާއި ،އަދި. ޚިާޔލުބަދުަލކުރެވެުނވެ

ޤޫާނުނގެ ފައިދާ ެއންމްެނަންށ ހަމަހަަމ ގޮތެއްގައި ޯފުރކޮށިްދނުުމގައި މިަފރާތްތަކުން ކުޅޭ 

ުފގެ ދިާއރާއަކީ ިއންސާީނ ާޞޢަދުލިުއްނ. މިުހްނުމ ރުޯލގެ ަމއްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވެުނވެ

ޤުތައް ަނގަހައްޓައި ޤުތައް ކަށަވަރުކޮ  ،ޙައް  އް މެ އިސް ދުައރެށިްދނުުމގައި ެއްނމި ޙައް

ތަަމޢުގައި ިއްނސާނީ ުޖމިފަދަ ސެމިާނެރއްގެ ސަބަބުްނ ުމ ،އަދާކުރާ ދާއިރާކަމްަށ ވާުމއެކު

ޤުތައް  މި  ،އަދި .ެވެނއެ ގަިނގަުނ ފައިދަާތކެއް ކުރާ މާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވަުމށްިޙޙައް

ޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢަދުލިުއްނ ،ސެމިާނުރ މުެދވެރިކޮށް ދިާއާރގެ  ުފގެާޞިއްނސާނީ ޙައް

ެއންމެ އިސް ަފާރތްތަކާ ކުރެވުުނ މްަޝވާަރތަުކން ހިއުމްަނރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ 

މިފަދަ މަސައްކަތު  .އެވެކުރިއެރުމެއް ލިިބގެނާްދެނ ،މަަސއްކަތްަށ އިތުރު ހަރަުދާނ ކަމަކާއި

ޤުތަކާ މުެދ ބައްދުަލވްުނތަުކގެ ބޭނުމަީކ، ިއްނ ވާ ދިާއާރގައި މަސައްކަތްުކރައް މި ސާނީ ހައް

. ނުމެެވހޮެޔ އަސަރު ރައްޔިތުްނަނށް ލިބިިދ ބޭުފޅްުނގެ ހުޭލްނތެރަިކން އިތުރުޮކށް، އޭގެ 

މިފަދަ މަަސއްކަތުބައްދުަލުވްނަތކާއި އަދި މޫިނަންސ ހުޭލްނެތރިަކން އިތުރުުކރުމުގެ ތަފާތު 

  . އެކިއެކި މަސައްކަތް މިކޮމަިޝުންނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމްަށވީަނ ހަމަޖެހިފެައވެ

  2009 މާްޗ

  ުކޑަކުދްިނނަށް ކުރާ ައނިޔާ ހުއްޓުވުން 
  އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް 

ޤާއިމް ކުރުމާ ާޞ ާޞ ޢަދުލުއްިނ ޢަދުލުއްިނ  ޤާއިމް ކުރުމާ ފު  ޤުތަކާ ބެހޭ ސެމާިނުރ ފު  ޤުތަކާ ބެހޭ ސެމާިނުރ އި ިއންސާނީ ޙައް   އި ިއންސާނީ ޙައް

ޤްވާމީ މުޢާ  ޤްވާމީ މުޢާ ުކޑަކުދްިނނާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަ އަށް އަށް . . ދދ..ހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލް ގެ ރިޕޯޓް އހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލް ގެ ރިޕޯޓް އުކޑަކުދްިނނާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަ
  ޮފނުވްުނ ޮފނުވްުނ 

 

 ެއނގިވަޑައިގަނަްނވާތޯ ؟

ައންހަެނކީ ބައިވެރިޔާގެ ަފރާތްުނ ޖިސްމީާނ ުނަވތަ ޖިންސީ ގާޯނއެއް ލިިބފައިވާ މެީހއްކަމްަށ  1ައންހަެނކުްނ  5ެދމުެދގެ ކޮންމެ  އަހަރާ 49އަހަރާއި  15އި ތިބި ިދވެހާިރއްޖޭގަ  •
 .ތަާފސްހިސާބުން ދައްކައެވެ

  ހަޔާތުގައި އެއަްފހަރު ަނމަވްެސައންހަެނކީ  1ންހަެނކުްނ ައ 3ެދމުެދގެ ކޮންމެ  އަހަރާ 49އަހަރާއި  15ދައްކާގޮތުގައި، ިދވެހާިރއްޖޭގެ  ތާަފސްހިސާބުންޖުމްލޮަކށް ެނގުނު  •
 . ޖިންސީ ުނަވތަ ޖިސްމީާނ ައނިޔާ ލިިބފައިވާ މެީހކެވެ

 .ައންހުެންނަނކީ ބައިވެރިއެއްގެ ަފރާތްުނ ންަފސާނީ ައނިޔާ ލިިބފައިވާ މުީހްނެނވެ 30%ދެމުެދގެ އަހަރާ 49އަހަރާއި  15ާރއްޖޭގެ ިދވިެހ •
 . ްނަކމްަށ ތަފާސްހިސާބުން ދްައކައެވެޖިންސީ ގޮތުން ައނިޔާ ލިިބފައިވާ މުީހ އަހަރުނުވަނީސް  15އުމުރުން  ައންހެނަކީ  1ައންހެނަކުން  6ެދމެދު ކޮންމެ  އަހަރާ 49އަހަރާއި  15މޭާލގެ  •
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3އަދަދު 

 

ލަތުގެ 
 ތޭިބ 
ުމގެ 
ރެވީޭނ 
ހެން 
ްލގެ 
ަމްަށ 
. ެއވެ

ިވފިައ 

ުރެވޭ 

ުޅމަށް 

 ތްަނ 

އަދި 

ންމެ 

 ަދށުން 
 އެއް  "

ިނންމަވާ 

 ޒިޔާރަތްކުރަނީ
 

ނާގޮތުން ދުައަލ
ްނުދގައި މީހުން 
ރާތްުނ ޒިޔާރަތްކުރުމ

ތްކުރެށުން ޒިޔާރަ
 މިންޫނވެސް އެހ
ްށމެ މި ްޕޮރޓޮކޯލ
ވްެނޓިވް މެކޭނިޒަ
ޔާރަތްކުރެވެންވެާނެއ
ރގައި ބަޔެާނުކރިެވ

މީހުން ބަްނދުުކ

  ތަންތްަނ 

ހަުށހުެޅރީޢަތަށް 

ބަްނދުކުރޭެވ ތަނަްތ
 ތޭިބ ތަންތްަނ 

 ަރުތައް

 

 ޝައްކުކުރޭެވ ކޮނ

މި ްޕރޮޓޮކޯލްގެ ) 
"ވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ރ

އްސުމަށް ިނން ހަމަޖެ 

އި  ައނިޔާއާ 
މިފަދަ ، އި

ުޖުތަމަޢުގައި 
، ރުވައި

 

ޒަމްގެ ަފރާތްުނ
  ތަންތަނަކަށް؟

 މާއްދާ ބުާނ
އި ހިމެނޭ، ބަްނ
 މެކޭނިޒަްމގެ ަފާރ
 ްޕޮރޓޮޯކްލގެ ަދުށ
ޮގތްުނ ުނވަތަ 
ެނ ހިުރހާ ތަނަކަށ
 ެނަޝންަލ ްޕރިވ
ިތކަމެއް ެނިތ ޒި
އް ތަންތްަނ ތީިރ

ޤަށް  ޤީ ދ ތުަޙ

ދން  ބަްނދުކުރޭެވ
ސްތަކާއި ޝަރީ

 ންތްަނ

ިފަހައްޓާ މީހުން ބަ
 ބޭންުނާވ މީހުން
 ން   ތަންތްަނ 

ލިޓޭޝަން ސެންޓަ
ކުރާ މުަރކަޒުތައް 
ށްފައިތިިބ ކަމަށް

އޮޕްކެޓް (ޓް ޓޯޗާރ 
ޝަންަލ ްޕިރ ޭނ "ްށ 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

  

ޝން
ތަނުގައި ކުރެވޭ 

ވައިޓު ތައް ހުއް މުަލ 
  މާޙައުލެއް ުމ
 އާލާކޮށް ކުރިއަރ

".އިތުރުކުރްުނ 

ވެންޓިވް މެކޭނިޒަ
ކޮންކަހަލަ ަތ

ވަަނ 4 
ނޫނީ އިމުގެތެޭރގައި
ންަލ ްޕރިވެންޓިވް 

އޮޕްޝަނަލް . 
ޝަރުޢޮީގ. ނެޫނެވ

ބަްނުދގައި ތިބާެދެނ
އަދި. ރެވޭނެއެވެ

ިތށް އެއްވްެސ ަދ
ތިބާެދެނަފަދ ބައެއް

ޖަލުތައް، އަދި 
 ތަންތްަނ 

ކުށްކުރާ ުކޑަކުދިނ 
ުފލުސް އޮފީސ 

ބަްނދުކުރޭެވ ތްަނ
އިމިގްރޭޝަން ހި 
ހާއްސަ އެހީއަށް 

މިފަދަ އެހިެނހެން
އިޖްތާިމޢީ ރިހެބިިލ 
ުފުލހުން ތަމްރުީނކު 
ޮކމީހުން ހައްޔަރު 

 ތަނެއް

ނޝަން އަގިެއންސްޓް
މަލުތައް ހުއްޓުވުމްަށ
ހިރާއްޖޭގެ ހިއުމްަނ 

  .ސާފައެވެ 

))އެމްއެމް..ޕީޕީ..ން ން 

 މިޝަ

ންދުގައި ތިބޭތަނަްތ
 ލާއްިނސާނީ ޢަމަ
ރައްކާތެރިވެފައިވާ
ށް މިކުަމގެ ރޫޙް 
 ހޭލުންތެރިކަން އ

ސްގެ ިނއުސްލެޓަރ 

ޝަނަލް ްޕރެިވޭނ 

އޮޕްކެޓްގެ 
ޤޫާނ ،ގެދުަށގައާއި

ތަަނކަށެްމ ޭނަޝަނ
.ދަ ލިބެންޖެހެއެވެ
ކަނި ޖަލުތަކަށޫްނ
ޮތުން، މީހުން ބަ
ން ޒިޔާރަތް ކުރެ
ދަ ހިުރހާ ތަނަކަށް
ން ބަްނުދގައި ތި

  ީނއެވެ؛

•

•

•

•

•

•

•

•

ކޮންވެންޝ ލް ޓު ދަ 
އިގެ ޢަމ ަދށަުދރަޖަ 

އެއްގެ ގޮތުގައި ިދވިެހ
މުގައިވަނީ ހަމަޖެއްސ

ެއްނެއން ((  ޒަމްޒަމް

ހުން ބްަނީމ "
އެހިެނހެން 

ރތަކުން ޢަމުަލ 
ޤާއިމްކޮށް
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ

އްގެ 
އިގެ 
ކަށް 
އެއީ 
އި، 
އިވާ 
ރަތް 
ރްުނ 
ގައި 
ގައި 
އެކު 
ަތއް 
ަކއި 

 

ޭނ

ބާރުގެ
ހިުރހާތ
ހުއްދަ
ހަމައެކ
ގޮތޮްގ
ަދށުން
މިފަދަ
މީހުން
އެވީަނ

ޮޕްޝަނަލް ްޕރޮޓޮކޯލ
ލާއްިނސާނީ ުނވަތަ

މެކޭނިޒަމްއެވެންޓިވް 
އެމް ކަ.ޕީ .ަނކީ ެއްނ 

ވް މެކޭނިޒވް މެކޭނިޒ
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ޑު ނ

ނިޔާ 
ގަިއ 
ފިއާވ 
އިާވ 

ގެ 

 

ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމި

   ޮކބާ؟

ްނވްެސ އެދައުލަތެއް
ޖައިުނަވތަ ަދށަުދަރ

ުކރަުމށް ދައުލްަތތަަކ
އެ. ެފންވަރެއްގައެވެ

ޤްވީާމ ެފންވަރުގަ ްލއަ
ޮރޮޓކޯލް ސޮއިކޮށްފިައ

ދުން ޒިޔާރަޢިށް ޤަވާ
ިނވްަނ ަފްނނީ މިާހުރ

ޖެނީާވގަ ްނޑްގެ
 ޤައުމީ ެފްނވަރުގަ

 SCP  ިއއާއ
އިގެ ޢަމަލަުތށަުދރަޖަ

 ޒިޔާރަތްކުރުމްަށޓަަކ

ދި އޮ( އިކޮށްފައިވާ 
ގައި ައނިޔާވެރި، ލ
ޖޭގެ ނޭޝަންަލ ްޕރެިވ
ަރު ގައި މިކޮމިޝަަނ

 ްޕިރވްެނޓިވ ްޕިރވްެނޓިވ

  
 އަހަރާ 15 

ނބަ ހެންުނަނކީ މާ
ިދ ޖްިސމީާނ ައނ
ނހެންުނގެ ބަނޑުގ
ދ ައނިޔާ ލިބިފައ
ށްފައިވީަނ ބަނޑުގައ

އަންހެނުންގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ޮ  މެކޭނިޒަމްއަކީ 

 ކޮންމެ ދައުލަަތކުނ
، ލިާއްނާސނީ ނ

ގާއިމްުކ  ނިޒާމެއް
ަސއްކަތްުކރީާނ ދެ ފ

ބައިންަލ. ވަރުގައެވެ
SC (ވީަނ މި ްޕޮރ

އިތިއްބާ ތަންތަަނށް
ނތާިޚބުކޮށްފައިވާ މިިނ

ސްވިޓްޒެަލނ އެކު
 މެޭކނިޒަމްއަކީ
 ދައުލަަތކުްނވްެސ

ްނާސނީ ުނަވތަ ަދށ
ތަަނށް ޤަވާޢިދުން

ިދވެހިރާއްޖިެއްނ ސޮއި
ހިނގާ ސަރަހައްދްެއ

ލަތުން، ރާއްޖޭ ދައު 
ބަޑިސެމް  2007ވެ 

ަޝނަލް ަޝނަލް ނޭޭނ

 ....ނަްނވާތޯ 
އި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ

ައްނެހ %6.3 
އަދތްުނ ޖިންސީ 

ައްނ %41.4 
މިފަދަ. ފައިވެއެވެ

ޔާ ޮކށްނަށް ައިނ

ވަނަ އަހަރު 2007ން އި 
  ސާރވޭ 

ލް ްޕރިވެންޓިވް 

ްޕޮރޓޮކްޯލގެ ަދުށން
ދްެއގައި ައނިޔާވެރި،
ޤައުމީ ެފންވަރުގެ
މެޭކނިޒަމްތައް މަަސ
ޤްވީާމ ެފްނަވ ިއންަލއަ

CPުނވަތަ " ންޝަން

ބަ ހން ބަނުްދގައި
 ޤައުމުތަކުްނ ިއްނތ

ްލުމވެރްިނާނއެފނީްނިއ
ންަލ ްޕިރވްެނޓިވް

ކޮންމެ. ވެ
ޤައުމެއްގައި ލިާއނ އެ
ނުދގައި ތޭިބ ތަންތ

  . ރަންޖެހެއެވެ

ގައި ިދ 2005ރ 
ދައުލަތެއްގެ ބާރު ިހ

މި ގޮތުނެ ިދވެހި  
ވެދެފަރާތްއެއްބްަސ  އި 

ނޭޭނ

ެއނގިވަޑައިގްަނ
ދްައކާގޮތުގައި ން

ތެެރިއްނންުނގެ 
ބައިވެރްިނގެ ަފރުާތ

ީމގެތެެރިއްނ. ވެ
ޮގށްމުށުން ޖަހަާފ

ައްނހެންުނނ 97.7

ފ ޖެންޓަރ އެންޑް ެފމިލީއި
ޅުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ބެހޭ ސ

ޝަންަލޭނ 

އޮޕްޝަނަލް 
ހިނގާ ސަރަޙައެްދ
އް ހުއްޓުވުމްަށ 

މިފަދަ މެ. ުރެއެވެ
 ެފންވަރުގަޔާއި، ބައ

ޮއްނ ްޕިރވްެނ ކޮމިޓީ
ތކުގައި ހްުނނަ މުީހ

މި، ށ ކަނޑައަޅައި 
ޭވ ގޮތަށް ަފނ

ެނަޝނ. ރިެވފައެވެ
ދާފައިވާ ނިޒާމެެކވ
ަކތްުކރަުމށްޓަކައި، އ
މްަށ މުީހން ބަްނ
 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރ

ސެޕްޓެމްބަރ 14
އެދަ ދައުލަތަކުންވްެސ 

.މަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ 
ޝަނާއެކު ވާހަކަދައްކައި

ެއ
ތަފާސްހިސާބުނ

ެދމެދު ައްނހުެނ 
ވަރު އެމީހުންގެ ބ
ވާ ައްނހެންުނނެވެ
ޮ ންޖަހާ ުނވަތަ 
7%ންނގެ ތެެރިއްނ 

 .އެވެެގ ބައަްޕ
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް *
ސިއްޙަތާއި ިދރިއުޅު

 

  2009 މާްޗ

ބާރު 
ލަުތޢަމަ

ާލޒިމްުކ
ޤައުމީ

ސަބްޮކ"
ޤައުމުތަ
ކުރުމްަށ
ެލޭވއެކު

ގާއިމްުކ
އުފައްދާ
މަަސއްކ
ހުއްޓުވު
މިފަދަ 

ކޮންމެ ަދ
ޤާއިމްކުރަުމ
މި ކޮމިޝަ

އަހަރާ
ުދވަސްވަ
ލިިބފައިވާ
ކޮޅުފައިނ
ައްނހެނުނ

ުފޅުގަދިރ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3އަދަދު ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ    2009 މާްޗ

  މުއާހަދާތައް ޑުނމައިގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ

 ތާރީޚް  ިދވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި   Instrument  މުޢާހާަދ 
Date of Signature 

 އެކްސީޑްކުރި ތާރީޚް /ތަސްދީގުކުރި 
Date of Ratification /Accession  

ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އްގުތަކާޙަމަދަނީ އަދި ސިޔާސީ 
  މުއާހަދާ

International Covenant on Civil and 
Political Rights -  

 2006 ސެޕްޓެމްބަރ 19
19 September 2006  

ބެހޭއިގްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި ސަގާފީ ހައްގުތަކާ
  ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights -  

 2006 ސެޕްޓެމްބަރ 19
19 September 2006  

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ
  ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ

Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women -  1  ި1993ޖުލައ 

1 July 1993  
އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ
  ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލު ކުރުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު މުއާހަދާ

Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 

 2004އޭޕްރީލް  20  - 
20 April 2004  

 Convention on the Rights of the Child  ކުޑަކުދިންގެ ހައްްގުތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާ

  
  1990އޮގަސްޓް 21

21 August 1990  
 1991 ފެބްރުއަރީ 11

11 February 1991  
 Convention on the Rights of Persons with  ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ބެހޭ މުއާހަދާ

Disabilities 2  2007އޮކްޓޯބަރ 
2 October 2007   -  

 Convention on the Elimination of All މުއާހަދާހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ނައްތާލުމާ ބެހޭ
Forms of Racial Discrimination 

-  24 April 1984 
  1984 އޭޕްރިލް 24

ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮތް ކަޅާއި ދޮން –އަޕާތައިޑް
ގެ ޖަރީމާ  –ތަފާތުކުރުމުގެ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒް 

  ހުއްޓުވުމަށާއި، މިކަމަށް އަދަބު ދިނުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ

Convention on the Suppression and 
Punishment of the Crime of Apartheid 

 1984އޭޕްރިލް  24    
24 April 1984  

ކަޅާއިދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮތް  -ކުޅިވަރުގައި އަޕާތައިޑް
ގެންގުޅުމާ   -ދޮން ތަފާތުކުރުމުގެ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒް 

  ދެކޮޅުހަދާ މުއާހަދާ

International Convention Against Apartheid 
in Sports 

 1986އޮކްޓޯބަރު  03
03 October 1986  

  

ގަދަބާރުން މީހުން ވަންހަނާ ކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމާާ ބެހޭ
  މުއާހަދާ

International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced 

Disappearance 

 2007އޮކްޓޯބަރ  2
2 October 2007  

  

 
މުއާހަދާއަކަށް . އެކްސީޑް ކުރުމެވެއަނެއް ގޮތަކީ . އެއްގޮތަކީ ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ތަސްދީގުކުރުމެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެ ދެގޮތެއްވެއެވެ    

. ސޮއިކުރާ މުއާހަދާއެއްނަމަ އެމުއާހަދާއެއް ތަސްދީގުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެމުއާހަދާއެއް އެކްސީޑް ކުރުމުންނެވެ   އަމަލުކުރުމަށް ޤައުމަކަށް ލާޒިމް ވަނީ އެ މުއާހަދާއެއް ތަސްދީގުކުރުމުން
  .އެއްޗެކެވެ   އަދި، އެކްސީޑްކުރާ ހިނދުން ފެށިގެން އެމުއާހަދާއަކީ ތަސްދީގުކުރާ މުއާހަދާއަކާ ގާނޫނީ ގޮތުން އެއްފަދަ.މުއާހަދާތަކެއް ނޫނެވެ އެކްސީޑް ކުރާ މުއާހަދާތަކަކީ ސޮއިކާުރ

 ...ށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޝަޚްޞިއްޔަތެއްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ

  ދީ މަހާތުމާ ގާނ          
ގެ ަނުމން މިުޅ ުދނިޔެއަްށ" މާތް ޝަޚްޞު"ާމ ުނަވތަ ިއްނޑިޔާގެ ިއްނޑިޔާގެ މާަހުތ

ޤުތައް ހޯއަްދވައި ދަީއކީ ިއްނޑިޔާގެ ރައްޔިތުްނަނވާ މަޮހނާްދސް ކަރަމްާޗންޑް ގާނ ންމެުވފިައާޢ ށް ިއންސާނީ ޙައް
ތާުމ ގާނދީ އުފްަނވެވަޑައިގަތީ މާަހ. ދްެއވަުމށަްޓކައި ވަރަށް ގަިނގަުނ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަާފއިވާ ބޭފުޅެެކވެ

  .އަހުަރގައެވެ 1869ިއްނޑިޔާގެ އަވަށެއް ކަމަށާްވ ޕޯބަންޓާގައި 

ުކރުަމން ދިޔަ ިއްނސާނިއްޔަތާގައި ތަޙައްމަލުިއްނޑިޔާގެ ރައްޔިތުން ިއނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމު
)ޮންނ ވައަަލްނސް( ،ރައްވައިުކާލްފ ޢަމަލަުތއް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެްނވުމްަށޓަކައި ބާރުގެ ބޭުނން ުނޚި
.ދެީއވެމަަސއްކަތްުކރެއްވި ބޭފުޅީަކ ގާނ ތިކަމުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމްަށޓަަކއި ަބއިމީހްުނ ިއނގިރޭސީންގެ އަޅުވެއެ

ނަވާނެތެަނއް ެނިތ އަވީގައި މިުޅްނދަީއށް ރެއިލް ދުަތރެއްގައި އިށީރިކާގައި ކަޅުމަީހކަށްވުުމން ގާނ އެފް  ސައުތު
ޤު ޯހަދކުރަން ޖެހިވަޑައިގަތުުމން ގާނ ދުަތރު ހޭ އެްދވުމްަށޓަަކއި ކޯޓަށްީދގެ ިކބަިއްނ ިނގުޅައިގެންދިޔަ ޙައް

ދީ ވެފައިވަނީ ުދނިޔޭގައި އެއްވްެސ ބާރްެއެނތިފައިްނ ގާނ މައްސަލަ ހުށަހުަޅއްވައި ހޯއެްދިވ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބު
ޤު ހޯދައިދެއްވުމްަށ މަސައްކަތްުކރެއްވި ބޭފުޅަކަށެެވ    .ތިިބ ކަޅު ަނސުްލގެ މުީހްނގެ ޙައް

20ސައުތު އެފްރިކާގައި ިދިރއުޅެމްުނ ިދަޔ ިއްނޑިޔާގެ ރައްޔިތުްނަނށް އެހީވެެދއްވުމްަށޓަަކއި 

އަހަރު ހަޭދކުރެއްވުމަށަްފުހ ިއްނޑިޔާއަށް ެއނބުރި ވަޑައިގަތަުމށްފަހު ިއނގިރޭސީންގެ އަތަްދށުން ިއްނޑިޔާ
ށް ޮންނ ވައަަލްނސް ގެ މާތްހަތިޔާރުގެ ބޭުންނުނޮކ. ސަލާމަތްކުރެއްވުމްަށ މަަސއްކަތްކުރައްވަާފއިވެއެވެ

  . ތްުނ ވީަނ ކާމިޔާބު ހޯއަްދާވފައެވެއަހަރުުދވަހު ކުރެއްވި މަަސއްކަ 20ލު ބޭުންނޮކްށގެން އުޞޫ

ވިމާަހތާުމ ގާނދީ އަވަހަާރ ވެފައިވަނީ މޯިހއްދެ
ލާއަހަރު ަފުހން ބަަޔކު ިދްނ ހަމަ  2ކާމިޔާބީގެ 
ދީ ުދނިޔެއަށް ދްައކުވައިދެއްވީ ަބިޑ ުނވަތަގާނ . އެއްގައެވެ
އްޔަތަކަށްުނން ުނޮކށެްވސް ވުަރގަަދ ޝަޚްޞިކަނޑި ބޭ

  .ވެވާިދެނކަމެވެ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3އަދަދު 

   ވްުނ 

(U ޓްރިޭނންގ  

އަދަދު ާއންމުކުރެއުްވ

  ސަރ ޓްރިޭނންގ

 (UNCATައންކެޓް 

ޤު  ގެ ެދވަނަ އ" ޙައް
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ނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން ޮއ

ކޮމިޝަނުގެ 

ކަތު ބައްދަލުވުން 

   މިއްޔާތު ރްަސ 
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ކޮ
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ތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަ

ރިެއނިންގ ހުޅުވުމުގެ ރަ
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ޤުތަކަށް ންސާނީ ޙައް
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3އަދަދު ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ    2009 މާްޗ

 

ބޯހިޔާވަހިކަމަީކ ިއންސާނުްނގެ ކަރާމާތްތިެރކަމާ 
ބޯހިޔާވަހިަކން ލިބުމީަކ ހަތަރު ާފުރ އަދި . ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ

ންަފސާނީ އަދި ޖިސްމީާނގޮތުން . ުފާރޅެއް ލިބުމެއްޫނނެވެ
ގްެނާވ ގޯތިގެދޮރެއް ުދޅަހޮެޔ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމްަށ އެކީަށ
ވާރޭޔާއި އަވިން . ލިބުމަީކ ވަަރށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ

ދަ ގުޅްުނ ބަދަހާިވަފމަތްވުުމގެ އިތުރްަށ އިޖްތާިމއީސަލާ
ިދވެހާިރއްޖޭގައި . ޖެހެއެވެތަަނކަށް ގޯތިގެދޮރު ވްާނ

އެކަީށގްެނާވ ގޯތިގޮެދރު ނިުލބި އެތައްބަޔަކު ތިބިތިބުން 
އަދި ެދމެހެއްޓެނެވި ހައްލެއް  ެވގެނަްދނީ މިކަމްަށ އަވަސް 

  . ބޭުންނާވ ކަމެވެ

  ޤާނޫނުގައި ހިޔާވަހިކަމަށް ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު 

ޤާފީ  ޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ސަ ޤުތައް އި ޙައް
ޤްވީާމ މުޢާހަދާ، ިއންޓަނޭޝަނަލް  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ބައިންަލއަ
ކޮވަެނންޓް ޮއްނ އެކޮޮނިމކް، ސޯޝަލް، ެއންޑް ކްަލޗްރަލް 

ކޮންމެ  އެކީަށގްެނާވ ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބުމީަކ، ރައިޓްްސ ގައި
ޤެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެރައް   .ޔިތަކަށް ލިިބގެންވާ ޙައް

 ގައި ވާ ގޮތުގައި )1( 11 މި މުޢާހާަދގެ މާއްދާ

މި މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރާ ހުރިހާ ދައުލަތަކްުނ ކޮންމެ ރައްޔިތަކާއި "
އެ ރައްޔިތެއްގެ ޢާއިލާއަށް އެކަށީގްެނާވ ެފންވަރެއްގައި ިދރިއުޅުމުގެ 
ޤު ލިބޭިދންޖެހޭކްަނ ޤަބޫލުކުރާ ހިނދު، އެކީަށގްެނވާ  ޙައް

ބުއިމާ، ައނަްނއާުނއި، ެފންވަރަކަށް އަދި މިންވަރަކަށް ކެއިން 
ޤީ ކުރަންޖެހޭ ކަން  ގޯތިގެދޮރާއި ިދރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އަބުަދެމ ތަރައް

ޤްވީާމ އެއްބާރުުލމުގެ މުހްިނމުކަން . ޤަބޫލު ކުރެއެވެ  ބައިނަލްއަ
ެދނެގަނެ، އެ ރޫޚުގައި އަދި އެއްވްެސ މަޖްބޫރުކަމްެއނެތި މި 

ޤުތައް މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރާ ހުރިހާ ދައުލަތުން، މި ޙައް 
ޤަތަކަށް ހެދުމަށް އެކަށޭނަ ފި ޤީ   "ޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެޭނއެވެ ަޙ

ޤު ހިމާޔަތް ކޮށްދަީފއިވާ  ގޯތިގެދުޮރގެ ހައް
ޤްވީާމ މުޢާހަދާތަކުގެ ތޭެރގައި،  އެހިެނހެން ބައިންަލ އަ
ކޮްނވެންޝަން ޮއްނ ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ޯފރމްސް 

ކޮންވެންޝަން ޮއްނ ދަ ، އޮފް ރޭޝަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން
އެލިމިނޭޝަން އޮފް ޑްިސކްރިމިނޭޝަން އެގިެއްނސްޓް ވިމެން، 
ކޮްނވެންޝަން ޮއްނ ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ދަ ޗައިލްޑް، 
ކޮްނވެންޝަން ޮއްނ ދަ ސަޕްރެޝަން ެއްނޑް ަޕނިޝްމަންޓް 

  .އޮފް ދަ ކްރައިމް އޮފް އަޕްތައިޑް ހިމެެނއެވެ

ކަކީވެސް މިބަޔާންކުރެވުުނ ހިުރހާ މުޢާހަދާތަ
އަދި މި . ިދެވހިރާއްޖެ ބައިވެރިވަެފއިވާ މުޢާހަދާތަކެވެ
ން އުފަުލްނޖެހޭ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން ދައުލުަތ 

ތެެރިއްނ އެކަީށގްެނާވ ގޯތިގެޮދރު ިދވެހި ޒިއްމާތަކުގެ 
ީމގެ . ލަތުގެ ވާޖިބެެކވެރައްޔިތްުނނަށް ޯފރުކޮށިްދނުމީަކ ދުައ

ޤުތަކާއި  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނޫ އިތުރްުނ އަސާސީގެ ޙައް
ވަަނ މާއާްދގައި ޭފާރމާއި  23މިިނވަންކަމާއެިބހޭ ާބބުގެ 

ކަށް ލިބްެނގްެނވާ ހިޔާވަހިކަމަކީ ކޮްނމެ ރައްޔިތަ
ޤެއްކަމަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ކުޅާަދނާކަން  ޙައް

ޤު ރައްޔިތްުނަނށް ހޯދޭނޭ ަމގު  ހިުރ މިންވަރަކަށް މި ޙައް
ނުމްަށ ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރްަނވާނެ ކަމަށް ތަނަވަސްކޮށިްދ
  . ބުނެފައިވެއެވެ

އެކަށީގްެނނުވާ ގޯތިގެދުޮރގައި ިދރިއުޅުމުން ިދމާވާ 
  މައްސަލަތައް 

ތަާފތު ބިަލތަާކއި އަދި ވަިހ މާއްދަާތކަށް ޮބަޑށް  
  ހުުޅވެާލވިފައިވުން 

  ެނވުާލުމގެ ނިޒާމްަށ ޖެހޭ ބިަލތައް ގިނަވްުނ  
ނިުލބުމުގެ ސަބަބުްނ ޑިޕްރަެޝން ފަދަ ' ްޕރައިެވސީ' 

ޖެހުން އަދި ންަފސާނީ ުދޅަހެޔަކަމަށް ބިަލތައް 
  ބުރޫއެރުން 

  ެދމިަފިރްނގެ ެދމުެދގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ގަިނވްުނ  
ުކޑަކިުދްނަނށް ެފނަްންނ އެކަީށގެްނނުވާ ބައެއް  

  މަންޒަރުތައް ެފނުން 
  ގަިނވްުނމްަސތާުވ ތަެކތި ބޭނުން ކުރާ މުީހން  
މާރާމީާރ އަދި ރޭވިގްެނ ކުރެވޭ ޖިނާއީ ޮބެޑތި ކުށްތައް  

  ގަިނވްުނ
ަދިރްނާނއި މަިއންބަފިައްނގެ ެދމުެދގައި އަރާރްުނ  

  ގަިނވްުނ
ޮތއްޖެހިފިައވާ ގެދޮރުތަކުގައި އުޅޭކިުދން ސްކުޫލގައި  

ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ެފްނވުަރ އަދި އަހާްލޤު 
  ިންސބުަތން ަދްށވްުނ 

ޤާނޫނީ ގޯތި ގެޮދުރ ުކއްޔައް ހިފުުމގައި ލިބޭިދްނޖެހޭ ) 1(
ގަަދކަމުން ެނރުެލްނ، ގާޯނ ކުުރމާިއ ( ޙިމާޔަތް ލިބުން

  )ބިރުދްެއކުްނ ަފަދ ކަްނަކމުްނ ހިޔާޔަތް ކުރެވްުނ

އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަާކއި ތަެކއްޗާއި ޢުމްރާނީ ) 2(
  ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރުން 

ގެޮދުރގެ (ގޯތިގެދޮރު ލުިބން  އަތޯްފާރ އަގެއްގައި ) 3(

ބުރޫ ާނާރ ކިުލ ވްާނ ޖެހެނީ ައސާސީ އެހެން ބޭުންނަތކަށް 
  )މްިނވެަރއްގެ ކުއްޔަކަށެެވ 

 އެކަށީގްެނާވ މާޙައުލެއް  ިދރިއުޅެން މުީހން ) 4(
ޖާގައިގެ ގޮތުން އެކަށަޭނ، އަމާން، (ކަމަށުްވން 

ސިއްހަތައް ރައްކާތެރި، އަދި އެހެހްިނވްެސ މަަހއުލާއި 
  )ގުޅޭ ކަްނތައް އެކީަށގެްނުވން

ލޭިބނެ  ހުރިހާ ަފރުުދނަްންށ  ަފސޭހައިން ގޯތިގެދޮރު ) 5(
  ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައިވްުނ 

ވަޒީާފގެ (  އެކަށީގްެނާވ ސަރަޙައްދަކަށް ވްުނ ) 6(

ުފުރސަތު، ސިއީްޚ ޚިުދމަތް، ތައީުލުމ އަދި އެހެހެިހްނ 
އިޖްތާިމޢީ ިޚދުމަތްތަްއ ގެ ކައިރްިނ ހްުނަނ ރުަށން ުނަވތަ 

  )ކާރިން ލުިބން 

ޤާފީ ޮގތުން މުީހްނަނށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ) 7( ޮގތަކަށް ސަ
 .ގެޮދުރގެ ކަްނތައްތައް ހަަމޖެހިފިައ ހުުރން

  ރާއްޖޭގެ ގޯތި ގެދޮރުގެ ހާލަތު 

ިދވެހާިރއްޖޭގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުްނަނށް  
އެކަށަޭނ ގޯތިގެދޮރު ޯހުދމްަށ ލިބިދޭ ުފުރސަތުތައް ވަރަށް 

ޢާއިލާ ިދިރއުޅެމުނަްދީނ  12000ރާއްޖޭގެ  . މެަދވެ
ރާއްޖޭގައި ަމގުމަތީގައި . އެކަީށގްެނާވ ގޯތިގެދޮރު ެނތިއެވެ

އާއިލަާތއް އުޅެން ިދާމުނަވނީ  މިފަދަ ޢާއިލަާތއް އެހެްނ 
ޢާއިލަާތކާ އެކެުވގެން ޮތއްޖެހިފިައވާ ޙަާލތުގައި ުނަވތަ ަވގުތީ 

މޭާލގެ އާބީާދގެ . ހިޔާތަުކގައި ިދރިއުޅެމްުނ ގެންދީާތއެވެ
އުޅެނީ އެކީަށގެްނުނާވ ވަަރށް  85%ިންސބުަތން 

ތިގެޮދުރގެ އަދި މޭާލގެ ޯގ. ޮތއްޖެހިފިައވާ ގެދޮރުތަކުގައެވެ
  .ޮބޑެުވގެން ގޮސްފެައވެ ކިުލވީަނ ިއްނތާިހ ަދރަޖައަކަށް

ވާ ގޯތިގެދޮރު ލިބިިދނުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް އެކަށީގްެނ 
  :ކަންތައްތައް 

އަސާސީ އަދި ޒަރޫރީ ބޭންުނތަކާއި އަދި ވަޒާީފގެ  
ރަށްރަށުގައި ލިބެން  ޮބޑެތި ުފުރސަތު އާބާދީ ބޮޑު 

  ހުރުން 
މާލެ އަދި އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރުަށގައި ސޯޝަލް  

 ހައުސިންގ ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މްަޝރޫޢުތައް ުފާޅކުރުން 
އަމިއްލަ ކުނުްފނިތަކުން ސޯޝަލް ހައުސިންގ  

  ޢިމާރާތް ކުރެވޭފަދަ ވެށްޓެއް ތަޢާރަފު ކުރުން 
ގޯތިގެދުޮރގައި ހުނަްނންޖެހޭ ެފންވަރު ކަނޑައަޅައި  

  ތަނީްފޒުކުރުން 
ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭ އިދާރާތައް ޑީސެންޓްރަލައިޒް  

  ކުރުުމގެ އާއްމު ސިޔާސަތު ހަރަުދނާ ކުރުން 
އި ބެހޭޮގތުން ސަރުކާރުން ގޯތިގެދުޮރގެ ކުއްޔާ  

  ގްެނގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު އިތުރަށް ބަަލއި ެދެނގަތުން 
ހިުރހާ ރެަށއްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތްުނނަށްވެސް  

ހިޔާވަހިކަމަށް ބޭންުނވާ ފައިސާގެ ުފރުސަތު 
  ހަޯދއިދުިންނ 

ޤަވާއިދުގައިވާ ޮގތުން ހިުރހާ ެއންމަެނށެްވސް   ޤާނާޫނއި 
ޤާމެދު ާޢ ންމުން ލިބެންޖެހޭ ގެދުޮރގެ ޙައް

  ހޭލްުނތެރިކުރްުނ

 

  އެކަށީގްެނވާ ގޯތި ގެދޮރަކީ ޮކބާ؟

ޤްތިސާދީ، .ދ.ވަަނ އަހަރު އ1991   ގެ އި
ޤުތާަކބެހޭ ކޮމިޓީއިން ތަޞީްދޤު  ޤާފީ ޙައް އިޖްތާިމޢީ އަދި ސަ

ަނންބަރުގައި އެކީަށގްެނާވ  ވަަނ4ކުރި ޖެނެރްަލ ކޮމެންޓްގެ 
  :އެއީ. ކަމެއް ވެއެވެ 7ގެދުޮރގައި ހުނަްންނވާ މިުހއްމު ގޯތި

ޤު    އެކަށީގްެނވާ ގޯތި ގެދޮރު ލިބިގަތުުމގެ ިއންސާނީ ޙައް



 
 

ޤުތަކުގެ ތެެރިއްނ   .....އަޅުގަނޑުމެަންށ ލިބިފިައާވ ޙައް

ޤުތައް ޤްތިޞާދީ ައިދ އިޖްތާިމީޢ ޙަްއ   އި

ޤުަތކެއް    ޤުތަކަކީ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައް ައނަްނނިވި ަޙއް
ކަމަށް މި ޤާނުޫނައސާސީން ކަނޑައަޅާ ހިނދު، ދުައލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، 

ޤުތައް ރައްޔިތުްނނަށް ހޯދޭނެ ަމގު ކުޅާަދނަކަްނ ހިުރ  މިންވަރަކުްނ އެ ޙައް
  .ތަނަވްަސކޮށިްދނުމްަށ ދުައލަތުން މަސައްކަތް ކުރްާނވެާނެއވެ

  .ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ސާފު ެފން ުފޭދ މިންވަރަކަށް ލިބުން) ހ(

  . ޭފާރމާއީ ހިޔާވަހިކަްނ ލިބުން) ށ(

  . ރަނގަޅު ެފންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުން) ނ(

  . ިދރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ލިބުން) ރ(

ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޠަބީޢީ މުއްސަނދަިކމާއި، ދަތުރުފަތުުރ ކުރުުމގެ ) ބ(
ވީަސލަތްތަކާއި، ދުައލަތުގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، ހިުރހައި ބާވަތެއްގެ 

  .ގެ ުފރުޞަތު ލިބުންމުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ހަަމހަމަކަމާއެކު ބޭންުނކުރުުމ

މީހުން ިދރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ެއރަށާަކ އެކީަށގްެނާވ ) ޅ( 
  .މިންވަރުގެ ަނރަުދމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފިައ އޮތުން

ޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ ާބބުގެ (  ޤޫާނނީ އަމުރުތަކަށް  )ވަނަ މާއްދާ 23ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައް ޤު ޣައިރު   ތާަބުނވުުމގެ ޙައް

ޤޫާނަނުކން ބާރުލިބިގްެނ މުެނވީ ދައުލުަތގެ އެއްވްެސ މަުވއްޒަފަކު، 
އަދި ޣައިރު ޤޫާނީނ އެއްވެސް . އެއްވްެސ މަީހކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެެނއް ުނވެާނެއވެ

ޤު ކޮންމެ މަީހކަށްމެ ލިިބގްެނވެއެވެ  . އަމުރަަކށް ތަބުާނވުުމގެ ޙައް

ޤުތަކާ(  )ވަނަ މާއްދާ  64އި މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ ާބބުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3އަދަދު ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ    2009 މާްޗ

ހިއުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުޫނގެ 
ގައި ކޮމިޝަނުގެ ) ހ(ވަަނ މާއާްދގެ  30

މްަސއޫލިއްޔަތުތައް ުފރިހަަމއަށް އަދާކުރުމްަށ ބޭުންނވާ 
ފިައސާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވްެސ ރައްޔިތްުނގެ މަޖީިލުހްނ 
، ާފސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ަދުށން ދައުލުަތގެ މިާލއްޔާިއްނ

އެހެން . ކޮމިޝަނަށް ދުޫކރްަނ ވެާނ ކަމަށް ބުެނފިައވެއެވެ
މި ަފަހކަށް އައިސް ކޮމިޝަނުގެ  ަނަމވްެސ

މްަސޢޫލިއްޔަތުތައް ުފރިހަަމއަށް އަދާކުރުމްަށ ބޭުންނވާ 
. ފިައސާގެ ދިަތކަްނ ައްނަނީނ ވަަރށް ޮބޑަށް ޯފރަމްުނެނެވ

އަދި ދައުލުަތގެ މާިލއްޔަތާ ބެހޭ ޤޫާނަންށ ޢަމަލު ކުރަން 
ެފށުމާިއ ގުޅިގްެނ ކޮމިޝަނަށް މިިނވްަނ ކަމާއެކު 

ާލތްތައް ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ލިިބފައި ފިައސާގެ މުއާމަ
ުނާވކަމީ ކޮމިޝަން ހްިނގުމުގައި ވަަރށް ޮބެޑތި ދިަތތަކާ 

 ކުރިމަތާިލްނ ޖެހިފިައވާކަމެއްކަްނ ހިތާމަޔާއެކު ފުައޅު 

މި ދިަތތަކާހެުރ ކަނޑަ އެޅިފިައ ޮއންނަ . ރަން ޖެހެއެވެކު
މުއްދުަތގެ ތޭެރގައި ބްިލތަަކށް ފިައސާ ނެުދއްކުުމްނ 
ޚިދުމަތް ިދުނމްަށ ބައެއް ަފާރތްތަކުްނ ިއްނކާރު ކުރާކަމީ 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހްިނގުމަށް ިދާމވެފައިވާ ވަަރށް ޮބޑު 

ޤޫާނނު ( އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުޫނގައި. ގޮންޖެހުމެެކވެ
ޮކމިޝަނަށް ދުޫކރާ  ދައުލުަތން) 2006/  6: ަންނބަރު

ުކރުުމގެ ުފރިހަަމ އިޚްތިޔާރާ ބާރު  ބަޖެޓް ޚަރަދު
ކޮމިޝަނަށް ލިިބީދފައިވާ އިރު އެކަމްަށ ހަުރސް 
ޭނޭޅެނގޮތްަށ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުން ޢަމަލުުކރީުމ 

ޤޫާނނު ާލޒިމު ކުރާކަމެކެވެ   . އެފަރާތް ތަަކށް 

ވަަނ  2009ހްިނގުމަށަްޓކައި  ކޮމިޝަން
އަހަރްަށ ބޭންުނާވ ބަޖެޓް ލިބުުމގައި ޮބެޑިތ ދިަތތަކާ 

  ކުރިމަތާިލްނ ޖެހުުމގެ ސަބަބުްނ ސަރުކާރުގެ ެއންމެ 

އިސްވިެރްނނާއި ބައްދުަލކޮށް މްަޝވާަރ ކުރެވިފައިވާކަްނ 
 އެހެްނކަމްުނ. މިުފރަުޞތުގައި ާފަހަގުކރަންޖެހެއެވެ

ކޮމިޝަނަށް ޤޫާނީނގޮތްުނ ާލޒިމް ކުރާ މްަސއޫލިއްޔަތުތައް 
ުފރިހަަމއަށް އަދާ ކުރުމާަށއި ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމްަތ 
ހޯއަްދަވން ވަޑައިގްަނަނވާ ަފާރތްތަކަށް ކޮމިޝަނުްނ 
ޭދންޖެހޭ ޚިުދމަތް ެއންމެ ުފރިހަަމގޮތުގައި ިދނުމްަށ ވީަނ 

 އްމުީދ ކުރަނީ ކޮމިޝަނުން އު.  ހަުރސް އެޅިފައެވެ
ރުމްަށޓަަކއި މާިހރު ކޮމިޝަނުން މިަކން ހައްލު ކު

ކުރަމުންދާ މަަސއްކަތުގައި އަވަސް ުފރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި 
މިކަމްަށ އަލަިމގެއްފެނި ކޮމިޝަނުގެ މްަސއޫލިއްޔަތުތައް 
ުފރިހަަމއަށް އަދާކުރުމްަށ ބޭުންނާވ ފައިސާ ދައުލުަތެގ 

  .  މިާލއްޔާިއްނ ލިިބގެނާްދެނ ކަމުގައެވެ

 

 މިހާރު ިދމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުން 

ޤު    މަަސއްކަތްުކރުުމެގ ޙައް

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެ މަީހކު އިޙްތިޔާރުުކރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުުމގެ ުނވަތަ ) ހ(
ޤު ލިިބގެންވެއެވެ   . މަަސއްކަތެއް ކުރުުމގެ ޙައް

ހަމަހަަމަކމާއެކު މުޢާމާަލތުުކރޭެވ، ރައްކާތެރި މަާޙއުލެއްގައި މަސައްކަތްުކރުމާއި، ) ށ(
މާއި، ކުރާ މަަސއްކަތް އެއް ކުރާ މަަސއްކަތާ އެކަީށގްެނާވ އުޖޫރައެއް ލުިބ

މްިނގަނޑަުކން ވަޒަްނުކރިެވ އެއް ިނސްބަަތކުްނ ހަމަހަަމކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް 
ޤު ކޮންމެ މަީހކަށްމެ ލިިބގްެނވެއެވެ   . ހަަމއަކުން ވަޒީާފގެ ކުރިއެރުން ލިބުުމގެ ޙައް

ަވގުތު  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މަީހކަށްމެ، މަަސއްކަތްުކރާންޖެހޭ) ނ(
ޤު  ކަނޑައެޅިފައިވުމާއި، އަރާމުުކރާުމއި މުނޫިފިހފުިލވަުމށް ަވގުތު ލިބުުމގެ ޙައް

އޭގެތޭެރގައި ވަިކ މުއްދަަތކަށް މާުސރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުުމގެ . ލިިބގްެނވެއެވެ
ޤުވެސް ހެިމެނއެވެ    . ޙައް

ޤު ކޮންމެ މަީހަކށްމެ އަރާމުުކރާުމއި މުނޫިފިހފުިލވަުމށް ަވގުތު ހަޭދކު) ރ( ރުުމގެ ޙައް
ޤު ލިބިިދނުމަށްޓަަކއި، . ލިިބގްެނވެއެވެ ވަޒީފެާއއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މަީހކަށްމެ މި ޙައް

އިަދ . މަަސއްކަތްުކރާންޖެހޭ ެއންމެ ގަިނ ަވގުތެއް ކަނޑައަޅައިފިައ ޮއްނަންނވާނެއެވެ
  .އުޖޫރައާއެކު ލޭިބ ޗުއްޓީ ކަނޑައެޅަިފއި ޮއްނަންނވާނެއެވެ

 )ވަނަ މާއްދާ  37ޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ ާބބުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައް(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3އަދަދު ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ިނއުސްލެޓަރ    2009 މާްޗ

 

މުޖުތަަމޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ާއްނމުންގެ 

ރައްކާތެރިކަން ެދެމހެއްޓުމަކީ މިކޮމިޝުަނން 

ވަރަށް ޙާއްސަ އަހްަނމިއްޔަތެއް ީދގެން 

ކޮޝުަންނ އަބުަދވެސް ވަކި . ބަލަމްުނދާ ކަމެކެވެ

ަޤކަށްވުރެ ޮބުޑ އިސްކަމެއް  ަފުރދެއްގެ ހައް

ެދމުން އައިސްވަނީ މުޖުތަަމޢުގަިއ ދާއިމީ 

މެްވފިައ އޮތުމާއި އަމަން އަމްާނކަން ސުލްހަ ޤާއި

ަފހަކަށް އައިސް . ެދެމހެއްޓުމަށް ބާރު އެޅުމަށެވެ

މުޖުތަަމޢުގައި ކުްށކުރުން މަދުކުރުމްަށ އަޅަންޖެޭހ 

ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުްނ 

އެޅުމަށާއި ޙުކްުނަތންފީޛު ކުރުމްަށ މޮިކމިޝުަނން 

ުމ މަސައްކަތްތަކެއް ބާރުއަޅުުމގެ ޮގުތން މުހްިނ 

  . މިދިޔަ އަހަރްުނ ެފށިގްެނ މިދަނީ ކުރަމުނެްނެވ

މުޖުތަަމޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރެުވ    

ާޢްނމު ރައްޔިތްުނގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަްނ 

އުފެެދމުން ދީާތ ކޮމިޝަންގެ ަފރާތްުނ ކަމާބެހޭ 

 23ަފރާތްތަކާއެކު މަޝްވާަރ ބައްަދލުވުމެއް 

. ހު ބޭއްވުނެވެުދަވ  2008ޑިސެމްބަރ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ  މިބައްދުަލުވުމގައި ރައީސުލް

ޤުތަކުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ިއންސާނީ ޙައް

ސަފީރާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި

ހްޯމ އެފެއަރޒާއި، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް 

ފީހާއި، ސަރވިސްއާއި، އެޓަރީނ ޖެނެރަލްގެ ޮއ

  ްޕޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި،

މިރިޕޯޓުގައި މިކްަނކްަނ . ަފރާތްތަކަށް ހަުށހުެޅމެެވ

ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހަޭކމްަށ ކޮމިޝަނަށް ެފނަްނ 

މިހާރު މިދިރާސާ . ކަންތައްތައް ސަުރކާރަށް ހަުށހެޅުމެެވ

ިނިމ ރިޕޯޓް އެކަަލވުާލމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަްށ 

  . އަެބދެއެވެ

ނު ކުށްކުރުން ގިނަވުމާއި މާާރމާރީއާއި ޫތ  

ހަތިޔާރުަފަދ ތަކެތިބުޭންނކޮށްގްެނ ާއްނމުންގެ ުފރަާނައްށ 

ގެއުްލންވާފަދަ އަމަލުކުރްުނ މުޖުތަަމޢުގައި ާއްނމެުވ 

ލާއްިނސާނީ ޖަރީމާތައް ގަިނ ވުަމންދާކަމީ މޮިކމިޝުަންނ 

ސަރުކާރުގެ އިދާރަަތްއ . ވަރަށް ޮބޑަށް ކަްނޮބޑުވަާކމެކެވެ

ސައްކަތްކުރުމަކީ ގުޅިގްެނ މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަ

އަދި މީިއ . މިކޮޝަނުން ވަރަށް ތަރުޙީބުދޭ ކަމެކެވެ

ހިއުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން ޤަޫބލުކާުރގޮތުގަިއ 

ުޤގައި މަިވޤުތު ކުރަން  މިއާިދރާތަކަށް ރައްޔިތްުނގެ ޙައް

ރާއްޭޖގައި ކުށްކުރުން . މަޖްބޫރުވެފައިވާކަމެކެވެ

ޤުތަކަްށ މަދުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ިއ ންސާނީޙައް

ޙުުރމަތްތިެރކޮށްހިތުމާއިއެކު އެއްވްެސ ަފރާތެއްގެ ިއްނާސނީ 

ގޮތަކަށް ކަމާބެހޭ  ާވފަަދ ުނ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް ގެއުްލްނ

ހުރިހާ ަފރާތްތަކެއްގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމީަކ މިކޮމިޝްަނގެ 

ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި، . ވަރަށް ޮބުޑ އިލްތިމާސެކެވެ

ފް ޤާއިމްކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ދާއިރާިއން އަދުލު ިއންސާ

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިއުމްަނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންެގ 

ުފިރހަަމ އެއްބާރުުލްނ ކުރިއެކޭ އެއްަފަދިއްނ 

  .  ލެިބމުނާްދނެއެވެ

   

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ެޕިނޓެންޝަރީ ެއްނޑް 

ޖިނާއީ ، އާއި ހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްީރ

ޭނަޝންަލ ާނޮކޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ ކޯޓާއި، 

މިބައްދުަލުވމީަކ ިއންސާނީ . އެވެ ބައިވިެރވި ިއްނ 

ޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގްަނ މެދުވެރިވާ  ޙައް

ސަބަބުތައް ހޯދައި އެކްަނކަން ހުއްޓުވުމްަށ 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކމެުދ މަޝްވަރާކުރުމްަށ 

މިފަދަ  އަދި  .ބޭއްވުުނ ބައްަދލުވުމެއް ކަމުގައެވެ

މަޝްވާަރ ބައްދަލުވުމެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި 

ވަަނ ުދަވހު 22ޖެނުއަރީ  2008އެކުވްެސ 

  . މިކޮޝަނުން އިސަްނގައިގެން ބޭއްވެުނވެ

މުޖުތަަމޢުގައި ުކށްކުރުން   

އިތުރެުވ ރައްޔިުތްނގެ ހިތްތަކުގަިއ ބިރުވެރިކަްނ 

ޤުތަްއ  އުފެދި އެތައް ބައެއްގެ ިއންސާީނ ޙައް

ގެއްިލގެން ދާކުަމގެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް 

ލެިބމްުނ ދުިއމާ ގުޅިގްެނ، މިކަން ިދމާވާ ސަބަބު 

ހޯދައި ޖިނާއީ ޢަދުުލގެ ނިޒާމު ހަރަުދާނ ކުރުމަށް 

ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެދނެގަތުުމގެ ގޮތުްނ ކު

  . ކޮމިޝަނުން ވަނީ ިދރާސާއެއް ހަދާފައެވެ

މިސަރވޭގެ ބޭުނމަކީ   

މުޖުތަަމޢުގައި ކުްށކުރުން އިތުރެުވ ރައްޔިތްުނގެ 

ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަްނ އުފެދި ިއންސާނިއްޔަާތ 

ޚާިލފު ޢަމަލުތައް އެއުްދަވހްުނ ައނެއް ުދަވހްަށ 

 ދީާތ އެކަުމގެ ސަބަބުތައް ހާޯދ ގިނަވަމުން 

   ރޯިޕޓެްއ ަސރުކާރުގެ ަކމާެބހޭ ކަމާގުޅޭ

މައްސަލަ  1484ވަނަ އަހަރު މާރާމާރީގެ  2008 

 ! މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ 

 މާރާމާރީގެ މީހުން  840ވަނަ އަހަރު   2008 

  !ކޮށްފައިވޭ  ހައްޔަރު މައްސަލަތަކުގައި 

މައްސަލަ    3902 ވަނަ އަހަރު ވައްކަމުގެ  2008 

  !މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ 

މީހުން ވައްކަމުގެ  860ވަނަ އަހަރު  2008 

 !މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ 

Source:  www.police.gov.mv 

  މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ާއންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ެދމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތު 
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