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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

 ފިހުރިސ ތު 
 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ރައީސ ގެ ބަސ   .1

 3 ------------------------------------------------------------------------------------------- ކޮމިޝަނުގެ ތަޢާރަފު  .2
 4 -------------------------------------------------------------------------------------------- އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  .3

 4 -------------------------------------------------------------------- )ެއސ .ާއރު.އޯ( އޮފީސ  ރީަޖނަލ  ސަަދރނ  3.1
 4 ----------------------------------------------------------------------- )ކެޑ ( ޑިަޕރޓ މަނ ޓ  އެފެއާޒ  ކޯޕަރޭޓ  3.2
 4 ----------------------------------------------------------------------------------- )ސީ.ބީ( ިބއުރޯ ކޮމިޝަނ  3.3
 5 ---------------------------------------------------------------------------- )އޭ.ޑީ( ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  އެޑ ވޮކަސީ 3.4
 5 ---------------------------------------------------- )އާރު.އެމ .ޑީ( ޑިޕަރޓ ަމނ ޓ  ޮމނިޓަރިނ ގ އެނ ޑ  ރިަސރޗ  3.5
 5 ------------------------------------------------------------------- )އައި.ޑީ( ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  އިނ ވެސ ިޓގޭޝަނ  3.6
 5 -------------------------------------------------------------- )އެލ .ޕީ.ޑީ( ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  ޕޮލިސީ އެނ ޑ  ލީގަލ  3.7
 6 -------------------------------------------------------------- )އެނ .ޕީ.އެމ ( މެކޭިނޒަމ  ޕ ރިެވނ ޓިވ  ނޭޝަނަލ  3.8

 7 ------------------------------------------------- ސައ ކަތ ތައ  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މުހިއ މު މަ 2018 4.

 7 --------------------------------------------------------- ހަރުަދނާކުރުނ   ނިާޒމު ޤާނޫނީ ޙައ ޤުތަާކގުޅޭ އިނ ާސނީ 4.1
 7 -------------------------------------------------------------------------------- ލަފާދިުނނ   ޤާނޫނީ 4.1.1
 10 ------------------------------------------------------------- ބިލުތައ   ހުށަެހޅި ކޮމެނ ޓު ކޮމިޝަނުނ  4.1.2

 10 ------------------------------------------------- ބ ރީފ ތައ   ލީގަލ   / ިރވިއު ލީގަލ  ތައ ޔާރުުކރަމުނ ދާ 4.1.3
 10 ------------------------------------------------ މަސައ ކަތ   ފޯރުކޮށ ދިނުުމގެ  ހިލޭ އެީހތެރިކަނ  ޤާނޫނީ 4.1.4

 10 ------------------------------- ހުށަހެޅުނ   ކޯޓަށ  ޝަރުޢީ ުގޅިެގނ  މައ ސަލައަކާ ބަަލމުނ ދާ ކޮމިޝަނުނ  4.1.5

 11 ---------------------------------------------------- ަމސައ ކަތ   އުޞޫލުތަުކގެ އެކުަލވާލާ ކޮމިޝަނުނ  4.1.6
 12 ---------------------------------------------------- ަމސައ ކަތ   ަޤވާޢިދުތަުކގެ އެކުަލވާލާ ކޮމިޝަނުނ  4.1.7

 12 ----------------- ސިާޔސަތުތައ   ހުށަހަޅާަފއިވާ ހުށަހެޅުނ ަތއ  އިާދރާަތކަށ  ކަމާބެހޭ ދަޢުލަުތގެ ދިާރސާކޮށ ، 4.1.8
 13 ------------------------------------------------------------------ އުޞޫލުަތއ   އެކުލަވާެލވުނު އަލަށ  4.1.9

 13 ------------------------------ ކަުރދާސ   މަޢުލޫމާތު ތައ ޔާރުކޮށ ފަިއވާ ުގޅިެގނ  ޙާލަތާ ނުރައ ކަުލގެ ކުއ ލި 4.1.10
 14 ----------------------------------------------------------- ބައ ދަލުުވނ ތައ   މުިހއ މު ބަިއވެިރވެަފއިވާ 4.1.11

 14 ---------------------------------------------------------- ބެލުނ   މައ ސަަލތައ  ުގޅުނ ުހރި ޙައ ޤުތަކާ އިނ ާސނީ 4.2
 14 --------------------------------------------------------- ތަފާސ ިހސާބު  ަމއ ސަލަތަުކގެ ހުށަހަޅާަފއިވާ 4.2.1
 15 ------------------------------------------- ޢަދަދު  މައ ސަލަިއގެ ނިނ މާފަިއވާ ބަލައި އަހަރު ވަނ2018ަ 4.2.2

 16 ---------------------------------------------------------- ތަފ ީޞލު ނިނ މާފަިއާވގޮތުގެ މައ ސަލަތައ  4.2.3
 16 --- ތަފ ޞީލު  މައ ސަލަތަކުގެ ނުނިިމވާ ތެރެިއނ  މައ ސަލަތަުކގެ ބަލަުމނ ދާ ކޮމިަޝނުނ  އަހަރު ވަނަ 2018 4.2.4

 17 -- މައ ސަލަތައ   ގުޅުނ ުހރި ފަާރތ ތަކާ  މަޙ ރޫުމވެަފއިވާ ަޙއ ޤުނ  ދިރިުހުރމުގެ ،ަތޙުީޤޤުކޮށ ފަިއވާ ކޮމިޝަނުނ  4.2.5

 18 ------------------------------------------------------------ 1424 ނަނ ބަރު ގުޅޭ ހިލޭ ކޮމިޝަުނގެ 4.2.6
 18 -------------------------------------------------------- ޒިޔާރަތ ތައ   ކޮށ ފަިއވާ ަމރުހަލާަގއި ތަޙުީޤޤު 4.2.7

 19 --------------------------- މަަސއ ކަތ ަތއ   މުހިއ މު ަބެއއ  ކޮށ ފައިވާ ކޮިމޝަނުނ  ގުިޅގެނ  މައ ސަލަތަކާ 4.2.8
 23 ------------------------------------------------------------------------- ސެކ ޝަނ   ޓޯޗަރ އެނ ޓި 4.2.9

 24 -------------- ިޑސެބިލިޓީސ   ވިތ  ޗިލ ޑ ރަނ  ޮފރ އެޑިއުކޭޝަނ  ޓު އެކ ެސސ  ޮއނ  އިނ ުކއަރީ ނޭޝަނަލ  4.2.10
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

 24 --------------------------------------- އާނ މުކުރުނ   ތަާފސ ހިާސބު މައ ސަލަތަކުގެ ހުށަަހޅާ ކޮމިޝަނަށ  4.2.11

 24 --------------- ަބއ ދަލުވުނ ަތއ   މުިހއ މު ޭބއ ވުނު ގުިޅގެނ  މައ ސަލަތަކާ ހުށަަހޅާފަިއވާ އަހަރު ވަނަ 2018 4.2.12

 26 ------------------- ހިސާބު  ތަފާސ  މައ ސަލަތަުކގެ ހުށަހަޅާފަިއވާ އޮފީހަށ   ީރޖަނަލ  ސަަދރނ  ކޮމިޝަުނގެ 4.2.13
 28 -------------------------------------------------------- ޒިާޔރަތ ތައ   ކޮށ ފަިއވާ ަމރުޙަާލގައި ތަޙުީޤޤު 4.2.14

 28 ---------------------------------------------------------------------------------- ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.2.15
 30 ----------------------------------------------- ޤާިއމުކުރުނ   ސަޤާފަތެއ  ިއޙ ިތރާމުކުުރުމގެ  ޙައ ޤުތަކަށ  އިނ ާސނީ 4.3

 31 ------------------------------------------ހިެމނުނ   ޙައ ުޤތައ  ިއނ ސާނީ  ޮއނިަގނުޑގައި ތަޢުލީމުގެ މަތީ 4.3.1

 މަޢުލޫމާތު ަޙއ ޤުތަުކގެ އިނ ސާނީ ތެޭރަގއި އޮިރއެނ ޓޭަޝނ ތަކުގެ ާބއ ވާ ދަިރވަުރނ ނަށ  ސެކަނ ަޑރީގެ ހަޔަރ 4.3.2

 32 ----------------------------------------------------------------------------------------- ދިނުނ  

 34 -------------------------------------------------------- ހަުރދަނާުކރުނ   ކ ލަބ ަތއ  ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  4.3.3
 ކޯހެއ  އޮނ ލައިނ  ޭބިސކ  ަޙއ ޤުތަުކގެ އިނ ސާނީ ައމާޒުކޮށ ގެނ  މުަވއ ޒަފުނ ނަށ  ާސރިވސ ގެ ސިވިލ  4.3.4

 35 ----------------------------------------------------------------------------------- ތައ ޔާރުުކރުނ  
 35 ------------------------------------------------------- ފޯރަމ   ނެޓ ަވރކ  އެނ ީޖއޯ ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  4.3.5

 ހޭލުނ ތެރިކުުރމަށ ޓަކައި މަަސއ ކަތ ތަކަށ  ކޮިމޝަުނގެ ޙައ ޤުތަކަށާއި އަާސސީ މަަސއ ކަތ ތެިރނ ގެ ބިޭދސީ 4.3.6

 37 --------------------------------------------------------------------- ފޯރުކޮށ ިދނުނ   ކާޑު މަޢުލޫމާތު
 ކުރިއަށ ގެނ ދެުވނު ހޭލުނ ެތރިކުރުަމށ  އާނ މުނ  ަޙއ ޤަށ  ވޯޓުލުމުގެ އަމާޒުކޮށ  އަށ  2018 އިނ ތިާޚބު ރިޔާސީ 4.3.7

 38 ---------------------------------------------------------------------------------------- ޙަރަކާތ  
 40 --------------------------------------- ިހމެނުނ   ަޙއ ޤު ިއނ ސާނީ ެތރޭަގއި ސިަލބަހުގެ ބެޖ  ސ ކައުޓ ގެ 4.3.8

 40 -- ނަަގއިިދނުނ   ސެޝަނ  ޙައ ޤުތަުކގެ  އިނ ާސނީ ޕ ރޮގ ރާމ ތަުކަގއި ތަމ ީރނ ކުރުުމގެ ލީޑަރުނ ގެ ގަރލ ގަިއޑ  4.3.9
 40 ------------------------------------------------------ ޕ ޮރގ ާރމ   އެމ ބެސެަޑރސ  ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  4.3.10

 ެއއ ކޮށ  މަޢުލޫމާތު ބޭނުނ ވާ ސެނ ަޓރއަށ  ިރސޯސ  ޮއނ ލައިނ  ޤާިއމުކުރާ ވެބ ަސއިޓ ަގއި ކޮމިޝަުނގެ 4.3.11

 41 ------------------------------------------------------------------------------------ ޙިއ ސާކުރުނ  

 41 --------------------------------------------------------------------- 2018 ކެމ ޕޭނ  ވާނެ ސ ކޫލ  4.3.12

 42 -------------------------------------------- ތައ ޔާރުކުރުނ   ކޮނ ޓެނ ޓ  ކޯހުގެ އޮނ ލަިއނ  ޓޯޗަރ އެނ ޓި 4.3.13
 43 ------------------------------------------------------ ތަމ ރީުނކުރުނ   ުގޭޅގޮތުނ  ޙައ ޤުތަކާ އިނ ާސނީ 4.3.14

 43 ---------------------------- ތަފ ޞީލު  ޕ ޮރގ ރާމ ތަުކގެ ތަމ ރީނު ގެނ ދެުވނު ކުިރއަށ  އަހަރު ވަނަ 2018 4.3.15
 47 ------------------------------------------- ަބިއވެިރވުނ   ަޙރަކާތ ަތކުގައި ާބއ ވާ ަފރާތ ތަކުނ  އެހެނިހެނ  4.3.16

 49 ---------------------------------------------ުދަވސ ތައ   ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ުގިޅގެނ  ޙައ ޤުތަކާ އިނ ާސނީ 4.3.17
 50 --------------------------------------------------------------------- ދެަނގަތުނ   ޙާލަތު ޙައ ޤުތަުކގެ އިނ ާސނީ 4.4

 50 ------------------------------------------------- ަތއ ޔާރުުކރުނ   ރިޕޯޓ  ގުިޅގެނ  ޤާނޫނާ ޓޯޗަރ އެނ ޓި 4.4.1

 50 ---------------------------------------------- އެކުލަވާލުނ   ޕޯޓަލ  ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  މޯލ ޑިވ ސ  1.2 4.4.2
 50 ------------------------------------ ކޮމެނ ޓ ކުރުނ   ޕ ލޭނ އަށ  އެކ ޝ ނ   ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  ނޭޝަނަލ  4.4.3

 ހުށަެހޅުނ ަތއ  ނިޒާމީ ހުށަަހޅާަފއިވާ ދަޢުލަތަށ  ަމއ ސަލަތަުކގައި ބޮެޑތި ަތޙުީޤޤުކޮށ ފަިއވާ ކޮމިޝަނުނ  4.4.4

 51 --------------------------------------------------------------- ދެނެަގތުނ   މިނ ވަރު ތަނ ފީުޛވެފަިއވާ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

 ދެކޮޅު ދިުނމާއި އަަދބު ހިނ ގުާމއި ޢަމަލު  ދަުށދަަރޖަިއގެ ުނވަތަ ލާއިނ ސާނީ އަނިާޔވެިރ، އެހެނިެހނ  އަނިޔާކުުރމާިއ، 4.4.5

 51 ------------------------- ފޮނުުވނ   ރިޕޯޓ  ޝެޑޯ ކޮމިޓީއަށ  މުާރޖަާޢކުރާ މުޢާަހދާ އެ ުގޅިެގނ ، މުޢާހަާދއާ
 51 --------------------- ފޮލޯައޕ  ރިޕޯުޓގެ އެޑިޔުކޭޝަނ  ހެލ ތު ރީޕ ރޮޑަކ ޓިވ  އެނ ޑ  ސެކ ޝުއަލ  ޓު ރައިޓ  4.4.6

 51 ---------------------------------------------- ތައ ޔާރުކުރުނ   ޓޫލ ކިޓ  މޮނިޓަރިނ ގ ރައިޓ ސ  ހިއުަމނ  4.4.7
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 ރައީސ ގެ ބަސ   .1
 

. والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العلمين رب هلل الحمد
 أجمعين وصحبه اله وعلى

ޑިވ ސ އިނ   ވަނަ އަހަރު ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ  2018މި ރިޕޯޓަކީ 
ކޮށ ފައިވާ   ޙައ ޤުތައ  ދަމަހައ ޓާ ކުރިއެރުވުމަށ  ގައި މަސައ ކަތ ކޮށ ، އެޙައ ޤުތަކުގެ ދިފާޢު

ޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު  މި ރިޕޯމަސައ ކަތ ތަކުގެ ރިޕޯޓެވެ. 
، މައ ސަލަތަކާއި، ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މި މައ ސަލަތަކާއި، އެ މައ ސަލަތައ  ނިނ މި ގޮތާއި

ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  ބަލަމުނ ގެނ ދާ މައ ސަލަތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައ 
ކޮށ  ރަގަޅުކުރަނ ޖެހޭކަމަށ  އެ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށ   އިޞ ލާޙުއިދާރާތަކުނ  

ނ ކަމާއި  ރިކަތައ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ސަރުކާރުނ  ޢަމަލުކުކުރުމަށ  ހުށަހެޅި ކަނ އިޞ ލާޙު، ހުށަހެޅިކަނ ތައ ތަކާއި
 ޢަމަލުނުކުރާކަނ ކަމާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޝަނ އަށ  ދިމާވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކެވެ. 

އިނ ސާނީ ޙައ ޤަކަށ  އުނިކަމެއ  ލިބި ނުވަތަ   އެހެނ  އަހަރުތަކެކޭ އެއ ފަދައިނ  މިދިޔަ އަހަރުވެސ  ކޮމިޝަނުނ 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  އިނ ސާނީ  2018. މިގޮތުނ ، ލަތައ  ތަޙުޤީޤުކޮށ ފައިވާނެއެވެ ސަލިބިދާނެކަމަށ  ބެލެވޭ މައ 

ޝަނުނ   . މީގެތެރޭގައި ކޮމިލަ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅިއެވެމައ ސަ 396ބުނެ ޖުމ ލަ އ ޤެއ  ގެއ ލިފައިވާކަމަށ ޙަ
މައ ސަލަ މި  273 ތެރެއިނ  މައ ސަލަ ހިމެނެއެވެ. އަދި މި މައ ސަލަތަކުގެ 82 އިސ ނަގައިގެނ  ބަލަނ  ނިނ މި

  އެނ މެ ގިނައިނ  ،ކާގޮތުނ ދައ  . މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބުމިޝަނުނ  ބަލައި ނިނ މާފައިވާނެއެވެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮ
ލާއިނ ސާނީ އަނިޔާގެ   ،ޅާފައިވަނީ ޤައިދީނ ގެ ސިއ ޚީ ދާއިރާއާއި، ޤައިދީނ ގެ ޙައ ޤުތަކުގެ ދާއިރާއާއިހުށަހަ މައ ސަލަ

ދިރާސާ ކުރުމުގެގޮތުނ    ކަނ ކަނ  ކުރެވޭއަލީގައި ފާހަގަޤީޤުކޮށ ފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ޙުދާއިރާއިނ ނެވެ. ކޮމިޝަނުނ  ތަ
ގުޅިގެނ  އައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ   އޮފީހާ ޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  ޕެނ ޝަނ  އެ

ލަތު ދެނެގަތުމަށ  ސިޗުއޭޝަނ   ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކުގެ ޙާސ ވީ މީހުނ ނާއި ނުކުޅެދުނ އުމުރުނ  ދުވަ
. އަދި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއި ޒިނ މާތަކަށ   ގެނ ގޮސ ފައިވާނެއެވެއެނަލިސިސ އެއ  ހެދުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިޔަށ  

ނ މުނ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  އާގައި ތަކުގެ ދިފާޢުޙައ ޤު އެ ،ރިއަރުވައިރައ ޔިތުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވައި، ޙައ ޤުތައ  ކު
ނަށ  ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ  ނ އާނ މުޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތ ތައ  މެދުވެރިކޮށ   ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތުނ  މަށ ކުރުވުބާރުވެރި

މަޢުލޫމާތު  އާނ މުނ ނަށ  އިނ  އެކިއެކި ފޯރަމުތަކުގެ ޒަރިއ ޔާ ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ އިތުރުނ 
 ފޯރުކޮށ ދީފައިވާނެއެވެ. 

ސިޔާސަތުތައ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ނަޒަރުނ    ،ލުތަކާއިޢިދުތަކާއި، އިދާރީ އުޞޫވާޤާނޫނުތަކާއި، ޤަ ،މީގެއިތުރުނ 
ޅުމުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި، ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ބައިވެރިވެފައިވާ އިނ ސާނީ ށ  ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ހުށަހެމުރާޖަޢާކޮ

ކުރަމުނ ދާ   ލާޒިމ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛުއ ޤުތަކާގުޅުނ ހުރި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުއާޙަދާތަކުގެ ދަށުނ  ދިވެހި ދަޢުލަތައ ޙަ
  މިޓީތަކަށ މުޢާހަދާތައ  މުރާޖަޢާކުރާ ކޮމިނ ވަރު ދެނެގަނެ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ތައ ޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައ  

 އަހަރުގެ ތެރޭގައިކޮށ ފައިވާނެއެވެ.މިގެނ ދިޔަ ނި ފޮނުވުމުގެ މަސައ ކަތ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ފު ޢާރަ ކޮމިޝަނުގެ ތަ  .2

ވަނަ  190ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ އަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައި 5)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/6 މާއ ދާއާއި ޤާނޫނު ނަނ ބަރު

މެމ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށ   5ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ޢައ ޔަނ  ކުރައ ވާ ، އާއެކުޖިލީހުގެ ލަފާގޮތުގެ މަތިނ ، ރައ ޔިތުނ ގެ މަވާ
 އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ.  

 ،ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އިސ ލާމީ ޝަރީޢަތާއިކޮމިޝަނުގެ މައި
ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި  އި ބައިނަލ އަޤުވާމީ އަދި ސަރަޙައ ދީ މުޢާހަދާތަކާ

އެފަދަ ޙައ ޤުތައ  ކުރިއެރުވުމަށ   ،ދަމަހައ ޓައި ،އ  ރައ ކާތެރިކޮށ ޤަރާރުތަކާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެމަތިނ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަ
 މަސައ ކަތ ކުރާ އަމިއ ލަ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ  ކުރިއެރުވުމަށ  ،މަސައ ކަތ ކުރުމެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު

 ތ ތަކަށ  އެހީތެރިވެ ހިތ ވަރުދިނުމެވެ. ޖަމާޢަ
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 އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  .3

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  (ނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނުނުހިއުމަ) 2006/6ޤާނޫނު ނަމ ބަރު 
ކޮމިޝަނު  ޓ މަނ ޓަކަށ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ބަހާލެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުނ ޑިޕަރ 7އަދާކުރުމަށ ޓަކައި 

އައ ޑޫ  އަހަރު ވަނަ  2014 ފުޅާކޮށ  ރައ ޔިތުނ ނާއި ވީހާވެސ  ގާތުނ  ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ މަސައ ކަތ ތައ  އިތުރަށ  
މިގޮތުނ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ބަހާލެވިފައިވާ އިމުކޮށ ފައިވެއެވެ. ޤާސަދަރނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހެއ  ހިތަދޫގައި  ގެސިޓީ

 ގޮތުގެ ތަފ ޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ރީޖަނަލ  އޮފީސ  )އެސ .އާރު.އޯ(ސަދަރނ   3.1

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި މައ ސަލަތައ  ބެލުމާއި، މި އޮފީހުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި 
 ކުރުމާއި، އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  އިޙ ތިރާމުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއ  ޤާއިމުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ 

 ގުޅުނ ހުރި ތައ ތައ  ހިނގާނުހިނގާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމާއެކު އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާގުޅުނ ހުރި ކަނ 
ދަޢުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކާއެކު ގުޅުނ  ހަރުދަނާކޮށ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ކުރުމާއި،ދިރާސާތަ 

 އެކު މަސައ ކަތ ކުރުމާމަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތ ތަކާ ،މައ ސަލަތަކުގައި ދަޢުލަތ  ޒިނ މާދާރުކުރުވުމާއި
. ހިމެނެއެވެއަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  

 ސިޓީއާއި، ކުފުވައ މުލަސިޓީއާއި، އައ ޑޫ  އ ދުތަކަކީސަދަރނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހުގެ މެނ ޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙަ
 އަތޮޅެވެ. .ގދ . އަތޮޅު އަދި ގއ

 ކޯޕަރޭޓ  އެފެއާޒ  ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  )ކެޑ ( 3.2

ރޓ މަނ ޓުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތެކެއެވެ. ޑިޕަމި  ހައ ޓުމަކީހިނ ގުމުގެ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ބެލެ އިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ 
ވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ފެނ   ،މިގޮތުނ  މުވައ ޒަފުނ ނާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކާއި

މަސައ ކަތ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުމާއި، އިނ ސާނީ ވަޞީލަތ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ދާއިރާތައ  ދެނެގަނެ 
މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ ތަމ ރީނުގެ ފުރުޞަތުތައ  ހޯދުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ގުޅުނ  ހުރި މަސައ ކަތ ތައ  

ނ ޓ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ  އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއ ޓުމަކީ ރާވައި ހިނ ގުމާއި، ޕ ރޮކިއުމެ
ރޓ މަނ ޓުނ ކުރާ މަސައ ކަތ ތަކެވެ. މީގެއިތުރުނ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުމުގެ މި ޑިޕަ

ނ  އެކުލަވާލުމަކީވެސ  އަހަރީ ވަރކ ޕ ލޭ ،މަސައ ކަތ ތައ  އިނ ތިޒާމ ކުރުމާއި، ދުރު ރާސ ތާގެ ވަރކ ޕ ލޭނާއި
ކެޑުނ  ކުރަމުނ  ގެނ ދާ މަސައ ކަތެކެވެ. ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ އަހަރީ ވަރކ ޕ ލޭނ ގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތ ތައ  

ކޮމިޝަނުގެ އެހެނ  ޑިޕަރޓ މަނ ޓ ތަކުނ  ހިނ ގާ ޙަރާކާތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ ، ހިނ ގުމުގެ އިތުރުނ 
ނުގެ އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޯލޮޖީ )އައި.ސީ.ޓީ(ގެ ކޮމިޝަ ،އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި

 މަސައ ކަތ ތަކަކީވެސ  މި ޑިޕަރޓ މަނ ޓުގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައ ކަތެކެވެ.

 ކޮމިޝަނ  ބިއުރޯ )ސީ.ބީ( 3.3

 އ ދީ ފަރާތ ތަކާބައިނަލ އަޤ ވާމީ އަދި ސަރަޙައ  އިތެރޭގައި ދަޢުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކާ ސީ.ބީގެ މަސައ ކަތ ތަކު
)ހިއުމަނ   2006/6ޤާނޫނު ނަނ ބަރު ، ގުޅުނ  ބަދަހިކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުމާއި

ވަނަ މާއ ދާގެ )ދ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  ކޮމިޝަނުގެ  20ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 
ކޮމިޝަނުގެ  ،މީގެއިތުރުނ  ގުޅޭގޮތުނ  މީޑިއާއަށ  ދޭނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ  ހިމެނެއެވެ. މަސައ ކަތ ތަކާ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މެމ ބަރުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އަދި ފަނ ނީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  
ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ   ،ޓުމާއިކޮމިޝަނ  ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ  ބެލެހެއ  ،ބެލެހެއ ޓުމާއި

ހަރުދަނާކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ ކުރާ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ  ހިމެނެނީ މި 
 ޑިޕަރޓ މަނ ޓުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

 ނ ޓ  )އޭ.ޑީ(ޑިޕަރޓ މަ އެޑ ވޮކަސީ  3.4

)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2006/6 އޭ.ޑީގެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަނ ބަރު
ވަނަ މާއ ދާގެ )އ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ދިވެހި  21ވަނަ މާއ ދާގެ )ބ(، )މ( އަދި  20

ރައ ޔިތުނ ނާއި ރާއ ޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުގެ މެދުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުނ  
 އިތުރުކުރުވާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  އިޙ ތިރާމ ކުރާ ސަޤާފަތެއ  އާލާކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ހޭލުނ ތެރިކަނ  

މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަކީ މި ޑިޕަރޓ މަނ ޓުގެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކެވެ. މީގެއިތުރުނ  އިނ ސާނީ 
ރިއެރުވުމަށ  ނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކުގުޅިގެނ  އި  ޖަމާޢަތ ތަކާޙައ ޤުތަކަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއ ޔާ 

 .އެޑ ވޮކަސީ ޑިޕަރޓ މަނ ޓުނ  ކުރަމުނ ގެނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކެވެ މަސައ ކަތ ކުރުމަކީ

 ނ ޓ  )އާރު.އެމ .ޑީ(ޑިޕަރޓ މަ ރިސަރޗ  އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ  3.5

 20ޤާނޫނު(ގެ ކޮމިޝަނުގެ)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   2006/6އާރު.އެމ .ޑީގެ މަސައ ކަތ ތަކަކީ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރުމަށ  ޙައ ޤުވަނަ މާއ ދާގެ )ފ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  އިނ ސާނީ 

ކަނޑައަޅާ ދިރާސާތައ  ކުރުމާއި، އެ ދިރާސާތަކުގެ ރިޕޯޓު ތައ ޔާރުކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުނ ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ހާ ޙައ ޤުތަކާއި ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ތަޞ ދީޤުކޮށ ފައިވާ ބައިނަލ އަޤުވާމީ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އެނ މެ 2

ގަނެ، މި ލަތުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ މިނ ވަރު ދެނެއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކުނ  ލިބިދީފައިވާ ޙައ ޤުތައ  ދަޢު 
، ގެ ޙާލަތު ވަޒަނ ކޮށ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެނ  ސަރުކާރާ އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ތަނ ފީޛުކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމު

ކޮމިޝަނުނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ޖެހޭ މޮނިޓަރިނ ގ ރިޕޯޓ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި އިނ ސާނީ 
ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތު ހުރި ނެތ ގޮތ  ބެލުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިނ  މޮނިޓަރިނ ގ ޙަރަކާތ ތައ  

 އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަނ ކަމެވެ.ހިނ ގުމަކީ މި ޑިޕަރޓ މަނ ޓުގެ މަސ 

 )އައި.ޑީ( ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ   3.6

 20)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2006/6މަސައ ކަތ ތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  އި.ޑީގެއަ
 ޙައ ޤުތަކުގެ ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  އިނ ސާނީ

 ،ހެދުމާއި ނަލ  އިނ ކުއަރީނޭޝައިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުނ   ،އިތަޙުޤީޤުކުރުމާ މައ ސަލަތައ  ބަލައި
 ،ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ބެލެހެއ ޓުމާއި

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގެ ޓ ރެނ ޑުތައ  ހޯދުމާއެކު ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއ ޓުމުގެ ނިޒާމުގެ 
 ޓުތައ  ތައ ޔާރުކުރުމެވެ.އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯތައ  ދެނެގަނެ ތެރެއިނ  މުހިނ މު މަޢުލޫމާތު

 )އެލ .ޕީ.ޑީ( ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  ލީގަލ  އެނ ޑ  ޕޮލިސީ  3.7

)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   2006/6ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު މަސައ ކަތ ތަކުގެ  އެލ .ޕީ.ޑީގެ
ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( އަދި )ކ(ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރެއިނ ،  20ޤާނޫނު(ގެ ކޮމިޝަނުގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ރާއ ޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އިދާރީ އުޞޫލެއ ގެ ޤާނޫނެއ  ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއ ގެ ސަބަބުނ  އެއ ވެސ  މީހެއ ގެ 
އެކަމެއ  ރަނގަޅުކުރަނ   މިފަދަ އުނިކަނ  ހުރިނަމަ، އިނ ސާނީ ޙައ ޤަކަށ  އުނިކަމެއ  ލިބޭތޯ ބެލުމާއި

ހުށަހެޅުމާއި، މި މާއ ދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުނ  އަލަށ  އެކުލަވާލާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުޞޫލުތައ  
އެކުލަވާލުމުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާގުޅޭ މަޝ ވަރާއާއި ލަފާދިނުމާއި، މި މާއ ދާގެ )އ(ގެ ދަށުނ ، އިނ ސާނީ 

 އަދި ސަރަޙައ ދީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ސަރުކާރަށ  ލަފާދިނުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ ޙައ ޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ
ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ ، ޝަރީޢަތަށ   24މައ ޗަށ  އޮނ ނަ މަސ ޢޫލިއ ޔަތު އަދާކުރުމެވެ. މިއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމާއި، މިނޫނ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  މައ ސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު
ގޮތ ގޮތުނ ވެސ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ ކުރުމާއި، 
ކޮމިޝަނުނ  ބަލާ މައ ސަލަތަކުގައި ދޭނ ޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ދިނުމާއި، އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  

ޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއާއި މަޝ ވަރާތައ  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ  ދެމެހެއ ޓުމުގެގޮތުނ  ދޭނ  ،ކޮށ ޙިމާޔަތ 
ދިނުމާ އަދި އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  

 ،ރޓ މަނ ޓުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަނ ކަމެވެ. މީގެއިތުރުނ މަކީވެސ  މި ޑިޕަފޯރުކޮށ ދިނު
ކާރުނ  އެކަށައަޅާ އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެނިހެނ  އޮނިގަނޑުތަކަކީ އިނ ސާނީ ސަރު

ޙައ ޤުތަކާ އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އޮނިގަނޑު ތަކެއ ކަނ  
 .ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ކުރުމުވެ

 ކޭނިޒަމ  )އެނ .ޕީ.އެމ (ނޭޝަނަލ  ޕ ރިވެނ ޓިވ  މެ  3.8

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލާއި ރަޙުމ ކުޑަ ލާއިނ ސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި އިނ ސާނީ ކަރާމަތ  ގެއ ލޭފަދަ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 
ކުރެވޭ މު ޢިނުމަށ ޓަކައި، ރާއ ޖޭގައި ޤާއަދަބުދިނުނ  ހުއ ޓުވުމާއި އެފަދަ އެއ ވެސ  ޢަމަލެއ  ހިނގިޔަނުދި

)އެނ ޓި ޓީޗަރ  2013/13މެކޭނިޒަމ އަކީ ކޮމިޝަނ ކަމުގައި ޤާނޫނު ނަނ ބަރު ނޭޝަނަލ  ޕ ރިވެނ ޓިވ  
މިނިވަނ ކަނ  ، ލިއ ޔަތު އަދާކުރުމަށ ޓަކައިއި، އެ މަސ ޢޫވަނަ މާއ ދާގެ )ނ(އިނ  ކަނޑައަޅަ 44ޤާނޫނު(ގެ 

ގައި އަނިޔާވެރި ގެއ ލޭ ގޮތަށ  އެކަހެރިކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަނ ދުކުރެވިފައި ބައިތިއ ބާ މީހުނ  ތިބޭ ތަނ ތަނު 
ލާއިނ ސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއ  ހިނގާތޯ އާއި އެފަދަ ކަމަކަށ  މަގުފަހިވާނެ ފަދަކަމެއ  އެފަދަ ތަނ ނުގައި 

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މިނ ގަނޑާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ  އެ ތަނ ތަނުގެ އާނ މު ، ހިނގާތޯ ބެލުމާއި
ދުނ  ށ  ޤަވާޢި ވިފައިވާކަނ  ކަށަވަރުކުރުމަށ ޓަކައި އެތަނ ތަނަމުކުރެ ޤާޢި ޙާލަތާއި، އިދާރީ އޮނިގަނޑު

 21ޤާނޫނު(ގެ ކޮމިޝަނުގެ )ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   2006/6ޒިޔާރަތ ކުރެއެވެ. މީގެއިތުރުނ  ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( އަދި )ރ(ގެ ދަށުނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ ކުރުމަކީވެސ  އެނ .ޕީ.އެމ ގެ 

މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  ދަޢުލަތުގެބެލުމުގެ  ،ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނ ކަމެވެ. ހަމަމިއާއެކުމަސައ ކަތ 
ދުތަކާއި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދަށުގައި ތިބޭ މީހުނ ނާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޤާނޫނު

ތައ ތަކާމެދު ދަޢުލަތުގެކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތަކަށ  މިނ ގަނޑުތަކާ އެއ ގޮތަށ ތޯ ބެލުމަށ ފަހު ފާހަގަކުރެވޭ ކަނ 
އެފަދަ ތަނ ތާގައި އަނިޔާވެރި ލާއިނ ސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކަށ   ،ޅުނ ތައ  ހުށަހަޅައިހުށަހެ ،ލަފާދީ

ލެއ  މަގުފަހިވާ ކަނ ކަނ  ނައ ތާލުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމާއެކު އެފަދަ ޢަމަލުތަކުނ  ރައ ކާތެރިވެފައިވާ މާހައު
 . މަސައ ކަތ ކުރުމެވެޤާއިމުކުރުމުގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މުހިއ މު މަސައ ކަތ ތައ   2018 .4

 ނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުނ  އި  4.1

 ޤާނޫނީ ލަފާދިނުނ   4.1.1

 ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ތައ ޔާރުކުރެވުނު ޤާނޫނީ ލަފާ  4.1.1.1

އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ މީހުނ ގެ މަރުކަޒުނ  ބަލަހައ ޓަމުނ ދާ  ޚާއ ޞަ 4.1.1.1.1
މީހުނ ، ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށ ފަހު، ޢާއިލާއިނ  އެފަރާތ ތަކާއި 
ޙަވާލުނުވާ މައ ސަލައިގައި، ޢާއިލާއިނ  ނުވަތަ އެފަރާތ ތަކުގެ 

 .ބަލަދުވެރިނ  މިކަމުގައި ޒިނ މާ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުނ 

ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭ ވިސ ގެ މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރ 4.1.1.1.2
ބައ ދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި  ވަކީލާފަރާތ ތަކަށ  ޤާނޫނީ 

ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަށ  އެ ސަރވިސ އިނ  ބަދަލުގެނެސ ، ވަކީލު 
ދެވޭނީ ކޯޓުގައި މައ ސަލަ ބައ ދަލުވުނ  ހަމަޖައ ސާ
ލާގައި އި، ބައ ދަލުކުރަނ  އުޅޭ މައ ސަތާވަލުކުރެވިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާ

މުނ ކަމަށ  ހުށަހެޅުކޮށ ފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއ  ވަކީލު ކޯޓުގައި ޢައ ޔަނ  
ހަމަޖެއ ސުމާ ގުޅިގެނ ، ވަކީލު ބައ ދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު 
ހަނިވެފައިވާކަމަށ  ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކާ 

 .ގުޅޭގޮތުނ 

އި ބަލަދުވެރިކަނ  ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ މީހުނ ގެ މައ ސަލަތަކުގަ 4.1.1.1.3
ބަދަލުކުރުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިނ  

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުނ . 

ކުޑަކުއ ޖަކަށ  ޖިނ ސީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  4.1.1.1.4
މައ ސަލައެއ ގައި ދަޢުވާ ކުރަނ  ޕ ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހަށ  

އެކަށީގެނ ވާ ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުނ  މައ ސަލަ އަނބުރާ  ފޮނުވުމުނ ،
 މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އަށ  ފޮނުވާލި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުނ .

ޙުކުމ  ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ މީހުނ ނަށ  ލިބޭ ޢިނާޔަތ ތަކާ މަރުގެ  4.1.1.1.5
އެމީހުނ ނަށ  ލިބޭ ޙައ ޤުތައ  ހަނިކުރެވޭ މިނ ވަރާއި އެފަރާތ ތަކަށ  

ރުމުގެ ޙައ ޤާ ގުޅޭގޮތުނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ  ލިބިދޭ ކައިވެނިކު
މިކަމާ  ،އެފެއާޒާ ބައ ދަލުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މަވާފައިވާތީ

 ގުޅޭގޮތުނ . 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

"ޤައިދީނ " އަދި "ބަނ ދު މީހުނ " ގެ މާނައަށ  ރިޢާޔަތ  ކުރާއިރު  4.1.1.1.6
 އެކަހެރި ބައ ދަލުވުމުގެ ޢިނާޔަތ ތައ  ޖަލުގައިތިބޭ ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  
ނުލިބޭތީ ބަނ ދުކުރެވޭ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  އެފަދަ ފަރާތ ތަކަށ  

 ލިބިދޭނ ޖެހޭ އެކަހެރި ބައ ދަލުވުމުގެ ޢިނާޔަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ .  

ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ޤަވާޢިދުގައި ޢާއިލީ މޯލ ޑިވ ސ   4.1.1.1.7
ބައ ދަލުވުނ  ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުނ  ބަނ ދުގައި ހުނ ނަ މީހާގެ އަޚ ލާޤީ 

ފަހަރު ޢާއިލީ  1ޑަށ  ބެލުމަށ ފަހު ކޮނ މެ މަހަކު މަދުވެގެނ  މިނ ގަނ
ބައ ދަލުވުނ  ހަމަޖައ ސައިދޭނ ވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ މިނ ވަރަކީ އެނ މެ 
މަދުވެގެނ  ލިބިދޭނ ޖެހޭ މިނ ވަރުކަމަށ  އެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ  

 އެ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރަކީ ހަމައެކަނި ލިބެނ ވާނެ  ،ކޮށ ފައިވާތީ
މިނ ވަރުކަމަށ  ބެލެވިގެނ  ނުވާނެކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައާ 

 ގުޅޭގޮތުނ . 

ދުވަހަށ  ޣައިރު  އަހަރު 6މަސ ތުވާތަކެތީގެ މައ ސަލައެއ ގައި  4.1.1.1.8
ޟިރުގައި ޙުކުމ  ކޮށ ފައިވުމުނ ، ޙައ ޤުތަކެއ  ގެއ ލިފައިވާކަމަށ ބުނެ ޙާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައާ ގުޅޭގޮތުނ . 

ޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ލިބޭ ޤައިދީނ ނާއި ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  ޢާއިލާ ސ ޕެ 4.1.1.1.9
ގައި ޤަވާޢިދު މެދުވެރިކޮށ  ކިޔާނެ ފޮތ  ލިބޭގޮތަށ  

ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސ ، ރިމާނ ޑު ޖަލުގައި ތިބޭ ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  
ސީދާ ޢާއިލާގެ ފަރާތުނ  ކިޔާނެ ފޮތ  ނުލިބޭތީ މިއީ ތަފާތު 

 ޅާފައިވާ މައ ސަލައާ ގުޅޭގޮތުނ . ކުރުނ ކަމަށ ބުނެ، ހުށަހަ

ރަށ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ   4.1.1.1.10
އެރަށެއ ގެ ކައުނ ސިލުނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ޚިދުމަތ ތަކާއި 
ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ޤާނޫނީ ގޮތުނ  

މިފަދަ ކަނ ކަމުގައި ކައުނ ސިލ ތަކުނ  އަދާކުރަނ ޖެހޭ ޒިނ މާތަކާއި، 
މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުނ ދާ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިނ  ކައުނ ސިލުތައ  

 ޒިނ މާދާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ .
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އިނ  ތަޙުޤީޤުކުރަމުނ ދާ  4.1.1.1.11
މައ ސަލައެއ ގައި ކޯޓު އަމުރެއ ގެ ދަށުނ  ހައ ޔަރު ކޮށ ފައިވާ ފަރާތެއ  

ވަނަ މާއ ދާގައި "ކޯޓު އަމުރެއ ގެ  45ރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާޢީ އިޖު
ދަށުނ  ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިވެސ  މީހަކު ހައ ޔަރު ކޮށ ފި 
ކަމުގައިވާނަމަ، ލަސ ނުކޮށ  އެނ މެ ކައިރީގައިވާ ފުލުހުނ ގެ މަރުކަޒަށ  
އޭނާ ގެނ ދަނ ވާނެ" ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވީނަމަވެސ ، މާލޭގައި ހުރި 

ކު ހައ ޔަރުކުރުމަށ ފަހު ދޫނިދޫ ޑިޓެނ ޝަނ  ސެނ ޓަރަށ  މީހަ
 ގެނ ގޮސ ފައިވާ ކަމަށ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުނ . 

އެނ ޓި ޓޯޗަރ ސެކ ޝަނުނ  ތަޙުޤީޤުކުރަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކުގައި،  4.1.1.1.12
މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ އެނ މެހައި ފުލުހުނ ގެ ފޮޓޯ މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

ނ  ހޯދުމަށ  ދަތިތަކެއ  ކުރިމަތިވަމުނ ދާ މައ ސަލައާ ސަރވިސ އި
)އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގައި  2013/13ގުޅިގެނ ، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ފޮޓޯ ޙިއ ޞާކުރުމުގައި މޯލ ޑިވ ސ  ، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަމާއި

ޕޮލިސ  ސަރވިސ އިނ  ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަމާއި، ކޮމިޝަނަށ  
ޙާޟިރު ކުރެވޭ މުއައ ސަސާތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ފޮޓޯ ކޮމިޝަނުނ  
 ނެގުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުނ  ހުރަހެއ  އޮތ  ކަމެއ ތޯ ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުނ . 

ވި އު އ ގައި ޤައިދީއަކު ނިޔާޤައިދީނ ގެ މެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެ 4.1.1.1.13
 މައ ސަލައާ ގުޅޭގޮތުނ . 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  ޙުކުމ   4.1.1.1.14
ތަނ ފީޛު ކުރަމުނ ދާ ޤައިދީއަކު މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ 

 ބެލުމުގެ ދަށަށ  ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ . 

ހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަރީޢަތަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި މައ ސަލަ ހުށަ 4.1.1.1.15
 އިއުތިރާޒުނެތ ކަމުގެ ލިޔުނ  ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުނ .  

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ތައ ޔާރުކުރެވުނު ޤާނުނީ ލަފާ  4.1.1.2

–ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ ގައި ކ ލޯސ ޑ   4.1.1.2.1
ސަރކިޓ  ޓެލެވިޜަނ  )ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( ކެމެރާ ސިސ ޓަމ  

 ށ ދިނުމުގެ އެއ ބަސ ވުމާ ގުޅޭގޮތުނ .ހަރުކޮ 

ތަޢުލީމު ހާސިލ ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ދެވުނު ސ ކޮލަރޝިޕު  4.1.1.2.2
ފުރިހަމަކޮށ ފައިނުވާ ފަރާތެއ ގެ ސ ކޮލަރޝިޕަށ  ޚަރަދުވި ފައިސާ 

 އަނބުރާ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުނ .
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  މޮނިޓަރިނ ގ ޕޯޓަލ  ޑިވ ލޮޕ ކޮށ  ޤާއިމ ކޮށ ދިނުމުގެ  4.1.1.2.3
 އެއ ބަސ ވުމާ ގުޅޭގޮތުނ . 

 ކޮމިޝަނުނ  ކޮމެނ ޓު ހުށަހެޅި ބިލުތައ   4.1.2

 ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބިލު. 4.1.2.1

 ތައ ޔާރުކުރަމުނ ދާ ލީގަލ  ރިވިއު / ލީގަލ  ބ ރީފ ތައ   4.1.3

ރައ ޔިތުނ ގެ ޔާނ ކޮށ ފައިވާ ވަނަ މާއ ދާގައި ބަ 67ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.1.3.1
 .ލިއ ޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ލީގަލ  ބ ރީފ މަސ ޢޫ

ވަނަ މާއ ދާއިނ  ލިބިދޭ ތަފާތުނުކުރުމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ޙައ ޤުގެ  17ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.1.3.2
 ލީގަލ  ރިވިއު. 

ވަނަ މާއ ދާއިނ  ލިބިދޭ ރަޙުމުކުޑަ، ލާއިނ ސާނީ، ނުވަތަ އިހާނެތި  54ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.1.3.3
 ޢަދަބުނުދިނުމުގެ ޙައ ޤުގެ ލީގަލ  ރިވިއު.

 ސުލ ޙަވެރިކަމާއެކު އެއ ވެ އުޅުމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ލީގަލ  ބ ރީފ . 4.1.3.4

 ލޭ ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ހި  4.1.4

ކަށަވަރުކޮށ ދީފައިވާ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ އެހީ ވަނަ މާއ ދާއިނ   53ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.1.4.1
ވަކިނ  ، ކަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށާއިވީހާވެސ  ގިނަ ބަޔަ  ، ޙައ ޤުހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި ތަފާތުކުރުނ ތައ  ކުރިމަތިވާ  ،ޚާއ ޞަކޮށ  ކުޑަކުދިނ ނާއި
އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއި ، ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ މީހުނ ނާއި ،އަނ ހެނުނ ނާއި

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރީނ ނަށ ، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  
ލީގަލ  އެއިޑ  ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ ، ކޮމިޝަނުނ  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ 

 ގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރު  2018ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  އިޞ ލާޙުދިނުމުގެ ޤަވާއިދު 
 ކޮށ ފައިވެއެވެ. 

 ޅުނ  ގުޅިގެނ  ޝަރުޢީ ކޯޓަށ  ހުށަހެ  ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލައަކާ  4.1.5

ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  ތަޙ ޤީޤަށ  ބޭނުނ ވާ ކަމާގުޅުނ ހުރި  
 3ށ  ލިޔެކިއުނ ތައ  ޙިއ ސާކޮށ ދެއ ވުނ  އެދި އިނ ދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލ  ހޮސ ޕިޓަލ އަ

ފަހަރެއ ގެމަތިނ  ސިޓީއިނ  ދަނ ނަވާފައިވީނަމަވެސ ، މި މަޢުލޫމާތުތައ  ޙިއ ސާކޮށ ފައި 
ނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނުނ  އައި.ޖީ.އެމ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  އަނ ގާފައިވާ އެނ ގުނ  

އިނ ސާނީ ޙައ ޤު ހޯދައި ނުދެވި ގިނަ  ގެއ ލިފައިވާ ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިނުވާތީއާއި،
 2018އަވަސ  ޢަމުރަކަށ  އެދި  އ ސަލާގައި ސިވިލ  ކޯޓުގެމި މަދުވަސ ވަމުނ ދާތީ، 

މައ ސަލަ ސިވިލ  ކޯޓަށ  ވަނަ ދުވަހު  31މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު 
 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ތަކުގެ މަސައ ކަތ  އުޞޫލު ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލާ  4.1.6

 ގެނ ގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު  1424ކޮމިޝަނަށ  ހިލޭގުޅޭ ނަމ ބަރު  4.1.6.1

ލާއިނ ސާނީ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައ ސަލަތައ  ބަލައި  ،ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާ އަނިޔާވެރި 4.1.6.2
 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ވީ އުޞޫލު ތަޙުޤީޤު 

ޅޭ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ހުށަހެކޮމިޝަނަށ   4.1.6.3
 އުޞޫލު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު  ،ކުއ ލި މައ ސަލަތައ  ބެލުމަށ ޓަކައި އެކުލަވާލާ ޓީމު 4.1.6.4

 މުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ހުށަހެޅުކޮމިޝަނަށ  މައ ސަލަ  4.1.6.5

 ،ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނަށ  މީހުނ  ޙާޟިރުކުރުމާއި ޤީޤުކުރާ މައ ސަލަތަކާކޮމިޝަނުނ  ތަޙު  4.1.6.6
 ސޮއިކުރުމުގެ އުޞޫލު  ،ބަޔާނ  ނެގުމާއި

 ،ދިޘާއަކާ ގުޅިގެނ  ކުއ ލިއަކަށ  ރީޖަނަލ  އޮފީސ ތަކުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ޒިޔާރަތ ތައ ކޮށ ހާ 4.1.6.7
އެ ޒިޔާރަތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށ  ޙިއ ޞާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ވީގޮތުގެ 

 އުޞޫލު 

އި ރީޖަނަލ  އޮފީސ ތަކުނ  ބަލާ މައ ސަލަތަކުގެ ރެކޯޑ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމުގަ  4.1.6.8
 ޢަމަލުކުރަނ ވީގޮތުގެ އުޞޫލު 

 ކޮމިޝަނުނ  ނެރޭ އަމުރާ ގުޅިގެނ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު  4.1.6.9

ވާލުކުރުމުގައި ޙައެހެނ  ފަރާތަކަށ  ކޭސ  ފައިލ   ،ކޭސ  ފައިލ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި 4.1.6.10
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 

ނ ވެސ ޓިގޭޝަނ  ކުރުމުގައި އިތަޙުޤީޤުބަލައި މައ ސަލަތައ ހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށ  4.1.6.11
 .ޢަމަލުކުރަނ ވީ ގޮތުގެ އުޞޫލު ނ ނާއި ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އޮފިސަރުނ އޮފިސަރު

 ފޮލޯއަޕ  ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު  ،މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  މޮނިޓަރކޮށ    4.1.6.12

 ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއ  ނިޔައުވެއ ޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު  ދަޢުލަތުގެ 4.1.6.13

 ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ބެލުމުގައި އަވަސ މިނ  ކަނޑައަޅާނެގޮތުގެ އުޞޫލު  4.1.6.14

 ޕޯސ ޓުމޯޓަމ  ހަދަނ ޖެހިއ ޖެ ޙާލަތުގައި ކަނ ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު  4.1.6.15

އެހެނ  މުއައ ސަސާތަކާ ގުޅިގެނ  ތަޙ ޤީގުތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  4.1.6.16
 ގޮތުގެ އުޞޫލު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ތަކުގެ މަސައ ކަތ   ޤަވާޢިދު ވާލާ ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަ  4.1.7

ތަކުގެ ތެރެއިނ  މާލީ ތަނަވަސ ކަނ ނެތ  ފަރާތ ތަކަށ  ޞިއ ޙީ ފަރާތ ޓޯޗަރ ކުރެވޭ  4.1.7.1
މަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ އިނ  ހިއުޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި 

 ދު ޤަވާޢި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ 

 ދު ޤަވާޢި ޤީގުކުރުމުގެ ތަޙު މައ ސަލަތައ   ބަލާރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ އިނ   މަނ ހިއު 4.1.7.2

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީވަކީލަކު އައ ޔަނ   4.1.7.3
 ޤަވާޢިދު ކުރުމާބެހޭ 

ފިޔަވަޅު  ،ޤީޤުކުރުމާއިތަޙުއެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ހުށައަޅާ މައ ސަލަތައ  ބަލާ  4.1.7.4
 ދު ޤަވާޢި އެޅުމުގެ 

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހުނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލަނ ޖެހޭ މިނ ގަނޑުތަކާ ބެހޭ  4.1.7.5
 ދު ޤަވާޢި

 ތައ  ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައ  ނ  ހުށަހެޅު ލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށ  ދިރާސާކޮށ ، ދަޢު  4.1.8

 ޤަވާޢިދު ޞިއ ޙަތާގުޅޭ އައު ވަސީލަތ ތައ  ބޭނުނ ކުރުމާބެހޭ  4.1.8.1

 ޤަވާޢިދު ލ  ބޯޑުގެ ހިނ ގާ ނޭޝަނަލ  ފާރމަސޫޓިކަ  4.1.8.2

  ޤަވާޢިދުޞިއ ޙީ ދިރާސާކުރުމާބެހޭ  4.1.8.3

 ޤަވާޢިދު ބޭހާބެހޭ  4.1.8.4

 ޤަވާޢިދު ސިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނާބެހޭ  4.1.8.5

 ޤަވާޢިދު ފޮރެނ ސިކ  ޕެތޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތ  ދިނުމާއިބެހޭ  4.1.8.6

  އުމަނ  ރައިޓ ސ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ ނޭޝަނަލ  ހި 4.1.8.7

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އަމިއ ލަ ގޯތިތަކާއި  2002/1ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  4.1.8.8
 ތައ  އުޞޫލުގޯތިތަށ  ބެހުމުގައި ގެނ ގުޅޭ  ދަޢުލަތުގެ

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އިނ  ފޮނުވި ގ ލޯބަލ  ކޮމ ޕެކ ޓ  ފޯ ސޭފ ،  4.1.8.9
 އޯޑަލީ އެނ ޑ  ރެގިއުލާ މައިގ ރޭޝަނ  

 ލ ތ  ސެކ ޓަރ ރެސ ޕޮނ ސ  ޓު ޖެނ ޑަރ ބޭސ ޑ  ވަޔަލަނ ސ  ގައިޑ ލައިނ ހެ 4.1.8.10
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މާޅޮސ މަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާއިނ  ފޮނުވާފައިވާ ރ.ވާދޫއިނ   4.1.8.11
  އުޞޫލު ދިރިއުޅުމަށ  ބަނ ޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށ  ޕޮއިނ ޓު ދިނުމުގެ 

)އައި.އޯ.އެމ (އިނ  ފޮނުވާފައިވާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އޯގަނައިޒޭޝަނ  ފޯރ މައިގ ރޭޝަނ   4.1.8.12
  މައިގ ރަނ ޓ  ޕ ރޮފައިލ  ރިޕޯޓ 

ކޮށ ފައިވާ އިނ ތިޚާބީ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  އާނ މުބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ ގ ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލާ  4.1.8.13
ބ ރޯޑ ކާސ ޓަރުނ ގެ ވަގުތު ޚާއ ޞަކުރުމުގެ ހަމަތައ  ބަޔާނ ކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު 

އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ  ވަނަ  2018 4.1.8.14
 އިޞ ލާޙު ވަނަ  1)ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށ   3/2018ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޤާނޫނު( 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ   2018 4.1.8.15
 ވަނަ އިޞ ލާޙު  2ޚާބުގެ ޤާނޫނަށ  )ރިޔާސީ އިނ ތި 5/2018ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޤާނޫނު( 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ   2018 4.1.8.16
 އިޞ ލާޙު ވަނަ  1)އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ އާނ މު ޤާނޫނަށ   4/2018 ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

 ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ލެވުނު އުޞޫލުތައ  އަލަށ  އެކުލަވާ  4.1.9

ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއ ޓާ ނުވަތަ އެނޫނ  ޙާލަތ ތަކުގައިވެސ  ޝުބ ޙައެއ   4.1.9.1
ނުވަތަ ޝައ ކެއ  އުފެދޭފަދަ ގޮތަކަށ  މަރުވާ މީހުނ ނާއި ކުޑަކުދިނ ގެ މަރުގެ ހަޤީޤަތ  

 މޯޓަމ  ނުވަތަ އޯޓޮޕ ސީ ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށ  -ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ޕޯސ ޓ  
ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ވަކި މިނ ގަނޑުތަކެއ  އެކުލަވާލާފައިނެތުމުގެ ސަބަބުނ  އިނ ސާނީ 
ޙައ ޤުތައ  ގެއ ލިގެނ ދާކަމަށ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެކަމަށ  ޙައ ލެއ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ  ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއ ދާގެ  20)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  ޤާނޫނު( ގެ   6/2006ނަނ ބަރު
 ވަނަ މާއ ދާގެ )މ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  21)ތ( އާއި  )ބ(، )މ(، )ދ( އަދި 

މޯޓަމ  ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ -ޕޯސ ޓ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެދަށުނ  
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ   ،މޯޓަމ  ރިޕޯޓ  ފޯމެއ  އެކުލަވާލައި-ގައިޑ ލައިނ އާއި މޮޑެލ  ޕޯސ ޓ  

އޮފީހާއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ  ސަރވިސ އާއި ޕ ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ 
ވަނަ ދުވަހު  30 ޑިސެނ ބަރު  2018އެފެއާޒާއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތ އަށ  ފޮނުވައި، 

 .ކުރުނ ޝާއިޢު ގެ ވެބ ސައިޓ ގައި ކޮމިޝަނު 

 ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ   ގުޅިގެނ   ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތާ  4.1.10

 2018/3ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤަރާރު ނަނ ބަރު ވަނަ ދުވަހު  5 ރީފެބުރުވަވަނަ އަހަރުގެ  2018
ވަނަ  6ފެބުރުވަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ  2018އަދި " ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާގުޅޭ"

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤަރާރު " 2018/4ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ އިޢުލާނު ކުރައ ވާފައިވާ  ދުވަހު
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ލުގެ ކުއ ލި ނުރައ ކަ  ރާރުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާމި ދެ ޤަ ، "އިޞ ލާޙުކުރުނ   2018/3ނަނ ބަރު 
 ،ކުރެއ ވި ސަބަބުތަކާއި ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނ  ،އ ދާއިސަރަޙަ ،ޙާލަތުގެ މުއ ދަތާއި

އ ދާތަކަށ  އ މު މާމުހިކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ 
ހަނިކުރެވޭ ނުވަތަ ހިފެހެއ ޓޭ ކަމަށ   ކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއިނ ކުއ ލި ނުރައ  ،ވާލާދީޙަ

މާ ގުޅިގެނ  މިކަ، ކޮށ ތައ ޔާރުމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއ   ގުޅޭގޮތުނ  ޙައ ޤުތަކާ ޤަރާރުގައި ބަޔާނ ކުރާ 
 .ވެއެވެމަސައ ކަތ ކުރެވިފައި 

 

 ބައ ދަލުވުނ ތައ  ބައިވެރިވެފައިވާ މުހިއ މު  4.1.11
 

 މަޤ ޞަދު  ބައ ދަލުކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތައ   ތާރީޚު 
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ   12ޖުލައި  2018

 ފެމިލީ 
ޗައިލ ޑ  ރައިޓ ސ އާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުނ  

 މަޝ ވަރާކުރުނ . 
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި  ދަޢުލަތުގެ  6އޯގަސ ޓު  2018

ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި 
ދާއިރާގައި މަސައ ކަތ ކުރައ ވާ އަމިއ ލަ 

 ޖަމިއ ޔާތައ .

ޗައިލ ޑ  ރައިޓ ސ  ބިލަށ  ކޮމެނ ޓު 
 ހޯދުނ .

އިނ  އޯގަސ ޓު  31ލައި ޖު 2018
 އަށ   02

 3މޯލ ޑިވ ސ  ފޮރިނ  ޕޮލިސީ ސ ޓެޕ   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  
ފޮރިނ  ޕޮލިސީއަށ  ، ޓ ރެއިނިނ ގ

 އަހުލުވެރިކުރުވުނ .
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ   16އޯގަސ ޓު  2018

 ފެމިލީ 
ހައިލެވެލ  ޕޮލިސީ ޑައިލޮގ  އޮނ  ހެލ ތީ 
އޭޖިނ ގ ކޮނ ފަރެނ ސ ގިައ 

 ބައިވެރިވުނ . 
އަދި  5ޑިސެނ ބަރު  2018

 13ޑިސެނ ބަރު 
 އެޓާރނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީސ  އަދި 

 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތު 
-)އެނ ޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ މާއ ދާއިާއ  34ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ   35
އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާ 

 ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ .
ޕޮލިސ  ރިފޯމ  ޕ ރޮގ ރާމާ ގުޅޭގޮތުނ   މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ   30ޑިސެނ ބަރު  2018

 މަޝ ވަރާކުރުނ .  

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި މައ ސަލަތައ  ބެލުނ   4.2

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު  4.2.1

މައ ސަލަ ކޮމިޝަނަށ   396ވަނަ އަހަރު އިނ ސާނީ ޙައ ޤެއ  ގެއ ލިފައިވާކަމަށ  ބުނެ ޖުމ ލަ  2018
މައ ސަލަ ހިމެނެއެވެ.  82ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުނ  އިސ ނަގައިގެނ  ބަލަމުނ ދާ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މައ ސަލަ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުނ  ބަލައި  273އަދި މި މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  
 އިނ ސައ ތައެވެ. 68.9ލަތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައ ސަ 2018ނިނ މާފައިވެއެވެ. މިއީ 

 
 
 ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތައ  އެއ  ބާވަތަށ ވުރެ ގިނަ "މައ ސަލައިގެ ބާވަތަށ " ނިސ ބަތ ވެފައިވެއެވެ. ނޯޓު:

 ދަދު ޢަ ވަނަ އަހަރު ބަލައި ނިނ މާފައިވާ މައ ސަލައިގެ 2018  4.2.2

 ބަލަމުނ ދާ މިހާރު  ގައި ނިނ މުނު  2018 އަހަރު ހުށަހެޅުނު 
2012 2 0 
2013 12 0 
2014 17 3 
2015 8 3 
2016 27 8 
2017 81 15 
2018 253 123 
 152 400 ޖުމ ލަ 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކާއި ކުރީ އަހަރުތަކުގައި  2018ވަނަ އަހަރު ނިނ މާފައިވާ މައ ސަލަތަކަކީ،  2018 :ނޯޓ  
ވަނަ އަހަރު  2013ވަނަ އަހަރާއި  2012 .އަހަރު ނިނ މި މައ ސަލަތަކެވެ ތެރެއިނ  މިނުނިމި ހުރި މައ ސަލަތަކުގެ 

 ނިމިފައެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ މައ ސަލައެއ  ކޮމިޝަނުނ  ވަނީ ބަލައި 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ތަފ ޞީލު މައ ސަލަތައ  ނިނ މާފައިވާގޮތުގެ  4.2.3

މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  ނުނިމިވާ  ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކުގެ ވަނަ އަހަރު  2018 4.2.4
 ތަފ ޞީލު 

 ދަދު ޢަ މައ ސަލައިގެ ބާވަތ  

 9 ލާއިނ ސާނީ އަނިޔާ 

 19 ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ކުޑަކުދިނ ގެ

 3 ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  އަނ ހެނުނ ގެ 

 މައ ސަލައިގެ ޢަދަދު  ނިނ މާފައިވާ ގޮތ   
 37 ކުރުަމށ  އެކަށީގެނ ވާ ަމސައ ކަތ  ުކރަމުނ ދާތީ ަހއ ލުމުައއ ަސސާތަކުނ  ަމއ ސަލަ  1
 ލިބިފަިއވާތީ  ަހއ ލުއ ސަލައަށ  މަ 2

 ނ ހުށަހެޅުހަމަިމއާއެުކ، ރަނގަޅުުކރުމަށ  ފާަހގަކުެރވޭ ކަނ ކަމާ ުގިޅގެނ  ުމއައ ސަާސއަށ  
 ހުށަހަަޅއިފައި 

21 

 86 ނުވާތީ  ތަުޙީޤޤަށ  ފާހަގަކުެރވިަފއިޙައ ޤެއ  ގެއ ލިަފއިވާަކމަށ   3
 3 އިނ ާސނީ ަޙއ ޤަކާ ުގުޅމެއ  ނެތ  ަމއ ސަލަެއއ ކަމަށ  ތަުޙީޤޤަށ  ފާހަގަުކެރވިަފއިވާތީ  4
 42 އ ަސސާތަކުނ  ފިޔަަވޅު ައޅާފަިއވާތީ ުރމަށ  ކަާމބެހޭ މުއަ ހައ ލުސަލަ މައ   5
 5 ކުިރއަށ  ގެނ ދަނ  ބޭނުނ  ުނާވތީމައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާުތނ  އިުތރަށ  ަމއ ސަލަ  6
 4 ޝަރީައތުގެ ަމުރޙަލާ ކުރިއަށ ދާތީ  7
ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމއ ސަލަިއގައި ަމއ ސަލަ ބެލުމަށ  އެކަީށގެނ ވާ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށ ދީފައިުނވާީތ،  8

 އިތުރު މަޢުޫލމާތާއެކު މައ ސަލަ ހުށަހެުޅމަށ  
1 

 39 ަމއ ަސލަ ސާބިތުުނވާކަމަށ  ަތޙުީޤޤަށ  ފާަހގަކުރެވިަފއިާވތީ އެކަށީެގނ ވާ ހެކި ލިބިަފއިުނވާތީ  9
 6 މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާުތނ  ތަުޙޤީަޤށ  އެއ ބާރުލުނ  ދީފައިުނވާތީ  10
 92 ވެަފިއވާތީ ހައ ލުމައ ސަލަ  11
ކުރުމަށ  ޢަމަލުުކރަނ ވީ ގޮާތމެދު ލަފާދީ، ހައ ލުއެހެނ  ަމރުޙަާލއެއ ގެ ތެެރއިނ  ަމއ ސަލަ  12

 މައ ސަލަ ނިނ މުނ  
23 

ކުުރމަށ   އެހެނ  ުމައއ ސަާސގެ ސަމާލުަކމަށ  ގެެނސ ، އެ މުައއ ަސސާތަކުނ  ހައ ލުމައ ސަލަ  13
 ުވމުނ  ަމއ ސަލަ ނިނ މުނ  ހައ ލުކުރަމުނ ދާ މަަސއ ކަތ  ޮމނިޓަރކޮށ  ަމއ ސަލަ 

6 

 11  ަމއ ސަލަ ނިނ މުނ  ކުުރމަށ  ލަފާދީ ހައ ލުަމރުޙަާލގެ ތެެރއިނ  ަމއ ސަލަ  ޝަރުޢީ 14
ބެުލމުގެ ދަށުަގިއވާ ފަރާތ  ޫދކޮށ ލާފައިުވމުނ  ައމިއ ަލއަށ  ޞިއ ޙީ ަފރުވާ ޯހދުުމގެ  ދަޢުލަތުގެ 16

 ލިބިަފއިވާތީ އެ މަޢުލޫމާތު ަމއ ސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތަށ  ލަފާދީ ަމއ ަސލަ ނިނ މުނ   ފުރުޞަތު
17 

މައ ސަަލއަކަށ ާވތީ، މި މަޢުޫލމާތު މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ކޮމިޝަނުނ  އިސ ަނަގއިެގނ  ބަލަމުނ ާދ  17
 ފަރާތަށ  ިޙއ ސާކޮށ ، އެ ަމއ ސަލަ އިުތރު މައ ސަލަެއއ  ގޮުތަގއި ނުބެލުަމށ  ނިނ މުނ  

6 

 1 މައ ސަލަ ބެލުމަށ  އެކަީށގެނ ވާ މަޢުޫލާމތު ތަޙުީޤޤަށ  ލިބިަފއިުނވާތީ މައ ސަލަ ނިނ މުނ   18
 400 ޖުމ ލަ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 10 ޙާއ ސައެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ މީހުނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއި  އުމުރުނ 

 7 ސިއ ޙީ ފަރުވާ ނުލިބުނ   އެކަށީގެނ ވާ

 38 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިއ ޙީ މައ ސަލަތައ  ޤައިދީނ 

 3 ޙައ ޤާ ގުޅުނ ހުރި  މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ

 7 ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ބިދޭސީނ ގެ 

 8 ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި އަދި އިޖ ތިމާއީ  އިޤ ތިސާދީ

 24 ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ޤައިދީނ ގެ

 12 ފަރާތ ތަކުގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ބަނ ދުކުރެވޭ 

 4 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައ ޤާ ގުޅުނ ހުރި 

 1 ޙައ ޤާ ގުޅުނ ހުރި  އުނގެނުމުގެ

 7 ދާއިރާގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި ޝަރުޢީ 

 152 ޖުމ ލަ 

ވަނަ އަހަރުނ   2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކާ  2018ވަނަ އަހަރު ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކަކީ،  2018 ނޯޓ :
  .އަހަރު ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކެވެ ފެށިގެނ  ނުނިމި ހުރި މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  މި

ފަރާތ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި  ވެފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައ ޤުނ  މަޙ ރޫމު ، ކޮމިޝަނުނ  ތަޙުޤީޤުކޮށ ފައިވާ  4.2.5
 މައ ސަލަތައ  

 ޢަދަދު  މައ ސަލައިގެ ބާވަތ  
 2 ވި ފަރާތ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި އު ބަނ ދު މަރުކަޒެއ ގައި ހުއ ޓާ ނިޔާ

 1 ވި ފަރާތ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި އުދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުއ ޓާ ނިޔާ
 ވި އު ސިއ ޙީ ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނ  މަރުކަޒުގެ އިހުމާލުނ  ނިޔާ

 ފަރާތ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި 
2 

 5 ޖުމ ލަ 
 



 2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ 

  

 

18 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 1424ގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަނ ބަރު ކޮމިޝަނު  4.2.6

ލަތ ތަކުގައި ކުރެވޭ ޙާޤަބޫލު އޮތ ކަމަށ   ފުރުޞަތު ނުވަތަ ގެއ ލުމުގެ ، އިނ ސާނީ ޙައ ޤެއ  ގެއ ލިގެނ 
 2010ތަނަވަސ  ކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި  ފުރުޞަތު ފަސޭހައިނ  ކޮމިޝަނަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

އަށ  މި  1424 ،ކޮށ ފައިވާ ހިލޭ ގުޅޭ ނަނ ބަރުގެ ޖުލައި މަހުނ  ފެށިގެނ  ޤާއިމ ވަނަ އަހަރު
 އައު މައ ސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 76، ކޯލު ލިބި 931އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމ ލަ 

 ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި ކޮށ ފައިވާ ޒިޔާރަތ ތައ   4.2.7

 ،ހަރުތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުނ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ވަނަ އަ 2018
ޒިޔާރަތ  ކޮށ ފައިވެއެވެ. މި ޒިޔާރަތ ތަކުގައި މައ ސަލަތަކާ ގުޅުނ ހުރި ފަރާތ ތަކުނ  މަޢުލޫމާތު  55

 ސާފުކޮށ ، ލިޔެކިއުނ ތައ  ހޯދާފައިވެއެވެ.
  

 
 
 

 އިގެ ބާވަތ  ޒިޔާރަތ ކުރި މައ ސަލަ ދަދު ޒިޔާރަތުގެ ޢަ 

 ގުޅުނ ހުރި  ޤައިދީނ ނާ  2

 ކުޑަކުދިނ ނާއި އަނ ހެނުނ ނާ ގުޅުނ ހުރި  9

  ފުލުހުނ ނާ ގުޅުނ ހުރި 5

 ޞިއ ޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި  12

 އުވެފައިވާ މީހުނ ނާ ގުޅުނ ހުރި ގެބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއ ޓާ ނިޔަދަޢުލަތު  3

 ލާއިނ ސާނީ އަނިޔާއާ ގުޅުނ ހުރި  15

 އިޤ ތިޞާދީ އަދި އިޖ ތިމާޢީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  1

 ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުނ ހުރި  1

 މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ޙައ ޤާ ގުޅުނ ހުރި  3

 އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއި ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ މީހުނ ނާ ގުޅުނ ހުރި  3

 ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި  1

 ޖުމ ލަ  55



 2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ  2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ 

  

 

19 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ ބައެއ  މުހިއ މު މަސައ ކަތ ތައ  މައ ސަލަތަކާ  4.2.8

ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގައި، ރަނގަޅު ފެނ ވަރުގެ ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ   23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.2.8.1
ވަނަ މާއ ދާގައި ކޮނ މެ މީހަކަށ މެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައ ޤާއި، އަމިއ ލަ  21ލިބުނ   އަދި 

 ނަފުސު ރައ ކާތެރިކުރުނ   ކަމާ މިނިވަނ  

ދަށުގައި ހުރި  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ 4.2.8.1.1
ފަރާތެއ ގެ ފައިގައި އެސ ވަޅުތަކެއ  ނަގާފައިވާތީ ސަރޖަރީގެ ޚާއ ޞަ 

ލޮލުގެ މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  ލޮލުގެ  ،ޑޮކ ޓަރަކަށ  ދެއ ކުމަށާއި
ޑިކަލ  ސެނ ޓަރުނ  ޚާއ ޞަ ޑޮކ ޓަރަކަށ  ދެއ ކުމަށ  މާފުށީ ޖަލުގެ މެ

ޑޮކ ޓަރަށ   ،ވަނަ އަހަރު ރިފަރެލ  ހަދާފައިވީނަމަވެސ  2017
ދައ ކާފައިނުވާކަމަށ ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައަކާ 
ގުޅިގެނ ، ބަނ ދުގައި ހުރި ފަރާތ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުމާ ގުޅޭގޮތުނ  
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އާ
އެކިފަހަރުމަތިނ  މަޝ ވަރާކުރެވި، އެފަރާތަށ  ބޭނުނ ވާ ފަރުވާ 
 މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ފަރާތުނ  ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ. 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި  4.2.8.1.2
ފަރާތެއ ގެ ވެރިކޯސ  ވެއިނ ގެ މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  ބޭނުނ ވާ ފަރުވާ 

ވަމުނ ދާކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  ލަސ 
ކޮމިޝަނުނ  ބެލިބެލުމުނ ، ބަނ ދުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ޙާލަތު 
ސީރިއަސ ކަމާއި، އަވަސ  ގޮތެއ ގައި ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭކަމަށ  

 ހިއުމަނ  ) 2006/6ކޮމިޝަނަށ  ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަށ   26ޤާނޫނު( ގެ މިޝަނުގެ ކޮރައިޓ ސ  

ރިޢާޔަތ ކޮށ ، ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އަށ  އަނ ގާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުމުގައިވާ 
ގޮތުގެ މަތިނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

 ޢަމަލުކޮށ ފައިވެއެވެ. 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެ  4.2.8.1.3
އަތަށާއި ފަޔަށ  ލައ ވާފައިވާ ބޯލ ޓ  ނަގަނ ޖެހޭ މުއ ދަތު  ފަރާތެއ ގެ 

ހަމަވުމަށ ފަހު، ބޯލ ޓ ތައ  ނެގުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އޮޕަރޭޝަނ  ނުކުރެވި 
ގިނަދުވަސ ތަކެއ ވާކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައިގައި، 

ށަހެޅިފަރާތަށ  ބޭނުނ ވާ ފަރުވާ މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  މައ ސަލަ ހު
ސަރވިސ ގެ ފަރާތުނ  އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ ދީފައިނުވާކަނ  

 ހިއުމަނ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،ތަޙ ޤީޤަށ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަށ   26ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓ ސ  
ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ   ރިޢާޔަތ ކޮށ ،

ސަރވިސ އަށ  އަނ ގާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުމުގައިވާ 
ގޮތުގެ މަތިނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

 ޢަމަލުކޮށ ފައިވެއެވެ.    

ނުލައި ހުއ ދައެއ  ކުރީނ  ހޯދުމަކާ  ދަޢުލަތުގެ ވަނަ މާއ ދާގައި  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.2.8.2
 ސުލ ޙަވެރިކަމާއެކު އެއ ވެއުޅުމުގެ މިނިވަނ ކަނ  ކޮނ މެ މީހަކަށ މެ ލިބިގެނ ވުނ  

އަދި މާރިޗު މަހުގައި މާލޭގައި ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔަ މުޒާހަރާތައ   ފެބުރުވަރީ 2018
ތަކުގައި މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ  މުޒާހަރާކުރި ސަރަޙައ ދު

ރަކާތ ތެރިވެގެނ ނާއި، މީޑިއާ މޮނިޓަރކޮށ ގެނ  އެއ ކުރެވުނު ގ ޓީމ ތައ  ޙަމޮނިޓަރިނ  
ގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނަށ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަނ ކަނ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓުގައި މަޢުލޫމާތު

ރަކާތ ތެރިވެފައިވާ ކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުމުގައި ފުލުހުނ  ޙަ އާނ މުކޮށ ފައިވެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާ 
ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ފެނ ނަ ކަނ ކަނ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  އިޞ ލާޙު ގޮތާ ގުޅޭގޮތުނ  

 ސަރވިސ އަށ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި އިދާރީ ހިނ ގުމުގެ ދާއިރާއިނ  ކޮނ މެ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4.2.8.3
ދުލު އިނ ސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއ ގޮތަށ  މީހަކާމެދުވެސ  ޤާނޫނާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ ، ޢަ 

 އެކަށީގެނ ވާ އަވަސ  މިނެއ ގައި ކަނ ކުރުނ  

ވަނަ މާއ ދާގައި، ހައ ޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ ބަނ ދުކުރެވޭ  48ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ހިނދު، މި މާއ ދާގައި ބަޔާނ ވެގެނ ވާ ގޮތުގެމަތީނ  އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުމުގެ 

 ށ މެ ލިބިގެނ ވުނ ޙައ ޤު ކޮނ މެ މީހަކަ

ނުވަތަ ، ވަނަ މާއ ދާގައި، ކޯޓެއ ގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެނ  57ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ނ  ހައ ޔަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ބަނ ދުކުރެވިފައިވާ މީހުނ ނާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތި

 ލަތުނ  ބަލަހައ ޓަމުނ  ގެނ ދާ މީހުނ ނާމެދު އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށ ޓަކައި ދަޢު އިޖ ތިމާޢީ 
 އިނ ސާނުނ ނާ މުޢާމަލާތުކުރުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ ޢަމަލުކުރަނ ވާނީ އިޙ ތިރާމާއެކު

 ގޮތަށ ކަނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އޮތ  މުއ ދަތުގައި  މަހު އިޢުލާނ ކުރި ފެބުރުވަރީ 2018  
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނ ދެވުނު ފަރާތ ތަކަށ  
ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ޙައ ޤުތައ  ނުލިބޭކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ 

ފަހަރުމަތިނ   5 ގުޅިގެނ  އެ ފަރާތ ތައ  ބަނ ދުގައި ތިބި މަރުކަޒުތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ 
ސާފުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކާ ބައ ދަލުކޮށ   25ޒިޔާރަތ ކޮށ  ބަނ ދުގައި ތިބި 

ފައިވެއެވެ. މި ގައި ތިބި ތަނ ތަނުގެ ޙާލަތު ބަލައިއެފަރާތ ތައ  ބަނ ދު ،އިތުރުނ 
ކުރަނ ޖެހޭކަމަށ  އިޞ ލާޙު ގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތު ޒިޔާރަތ ތަކުގައި އެއ ކުރެވުނު 

ކޮށ ، ޙިއ ސާކަމާގުޅުނ ހުރި މުއައ ސަސާތަކާ  ،ނަށ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަނ ކަނ ކޮމިޝަ
ކުރެވުނު މިނ ވަރު ކޮމިޝަނުނ  މޮނިޓަރކޮށ ފައިވެއެވެ. އަދި ތަނ ފީޛު ތައ  ނ ހުށަހެޅު

ގޮޅިތަކަށ  އެކަށީގެނ ވާ އަލިކަނ  ، ތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ނ ހުށަހެޅުކޮމިޝަނުގެ 
ހޯދައިދިނުމަށާއި، ސާފު  ކަށ  ހޫނުވުމުގެ މައ ސަލައަށ  ހައ ލު ގޮޅިތަ  ،ފޯރުކޮށ ދިނުމަށާއި

ބޯފެނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށާއި، މަދިރި ގިނަވުމުގެ މައ ސަލަ ހައ ލުކޮށ ދިނުމަށާއި، 
ބޭސ ފަރުވާ ލިބުނ  އަވަސ ކޮށ ދިނުމަށ  މުއައ ސަސާތަކުނ  އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަވަޅު 

 އަޅާފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ،  37ސީގެ ޤާނޫނު އަސާ  4.2.8.4
ރައ ކާތެރި މާޙައުލެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރުމާއި، ކުރާ މަސައ ކަތާ އެކަށީގެނ ވާ އުޖޫރައެއ  
ލިބުމާއި، ކުރާ މަސައ ކަތ  އެއ  މިނ ގަނޑަކުނ  ވަޒަނ ކުރެވި އެއ  ނިސ ބަތަކުނ  

މާއި، އެއ  ހަމައަކުނ  ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުނ  ލިބުމުގެ ޙައ ޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބު 
 ކޮނ މެ މީހަކަށ މެ ލިބިގެނ ވުނ  

ހުށަހެޅުނު ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިއަކާ ގުޅުނ ހުރި ކޮމިޝަނަށ   4.2.8.4.1
އެފަރާތ  ރާއ ޖެގެނައި ކުނ ފުނީގެ ފަރާތުނ  ޕާސ ޕޯޓ   ،މައ ސަލައެއ ގައި

ނ ވެގެނ  ކުނ ފުނީގައި އެނބުރި ޤައުމަށ  ދާނ  ބޭނު ،ހިފަހައ ޓައި
މާލެއަށ  ދޫކޮށ ލާފައިވާކަމަށ ބުނެ  ،އެދުމުނ  އެފަރާތ  މާލެ ގެނެސ 

ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައިގައި ކޮމިޝަނުނ  މިކަނ  ކަމާގުޅުނ ހުރި 
މުއައ ސަސާގެ ސަމާލުކަމަށ  ގެނެސ ފައިވެއެވެ. މިއާއެކު، މި ބިދޭސީ 

އެފަރާތ  ހުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތެރިޔާ ރާއ ޖެއިނ  ފުރުވާލެވެނ ދެނ  
އެނބުރި  ،އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުމަށާއި، އެފަރާތުގެ ޕާސ ޕޯޓ  އައުކޮށ 

އުމަށ  ފުރުވާލެވެނ ދެނ  ލިބެނ ޖެހޭ ޙައ ޤުތައ  އެފަރާތަށ  ޤަ
ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  މައ ސަލަ ރައ ދުވާފަރާތަށ  ކޮމިޝަނުނ  އެނ ގުމުނ ، 

އ ސައި ބިދޭސީ އެ އިނ ތިޒާމ ތައ  އެކުނ ފުނީގެ ފަރާތުނ  ހަމަޖަ
 ފުރުވާލާފައިވެއެވެ. މަސައ ކަތ ތެރިޔާ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ރިސޯޓެއ ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއިނ  ވަކިވެ ރާއ ޖޭގެ  4.2.8.4.2
އެނބުރި ޤައުމަށ  ދިޔަފަހުނ  އޭނާއަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ސަރވިސ  ޗާޖ  
ފުރިހަމައަށ  ލިބިފައިނުވާކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޮމިޝަނުނ  އެ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިއާއަށ  ވަޒީފާ  ،ގައިމައ ސަލައި
ދިނ  ފަރާތާ މަޝ ވަރާކޮށ ، ވަޒީފާ ދިނ  ފަރާތުނ  ބިދޭސީ 
 މަސައ ކަތ ތެރިއާއަށ  ލިބެނ ވާ ފުރިހަމަ ސަރވިސ  ޗާޖ  

 ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައި ޢާއިލާއާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުނ ނާއި  35އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  4.2.8.5
ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުނ  ޚާއ ޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ޢުމުރުނ  ދުވަސ ވީ 

 ލިބިގެނ ވުނ . މީހުނ ނާއި، ޚާއ ޞައެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ މީހުނ ނަށ  

 ހުނ ނަ އަދި އަތުގައި އައިބުތަކެއ ދުނިޔެއަށ  އުފަނ ވީއިރުވެސ   4.2.8.5.1
އަށ  ފަރުވާ  schizophreniaނަފ ސާނީ ބައ ޔެއ ކަމުގައިވާ 

އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށ  ޢާއިލާއާއި މުޖ ތަމަޢުގެ  30ހޯދަމުނ ދާ އުމުރުނ  
ފަރާތުނ  އެކަށީގެނ ވާ ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ނުދެވޭކަމަށ  ބުނެ 

 ކަމާ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ ، ކޮމިޝަނުނ 
ގުޅުނ ހުރި މުއައ ސަސާތަކާ ބައ ދަލުކޮށ ، މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ 
ފަރާތަށ  އެކަށީގެނ ވާ ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  
މަޝ ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތ  ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  

 ގެނ ދެވިފައިވެއެވެ. 

އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށ  ޢާއިލާގެ  40ޑައުނ ސިނ ޑ ރޯމ  ހުނ ނަ އުމުރުނ   4.2.8.5.2
ފަރާތުނ  އަޅާލުމާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ނުލިބޭކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ ، އެ ފަރާތ  ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަށ  ކޮމިޝަނުނ  
ޒިޔާރަތ ކޮށ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ ފަހު، ކަމާގުޅުނ ހުރި 

އިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށ  މައ ސަލަ، މުއައ ސަސާތަކާ ބައ ދަލުކޮށ 
އެކަށީގެނ ވާ ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  

ބެލުމުގެ ދަށަށ   ދަޢުލަތުގެމަޝ ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތ  
 ގެނ ދެވިފައިވެއެވެ.

އަހަރުގެ ޢުމުރުނ  ދުވަސ ވީ އަނ ހެނަކު ބަލަހައ ޓާނެ މީހަކު ނެތި  76 4.2.8.5.3
އޭނާއަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުނ  ، އެކަނި އުޅެމުނ ދާކަމަށާއި

ފޯރުކޮށ ދޭނެ އެއ ވެސ  ފަރާތެއ  ރަށުގައި ނެތ ކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  
ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައިގައި، ކަމާ ގުޅުނ ހުރި މުއައ ސަސާތަކާ 

މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށ  އެކަށީގެނ ވާ ، ބައ ދަލުކޮށ 
ނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދި

 ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނ ދެވިފައިވެއެވެ. ދަޢުލަތުގެ އަދި އެ ފަރާތ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މައ ސަލައެއ   މަތުކުރެވުނު މައ ޗަށ  ތުހު ނަފ ސާނީ ބަލި ހުރި ފަރާތެއ ގެ 4.2.8.5.4
ވާކުރުމުގައި އޭނާގެ ހުރި ނަފ ސާނީ ބަލި ޙާލަތަށ  ތަޙުޤީޤުކޮށ  ދަޢު

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ ސަރވިސ  އަދި ޕ ރޮސެ ވ ސ  ޕޮލިސ  މޯލ ޑި
ނުވާކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު  އޮފީހުނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ފައި

މައ ސަލައެއ  ބެލުމަށ ފަހު، ކޮމިޝަނަށ  ފާހަގަކުރެވޭ ކަނ ކަމުގެ 
މައ ޗަށ  އެކުލެވޭ ރިޕޯޓެއ ، އެ މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ  ކޯޓުގައި ކުރިޔަށ ދާ 

ރުގެ މަޢުލޫމާތަށ ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު މައ ސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާ 
ވަނަ  23ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓ ސ   ހިއުމަނ ) 2006/6

 މާއ ދާގެ )ހ( އަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ، ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 އެނ ޓި ޓޯޗަރ ސެކ ޝަނ   4.2.9

ދަށުނ  މިއަހަރު އަނިޔާއާ ގުޅުނ ހުރި )އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ  2013/13ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
 3ވަނަ އަހަރު ތަޙުޤީޤު ނުނިމޭ  2017، މައ ސަލަ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 45

މައ ސަލަ އެނ ޓި ޓޯޗަރ ސެކ ޝަނުނ  ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކޮށ ފައިވެއެވެ.  48މައ ސަލައާއެކު ޖުމ ލަ 
އާއި މައ ސަލަ 39އޭގެތެރޭގައި އެކި ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެނ  ތަޙުޤީޤުކޮށ ފައިވާ 

މައ ސަލަ ހިމެނެއެވެ. މި މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ   8ކޮމިޝަނުނ  އިސ ނަގައިގެނ  ތަޙުޤީޤުކުރި 
 9މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ ތަކަށ  ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، ، މައ ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިނ މައި 39

 ނ ނެވެ.ކުރަމު މައ ސަލަ ދަނީ އަދިވެސ  ތަޙުޤީޤު
 

 ހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ބާވަތ ތައ  އެނ ޓި ޓޯޗަރ ސެކ ޝަނަށ  ހުށަ 

 ޢަދަދު  ބާވަތ  
 8 ކުރުމުގެތެރޭގައި މާއ ދީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ ހައ ޔަރު

 13 ބަނ ދުކޮށ ފައި ހުރި މަރުކަޒުގައި މާއ ދީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ 
 7 މަރުކަޒުގައި ނަފ ސާނީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ ބަނ ދުކޮށ ފައި ހުރި 

 6 މުޒާހަރާ ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މާއ ދީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ
 1 ވާ މައ ސަލައެއ ތަނުނ  އަނެއ  ތަނަށ  ގެނ ދިޔުމުގެ ތެރޭގައި މާއ ދީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައި
 2 އިއުލާނ ކޮށ ފައި ނުވާ މަރުކަޒެއ ގައި ބަނ ދުކޮށ ފައިވާކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ 

އެހެނ  އިނ ސާނަކާ މުޢާމަލާތ  ނުކުރެވޭ ގޮތަށ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ބަހައ ޓާފައިވާކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައ ސަލަ 

4 

ކޮނ ތަނެއ ގައިކަނ  ނޭނގޭގޮތަށ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ބެހެއ ޓިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަނ ދުކޮށ ފައި ހުރީ 
 މައ ސަލަ

2 

މީހަކު މަގުމަތީނ  ހުއ ޓުވުމުގައި ފުލުހުނ  ރަޙުމ ކުޑަ ލާއިނ ސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއ  ހިނ ގާފައިވާކަމަށ  ބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ 

1 

 1 ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކުޑަކުއ ޖަކަށ  އަނިޔާކުރިކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ   ދަޢުލަތުގެ
 45 ޖުމ ލަ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 ތަފ ޞީލު ތައ  ނިނ މާފައިވާގޮތުގެ މައ ސަލަ 

 ނޭޝަނަލ  އިނ ކުއަރީ އޮނ  އެކ ސެސ  ޓު އެޑިއުކޭޝަނ  ފޮރ ޗިލ ޑ ރަނ  ވިތ  ޑިސެބިލިޓީސ   4.2.10

 
ނޭޝަނަލ  އިނ ކުއަރީ އޮނ  އެކ ސެސ  ޓު އެޑިއުކޭޝަނ  ފޮރ ޗިލ ޑ ރަނ  ވިތ  ޑިސ އެބިލިޓީސ ގެ 
ނަމުގައި ކޮމިޝަނުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވާ ދިރާސާގެ ހޯދުނ ތަކަށ  އައިސ ފައިވާ ކުރިއެރުނ ތައ  

، ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި، އިނ ކުއަރީ ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔަ ރަށ ރަށުގެ މުއައ ސަސާތަކުނ 
 މި ދިރާސާ ރިޕޯޓު އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވެއެވެ.

 ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު އާނ މުކުރުނ   4.2.11

މަހަކުނ  ކޮމިޝަނުގެ  3ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓުތައ  ކޮނ މެ 
 ތަކުގައި އާނ މުކުރެވިފައިވެއެވެ. މަނ ސަ ގެވެބ ސައިޓ  އަދި މީސ މީޑިއާ

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  ބޭއ ވުނު މުހިއ މު ބައ ދަލުވުނ ތައ   2018 4.2.12

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މުހިއ މު މައ ސަލަތައ  ދެނެގަނެ، މިފަދަ މައ ސަލަތައ  މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި 
ހަރުދަނާ ގޮތެއ ގައި ތަޙުޤީޤުކޮށ ، މި މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކުރުމަށ  ފިޔަވަޅުތަކެއ  އެޅުމުގެ ގޮތުނ ، 
އާނ މުކޮށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ ބާވަތ ތަކުގެ މައ ސަލަތަކާ ގުޅުނ ހުރި މުއައ ސަސާތަކާ 

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާ ، ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ  ބާއ ވާފައިވެއެވެ. މި
 ހައ ލު މައ ސަލަތަކަށ   ގުޅޭގޮތުނ ނާއި، އެ މުއައ ސަސާަތކަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާއި، މި 

ކުރުމުގެ ހައ ލު މިފަދަ މައ ސަލަތައ   ހޯދައިދިނުމުގައި އެ މުއައ ސަސާތަކަށ  ދިމާވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއި،
މަޝ ވަރާ  ގޮތުނ  އެ މުއައ ސަސާތަކާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނަށ  ކުރެވިދާނެ މަސައ ކަތ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ  

 ކޮށ ފައިވެއެވެ. 
 
 
 

 ޢަދަދު  ނިނ މާފައިވާ ގޮތ   
އެކަށީގެނ ވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ މައ ސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށ  ތަޙުޤީޤަށ   1

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ 
29 

 4 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއ  ހިނގާފައިނުވާކަމަށ  ތަޙުޤީޤަށ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  2
 3 މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުނ  ތަޙުޤީޤަށ  އެއ ބާރުލުނ  ދީފައިނުވާތީ  3
 2 މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުނ  އިތުރަށ  މައ ސަލަ ކުރިއަށ  ގެނ ދަނ  ބޭނުނ  ނުވާތީ  4
މައ ސަލަ ބެލުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤަށ  ލިބިފައިނުވާތީ މައ ސަލަ  5

 ނިނ މުނ 
1 

 39 ޖުމ ލަ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ބައ ދަލުކުރެވުނު އިދާރާތައ                 

 ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވުނު ތާރީޚ   މުއައ ސަސާގެ ނަނ  ނަނ ބަރު 
 18 ފެބުރުވަރީ 2018 މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ   1

 12 މާރިޗު 2018
 5އެޕ ރީލ   2018
 14މޭ  2018
 18ޖުލައި  2018
 10އޮކ ޓޫބަރު  2018
 16އޮކ ޓޫބަރު  2018
 8 ނޮވެނ ބަރު  2018
 19 ނޮވެނ ބަރު  2018

 30ޖަނަވަރީ  2018 މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ   2
 6 ފެބުރުވަރީ 2018
 6 ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
 22 ނޮވެނ ބަރު  2018

 14މޭ  2018 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ އެފެއާޒ  3
 22 ނޮވެނ ބަރު  2018
 29 ނޮވެނ ބަރު  2018

 13މޭ  2018 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތ   4
 7އޮގަސ ޓ   2018
 19 ނޮވެނ ބަރު  2018

 20 ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018 އިނ ދިރާ ގާނ ދީ މެމޯރިއަލ  ހޮސ ޕިޓަލ  5
ފެމެލީ /  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  6

ފެމެލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ
 ސަރވިސަސ  

 5އެޕ ރީލ   2018
 13މޭ  2018
 18ޖުލައި  2018
 16އޮކ ޓޫބަރު  2018
 25އޮކ ޓޫބަރު  2018
 19 ނޮވެނ ބަރު  2018

 29 ނޮވެނ ބަރު  2018 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  7
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހައުސިނ ގ އެނ ޑ    8

އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ / މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހައުސިނ ގ 
 އެނ ޑ  އަރބަނ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  

 13މޭ  2018
 8 ނޮވެނ ބަރު  2018
 

 15އޮގަސ ޓ   2018 ނޭޝަނަލ  ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ 9
 15އޮގަސ ޓ   2018 ސ ޓޭޓ  ޓ ރޭޑިނ ގ އޯގަނައިޒޭޝަނ   10
 4އެޕ ރީލ   2018 ލޭބަރ ރިލޭޝަނ ސ  އޮތޯރިޓީ  11

 25އޮކ ޓޫބަރު  2018
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 10ޑިސެނ ބަރު  2018
 31ޑިސެނ ބަރު  2018

 29 ނޮވެނ ބަރު  2018 މޯލ ޑިވ ސ  އިމިގ ރޭޝަނ   12
 31ޑިސެނ ބަރު  2018

 5އެޕ ރީލ   2018 ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީސ   13
 10މޭ  2018
 14މޭ  2018
 10އޮކ ޓޫބަރު  2018
 25އޮކ ޓޫބަރު  2018
 28 ނޮވެނ ބަރު  2018

 14މޭ  2018 އެޓަރނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީސ   14
 15އޮގަސ ޓ   2018 ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ 15

 8 ނޮވެނ ބަރު  2018
 8 ނޮވެނ ބަރު  2018 ލޯކަލ  ގަވަރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީ  16

 
 8 ނޮވެނ ބަރު  2018 އެނ ވަޔަރަމަނ ޓ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ 17
 8 ނޮވެނ ބަރު  2018 ރ.މަޑުއ ވަރީ ކައުނ ސިލ   18

  

 ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ތަފާސ  ހިސާބު  4.2.13

ނިޔަލަށ  އައ ޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށ ފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރނ  ރީޖަނަލ   މި އަހަރުގެ 4.2.13.1
މައ ސަލައެއ   30އަށ  ޙައ ޤެއ  ގެއ ލިފައިވާކަމަށ  ބުނެ  އޮފީސ  )އެސ .އާރު.އޯ(

މައ ސަލަ  18 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށ 
 ނިނ މާފައިވެއެވެ. ބަލައި
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކޮށ ފައިވާ ޒިޔާރަތ ތައ   4.2.14

 މައ ސަލައިގެ ބާވަތ   ނަނ ބަރު 
ޒިޔާރަތުގެ 
 ޢަދަދު 

 1 މަސައ ކަތ ތެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި  1
 14 ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  2
 3 ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅުނ ހުރި  3
 2 އިޖ ތިމާޢީ އިޤ ތިޞާދީ ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި  4
އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއި ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުރި މީހުނ ގެ  5

 ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި 
10 

 1 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި  6
 31 ޖުމ ލަ 

 ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.2.15

 ބައ ދަލުވުނ ތައ   ބޭއ ވިފައިވާ  ގުޅިގެނ   މައ ސަލަތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ  2018 4.2.15.1
 ގުޅިގެނ  މައ ސަލަތަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ އަށ  އޯ.އާރ.އެސ  ގެކޮމިޝަނު  4.2.15.1.1

ކޭސ  ކޮނ ފަރެނ ސ ތައ   އިދާރާތަކާއެކު ކަމާގުޅުނ ހުރި  ދަޢުލަތުގެ
އަހަރު ބައ ދަލުވުނ ތައ   ވަނަ 2018ބޭއ ވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުނ  

ބޭއ ވިފައިވަނީ އައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  އާއި މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
ސަރވިސ ގެ ހިތަދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ އާއި ސ. ފެމިލީ އެނ ޑ  

 އާއި ހިތަދޫ ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލާ  ޗިލ ޑ ރެނ  ސަރވިސ  ސެނ ޓަރ
 އެކުގައެވެ.

 

 އެހެނިހެނ  ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.2.15.2

 ބައ ދަލުވުމުގެ މަޤ ޞަދު  ބައ ދަލުކުރެވުނު ފަރާތ ތައ   ތާރީޚ   ނަނ ބަރު 
އައ ޑޫ ސިޓީގެ އިލެކ ޝަނ   28 އޮގަސ ޓު 2018 1

 ފޯކަލ  ޕޮއިނ ޓ  
މޮނިޓަރ ކުރުމާ ބެހޭ  2018ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު 

 ގޮތުނ  
މޮނިޓަރ ކުރުމާ ބެހޭ  2018ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު  އައ ޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސ   29 އޮގަސ ޓު 2018 2

 ގޮތުނ  
3  

 13ޑިސެނ ބަރު  2018
އައ ޑޫ ސިޓީގައި ތިބި ޢުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއި  އައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  

ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކުގެ ހާލަތު 
 ގެ މަސައ ކަތ  ކުރިޔަށ  ދެނެގަތުމަށ  ކުރެވުނު ސަރވޭ 

 ކުރުނ   ޙިއ ސާއާ ކައުނ ސިލ  މަޢުލޫމާތުދިޔަ ގޮތުގެ 
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  ފިހުރިސ ތު 

 އަހަރު ކުރިޔަށ ގެނ ދެވުނު ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   ވަނަ  2018  4.2.15.1

 ޖުމ ލަ  ޢަދަދު ބައިވެރިނ ގެ  ނަގައިދެއ ވި ފަރާތ   ސެޝަނ   ތާރީޚު 
' ޖެނ ޑަރ އީކުއަލިޓީ ' 20ފެބުރުވަރީ  2018

 ސެޝަނ  
 70 ޝަމ ސުއ ދީނ  ސ ކޫލ  

240 
 39 މަރަދޫ ސ ކޫލ   28ފެބުރުވަރީ  2018
 54 އިރުޝާދިއ ޔާ ސ ކޫލ   26ފެބުރުވަރީ  2018
 77 އަތޮޅު މަދަރުސާ . ސ 23އޮކ ޓޫބަރު  2018
' އިހުމާލު ސެޝަނ ' 

 ފުވައ މުލަކު ސ ކޫލ ތަކަށ  
 19 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ޏ

މަދ ރަސަތުއ ޝައިޚ  މުޙައ މަދު  21މާރިޗު  2018 34
 15 ޖަމާލުއ ދީނ  

އޯ ތަކަށ  .ޖީ.އެނ  17ޖުލައި  2018
ހިނ ގުނު ހިއުމަނ  

 ރައިޓ ސ  ވަރކ ޝޮޕ  

 މޯލ ޑިވ ސ  ރެޑ  ކ ރެސެނ ޓ  
1 

16 

އައ ޑޫ ވިމެނ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  
 2 ކޯޕަރޭޝަނ  

ޖޫނިއަރ ޗެމ ބަރ 
 1 (އައ ޑޫ)އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  

 5 (އައ ޑޫ)ފެމިލީ ލީގަލ  ކ ލިނިކ  
 4 ވޮލަނ ޓިއަރުނ  

އެސޯސިއޭޝަނ  ފޯރ 
ޑިސ އެބިލިޓީސ  

 ރިހިބިލިޓޭޝަނ  ކެއަރ
3 

އޮފީސ ތަކުގެ ފ ރަނ ޓ   10ޖުލައި  2018
ޑެސ ކ  ތަކުގައި 
މަސައ ކަތ ކުރާ 

މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު 
ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  

 ވަރކ ޝޮޕ  

ކައުނ ސިލުގެ އައ ޑޫ ސިޓީ 
 1 އިދާރާ 

19 
 

 1 މަރަދޫ ސ ކޫލ  

 1 އައ ޑޫ ހައި ސ ކޫލ  
 2 ޝަރަފުއ ދީނ  ސ ކޫލ  

 2 ނޫރާނީ ސ ކޫލ  
 2 ހިތަދޫ ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ  

 1 ފޭދޫ ޞިއ ޙީ މަރުކަޒު .ސ
 1 ހިތަދޫ ޕޯރޓ  ލިމިޓެޑ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުގެ 
 1 އޮފީސ  ދެކުނު ސަރަޙައ ދީ 

 އިކޮނޮމިކ  އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ
 ސިޓީ  އައ ޑޫ ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ ގެ
 ޔުނިޓ   ޓ ރާނ ސ ޕޯރޓ  

1 

 ކޮރަޕ ޝަނ  -އެނ ޓި
 ރީޖަނަލ  ސަދަނ ކޮމިޝަނުގެ

 އޮފީސ 
1 

 ކިޑ ސ ، ކެނ ގަރޫ
 ޕ ރައިމަރީ-ޕ ރީ ޙުސެއިނިއ ޔާ

 ސ ކޫލ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  
1 

 1 ހިތަދޫ ސ ކޫލ  

 2 ފޭދޫސ ކޫލ  

ޖެނެރަލ ގެ  ޕ ރޮސެކިއުޓަރ
 1 ދެކުނުގޮފި އޮފީހުގެ 

 309 ޖުމ ލަ 
  

 
 ޤާފަތެއ  ޤާއިމުކުރުނ  އ ޤުތަކަށ  އިޙ ތިރާމުކުރުމުގެ ސަ އިނ ސާނީ ޙަ  4.3

ރާއ ޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެނ މެހާ މީހުނ ގެ މެދުގައި  ،އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ނާއި
 2018އެ ޙައ ޤުތަކަށ  ޙުރުމަތ ތެރިކޮށ  ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުނ   ،ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުވައި

. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއ ޖޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކުރިއެރުވުމަށ  ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ފައިވެއެވެ
 މީހުނ ނަށ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ.   3982އެގޮތުނ  

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ  ފާހަގަކުރުމާއިއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި އެކިއެކި ދުވަސ ތައ   ،މީގެއިތުރުނ 
ދުވެރިކޮށ  މަޢުލޫމާތު ގުޅުނ ހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުނ  ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތ ތަކާއި މީސ މީޑިއާ މެ

 ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ.
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 

 2018 -ކުޑަކުދިނ ގެ ދުވާހާ ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބޭއ ވި ޓީވީ ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ތެރެއިނ  

  މަތީ ތަޢުލީމުގެ އޮނިގަނޑުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ހިމެނުނ   4.3.1

ފުޅާކުރުމުގެގޮތުނ  މަތީ ތަޢުލީމުގެ  ،ތަރައ ޤީކޮށ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ތަޢުލީމު އިތުރަށ  
އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ހިމެނުމަށ ޓަކައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫނ  މަހުގެ  2018ދުވަހުގެ ފޯރަމެއ   1މަސ ޢޫލިއ ޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތ ތަކަށ  
 ފައިވެއެވެ.ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށ ގެނ ދެވި 25

 

 

 2018 -ގެ ތެރެއިނ  ހިމެނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ބޭއ ވި ފޯރަމުއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  މަތީ ތަޢުލީމުގެ އޮނިގަނޑުގައި 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ހަޔަރ ސެކަނ ޑަރީގެ ދަރިވަރުނ ނަށ  ބާއ ވާ އޮރިއެނ ޓޭޝަނ ތަކުގެ ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ  4.3.2

  ދިނުނ   މަޢުލޫމާތު 

ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ހިމެނުމުގެ ގޮތުނ  ހަޔަރ ސެކަނ ޑަރީގެ ސ ކޫލ  ކަރިކިއުލަމ ގެ 
ދަރިވަރުނ ނަށ  ބާއ ވާ އޮރިއެނ ޓޭޝަނ ތަކުގެ ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ 

ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައިވެއެވެ.  ލޫމާތު ސެޝަނ  މަޢު ދަރިވަރުނ ނަށ  563ސ ކޫލަކުނ  ޖުމ ލަ  4ގޮތުނ  
  ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.މިގޮތުނ  ނަގައިދެވުނު ސެޝަނ ތަކުގެ ތަފ ޞީލު ތިރީގައިވާ 

 

 

 ސ ކޫލ   ތާރީޚ   #
ދަރިވަރުނ ގެ 

 ޢަދަދު 
 ތަފ ޞީލު 

އަހ މަދިއ ޔާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   6ފެބުރުވަރީ  2018 1
 ސ ކޫލ  

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއި،  212
އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ 

ޢާނ މުޤަރާރާއި، 
ބައިނަލ އަޤ ވާމީ 

ތަކާއި، ހިއުމަނ  މުޢާހަދާ
ރައިޓ ސ  ޑިފެނ ޑަރެއ ގެ 

ހައިޞިއ ޔަތުނ  ދަރިވަރުނ ގެ 
ދައުރާ އަދި ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ 

 މަސައ ކަތ ތައ 

 170 ހައި ސ ކޫލ  ވިލާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   15ފެބުރުވަރީ  2018 2

 100 ވިލާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ހައި ސ ކޫލ   15ފެބުރުވަރީ  2018 3

ސެނ ޓަރ ފޮ ހަޔަރ ސެކަނ ޑ ރީ  19މާރިޗު  2018 4
 އެޑިޔުކޭޝަނ  )ސީއެޗ އެސ އީ(

30 

ސެނ ޓަރ ފޮ ހަޔަރ ސެކަނ ޑ ރީ  20މާރިޗު  2018 5
 އެޑިޔުކޭޝަނ  

41 

ސެކަނ ޑ ރީ ސެނ ޓަރ ފޮ ހަޔަރ  21މާރިޗު  2018 6
 އެޑިޔުކޭޝަނ  

10 

  563 ޖުމ ލަ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ދިނުމުގެ ސެޝަނ ގެ ތެރެއިނ   މަޢުލޫމާތު އަހ މަދިއ ޔާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސ ކޫލ ގައި ބޭއ ވުނު އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ 
 

 

 

 2018 -ދިނުމުގެ ސެޝަނ ގެ ތެރެއިނ   މަޢުލޫމާތު ވިލާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ހައި ސ ކޫލ ގައި ބޭއ ވުނު އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ ތައ  ހަރުދަނާކުރުނ   4.3.3

ސ ކޫލ ތަކުގައި ހިނ ގާ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބުތައ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި މާލެސިޓީގައި ހިއުމަނ  
ދަތިތަކާއި ކ ލަބުގެ ސ ކޫލުއަކާއެކު ކ ލަބ  ހިނ ގުމުގައި ދިމާވާ  11ރައިޓ ސ  ކ ލަބ  ހިނ ގާ 

ޙަރަކާތ ތައ  އަމާޒުކުރަނ ވީ ދާއިރާތަކާމެދު މަޝ ވަރާކުރުމުގެގޮތުނ  ސިލ ސިލާ ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ  
 14މަދަރަސަތުލ  ޢަރަބިއ ޔާގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކުލަބުގެ  ،ބާއ ވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުނ 

ދަރިވަރުނ  ކޮމިޝަނަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު 
 ސާފުކޮށ ފައިވެއެވެ.

 

 

 2018 -ރެއިނ  ހިރިޔާ ސ ކޫލުގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ  ކުދިނ ނަށ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ތަޢާރަފ  ސެޝަނ ތެ 
 

 

 2018 -ޢަރަބިއ ޔާ ސ ކޫލުގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ  ދަރިވަރުނ  ކޮމިޝަނަށ  ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ސިވިލ  ސާރވިސ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ބޭސިކ  އޮނ ލައިނ   4.3.4
 ކޯހެއ  ތައ ޔާރުކުރުނ  

ތައ  ދިނުމުގައި އެނ މެ ޚިދުމަތ ދިވެހި ސިވިލ  ސަރވިސ ގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ފަރާތ ތަކަކީ ރައ ޔިތުނ ނަށ  
ށ  އ ޤުތަކަ އިނ ސާނީ ޙަ ގާތުނ  މަސައ ކަތ ކުރައ ވާ މުވައ ޒަފުނ  ކަމަށ ވާތީ، އެފަރާތ ތައ  

އ ޤުތަކުގެ މި ކޮމިޝަނާއި ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ  ގުޅިގެނ  އިނ ސާނީ ޙަ ހޭލުނ ތެރިކުރުވާ 
 4ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2018 ،ބޭސިކ  އޮނ ލައިނ  ކޯހެއ  ފަރުމާކޮށ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ 

ކޮމިޝަނާ ވަނަ ދުވަހު މި ކޯހުގެ އޮނ ލައިނ  ސެޝަނ ގެ ކޮނ ޓެނ ޓ ސ  ސިވިލ  ސަރވިސ  
 ކޮށ ފައިވެއެވެ. ޙިއ ސާ
 

 

 

 2018 -ސަރވިސ  ކޮމިޝަނާ ހިއ ޞާކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ  އޮނ ލައިނ  ސެޝަނ ގެ ކޮނ ޓެނ ޓ ސ  ސިވިލ  

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޖީއޯ ނެޓ ވަރކ  ފޯރަމ   4.3.5

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކުރިއެރުވުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއ ޔާ 
އެނ .ޖީ.އޯ އަކާއެކު ހިއުމަނ   33ވަނަ އަހަރު  2018 ،ޖަމާޢަތ ތަކަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެނ 

 23ރައިޓ ސ  އެނ .ޖީ.އޯ ނެޓ ވަރކ އެއ  ޤާއިމުކޮށ ފައިވެއެވެ. މި ނެޓ ވަރކ ގައި ހިމެނޭ 
ފަރާތެއ  ހިމެނޭގޮތަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މަދަނީ  24އެނ .ޖީ.އޯ އަކުނ  

ޓަކައި މަނ ސަތަކެއ  ޤާއިމުކޮށ ދިނުމަށާއި، ހިއުމަނ  ޖަމުޢިއ ޔާތައ  އެކުގައި މަސައ ކަތ ކުރުމަށ 
 ،ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނާ މަދަނީ ޖަމުޢިއ ޔާތަކާމެދު އޮނ ނަ ގުޅުނ  އިތުރަށ  ހަރުދަނާކޮށ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިނ ސާނީ ، ކޮށ ދީ ކުރިއެރުވުމަށާއިޙިމާޔަތ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  
ވަނަ  2018ޝަނުނ  ފޯރަމެއ  މިލައި މަގުފަހިކޮށ ދިނުމަށ  މި ކޮޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދު އަޑުއުފު 

 ގައި ބާއ ވާފައިވެއެވެ. 26އަދި  25އަހަރުގެ އެޕ ރީލ މަހުގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 

 2018 -ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޖީއޯ ނެޓ ވަރކ  ފޯރަމ  ހުޅުވުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތުގެ ތެރެއިނ  
 

 
 

 

 2018 -ފޯރަމ ގެ ތެރެއިނ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޖީއޯ ނެޓ ވަރކ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 

 

 

 2018 -ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޖީއޯ ނެޓ ވަރކ  ފޯރަމ  ނިނ މުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތުގެ ތެރެއިނ  

 މަސައ ކަތ ތަކަށ   ކޮމިޝަނުގެ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ގެ އަސާސީ ޙައ ޤުތަކަށާއި  4.3.6
 ކާޑު ފޯރުކޮށ ދިނުނ   މަޢުލޫމާތު ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ ޓަކައި 

ރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ނިގުޅައިގަނެވޭ ޙާލަތ ތަކުގައި، 
އެހީތެރިކަނ  ހޯދުމަށ  ގުޅާނެ ފަރާތ ތަކާއި، މިފަދަ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  ކޮނ މެހެނ  

އ ކަތ ކުރަނ  އަނ ނަ ބޭނުނ ވާ މުހިނ މު މަޢުލޫމާތުތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ ، ރާއ ޖެއަށ  މަސަ
މި މަޢުލޫމާތުތައ  ހިމެނޭ ކާޑެއ   ،ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ގޮތުނ 

ވަނަ ދުވަހު އިފ ތިތާޙުކޮށ ފައިވެއެވެ.  4ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު މަހުގެ  2018ތައ ޔާރުކޮށ ،  
ނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ބިދޭސީ މި މަޢުލޫމާތު ކާޑުތައ  ބެނ ގާލީ، މަލަޔާޅަމ  އަދި ނޭޕަލީސ  ބަހު

މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޙަރަކާތަށ  
އިޒޭޝަނ  )އައި.އޯ.އެމ (ގެ ފަރާތުނ  މާލީ އެހީތެރިކަނ  ނައިނ ޓަރނޭޝަނަލ  މައިގ ރޭޝަނ  އޯގަ

 ލިބިފައިވެއެވެ.
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 

 2018 –ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު ކާޑު 

ނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  އާ އަށ  އަމާޒުކޮށ  ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤަށ   2018ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު  4.3.7
 ކުރިއަށ ގެނ ދެވުނު ޙަރަކާތ  

އަމާޒުކޮށ  ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤާ ގުޅޭގޮތުނ  ރައ ޔިތުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ   ށ  ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބަ
މަހުގެ ނިޔަލަށ  ތަފާތު ޙަރަކާތ ތައ  ސެޕ ޓެނ ބަރުޖޫނ މަހުނ  ފެށިގެނ   ނ ކޮމިޝަނު 

އެވެ. މި ޙަރަކާތުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގެ ވަޞީލަތ ތަކާއި މީސ މީޑިއާ އިވެކުރިއަށ ގެނ ގޮސ ފަ
ނ  އިނ ސާފުވެރި އިނ ތިޚާބެއ  ބޭއ ވުމަށ  އެކި ފަރާތ ތަކުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މިނިވަ ،މެދުވެރިކޮށ 
ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤާ ގުޅުނ ހުރި ތަފާތު މުހިއ މު މަޢުލޫމާތު ރައ ޔިތުނ ނަށ  ، އިކަނ ކަމާ

 ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ.
 

 

 2018 -ވޯޓާސ  އެޑިއުކޭޝަނ  މީޑިއާ އެޕިއަރެނ ސ ގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 

 

 2018 -ޑިއާ އެޕިއަރެނ ސ ގެ ތެރެއިނ  އެޑިއުކޭޝަނ  މީވޯޓާސ  
 

 

 2018 -ވޯޓާސ  އެޑިއުކޭޝަނ  މީޑިއާ އެޕިއަރެނ ސ ގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ސ ކައުޓ ގެ ބެޖ  ސިލަބަހުގެ ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤު ހިމެނުނ   4.3.8

ސ ކައުޓ  އަދި ކަބ  ސ ކައުޓުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުނ ގެ މެދުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  ހޭލުނ ތެރިކަނ  
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކަބ  ސ ކައުޓ  އަދި ސ ކައުޓ  ބެޖ  ސިލަބަހުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ 

ވަނަ  2018ސ އާ ގުޅޭގޮތުނ  ހިމަނަނ  ބޭނުނ ވާ ބައިތައ  ސ ކައުޓ  އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  މޯލ ޑިވ 
 ކޮށ ފައިވެއެވެ.ޙިއ ސާވަނަ ދުވަހު  12އަހަރުގެ ޑިސެނ ބަރު 

 

ގަރލ ގައިޑ  ލީޑަރުނ ގެ ތަމ ރީނ ކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ސެޝަނ   4.3.9
 ނަގައިދިނުނ  

ތުރުކުރުވުމުގެ ތަކަށ  ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިޙައ ޤު ގަރލ ގައިޑ ގައި އުޅޭ ދަރިވަރުނ ގެ މެދުގައި އިނ ސާނީ 
ގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ރިއަށ ގެނ ދާ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމުގައިޑ  ލީޑަރުނ ނަށ  ކުގޮތުނ ، ގަރލ 

ވަނަ  2018ގުޅޭގޮތުނ  ހިމަނަނ  ބޭނުނ ވާ ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގަރލ ގައިޑ  އެސޯސިއޭޝަނ އާ  
 ކޮށ ފައިވެއެވެ.ޙިއ ސާވަނަ ދުވަހު  30 އޮގަސ ޓ މަހު އަހަރުގެ

 

ގޮތުނ  ބޭއ ވުނު ގުޅޭ ނަގައިދިނުމާ ގަރލ ގައިޑ  ލީޑަރުނ  ތަމ ރީނ ކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ސެޝަނ  
 2018 -ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ  

 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެމ ބެސެޑަރސ  ޕ ރޮގ ރާމ   4.3.10

މާޔަތ ކޮށ  ޙިދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޚާއ ޞަ ރައ ކާތެރިކަނ  ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކުގެ ޙައ ޤުތައ  
ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އަމިއ ލައަށ  އިސ ނަގައިގެނ  މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށ  އިތުރަށ  

ރައިޓ ސ  އެ މަސައ ކަތުގައި އެ ފަރާތ ތައ  ކުރިއަށ ދިއުމަށ ޓަކައި ހިއުމަނ   ،ވަރުދީހިތ 
ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ މީހުނ ގެ  ،އެމ ބެސެޑަރސ  ޕ ރޮގ ރާމ  ފަށާފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އަނ ހެނުނ   ،އ ޤުތަކާއިޙަކުޑަކުދިނ ގެ  ،ތަކާއިޙައ ޤުއުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ގެ  ،ތަކާއިޙައ ޤު
ގަނާކުރުނ  ހުއ ޓުވުމަށާ އަދި ބިދޭސީ  ،ބާރުވެރިކުރުވައި މިނ ތީގެ ހަމަހަމަކަނ  ލިބުމުގެ ޙައ ޤާއި

ރައ ކާތެރިކޮށ  ކުރިއަރުވަނ  މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށ   ،މަސައ ކަތ ތެރިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ 
 އަމާޒުކޮށ ގެނ  މި ދާއިރާތަކުނ  އެމ ބެސެޑަރުނ  ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތު ސޯސ  ސެނ ޓަރއަށ  ބޭނުނ ވާ ގެ ވެބ ސައިޓ ގައި ޤާއިމުކުރާ އޮނ ލައިނ  ރި ކޮމިޝަނު  4.3.11
  އެއ ކޮށ  ޙިއ ސާކުރުނ  

ކުރުމަކީ ޙައ ޤުތަކާމެދު މީހުނ  ސޭހައިނ  ލިބޭނެ ނިޒާމެއ  ޤާއިމުއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަ 
ހޭލުނ ތެރިވެ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމަށ  މަގުފަހިވާނެކަމަކަށ ވާތީ، ކޮމިޝަނުގެ 

މުކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ  ދެ ޤާޢިގައި އޮނ ލައިނ  ރިސޯސ  ސެނ ޓަރެއ  ވެބ ސައިޓ 
 ދާއިރާކުނ  މަޢުލޫމާތު ވެބ ސައިޓަށ  އަޕ ލޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 

 2018 -މުކުރާ އޮނ ލައިނ  ރިސޯސ  ސެނ ޓަރގެ ސ ކ ރީނ ޝޮޓ  ޤާޢި ވެބ ސައިޓ ގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

 2018ސ ކޫލ  ވާނެ ކެމ ޕޭނ   4.3.12

މުޖުތަމަޢުގައި އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ނަށ  ޚާއ ޞަ  ،މިނ ތީގެ ހަމަހަމަކަނ  ކުރިއަރުވައި 
މުޖުތަމަޢުގެ އާދަކާދައިގެ ސަބަބުނ  އަނ ހެނުނ ނާ  ،ޤަބޫލުކުރާ ކަނ ތައ ތަކާ ،ކުރެވިފައިވާ ސިފަތަކާއި

ދާނެ ކަނ ކަމާމެދު ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމަށ  ކުރެވި
ބެލެނިވެރިނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ މި  ،ޓީޗަރުނ ނާއި ،ސ ކޫލ ތަކުގެ ދަރިވަރުނ ނާއި
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ސ ކޫލެއ ގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ ގެ ޓީޗަރުނ ނާ ވަކިވަކިނ   11މާލެ ސިޓީގެ ، ކެމ ޕޭނުގެ ދަށުނ 
  ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.ތަކާތ ބައ ދަލުކޮށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިދާނެ ޙަރަކާ

 

 

 2018 –ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ބޭއ ވުވުނު ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ  ނެ ކެމ ޕޭނުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާ ވާ
 

 އެނ ޓި ޓޯޗަރ އޮނ ލައިނ  ކޯހުގެ ކޮނ ޓެނ ޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ   4.3.13

ވަނަ މާއ ދާގައި މިނިވަނ ކަނ   36)އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ  2013/13ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ގެއ ލޭގޮތަށ  ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  މީހުނ  ބަނ ދުކޮށ  ބައިތިއ ބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

އަނިޔާކުރުމާއި ރަޙުމ ކުޑަ ޢަމަލު ހިނ ގުމާއި، ލާއިނ ސާނީ  ނަށ ،މުވައ ޒަފުނ މަސައ ކަތ ކުރާ 
އިނ ސާނީ ކަރާމާތ  ގެއ ލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ  ،ޢަމަލު ހިނ ގުމާއި، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިނ ގުމާއި

ނުރަނގަޅު އާދައާ ގުޅޭގޮތުނ ނާއި، އެކަނ  މަނާވެގެނ ވާނ ވީ ސަބަބުތަކުގެ މައ ޗަށާއި، އެކަނ ކަމާ 
ރ އެނ ޓި ޓޯޗަ  ،ނ ތަމ ރީނުދިނުމުގެ ގޮތު އިދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ މަސައ ކަތުގެ މައ ޗަށ  މަޢުލޫމާތާ

އޮނ ލައިނ  ކޯހެއ  ފަރުމާކޮށ ، ކޯހުގެ ހޭނ ޑ އައުޓ ތައ   ޤާނޫނަށ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމަށ  
 ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވެއެވެ. 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ޓ  ސ ކ ރީނ ޝޮ އެނ ޓި ޓޯޗަރ އޮނ ލައިނ  ކޯހަށ  ތައ ޔާރުކުރާ ޕޯރޓަލ ގެ 
 

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ތަމ ރީނުކުރުނ   4.3.14

އެކިއެކި މުއައ ސަސާތަކަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ  
 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އެވެ. މި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލުކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައިވެ

 ގެނ ދެވުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ތަފ ޞީލު  ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށ   2018 4.3.15
 

 ޢަދަދު ބައިވެރިނ ގެ  އަމާޒުކުރި ފަރާތ   ޙަރަކާތ   #

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  ޕ ރިޒަނ   1
އޮފިސަރުނ  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ޕ ރޮގ ރާމ  

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަޒީފާއަށ  އަލަށ  ގުޅުނު 
 30 ޕ ރިޒަނ  އޮފިސަރުނ  

ވެއަރނެސ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެ 2
 ވޯކ ޝޮޕ  

ސ ޕަވައިޒަރީ ޖަލުތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ 
 25 ލެވެލ ގެ އޮފިސަރުނ  

ސިވިލ  ސަރވިސ  އިނ ޑަކ ޝަނ   3
 ޓ ރޭނިނ ގ

އަލަށ  ވަޒީފާއަށ  ނުކުނ ނަ ސިވިލ  
 ސަރވިސ ގެ މުވައ ޒަފުނ  

118 

ޕޮލިސ  ރެކ ރޫޓ  ޓ ރެއިނިނ ގގައި  4
 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ސެޝަނ  

އަލަށ  ވަޒީފާއަށ  ނުކުނ ނަ ޕޮލިސ  
 އޮފިސަރުނ ނަށ  

93 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ ގެ  5
ދަރިވަރުނ ނަށ  އިނ ސާނީ 

 ޙައ ޤުތަކުގެ ތަޢާރަފ  ސެޝަނ  

ހިރިޔާ ސ ކޫލުގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ  
 47 ދަރިވަރުނ ނަށ  

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކ ލަބ ގެ  6
 ބުލީނ ގ-ދަރިވަރުނ ނަށ  އެނ ޓި 

 ސެޝަނ  

ތާޖުއ ދީނ  ސ ކޫލުގެ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
 42 ކ ލަބުގެ ދަރިވަރުނ ނަށ  

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ތަޢާރަފާއި  7
 ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކުގެ ސެޝަނ  

ގެ  8އަދި  7ތާޖުއ ދީނ  ސ ކޫލުގެ ގ ރޭޑ  
 ދަރިވަރުނ ނަށ  

171 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ  8
ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސ  ކޮމާނ ޑ  

 ކޯސ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ ޖޫނިއަރ 
 28 އޮފިސަރުނ ނަށ  

 554 ޖުމ ލަ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  ޕ ރިޒަނ  އޮފިސަރުނ  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ތެރެއިނ  
 
 

 

 ބޭއ ވުނު ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އަވެއަރނެސ  ވޯކ ޝޮޕ ގެ ތެރެއިނ  ޖަލުތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ސ ޕަވައިޒަރީ ލެވެލ ގެ އޮފިސަރުނ ނަށ  
- 2018 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 

 2018 -ސިވިލ  ސަރވިސ  އިނ ޑަކ ޝަނ  ޓ ރޭނިނ ގ ސެޝަނ ގެ ތެރެއިނ  
 

 

 2018 -ގައި ނަގައިދެވުނު ސެޝަނ ގެ ތެރެއިނ  ކޯހުމޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސ  ކޮމާނ ޑ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 

 2018 -ތާޖުއ ދީނ  ސ ކޫލުގެ ކ ލަބ  ދަރިވަރުނ ނަށ  އެނ ޓިބުލީނ ގ ސެޝަނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަކާތ ތަކުގައި ބައިވެރިވުނ  ތ ތަކުނ  ބާއ ވާ ޙަ އެހެނިހެނ  ފަރާ  4.3.16

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ ޓަކައި އެކި މުއައ ސަސާތަކާއި ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުނ  
އެވެ. މި ޙަރަކާތ ތަކުގެ އިސ ނަގައިގެނ  ބޭއ ވި ޙަރަކާތ ތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުނ  ބައިވެރިވެފައިވެ

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ތަފ ޞީލު

 އިނ ތިޒާމުކުރި ފަރާތ   ތާރީޚ   ޙަރަކާތ   #

 ހުކުރު އުފާ ހަވީރު  1
 

 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ  އެފެއާޒ   22ޖަނަވަރީ  2018

 11މާރިޗު   2018

 މޯލ ޑިވިއަނ  ރެޑ  ކ ރެސެނ ޓ   10އޮގަސ ޓ   2018 ސެލެބ ރޭޓ  ޑައިވަރސިޓީ ފެއަރ  2

އެނ ޑ   ފެމިލީ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 3ޑިސެނ ބަރު  2018 ޑިސޭބިލިޓީ ފެއަރ 3
 ސޯޝަލ  ސަރވިސަސ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ހުކުރު އުފާ ޢާއިލީ ހަވީރުގެ ތެރެއިނ  
 
 

 

 2018 -ކޮށ ގެނ  ބޭއ ވި ސެލެބ ރޭޓ  ޑައިވަރސިޓީ ފެއަރގެ ތެރެއިނ  ކ ރެސެނ ޓުނ  އިނ ތިޒާމު މޯލ ޑިވިއަނ  ރެޑ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ބައިނަލ އަޤުވާމީ ގޮތުނ  ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ މީހުނ ގެ ދުވަހާ ގުޅިގެނ  ބޭއ ވި ހަވީރުގެ ތެރެއިނ  

 
 
 

 ގުޅިގެނ  ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ދުވަސ ތައ   އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ  4.3.17

 

 ފާހަގަކުރި ދުވަސ   ތާރީޚު 

8މާރިޗު  2018  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އަނ ހެނުނ ގެ ދުވަސ   

7އޭޕ ރީލ   2018   ބައިނަލ އަޤުވާމީ ޞިއ ޙަތުގެ ދުވަސ   

3މޭ  2018  ދުނިޔޭގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ   

10މޭ  2018 ކުޑަކުދިނ ގެ ދުވަސ  ޤައުމީ    

26ޖޫނ   2018   ބައިނަލ އަޤުވާމީ ގޮތުނ  ފާހަގަކުރާ އަނިޔާވެރި ލާއިނ ސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ  
 ޝިކާރައަކަށ ވެފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ  ހިތ ވަރުދިނުމުގެ ދުވަސ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނަގަތުނ   4.4
 

 އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅިގެނ  ރިޕޯޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ   4.4.1

ވަނަ  37އެ ޤާނޫނުގެ  ،)އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( މޮނިޓަރކޮށ   2013/13ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2018މާއ ދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ރިޕޯޓު ތައ ޔާރުކޮށ  

ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ އޮފީހާއި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށ   31މަހުގެ 
                            ފޮނުވާފައިވެއެވެ.                                        

 މޯލ ޑިވ ސ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ޕޯޓަލ  އެކުލަވާލުނ   1.2 4.4.2

މުކުރުމުގެ ޤާއިއިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކަށަވަރުކޮށ ދެވޭ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމުގެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއ  
ނިޝ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ގެ  ކޮމިޝަނުނ  މިއަހަރުތެރޭގައި ޑެ ދުގައިމަޤުޞަ 

ލުމުގެ މަސައ ކަތ  އެޓަރނީ ނީޓަރިނ ގ ޕޯޓަލ އެއ  އެކުލަވާ ހީގައި ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  މޮއެ
 ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހާ ގުޅިގެނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެކ ޝ ނ  ޕ ލޭނ އަށ  ކޮމެނ ޓ ކުރުނ   4.4.3

ރެވުނު ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުމަށ  ޤާއިމުކު 
ތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ބައިވެރިވެ، ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނުގެ ޑ ރާފ ޓ 

 ޑަރ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.                                ކޮމެނ ޓުކޮށ ، ސ ޓޭކ ހޯލ 

1އޮކ ޓޫބަރު  2018  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުނ ގެ ދުވަސ   

19 ނޮވެނ ބަރު  2018 ނ ނަށ  ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށ  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ފެނ ވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސ  ކުޑަކުދި   

25 ނޮވެނ ބަރު  2018  އަނ ހެނުނ ނަށ  ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށ  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ފެނ ވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސ   

03 ޑިސެނ ބަރު  2018 ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ މީހުނ ގެ ދުވަސ  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ގޮތުނ  ފާހަގަކުރާ    

12 ޑިސެނ ބަރު  2018  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ "މައިގ ރަނ ޓ ސ  ޑޭ" 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ލަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޒާމީ ދަޢު ތަކުގައި ކޮމިޝަނުނ  ތަޙުޤީޤުކޮށ ފައިވާ ބޮޑެތި މައ ސަލަ  4.4.4
 ވެފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުނ  ތަނ ފީޛު ތައ  ނ  ހުށަހެޅު 

އި، ހައ ޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤެއ  ގެއ ލިފައިވޭތޯ ކުރުމާބަލާފާސ   4.4.4.1
 ގެ ރިޕޯޓު.ތަޙުޤީޤު ބެލުމަށ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   ކޮމިޝަނުނ  ހިނ ގި 

ތުއ ތު ކުއ ޖަކަށ ، އެ ކުއ ޖާގެ މަނ މަގެ ފަރާތުނ  ލިބެމުނ ދިޔަ އަނިޔާގެ މައ ސަލަ  4.4.4.2
ދަޢުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކަށ  ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށ ، ކުއ ޖާ މަނ މަގެ ބެލުމުގެދަށުގައި 

ތަކުނ  މުއައ ސަސާހުއ ޓާ ނިޔައުވުމާއި ގުޅިގެނ  މި މައ ސަލާގައި ދަޢުލަތުގެ 
   ގޮތ  ބެލުމުގެ ގޮތުނ  ހިނ ގި ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓު.މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާ

 
އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެނ  އަނިޔާވެރި، ލާއިނ ސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިނ ގުމާއި  4.4.5

މުރާޖަޢާކުރާ ކޮމިޓީއަށ  ޝެޑޯ ރިޕޯޓ   މުޢާހަދާ އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާއާ ގުޅިގެނ ، އެ 
 ފޮނުވުނ  

 ހިނ ގުމާއި ޢަމަލު ދަށުދަރަޖައިގެ ނުވަތަ  ލާއިނ ސާނީ  އަނިޔާވެރި، އެހެނިހެނ  ،އަނިޔާކުރުމާއި
)ކޮނ ވެނ ޝަނ  އެގެއިނ ސ ޓ  ޓޯޗަރ އެނ ޑ  އަދަރ ކ ރުއަލ ،  މުޢާހަދާ ދެކޮޅު ދިނުމާއި އަދަބު

ކެޓ  ކޮނ ވެނ ޝަނ (ގެ  -އިނ ހިއުމަނ  އޯރ ޑީގ ރޭޑިނ ގ ޓ ރީޓ މަނ ޓ  އޯރ ޕަނިޝ މަނ ޓ  
)ކެޓ   ހަދާ މުރާޖަޢާކުރާ އ.ދ. ގެ ކޮމިޓީއަށ މުޢާ ޝެޑޯ ރިޕޯޓު މި  ޔާރުކޮށ ފައިވާ ދަށުނ  ތައ 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު މަހު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  2018ކޮމިޓީ( 

ލަތަށ  ކެޓ  ކޮމިޓީއިނ  ދިވެހި ދަޢު، ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރުގެ މަޢުލޫމާތާއިތަނ ފީޛު މުޢާހަދާ މި 
ތައ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ޓޯޗަރ ހުއ ޓުވުމަށ  ނ ހުށަހެޅުހުށަހެޅުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ފެނ ނަ 

ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާއި އެ މަސައ ކަތ ތަކުގައި ކޮމިޝަނަށ  ދިމާވާ 
 ގޮނ ޖެހުނ ތައ ވެސ  ފާހަގަކޮށ ފައިވާނެއެވެ.

 
 ގެ ފޮލޯއަޕ  ޓިވ  ހެލ ތު އެޑިޔުކޭޝަނ  ރިޕޯޓު ކ  ރައިޓ  ޓު ސެކ ޝުއަލ  އެނ ޑ  ރީޕ ރޮޑަ  4.4.6

ތައ  ނ ހުށަހެޅުރައިޓ  ޓު ސެކ ޝުއަލ  އެނ ޑ  ރީޕ ރޮޑަކ ޓިވ  ހެލ ތު އެޑިޔުކޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
ވެފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނ  ފޮލޯއަޕ  ހެދުމައ ޓަކައި ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުނ ހުރި ތަނ ފީޛު 

ތައ  ނ ހުށަހެޅުމުއައ ސަސާތަކުނ  ލިޔުމުނ  މަޢޫލޫމާތު ހޯދައި، އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ، 
ޓު ނޮވެނ ބަރު މަހު ރިޕޯވަނަ އަހަރުގެ  2018ވެފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަނެ ތަނ ފީޛު 

 އެކުލަވާފައިވާނެވެ. 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  މޮނިޓަރިނ ގ ޓޫލ ކިޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ   4.4.7

ޤާފީ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާ )އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސައިޖ ތިމާޢީ އަދި  ،އިޤ ތިޞާދީ
އައިސެސ ކަރ(ގައި  -ރަލ  ރައިޓ ސ  ކޮނޮމިކ ، ސޯޝަލ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަކޮވެނަނ ޓ  އޮނ  އި 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ގެ މުޢާހަދާ ކުރާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނ ، މި ކަނ ކަނ  ދަޢުލަތުނ  ތަނ ފީޛު ނ ކޮށ ފައިވާ ބަޔާ
 މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  މި އަހަރު ޓޫލ ކިޓެއ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ ފައިވެއެވެ. 

ތައ  ނ  ހުށަހެޅު އ.ދ. ގެ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުނ  ދިވެހި ދަޢުލަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ  4.4.8
 ކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުނ  ތަނ ފީޛު 

ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ތަސ ދީޤުކޮށ ފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިނ  މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ 
ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާއާއި، އަނ ހެނުނ ނާމެދު ކުރެވޭ އެނ މެހާ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމާބެހޭ 

ވާމީ މުޢާހަދާއާއި، އެނ މެހާ ނަސ ލީ ތަފާތުކުރުނ ތައ  ނައ ތާލުމާބެހޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ބައިނަލ އަޤ 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާއާއި، ކުޑަކުދިނ ގެ ، މުޢާހަދާއާއި

މިޓީތަކުނ  މުރާޖަޢާކުރާ ކޮ 2އަދި  1ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާގެ އިޚ ތިޔާރީ މުޢާހަދާ 
ޔުނިވަރސަލ  ޕީރިއޮޑިކ   ،ތަކާއިނ ހުށަހެޅުލަތ  މުރާޖަޢާކުރުމަށ ފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހި ދަޢު ދިވެ 

ތައ  ދަޢުލަތުނ  ނ ހުށަހެޅުރިވިއު )ޔޫ.ޕީ.އާރު( މެކޭނިޒަމ އިނ  ދިވެހި ދަޢުލަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތަކުނ  ތުގެދަޢުލަކުރަމުނ  ގެނ ދާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ތަނ ފީޛު 
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި ދިރާސާތައ   4.5

 ކުޑަކުދިނ ނަށ  ދެވޭ ޚިދުމަތ ތައ  ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނ  ކުރެވޭ ދިރާސާ  4.5.1

ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ދެވޭ ޚިދުމަތ ތައ  ދެނެގަތުމަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ ދިރާސާގެ 
 ޝާއިޢު  ވަނަ ދުވަހު 30ނޮވެނ ބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2018ރިޕޯޓ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓުގައި 

ށ  ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމަ މި ދިރާސާގެ މަޤ ޞަދަކީ ކޮށ ފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއ ޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ކުޑަކުދިނ ނަށ   ،ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކަށ  ރިޢާޔާތ ކޮށ 
ސަސާތައ  ފާހަގަކުރުމާ އަދި ިމ ފޯރުކޮށ ދޭ ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، މުއައ  ޚިދުމަތ 

 . ޚިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި މި ފަރާތ ތަކަށ  ދިމާވާ ދަތިތައ  ފާހަގަކުރުމެވެ

އައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާ ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކުގެ  4.5.2
 ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ 

ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ   އިމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނާއައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އު
ޒިޔާރަތ ކޮށ  އެ ފަރާތ ތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ  ސިޗުއޭޝަނ  އެނަލިސިސ އެއ  ހެދުމުގެ 
މަސައ ކަތ  ޑިސެނ ބަރު މަހުގެ ތެރޭ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހާ 

ލިސިސ ގައި އައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުނ  ނ ގޮސ ފައިވެއެވެ. މި އެނައަށ ގެ ގުޅިގެނ  ކުރި
ތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނ  ޢަދަދު އަހަރުނ  މަތީގެ މީހުނ ގެ މިނ ތީގެ  65

އެއ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނަށ   މަޢުލޫމާތު
އެފަރާތ ތަކަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތ ތައ  ލިބިދެވޭ ، ދޭނ ޖެހޭ ޚާއ ސަ ރައ ކާތެރިކަމާއިލިބި
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މިނ ވަރާއި، އެފަރާތ ތަކަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ވެލ ފެއާރގެ ޚިދުމަތ ތަކާއި ލިބެމުނ ދާ އެލަވަނ ސ ތަކުގެ 
ރެވިފައިވެއެވެ. އެއ ކު މަޢުލޫމާތުމިނ ވަރާ އަދި އެ އެލަވަނ ސ ތައ  ބޭނުނ ކުރެވެމުނ ދާގޮތުގެ 

މީގެއިތުރުނ ، އައ ޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ ފަރާތ ތަކުގެ ސިއ ޙީ ޙާލަތު 
ދެނެގަތުމާއި އެފަރާތ ތަކަށ  ލިބެމުނ ދާ އަދި ލިބެނ ޖެހޭ ސިއ ޙީ ޚިދުމަތ ތައ  ދެނެގަތުމާ އަދި މި 

ނ  އެ ޚިދުމަތ ތަކާމެދު ދެކޭ ޚިދުމަތ ތަކަށ  ވާސިލ ވެވެނ ހުރި މިނ ވަރު ދެނެގަނެ އެފަރާތ ތަކު
މުއައ ސަސާތަކުނ   ދަޢުލަތުގެ ،ވެސ  އެއ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކުމަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ 

އެ ޚިދުމަތ ތައ   ،އައ ޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކާއި
 ވެސ  އެއ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޢުލޫމާތު މަފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކުގެ 

 ހައުސިނ ގ ޑެސ ކ  ރިވިއު  4.5.3

އެކަނ   ،މާލޭގެ ގެދޮރު ކުއ ޔަށ  ދިނުމާއި ހިފުމުގައި ދިމާވާ މައ ސަލަތައ  ދެނެގަނެ
ރަނގަޅުކުރުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުނ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށ  އެކުލަވާލާ 

 ހައުސިނ ގ ޑެސ ކ  ރިވިއު ލިޔުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
 

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގާ ނުހިނގާ މިނ ވަރު ދެނަގަތުނ   4.6

 ޒިޔާރަތ ތައ   4.6.1

މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުނ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ނުވަތަ ބައިތިއ ބާފައި 
އެފަދަ ތަނ ތަނުގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިނ ސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ތިބޭ ތަނ ތަނަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ ، 

ޔަލަށ  ތީމެޓިކ  ޒިޔާރަތަކާިއ ވަނަ އަހަރުގެ ނި 2018ޢަމަލުތައ  ހިނ ގާތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށ  
 ޒިޔާރަތެއ  ކޮށ ފައިވެއެވެ. 7މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތާއެކު ޖުމ ލަ  5ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތަކާއި 

ޒިޔާރަތެއ ގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި  3މީގެއިތުރުނ  މި އަހަރުކޮށ ފައިވާ ޒިޔާރަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  
 ކޮށ ފައިވެއެވެ.ޙިއ ސާކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ 

 ނ ގ ޒިޔާރަތ ތައ  މޮނިޓަރި  4.6.1.1

 # ޒިޔާރަތ ކުރި ތަނ   ޒިޔާރަތ ކުރި ތާރީޚ 

 1 ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ   28މާރިޗު  2018

 2 މ. މުލީ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ   17އޭޕ ރީލ   2018

 3 ކ. މާފުށި ޖަލު ރިމާނ ޑު ޔުނިޓ   29އޭޕ ރީލ   2018

 4 ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ   21އޮކ ޓޫބަރު  2018

 5 ހުޅުމާލެ ޖަލު  30އޮކ ޓޫބަރު  2018

 ތީމެޓިކ  ޒިޔާރަތ ތައ   4.6.1.2

 # ޒިޔާރަތ ކުރި ތަނ   ޒިޔާރަތ ކުރި ތާރީޚ 
 1 ޞިއ ޙީ ކަނ ތައ ތައ  ބެލުމަށ   –ކ. މާފުށީ ޖަލު  އަށ   8އިނ   6ނޮވެނ ބަރު  2018
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތ ތައ   4.6.1.3

 # ޒިޔާރަތ ކުރި ތަނ   ޒިޔާރަތ ކުރި ތާރީޚ 
 1 ހާފ ވޭ ހައުސ   21ނޮވެނ ބަރު  2018

 
 

 

   2018 -ކ. މާފުށީ ޖަލަށ ކުރި ތީމެޓިކ  ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 

 2018 -ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ ކުރި މޮނިޓަރިނ  ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިނ  
 

 

 

 2018 -ހާފ ވޭ ހައުސ އަށ  ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓ ތައ  ޒިޔާރަތ ތަކަށ ފަހު  4.6.2

 ރިޕޯޓު #
ކުރެވުނު  ޙިއ ސާ

 ތާރީޙު 
ކުރެވުނު  ޙިއ ސާ

 މުވައ ސަސާތައ 
 ލު ތަފ ޞީ 

ދޫނިދޫ ޕޮލިސ   1
ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ ކުރި 
ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރިޕޯޓ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   12 ފެބުރުވަރީ 2018
 ،ހޯމ އެފެއާޒ 

 ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

 ސަރވިސ  އަދި 
ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

 އޮފީސ 

ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  
ގައި ކުރި  18ޖުލައި  2017

 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސ   2
ސ ޓޭޝަނަށ ކުރި 

ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ 
 ރިޕޯޓ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   12 ފެބުރުވަރީ 2018
 ހޯމ އެފެއާޒ 

 މަޖިލިސ  ރައ ޔިތުނ ގެ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

 ސަރވިސ  
ރައީސުލ  ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

 އޮފީސ 

ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ގައި ކުރި  22 އޮގަސ ޓު 2017

 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ސ. ހުޅުމީދޫ  3
ޕޮލިސ  

ސ ޓޭޝަނަށ ކުރި 
ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރިޕޯޓ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   27 ފެބުރުވަރީ 2018
 ،ޒ ހޯމ އެފެއާ

 ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

 ސަރވިސ  އަދި 
ރައީސުލ  ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

 އޮފީސ 

ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ގައި ކުރި 23 އޮގަސ ޓު  2017

 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ކ. މާފުށި ޖަލަށ   4
ކުރި ފޮލޯއަޕ  

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ  10އެޕ ރީލ   2018
 ،ހޯމ އެފެއާޒ 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ،ސަރވިސ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ގެ 
 އޮފީސ  އަދި 

 ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ  

ޑިސެނ ބަރު  2017ކ.މާފުށި ޖަލަށ  
ވަނަ ދުވަހު ކުރި  6އަދި  5 ،4

 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކ. މާފުށި ޖަލުގެ  5
ރިމާނ ޑ  ޔުނިޓ އަށ  

ކުރި ޒިޔާރަތުގެ 
 ރިޕޯޓ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   7ޖުލައި  2018
މޯލ ޑިވ ސ  ، ހޯމ އެފެއާޒ 

 ،ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ 
ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ގެ 

 އޮފީސ  އަދި 
 ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ  

 

ގެ ރިމާނ ޑު ޔުނިޓަށ  ކ. މާފުށި ޖަލު 
ގައި ކުރި  29އެޕ ރީލ   2018

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ތ. ވޭމަނ ޑޫ  6
ޕޮލިސ  

ކުރި ސ ޓޭޝަނަށ  
މޮނިޓަރިނ ގ 

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ    15ޖުލައި  2018
 ،ހޯމ އެފެއާޒ 

 ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

 ސަރވިސ  އަދި 
ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

 އޮފީސ 

ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ގައި ކުރި  27 މާރިޗު 2018

 މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ކުޑަކުދިނ ގެ  7
ހިޔާއަށ  ކުރި 
މޮނިޓަރިނ ގ 

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ގެ   30ޖުލައި  2018
 ،އޮފީސ 

ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިސ  
 އަދި

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
 އެނ ޑ  ފެމިލީ 

ވަނަ  2017ކުޑަކުދިނ ގެ ހިޔާއަށ  
 16އަހަރުގެ ނޮވެނ ބަރު މަހުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރި  27އަދި 
 ނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު މޮ

މ. މުލި ޕޮލިސ   8
ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި 

މޮނިޓަރިނ ގ 
 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
9  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
 ،ހޯމ އެފެއާޒ 

 ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީސ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

 ސަރވިސ  އަދި 
ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

 އޮފީސ 

މ. މުލި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ގައި ކުރި  17އެޕ ރީލ   2018

 މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

ދޫނިދޫ ޕޮލިސ   9
ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  
ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 
ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  

 ކަރުދާސ  

ދޫނިދޫ ޕޮލިސ    27އޮކ ޓޫބަރު  2018
 ކަސ ޓޯޑިއަލ  

ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  
ގައި ކުރި  2018އޮކ ޓޫބަރު  21

ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  މޮނިޓަރިނ ގ 
 ކަރުދާސ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ހުޅުމާލެ ޖަލަށ   10
ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 
ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  

 ކަރުދާސ  

އޮކ ޓޫބަރު  2018ހުޅުމާލެ ޖަލަށ   ހުޅުމާލެ ޖަލު  8ނޮވެނ ބަރު  2018
ގައި ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ  30

 ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  ކަރުދާސ  
  

މާފުށީ ޖަލަށ  ކުރި  11
ތީމެޓިކ  ޒިޔާރަތުގެ 
 އަވަސ  ކަރުދާސ  

ނޮވެނ ބަރު  2018
19 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
 ހޯމ އެފެއާޒ  

އަދި މޯލ ޑިވ ސ   
 ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ  

 

 6ނޮވެނ ބަރު  2018މާފުށީ ޖަލަށ  
އަށ  ކުރި ތީމެޓިކ   8އިނ  

 ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  ކަރުދާސ  

ހާފ ވޭ ހައުސ އަށ   12
ކުރި ފޮލޯއަޕ  

ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  
 ކަރުދާސ  

ނޮވެނ ބަރު  2018
29 

ނެޝަނަލ  ޑ ރަގ  
 އޭޖެނ ސީ

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ، ފެމިލީ އެނ ޑ  
 ސޯޝަލ  ސަރވިސ  އަދި 

 ހާފ ވޭ ހައުސ  

 2018ހާފ ވޭ ހައުސ އަށ  
ގައި ކުރި ފޮލޯއަޕ    21ނޮވެނ ބަރު 

 ޒިޔާރަތުގެ އަވަސ  ކަރުދާސ  

 
ކޮމިޝަނަށ  ފާހަގަވާ ގަކުރެވޭ މުހިއ މު އަދި އަވަސ  ފިޔަވަޅެއ  އަޅަނ ޖެހޭނެކަމަށ  އަވަސ  ކަރުދާހަކީ، ޒިޔާރަތުގައި ފާހަ ނޯޓު:

ދުވަސ  ތެރޭގައި،  5ކަނ ތައ ތަކުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  އެކުލަވާލާ ކަރުދާހެކެވެ. މި އަވަސ  ކަރުދާސ  ޒިޔާރަތ ކުރާތާ 
 ފެނ ނަ ނެއެވެ. ޒިޔާރަތާގުޅޭގޮތުނ  އިޞ ލާޙުކުރުމަށ ކުރެވޭޙިއ ސާ ކަޒަށާއި، ބެލެނިވެރި އިދާރާއާޒިޔާރަތ ކޮށ ފައިވާ މަރު 
ލަތަށ  ހުށަހަޅާ ކަނ ކަނ  ހުށައަޅާނީ ޒިޔާރަތާގުޅިގެނ  ތައ ޔާރުކުރާ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުގައެވެ. މި ރިޕޯޓު ކަނ ކަމާގުޅޭގޮތުނ  ދަޢު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ޙިއ ސާކޮމިޝަނުނ  ފާސ ވުމުނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ 

 ނަގާދީފައިވާ ސެޝަނ ތައ  ޒިޔާރަތ ތަކުގައި  4.6.3

ިމ  ،ޒިޔާރަތ ތަކުގައި 2ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ތަކަށ  ކޮށ ފައިވާ  2018
ސ ޓޭޝަނ ތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ސެޝަނ ތަކެއ  ކުރިއަށ  

 ވެ.މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ސެޝަނ  ނަގައިދެވިފައިވެއެ  15ގެނ ގޮސ  ޖުމ ލަ 
 

 
 ނަގައިދެވުނު ބައިތައ   ޢަދަދު ބައިވެރިނ ގެ  ނަގައިދެވުނު ފަރާތ   ތާރީޚ   ޢަދަދު 

ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ   28މާރިޗު  2018 1
ސ ޓޭޝަނ ގައި 
މަސައ ކަތ ކުރާ 
 އޮފިސަރުނ ނަށ  

އެނ .ޕީ.އެމ އަކީ ކޮބައިކަމާއި  8
 ލިއ ޔަތު މ ގެ މަސ ޢޫއެނ .ޕީ.އެ

ދަ ނެލ ސަނ  މަނ ޑޭލާ 
 ،ރޫލ ސ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މ. މުލީ ޕޮލިސ   17އެޕ ރީލ   2018 2
ސ ޓޭޝަނ ގައި 
މަސައ ކަތ ކުރާ 
 އޮފިސަރުނ ނަށ  

ކޮނ ވެނ ޝަނ  އަގެއިނ ސ ޓ   7
 ޓޯޗަރ

 އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

 

 

 2018 -މ. މުލީ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ސެޝަނ  ނަގައިދިނުމުގެ ތެރެއިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ސެޝަނ  ނަގައިދިނުމުގެ ތެރެއިނ  މ. މުލީ 
 
 

 

 2018 -ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ސެޝަނ  ނަގައިދިނުމުގެ ތެރެއިނ    
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 މަސައ ކަތ  ވަމުނ ދާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމަށ  ކުރި ތަނ ފީޛު ތައ  ނ  ހުށަހެޅު  4.6.4

ތަކުގެ ފޮލޯއަޕ  ލިޔުމުނ  ހެދުމުގެ ގޮތުނ  މި އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުނ  ފެށިގެނ  ނ ހުށަހެޅު
އޮގަސ ޓ  މަހުގެ ނިޔަލަށ  ކަމާގުޅޭ މުއައ ސަސާތަކަށ  ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުނ  
ގ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ، މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ، ނޭޝަނަލ  ޑ ރަ 

ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތ  އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ، އޭޖެނ ސީ
 އަށ  ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.ސަރވިސ 

 ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.6.5

 މަޤ ޞަދު  ބައ ދަލުކުރި ފަރާތ   ތާރީޚ   ޢަދަދު 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ   26އެޕ ރީލ   2018 1
 ސަރވިސ  

ވަނަ  20އެޕ ރީލ   2017ކަސ ޓޯޑިއަލަށ  މާލެ ޕޮލިސ  
ރިޕޯޓުގައި  ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ

ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  
  މަޝ ވަރާކުރުނ  

 18ޖުލައި  2017ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލަށ  
ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ 

ކާ ގުޅޭގޮތުނ  ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަ 
  މަޝ ވަރާކުރުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ    16ޖުލައި  2018 2
 އޭޖެނ ސީ

ބެލުމުގެ ދަށުނ   ދަޢުލަތުގެ މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  
މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނުގައި ފޯރުކޮށ ދެމުނ ގެނ ދާ 
ޚިދުމަތ ތަކާއި، އެފަދަ ތަނ ތަނުގައި ތިބޭ މީހުނ ނާއި 

ކުޑަކުދިނ ނަށ  ލިބިގެނ ވާ ޙައ ޤުތައ  
ކަށަވަރުކޮށ ދިނުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގެ ތައ  ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  ދިމާވެފައިވާ ބަޖެޓ  ނ ހުށަހެޅު
ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  

ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީ އަދި ރައ ޔިތުނ ގެ 
މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށ  ބާރު އެޅުމުގެ 
މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ، ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  

އޭޖެނ ސީގެ ދަށުނ  ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ 
އި، ޑ ރަގ  ޑިޓޮކ ސިފިކޭޝަނ  ސެނ ޓަރުތަކާ

ރިހެބިލިޓޭޝަނ  ސެނ ޓަރުތައ  އަދި ހާފ ވޭ ހައުސ ގެ 
 2018އަދި   2017މަސައ ކަތ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ 

ވަނަ އަހަރަށ  ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  އޭޖެނ ސީނ  ހުށައެޅި 
ބަޖެޓާއި، ލިބިފައިވާ ބަޖެޓ ގެ ތަފ ސީލ  ހޯދުމަށ  

ޖެނ ސީގެ ދަށުނ  އެއެދުމުނ ، ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  
މުނ ގެނ ދާ ޑިޓޮކ ސިފިކޭޝަނ  ބަލަހައ ޓަ

ސެނ ޓަރުތަކާއި، ޑ ރަގ  ރިހެބިލިޓޭޝަނ  ސެނ ޓަރުތައ  
އަދި ހާފ ވޭ ހައުސ އިނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތައ  

ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ބަޖެޓ  ނުލިބުމުގެ ސަބަބުނ  ދިމާވާ 
 ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ   12ޖޫނ    2018 3
 ސ  ސަރވި

އޮގަސ ޓ   2017ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ  22

ގުޅޭގޮތުނ   ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ
 މަޝ ވަރާކުރުނ  

އޮގަސ ޓ   2017ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ  23

ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  
  މަޝ ވަރާކުރުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ  5އޮގަސ ޓ   2018 4
 އެނ ޑ  ފެމެލީ 

 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުނ  އަދި ރާއ ޖެ 
ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ  ބައިވެރިވެފައިވާ

ނ  ދަޢުލަތު ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުނ 
ރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ޙައ ޤުތަކާއި މިނިވަނ ކަނ  ފޯ

މިނ ވަރު ދެނެގަނެ، އެ ޙައ ޤުތައ   ފޯރުކޮށ ދޭ 
ފުރިހަމައަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަނ  

ހައ ލުކުރުމަށ  ކުރެވޭނެ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  
 މަޝ ވަރާކުރުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   14އޮގަސ ޓ   2018 5
ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  

 ޓ ރެޜަރީ 

ބެލުމުގެ ދަށުނ   ދަޢުލަތުގެ މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  
މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނުގެ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާކުރެވޭނީ 

އެ ތަނ ތަނަށ  އެކަށީގެނ ވާ ބަޖެޓެއ  
ލިބިގެނ ކަމަށ ވާތީއާއި، ކޮމިޝަނުނ  ޒިޔާރަތ ކުރުމަށ ފަހު 

ތައ  ތަނ ފީޛ ކުރުމަށ  ނ ހުށަހެޅުމަރުކަޒުތަކަށ  ހުށަހަޅާ 
ދިމާވާ އެނ މެބޮޑު އެއ  ގޮނ ޖެހުމަކީ އެކަށީގެނ ވާ ބަޖެޓ  

ނުލިބުމުގެ ދަތިކަނ ކަމަށ  ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފަދަ 
ތަނ ތަނަށ  ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުނ  

 މަޝ ވަރާކުރުނ  

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018 6
26 

މިނިސ ޓރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
 އެނ ޑ  ފެމިލީ 

 2017ނޮވެމ ބަރ  27އަދި  16 ހިޔާއަށ  ކުޑަކުދިނ ގެ
ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި 
ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  

 މަޝ ވަރާކުރުނ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ    4އޮކ ޓޫބަރު  2018 7
 ސަރވިސ  

 

މާރިޗު  2018ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ރިޕޯޓުގައި  ޒިޔާރަތުގެ ވަނަ ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 27

ގުޅޭގޮތުނ    ކަނ ތައ ތަކާފާހަގަކޮށ ފައިވާ
 މަޝ ވަރާކުރުނ  

 

 އެޕ ރީލ  2018މ. މުލި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ 17

ގުޅޭގޮތުނ   ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ
 މަޝ ވަރާކުރުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ  17އޮކ ޓޫބަރު  2018 8
 އެނ ޑ  ފެމިލީ 

ގައި ކުރި 8އޮކ ޓޫބަރު  2017ފިޔަވަތިއަށ  
މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށ ފައިވާ 

 ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   28ނޮވެނ ބަރު  2018 9
 ހޯމ އެފެއާޒ  އަދި 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ސަރވިސ  

އަށ   8އިނ   6ނޮވެނ ބަރު   2018މާފުށީ ޖަލަށ   
ކުރި ތީމެޓިކ  ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

 ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   4ޑިސެނ ބަރު  2018 10
 ހޯމ އެފެއާޒ  އަދި 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
 ސަރވިސ  

 ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  21އޮކ ޓޫބަރު  2018
 3ކަސ ޓޯޑިއަލަށ ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގައި ޔުނިޓ  

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހައ ސާސ  އިނ   4 އަދި 
 ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

 އެނ .ޕީ.އެމ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ   4.6.6

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018އެކުލަވާލައި  2017 - އަހަރީ ރިޕޯޓ  ނޭޝަނަލ  ޕ ރިވެނ ޓިވ  މެކޭނިޒަމ ގެ 
ގައި ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓ ގައި  9އޮކ ޓޫބަރު  2018 ،ގައި ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކޮށ  17

 ޝާއިޢުކޮށ ފައިވެއެވެ.

 ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރސ  ކޮނ ސަލ ޓޭޓިވ  ޑައިލޮގ   4.6.7

މީ އިނ ސާނީ ބައިނަލ އަޤ ވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުނ  އަދި ރާއ ޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ
ލަތުނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ޙައ ޤުތަކާއި ދަޢު ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުނ 

މިނ ވަރު ދެނެގަނެ، އެ ޙައ ޤުތައ  ފުރިހަމައަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ   މިނިވަނ ކަނ  ފޯރުކޮށ ދޭ 
ކަނ  ގެއ ލޭ ގޮތަށ  މީހުނ ނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ބާރުއެޅުމުގެގޮތުނ ، މިނިވަނ   ދަޢުލަތުގެ

ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ އިޞ ލާޙުކުދިނ  ބަނ ދުކުރާ އަދި ބަލަހައ ޓާ ތަނ ތަނަށ  ޒިޔާރަތ ކުރުމަށ ފަހު 
ތައ  ނ ހުށަހެޅުފަރާތުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިނ މު 

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުނ  ފާހަގަކޮށ ލެވޭ އެއ  ދާއިރާއަށ   ކުރުމަށ  ދަޢުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކަށ ތަނ ފީޛު 
ވަނަ ދުވަހު  5އޮގަސ ޓ   2018ދުވަހުގެ ކޮނ ސަލ ޓޭޓިވ  ބައ ދަލުވުމެއ   1އަމާޒުކޮށ  

 ކުރިއަށ ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ. 
ބެލުމުގެދަށުގައި ކުޑަކުދިނ   ދަޢުލަތުގެވަނަ އަހަރުގެ ބައ ދަލުވުނ  އަމާޒުކޮށ ފައިވަނީ  2018
ވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ  ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ  2008އ ބާ އަދި ބަލަހައ ޓާ މަރުކަޒުތަކަށ  ބައިތި

ތައ  ނ  ހުށަހެޅުޒިޔާރަތ ތަކާ ގުޅިގެނ ، ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅުނ ހުރި އިދާރާތަކަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ތަނ ފީޛު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ދަތިތަށ  ހައ ލުކުރުމަށ  ކުރެވިދާނެ މަސައ ކަތ ތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝ ވަރާކުރުމަށެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިނ ގެ 

ނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިޔާ އަދި ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތިއަށ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރި ޒިޔާރަތ ތަކާގުޅިގެ 
ނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ހުށަހެޅުކޮށ ފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުށަަަހަޅާފައިވާ ޙިއ ސާ
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މުގައި ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަމާމެދު މަޝ ވަރާކޮށ ފައިވެއެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅު 3
ފުނ ގެ އިތުރުނ  މުވައ ޒަ 8ނ ޑ  ފެމިލީގެ ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެ

 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. 7ބަރަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މެނ 
 

 

 2018 -ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ ޑައެލޮގ ގެ ތެރެއިނ  
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 2018 -ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ ޑައެލޮގ ގެ ތެރެއިނ  

 ތަކުގެ އޮޑިޓ  ހެދުނ  ނ  ހުށަހެޅު  4.6.8

މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  މީހުނ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ތިބޭ ތަނ ތަނަށ  އެނ .ޕީ.އެމ އިނ  ކޮށ ފައިވާ 
 732ޒިޔާރަތ ތަކާއި ގުޅިގެނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއ ސާކޮށ ފައިވާ ރިޕޯޓ ތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ށ ފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކޮ 2018ހުށަހެޅުމުގެ އޮޑިޓ  ހެދުމުގެ މަސައ ކަތ  

ބެލުމުގެދަށުގައި މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނަށ  ހުށަހަޅާ  ދަޢުލަތުގެ  4.6.9
ބަޖެޓާގުޅެގޮތުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހާއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއަށ  

 ބާރުއެޅުނ  

ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނަށ  ހުށަހަޅާ 
ބަޖެޓާގުޅެގޮތުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހާއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއަށ  

ނ  ކަމާގުޅޭ ބާރުއެޅުމުގެގޮތުނ  މި އަހަރުތެރޭގައިވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ ކޮށ ފައިވެއެވެ. އެގޮތު
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓ ގެ  ،ޅި ބަޖެޓާއި ވަނަ އަހަރަށ  ހުށަހެ 2018އަދި  2017މުއައ ސަސާތަކުނ  

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ކަރުދާހެއ  އެކުލަވާލައި ރައ ޔިތުނ ގެ  ،ހޯދައިފ ޞީލުތަ
 ކޮށ ފައިވެއެވެ.ޙިއ ސާމަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ 
ތަށ  ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނުގެ ހިނ ގުނ  މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮ 

ހަރުދަނާކުރެވޭނީ އެ ތަނ ތަނަށ  އެކަށީގެނ ވާ ބަޖެޓެއ  ލިބިގެނ ކަމަށ ވާތީއާއި، ކޮމިޝަނުނ  
 ކުރުމަށ  ދިމާވާ އެނ މެ ތައ  ތަނ ފީޛުނ ހުށަހެޅުޒިޔާރަތ ކުރުމަށ ފަހު މަރުކަޒުތަކަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
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ޑު އެއ  ގޮނ ޖެހުމަކީ އެކަށީގެނ ވާ ބަޖެޓ  ނުލިބުމުގެ ދަތިކަނ ކަމަށ  ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ބޮ
އެ ތަނ ތަނަށ  ދިނުމުގެ މުހިއ މު ކަމާގުޅޭގޮތުނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   ބަޖެޓު ތަނ ތަނުނ  ކަނޑައަޅާ 

 . ބައ ދަލުކޮށ ފައިވެއެވެވަނަ ދުވަހު  14އޮގަސ ޓ   2018ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއާ 
 

 

 2018 -މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއާ ބައ ދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިނ  
 

 ޚިޔާލުތަކާއި  ފެނ ނަ  ކޮމިޝަނަށ   ކުރުމުގެގޮތުނ  ޙިމާޔަތ   ޙައ ޤުތައ   އިނ ސާނީ  4.6.10
 އާނ މުކުރުނ   ބޭނުނ ކޮށ ގެނ   ލަތ ތައ  ވަޞީ  މީޑިއާގެ  ތައ  ނ  ހުށަހެޅު ހުށަހަޅާ 

އެނ މެ ފުޅާދާއިރާއެއ ގައި  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވީވަނަ އަހަރު  2018
އާނ މުކުރުމުގެ މަޤ ޞަދުގައާއި ރާއ ޖޭގައި ހިނގާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ މައ ސަލަތަކާގުޅޭގޮތުނ  

އެކި ވަސީލަތ ތަކާއި މީސ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށ  މިކަނ ކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާގެ ތަފާތު
އިވާނެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަސައ ކަތ ތަކާއި، އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދީފަ

މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  މީޑިއާއިނ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާ ސުވާލުތަކަށ  މަޢުލޫމާތު 
 ކޮށ ފައިވާނެއެވެ.ޙިއ ސާ
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 މަޢުލޫމާތު ޚަބަރު އަދި ނޫސ ބަޔާނުގެ ޒަރީއާއިނ  އާނ މުކުރެވުނު  4.6.11

 ކުރެވުނު ޚަބަރުތައ  އާނ މު މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ކޮމިޝަނުގެ  4.6.11.1
ޚަބަރެއ   45މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  

 ތަކުގައި މަނ ސަ ގެމީސ މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓ  އަދި ،ތައ ޔާރުކުރެވި
  ކުރެވިފައިވެއެވެ.ޙިއ ސާކޮށ  މީޑިއާއާ ޝާއިޢު

 

 

 ކުރެވުނު ނޫސ ބަޔާނ  އާނ މު ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ   4.6.11.2

ވަނަ އަހަރު އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ދުވަސ ތައ   2018
 ،ނޫސ ބަޔާނެއ  އާނ މުކޮށ  13ތަކާ ގުޅިގެނ  ޙައ ޤުފާހަގަކުރުމަށާއި، އިނ ސާނީ 

16%

24%

4%

20%

7%

27%

2%

އަމާޒުކުރެވުނު ދާއިރާޚަބަރު

ކޮމިޝަނުން ބައިވެިިވެފައިވާ ކޮންފަިެންސް، ސެމިނަި
ކޮމިޝަނުން އެކިފަިާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުން

އޯ ނެޓްވާިކް.ޖީ.އެން
ކޮށްފައިވާ ޒިޔާިާތްދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މީުުންބައިތިއްބާފައިވާ ތަންތަނަށް

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްިީން
ކޮމިޝަނުން ކުިަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެުޭގޮތުން
އެުެނިުެން
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އަދި މީޑިއާގެ އެކި  ތައ މަނ ސަ ގެކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓ ، މީސ މީޑިއާ
 ލަތ ތައ  މެދުވެރިކޮށ  އާނ މުކުރެވިފައިވެއެވެ.ވަޞީ 

 
 
 
 

 
 

މީސ މީޑިއާގެ ޒަރީއ ޔާއިނ   މަޢުލޫމާތު ކޮށ ފައިވާ އާނ މު ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުނ   2018 4.6.12
 ނ ނަށ  ވާސިލުވެފައިވާ މިނ ވަރު އާނ މު 

ކޮމިޝަނުގެ ފޭސ ބުކ  ޕޭޖ  އަިދ  މަޢުލޫމާތުގުޅޭ އެކިއެކި ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކާ
ގޮތުނ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރިޔަށ ގެނ ދާ މި  ކޮށ ފައިވެއެވެ.އާނ މުޓ ވިޓަރ ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  

ވިއުސ   236,211 ޕޯސ ޓުކޮށ ، ފޭސ ބުކ ގައި ޖުމ ލަ 387މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ޖުމ ލަ 
 . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެއުސ  ވާކަނ  ވި  382,100އަދި ޓ ވިޓަރގައި

  

61%

31%

8%

އަމާޒުކުިެވުނު ދާއިިާނޫސްބަޔާން

ުަގަ ކުިުމުގެ ގޮތުންއިންސާނީ ުައްޤުތަކާ ގުުޅޭ ދުވަސްތައް ފާ

2018ިިޔާސީ އިންތިޚާބު 

އެުެނިުެން
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

  
 

 

 ދަޢުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.6.13

 ގޮތުނ  ކުރުމުގެޤާޢިމު ވެއ ޓެއ   ހަރުދަނާ  ކުރާނެ މަސައ ކަތ  ގުޅިގެނ  މުއައ ސަސާތަކާ ދަޢުލަތުގެ
. ބާއ ވާފައިވެއެވެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  މުއައ ސަސާތަކާއެކު އެކިއެކި ދަޢުލަތުގެ އަހަރު ވަނަ 2018

ބާއ ވާފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ބާއ ވާފައިވާ 
ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި، އެހެނ  އިދާރާތަކުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ބާއ ވާފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 .ހިމެނެއެވެ

 
 މަޤ ސަދު  ތާރީޚ   ބައ ދަލުކޮށ ފައިވާ އިދާރާ 

ޕ ރޮފެޝަނަލ  ސ ޓޭނ ޑާޑ ސ  ކޮމާނ ޑަށ   17ޖަނަވަރީ  2018 މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ  
އެސިސ ޓަނ ސ  ކޮމިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ  އަލީ 
ޝުޖާއު އައ ޔަނ ކުރުމާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނަށ  

 ތަޢާރަފ ވުމުގެ ގޮތުނ  ބައ ދަލުކުރުނ  

މިނިސ ޓަރ އޮފ  ހޯމ އެފެއާޒ ، 
 އަޙ މަދު އަޒ ލީނ  

ފެބުރުވަރީ  2018
19 

ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ  
 މިނިސ ޓަރުގެ އެދުމުގެމަތިނ  ބައ ދަލު ކުރުނ  

ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ   13މާރިޗު  2018 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ އެފެއާޒ 
 މިނިސ ޓ ރީގެ އެދުމުގެމަތިނ  ބައ ދަލު ކުރުނ  

 -
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ިު  ޢުލޫމާތު ވާސިލުވެފައިވާ މިންވަވަނަ އަުަިު މީސްމީޑިއާގެ ޒަިިއްޔާއިން އާންމުންނަށް މ2018ަ

ފޭސްބުކް ޓްވިޓަި
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މެނ ޑޭޓާ ގުޅުނ ހުރި މައ ސަލަތައ   ކޮމިޝަނުގެދެ  28މާރިޗު  2018 ޓަގ ރިޓީ ކޮމިޝަނ  ނޭޝަނަލ  އިނ 
 ތަހުޤީގުކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާ ކުރުނ  

މިނިސ ޓަރ އޮފ  ހޯމ އެފެއާޒ ، 
 އަޙ މަދު އަޒ ލީނ  

ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ   26ލ  އެޕ ރީ 2018
 މަތިނ  ބައ ދަލު ކުރުނ  މިނިސ ޓަރުގެ އެދުމުގެ

ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ  29އޮކ ޓޫބަރު  2018 ކ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ  
މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަނުނ  ކުރުމަށ  ރާވާފައިވާ 

 ކުރުނ  ސައ ކަތ ތަކާބެހޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާ މަ

މަރާލާފައިވާ މީހުނ ނާ ގެއ ލުވަލާފައިވާ 
 މައ ސަލަބަލާ ކޮމިޝަނ  މީހުނ ގެ 

ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ މަރާލާފައިވާ މީހުނ ނާ  4ޑިސެނ ބަރު  2018
ލާފައިވާ މީހުނ ގެ މައ ސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުނ  އިގެއ ލުވަ

 ކުރުނ  ޙިއ ސާމަޢުލޫމާތު 

 އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.6.14

  މަޤ ސަދު  ތާރީޚ   ބައ ދަލުކޮށ ފައިވާ ފަރާތ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޑިމޮކ ރަސީ 
ނެޓ ވަރކ ، ޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސީ 
މޯލ ޑިވ ސ ، ހޯޕ  ފޯ ވިމެނ ، 
ވޮއިސ  އޮފ  ވިމެނ ، ވިމެނ  

އެނ ޑ  ޑިމޮކ ރަސީ، މޯލ ޑިވ ސ  
ވިމެނ  އެސޯސިއޭޝަނ  އަދި 

 އެނ .ޖީ.އޯ( 7އުތެމާ )

 2018 
 6މާރިޗު 

ޖަމުޢިއ ޔާތަކުގެ އެދުމުގެމަތިނ  
ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގަމުނ ދާ 

އިނ ސާނީ ކަނ ކަމާބެހޭގޮތުނ  ލާ
 ކަނ ބޮޑުވުނ ތައ  ޙިއ ސާކުރުނ  

 

ވޯލ ޑ  އެސެމ ބ ލީ އޮފ  ޔޫތުގެ 
 .Msސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  
Ediola Pashollari 

2018 
 23އެޕ ރީލ  

އެނ .ޖީ.އޯ ފޯރަމ ގެ ޕެސިލިޓޭޓަރާ 
 ކޮމިޝަނުނ  ބައ ދަލުކުރުނ  

 

ޖޫނ   2018 އޭ.ޑީ.ކޭ ޖެނެރަލ  ޓ ރޭޑިނ ގ
11 

އޭ.ޑީ.ކޭ ޖެނެރަލ  ޓ ރޭޑިނ ގއިނ  
ކުރިޔަށ ގެނ ދިއުމަށ  ރާވާފައިވާ 

ސީ.އެސ .އާރ އިވެނ ޓާބެހޭގޮތުނ  
ކޮމިޝަނަށ  މަޢުލޫމާތު 

 ޙިއ ސާކުރުނ  

 

 2018 ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ  
 2އޮގަސ ޓު 

ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
ބަނ ދުގައިތިބި ފަރާތ ތަކުގެ 

އެ ، ޙައ ޤުތައ  ގެއ ލޭތީ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ނ ތައ  ކޮމިޝަނާ ކަނ ބޮޑުވު 
 ޙިއ ސާކުރުނ  

 

 ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ފަރާތ ތަކާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   4.6.15

 މަޤ ސަދު  ތާރީޚ   ބައ ދަލުކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތައ  

ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  
ގުރޫޕުނ  ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސަރަޙައ ދަށ  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީނިއަރ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
 Ms.Heike Alefsen ،އެޑ ވައިޒަރ

 އާ ބައ ދަލުކުރުނ  

ޖަނަވަރީ  2018
18 

ދެފަރާތުނ  ގުޅިގެނ  ރާއ ޖޭގައި އިނ ސާނީ 
ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކޮށ  ކުރިއެރުވުމަށ  ކުރެވިދާނެ 

 މާއި ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ ކަނ ކަ

ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ  އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  
  ،ސަފީރުކަނޑައަޅާފައިވާ 

Mr. Tung-Lai Marg H.E.  ާއ
 ބައ ދަލުކުރުނ  

 ފެބުރުވަރީ 2018
20 

ރާއ ޖޭގެ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތާ 
ގުޅޭގޮތުނ ނާއި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކުރިއަރުވާ، 

ކުރާ ކޮށ ، ދެމެހެއ ޓުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ރައ ކާތެރި 
އަދި  ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ މަސައ ކަތ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ މިއަހަރު ބޭއ ވުމަށ 
ބާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުނ ކުރާ އިނ ތިޚާ

 ކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކުރުނ  މަސައ ކަތ ތަ

އޮފީސ  އޮފ  ދަ ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  ހައި 
ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
 )އޯ.އެޗ .ސީ.އެޗ .އާރ (ގެ ޑެލިގޭޝަނ :

ގެ ރޫލ  އޮފ  ލޯ، ހައި ކޮމިޝަނަރ އޮފީހު
ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނ   އީކުއަލިޓީ އެނ ޑ  ނޮނ 

 Ms. Mona، ބ ރާނ ޗ ގެ ޗީފ 
Rishmawi، 

އިނ  ހިއުމަނ   އެސޯސިއޭޓ  އެކ ސ ޕަރޓ 
އާއި  Ms. Chiaki Ota، ރައިޓ ސ 

 ޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ކޯޑިނޭޓަރ،.ޑީ.އެނ .ޔޫ
Ms. Shoko Noda  ީއަދި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕ

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އޮފިސަރ ފާތިމަތު 
 އިބ ރާހީމ  ދީދީއާ ބައ ދަލުކުރުނ  

 

 ފެބުރުވަރީ 2018
20 

ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތާ  ރާއ ޖޭގެ އިނ ސާނީ
 ގުޅޭގޮތުނ ނާއި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ކުރިއަރުވާ،

ކުރާ ކޮށ ، ދެމެހެއ ޓުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ރައ ކާތެރި 
އަދި މަޝ ވަރާކުރުނ   ޅޭގޮތުނ މަސައ ކަތ ތަކާ ގު
 ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ މިއަހަރު ބޭއ ވުމަށ 

ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުނ ކުރާ  ބާއިނ ތިޚާ
 ކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކުރުނ  މަސައ ކަތ ތަ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މެނ ޓަރީ ޔޫނިއަނ ގެ ޕާލި އިނ ޓަރ
ޑެލިގޭޝަނ : ފޯމަރ ސ ޕީކަރ އަދި 

ނިއުޒިލޭނ ޑ ގެ ހައުސ  އޮފ  
ރިޕ ރެޒެނ ޓޭޓިވ ސ ގެ މިހާރުގެ މެނ ބަރު 

Mr. David Carter ، ެސަރބިއާގ
ނޭޝަނަލ  އެސެމ ބ ލީ އަދި ހިއުމަނ  

 .Msރައިޓ ސ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު 
Aleksandra Jerkov   އަދި ހިއުމަނ

 .Mr ގެ މެނޭޖަރރައިޓ ސ  ކޮމިޓީ 
Rogier Huizenga   އާ ބައ ދަލުކުރުނ 

 

މާރިޗު  2018
20 

 ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތުބެލުނ   ރާއ ޖޭގެ އިނ ސާނީ

ގެ ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  
އެފެއާޒ ގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލ   ޕޮލިޓިކަލ 
އަދި   Mr. Shin Umezuއޮފިސަރ

 .Msޔޫއެނ ޑީޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ކޯޑިނޭޓަރ
Shoko Noda 

 

މާރިޗު  2018
26 

ގުޅޭގޮތުނ  އދ.އިނ   ރާއ ޖޭގެ ސިޔާސީ މަސ ރަހާ 
 އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދެވިދާނެ ގޮތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  

 މަޝ ވަރާކުރުނ  

 
Dr. Robert Wexler 

އެޕ ރީލ   2018
11 

އާ ގުޅުނ  ހުރި މައިގަނޑު ތަރައ ޤީއުމުގެ ޤަ
 މަޝ ވަރާކުރުނ  ކަނ ކަމަށ  އަލިއަޅުވާލައި، 

 

ވޯލ ޑ  އެސެމ ބ ލީ އޮފ  ޔޫތުގެ ސެކ ރެޓަރީ 
އާ  Ms. Ediola Pashollariޖެނެރަލ  

 ބައ ދަލުކުރުނ  
 

އެޕ ރީލ   2018
23 

އެނ .ޖީ.އޯ ފޯރަމ  ފެސިލިޓޭޓ  ކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ  
 މަޝ ވަރާ ކުރުނ  

 Mr. Chrisއޭޝިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ ގެ 
Sidoti  ެއާއި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގMr. Nick 
Booth   އާ ބައ ދަލުކުރުނ 

 

ގައި  2009އޭޝިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  އިނ   18ޖޫނ   2018
ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔަ ކެޕޭސިޓީ އެސެސ މަނ ޓ ގެ 

 ފޮލޯއަޕ  ހެދުނ  

ޔޫ.އެނ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޕޮލިޓިކަލ  
އެފެއާޒ ގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލ  

-Ms. Miriam Coronel އެކ ސ ޕަރޓ 
Ferrer   އާ ބައ ދަލުކުރުނ 

އޮގަސ ޓު  2018
6 

ޖޭގައި އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި ރާއ 
ށ ގެނ ދާ ކޮމިޝަނުނ  ކުރިއަ

 ކުރުނ   ޙިއ ސާމަސައ ކަތ ތަކާބެހޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ އިވެލުއޭޝަނ  އެކ ސ ޕާޓ 
Mr. Jacob Gammelgaard ިއަދ 
ބިޒ ނަސ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ ރީޖަނަލ  އެޑ ވައިޒަރ 

 Mr. Livioއެނ ޑ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ 
Sarandrea    އާ ބައ ދަލުކުރުނ 

2018 
 21ނޮވެނ ބަރު 

އިނ ޓަގ ރޭޓަޑ  ގަވަނަނ ސ  ޕ ރޮގ ރާމ ގެދަށުނ  
 އިވެލުއޭޝަނަށ  ކޮމިޝަނުގެ ޓަރމ -ކުރެވޭ މިޑ 

 ސައ ކަތ ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ މަ

ޓިއުޓ  ނ ސ ޓިއިނ ޓަނޭޝަނަލ  ރިޕަބ ލިކަނ  އި
 (ގެ ވަފުދާ ބައ ދަލުކުރުނ  )އައި.އާރ.އައި

2018 
 27ނޮވެނ ބަރު 

ދެފަރާތުނ  ، ވެ އައި.އާރ.އައި ކޮމިޝަނަށ  ތަޢާރަފު
 ކުރުނ  ޙިއ ސާކުރާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލ  
 Mr. Terence D. Jonesއެޑ ވައިޒަރ 

އަދި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ކޯޑިނޭޓަރ 
Ms. Shoko Noda   އާ ބައ ދަލުކުރުނ 

 

2018 
 28ނޮވެނ ބަރު 

ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތައ  އަދި ކޮމިޝަނުނ  
ކުރިޔަށ  ރާވާފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކުރުނ  ޙިއ ސާ

Ms. Christine Allan Arab 
 ނ ޓ ()ޖެނ ޑަރ މިނިސ ޓ ރީގެ ކޮނ ސަލ ޓަ 

 

2018 
 11ޑިސެނ ބަރު 

ވަނަ ޕީރިއޮޑިކ  ރިވިއުއަށ  ބޭނުނ ވާ  6ސީޑޯގެ 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ  ޖެނ ޑަރ މިނިސ ޓ ރީގެ 

އެދުމުގެމަތިނ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ 
 ކުރުނ  ޙިއ ސާމަސައ ކަތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

އިނަލ އަޤ ވާމީ އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނާއި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބަ  4.6.16
 ސަރަޙައ ދީ ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 ބައިވެރިވި ފަރާތ ތައ   ބައ ދަލުވުނ   ޤައުމު ތާރީޚ  

 ފެބުރުވަރީ 2018
15 

ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ކެނެޑާ ސަރުކާރުނ   ކޮލަމ ބޯ، ސ ރީލަނ ކާ 
 Davidކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ ސަފީރު، 

McKinnon H.E. Mr.  ަމިދިޔ
ސީ.އެފ .އެލ .އައި އަހަރު ފަށާފައިވާ 
ޕާޓ ނަރސ ގެ  އިމ ޕ ލިމެނ ޓިނ ގ

ބައ ދަލުވުމުގައި މެނ ބަރު ޤައުމުތަކުނ  
ކުރެވިފައިވާ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތާއި

ކޮށ ، ސީ.އެފ .އެލ .އައިގެ ޙިއ ސާތަޖުރިބާ 
ކުރިއެރުވުމަށ   ޕ ރޮގ ރާމ  އިތުރަށ 

ކުރެވިދާނެ ކަނ ކަމާގުޅޭގޮތުނ  
 މަޝ ވަރާކުރުނ  

ނާއިބު ކޮމިޝަނުގެ 
މުޙައ މަދު ޒާހިދު  ރައީސ 
 އަދި

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަނ  
 ލިމ ޔާ  އޮފިސަރ ޚަދީޖާ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ފެބުރުވަރީ 2018
 އަށ   20އިނ   19

އިސ ލާމ އާބާދު، 
 ޕާކިސ ތާނު 

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ފޮ އަ  އޯނިނ ގ"
ޤާނޫނީ "  މި ތީމުގެދަށުނ " ބެޓަރ ވޯލ ޑ  

އަނ ހެނުނ ނާއި  ތަރަހައިގެ ތެރެއިނ 
 ތިމާވެށީގެ" ،"ކުޑަކުދިނ  ރައ ކާތެރިކުރުނ 

 އަދި" ޙައ ޤުތަކަކީ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ 
މިތިނ  " ޙައ ޤުތައ   ތަރައ ޤީއާ އިނ ސާނީ"

 ދާއިރާގެ މައ ޗައ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

ނާއިބު  ކޮމިޝަނުގެ
 ރައީސ  މުޙައ މަދު ޒާހިދު 

 9އެޕ ރީލ   2018
 އަށ   11އިނ  

އ ޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި އިނ ސާނީ ޙަ ކަތަމަނ ޑޫ، ނޭޕާލ  
މަސައ ކަތ ކުރާ އެކިއެކި ފަރާތ ތަކަށ  
ދިމާވާ ދަތިތަކާ އެފަރާތ ތަކަށ  ދިމާވާ 

ގޮނ ޖެހުނ ތައ  ދެނެގަނެ، ބައިނަލ އަޤުވާމީ 
ކޮށ  ޤާނޫނުތަކުގެ ތަނ ފީޛު މުޢާހަދާތައ  

ތެރޭގައި ހިމެނުމަށ ކުރާ 
 މަސައ ކަތ ތަކާބެހޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުނ  

އީސ  ގެ ރަކޮމިޝަނު 
އާމިނަތު އީނާސ  އަދި 

ރައީސ  މުޙައ މަދު  ނާއިބު
 ޒާހިދު 

 12މޭ  2018
 އަށ   13އިނ  

އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތިނ ޕޫ، ބޫޓާނ  
ޤައުމީ މުއައ ސަސާތަކާއެކު ކުޑަކުދިނ  
ކައިވެނި ކުރުވުނ  ހުއ ޓުވުމާބެހޭގޮތުނ  

އަޕ  -ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ފޮލޯ 
ރީޖަނަލ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ   ހަދައި،
 ރިވިއު ކުރުނ   2018 – 2015

ގެ ރައީސ  ކޮމިޝަނު 
 އާމިނަތު އީނާސ 

 25ޖުލައި  2018
 އަށ   31އިނ  

ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އޮބ ޒާވަރުނ ގެ  ކެނ ބޯޑިއާ 
ކެނ ބޯޑިއާގެ ހަވަނަ ، ހައިސިއ ޔަތުނ 

މެނ ބަރުނ   ލެޖިސ ލޭޓިވ  އެސެނ ބ ލީއަށ  
ނ މު ބާއ ވާފައިވާ އާނ ތިޚާބުކުރުމަށ  އި

 އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ ކުރުނ   

ރައީސ   ކޮމިޝަނުގެ
އާމިނަތު އީނާސ  އާއި 
ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރ 
 އަސ ފާއު ހަސަނ  

2018 
ސެޕ ޓެނ ބަރު    

 އަށ   7އިނ   4

ގ ލޯބަލ  އެލައިނ ސ  އޮފ  ނޭޝަނަލ   ސައުތު ކޮރެއާ ، ސޯލ 
 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ 

 2018އ ސަ ސެޝަނ   ޙާ)ގަނ ރީ(ގެ
އަދި އުމުރުނ  ދުވަސ ވީ މީހުނ ގެ 

ޙައ ޤުތަކާގުޅޭގޮތުނ  އޭޝިއާ ޔޫރަޕ  
މީޓިނ ގ )އާސެމ (އިނ  ބާއ ވާ ތިނ ވަނަ 

ނާއިބު ރައީސ  މުޙައ މަދު 
 ޒާހިދު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކޮނ ފަރެނ ސ ގައި ކޮމިޝަނުނ  
 ބައިވެރިވުނ  

2018 
 18ސެޕ ޓެނ ބަރު 

 އަށ   21އިނ  

ވަނަ  23ފިކ  ފޯރަމ ގެ އޭޝީއާ ޕެސި ހޮނ ގކޮނ ގ  
އަހަރީ ޖަލ ސާގައި ކޮމިޝަނުނ  

 ބައިވެރިވުނ . 
 
 

ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  
 އަޙ މަދު އަމީނ 

 އޮކ ޓޫބަރު 2018
 އަށ   18އިނ   17

 އިސ ލާމ އޮފޯބިއާ: އަ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ތުރުކީ، އިސ ތަނ ބުލ  
ރަރީ ވަޔޮލޭޝަނ  އެނ ޑ  އަ ކޮނ ޓެނ ޕަ

 ރޭސިޒަމ މެނިފެސ ޓޭޝަނ  އޮފ  

ނާއިބު ރައީސ  މުޙައ މަދު 
 ޒާހިދު 

ޑިސެނ ބަރު  2018
 އަށ   8އިނ   6

'ރީ ތިނ ކިނ ގ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ '  ތުރުކީ، އިސ ތަނ ބުލ  
މިނަމުގައި ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔަ 

ބައިނަލ އަޤ ވާމީ މަހާސިނ ތާގައި 
 ކޮމިޝަނ  ފަރާތުނ  ބައިވެރިވުނ  

ނާއިބު ރައީސ  މުޙައ މަދު 
 ޒާހިދު 

 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   4.6.17

ތަކާއި އިދާރީ ކަނ ކަނ  ނިނ މުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނާ ލަ ކޮމިޝަނަށ  ހުށައެޅޭ މައ ސަ
 ވަނަ  2018 ދުނ  ބޭއ ވެއެވެ. މިގޮތުނ   ބައިވެރިވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ  ޤަވާޢި ސެކ ރެޓެރީ ޖެނެރަލ  

ވަނަ  611(4)ކޮމިޝަނުގެނ  މީގެއިތުރު  ބައ ދަލުވުނ  ބާއ ވާފައިވެއެވެ. 260އަހަރު ޖުމ ލަ 
ބާއ ވާފައިވަނީ ސަދަނ  ރީޖަނަލ  ވަނަ ދުވަހު  4ސެޕ ޓެނ ބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ބައ ދަލުވުނ  
 އޮފީހުގައެވެ.
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 
 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ކުރުނ   4.7

 ކޮމިޝަނުގެ އިނ ސާނީ ވަޞީލަތ  ތަރައ ޤީކުރުނ   4.7.1

ދާއިރާތަކުނ   ފަނ ނީ ޤާބިލުކަނ  އިތުރުކުރުމަށ ޓަކައި ތަފާތު ވަނަ އަހަރު މުވައ ޒަފުނ ގެ  2018
ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ގައި މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރި  39މުވައ ޒަފުނ  ތަމ ރީނު ކުރުމަށ  

ރާއ ޖެއިނ   ،ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމަކާއި 31ރާއ ޖޭގައި ބާއ ވާފައިވާ  ،ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުނ 
ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ   8މުއ ދަތުގެ  ބޭރުގައި ހިނ ގާފައިވާ ކުރު

ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. މި ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމުތަކަކީ ކޮމިޝަނުނ  އިސ ނަގައިގެނ  ހިނ ގާފައިވާ 
ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިދާރާތަކުގެ މާލީ އަދި ފަނ ނީ  ،ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ އިތުރުނ 

ޒާމ ކޮށ ފައިވާ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުތަކާއި ސިވިލ  ސަރވިސ  ޓ ރެއިނިނ ގ އެހީތެރިކަމާއެކު އިނ ތި
 3އިނ ސ ޓިޓިއުޓުނ  ލިބިފައިވާ ތަމ ރީނު ފުރުޞަތުތަކެކެވެ. މީގެއިތުރުނ ، ކޮމިޝަނުގެ 

ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމެއ ގައި  3އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާގުޅޭ  ހޯދި މުވައ ޒަފެއ  އަމިއ ލަ ގޮތުނ  
 ތު އެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދީފައިވެއެވެ.ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަ

 
ތަމ ރީނު ހިނ ގި 

 މުއ ދަތު
ތަމ ރީނު ނަގައިދިނ  

 ފަރާތ  
 # ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގުނު ތަމ ރީނުތައ  

 23ޖަނަވަރީ  2018
  އަށ  24އިނ  

 1 1ޕ ރޮގ ރާމ   ސ ޓާފ  އޮރިއެނ ޓޭޝަނ   ކޮމިޝަނ  

ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް 
ތަކާ  މަސައްކަތް
ގުުޅިގެން
21%

ކަތްތަކާ އިދާިީ މަސައް
ގުުޅިގެން
27%

ށަުެުޅޭ  ކޮމިޝަނަށް ުު
ުޅިގެންމައްސަލަތަކާ ގު

52%

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 2 ޓ ރޭނިނ ގކީޕިނ ގެ  ރިކޯޑ  ކޮމިޝަނ   1ފެބުރުވަރީ  2018

 3 ޓ ރޭނިނ ގ ރިސެޕ ޝަނިސ ޓ   ކޮމިޝަނ   8ފެބުރުވަރީ  2018

ނޭޝަނަލ  އިނ ޓެގ ރިޓީ  22ފެބުރުވަރީ  2018
 ކޮމިޝަނ  

ނޭޝަނަލ  އިނ ޓެގ ރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އިނ ވެސ ގޭޝަނ  
 ޕ ރޮސީޖަރސ ތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

4 

ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ   27ފެބުރުވަރީ  2018
 އޭޖެނ ސީ

ނޭޝަނަލ  ޑ ރަގ  އެޖެނ ސީގެ މަސައ ކަތ ތަކާގުޅޭ 
 މަޢުލުމާތު ސެޝަނ  

5 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ   4މާރިޗު  2018
 ސަރވިސ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ ފަރާތުނ  ބޭއ ވި 
 "ޔޫސ  އޮފ  ފޯސ " މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

6 

އޮފ  ފޯސ  ބައި ލޯ އެނ ފޯސ މަނ ޓ   "ޔޫސ  ކޮމިޝަނ   5މާރިޗު  2018
 އޮފިޝަލ ސ  ފ ރޮމ  އަ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ 

 ޕާސ ޕެކ ޓިވ " މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

7 

 4މާރިޗު  2018 
 އަށ   5އިނ  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ ގެ 
ސަދަނ   -އޮފީސ  

 ރީޖަނަލ  އޮފީސ  

އިޝޫޒ  ރިލޭޓަޑ  ޓު ޕަބ ލިކ   "ޕ ރެކ ޓިކަލ 
 އިނ ޓަރނަލ  -ފައިނޭނ ސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  

މެއިނ ޓެއިނިނ ގ އެކައުނ ޓިނ ގ ކޮނ ޓ ރޯލ ސ ، 
މެނޭޖ މަނ ޓ "  ރެކޯޑ ސ  އެނ ޑ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ 

 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

8 

އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު  22މާރިޗު  2018 
 މުޞ ޠަފާ 

"ސ ކިލ ސ  އެނ ޑ  ޓެކ ނިކ ސ  ޔޫސ ޑ  ފޮ 
ގ ރޫޕ ސ " މަޢުލޫމާތު  އިނ ޓަރވިއުވިނ ގ ވަލ ނަރަބަލ 

 ސެޝަނ  

9 

 25މާރިޗު  2018
 އަށ   29އިނ  

ސިވިލ  ސަރވިސ  
ޓ ރެއިނިނ ގ 
 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 10 ޑިޒައިނިނ ގ ބޭސިކ ސ  ޓ ރެއިނިނ ގ ގ ރެފިކ ސ 

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢިދާގުޅޭ  ކޮމިޝަނ   4ޕ ރީލ  އެ 2018
 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

11 

 15އެޕ ރީލ   2018
 އަށ   19އިނ  

ސިވިލ  ސަރވިސ  
ޓ ރެއިނިނ ގ 
 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 12 ރެކޯޑު އެނ ޑ  ޑާޓާ މެނޭޖ މަނ ޓ  ޓ ރޭނިނ ގ ސ ޓޮކ ،

 22އެޕ ރީލ   2018
 އަށ   25އިނ  

ސިވިލ  ސަރވިސ  
ޓ ރެއިނިނ ގ 
 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 13 ސ ކިލ ސ  ޓ ރޭނިނ ގ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ 

 14 އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ   ޖެނ ޑަރ ކޮމިޝަނ   24އެޕ ރީލ   2018



 2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ  2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ 

  

 

79 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

"ކޮނ ވެނ ޝަނ  އޮނ  ދަ ރައިޓ ސ  އޮފ  ޗިލ ޑ ރެނ "  ކޮމިޝަނ   13މޭ  2018
 އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

15 

އަލ ފާޟިލާ މަރިޔަމ   14މޭ  2018
 ވަޙީދާ 

 16 އެނ ޑ  ޕަބ ލިކ  ސ ޕީކިނ ގ ޓ ރޭނިނ ގ މީޑިއާ

ކެޕ ޓަނ  ރިޓަޔަރޑ  ޢަލީ  15މޭ  2018
 އިޙ ސާނ 

 17 ސީނިއަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  ލީޑަރޝިޕ  ޓ ރޭނިނ ގ ފޮ 

 އިނ   21ޖޫނ   2018
 އަށ   1ޖުލައި 

 18 މޭކިނ ގ ޓ ރޭނިނ ގ )ފިލ މ  ފޮ ޗޭނ ޖ ( ފިލ މ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ 

 19 މެނޭޖ މަނ ޓ  ޓ ރޭނިނ ގ ސ ޓ ރެސ  ކޮމިޝަނ   26ޖޫނ   2018

ފުރައ ސާރަކުރުނ  ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ  ޖިނ ސީ ކޮމިޝަނ   3ޖުލައި  2018
 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

20 

އިނ ތިޚާބުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާތު  އާނ މު ކޮމިޝަނ      17ޖުލައި  2018
 ސެޝަނ  

21 

 31ޖުލައި  2018
 2އޮގަސ ޓ   އިނ  
 އަށ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  
 އެފެއާޒ 

 22 ޓ ރޭނިނ ގ ފޮރިނ  ޕޮލިސީ  މޯލ ޑިވ ސ 

 23 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  ނާޓޯޗަރ ޤާނޫ އެނ ޓި ކޮމިޝަނ   7އޮގަސ ޓު  2018

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
  އަށ   16އިނ   12

 އިލެކ ޝަނ  އޮފިޝަލުނ  ތަމ ރީނުކުރުމާގުޅޭ ޓީ.އޯ.ޓީ އިލެކ ޝަނ  ކޮމިޝަނ  
 ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ  

24 

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
10 

"އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ވެނ ޝަނ  އޮނ  ދަ  ކޮމިޝަނ  
ރޭޝަލ   އޮފ  އެލިމިނޭޝަނ  އޮފ  އޯލ  ފޯމ ސ 

 ޑިސެކ ރިމިނޭޝަނ " އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

25 

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
15 

ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ ކުރުމާގުޅޭ ޓ ރެއިނިނ ގ  ކޮމިޝަނ  
 ޕ ރޮގ ރާމ  

26 

މެނ ޓ  ރލޯކަލ  ގަވަ 24އޮކ ޓޫބަރު  2018
 އޮތޯރިޓީ 

 27 ޑިސެނ ޓ ރަލައިޒޭޝަނ އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

 30 ކ ޓޫބަރުއޮ 2018
 އަށ   31އިނ  

 28 2ޕ ރޮގ ރާމ   ސ ޓާފ  އޮރިއެނ ޓޭޝަނ   ކޮމިޝަނ  

 5ނޮވެނ ބަރު  2018
 އަށ  އަދި  8އިނ  
 އަށ  15އިނ   12

ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ 
 އޮފީސ 

ޗައިލ ޑ   ރޕ ރޮގ ރާމ  ފޮ ޓ ރީޓ މަނ ޓ  ފޮ  "ޓ ރޭނިނ ގ
ޖުވެނައިލ   ވިކ ޓިމ ސ ، ވިޓ ނެސަސ  އެނ ޑ 

 އޮފެނ ޑާސ " އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ  

29 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 25ނޮވެނ ބަރު  2018
 އަށ   27އިނ  

هللا އަލ ފާޟިލ  ޢަބ ދު
 ޖަމީލ 

 30 ބަހުގެ ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ   ދިވެހި

"އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ވެނ ޝަނ  އޮނ  އިކޮނޮމިކ ،  ކޮމިޝަނ   28ނޮވެނ ބަރު  2018
މަޢުލޫމާތު ރައިޓ ސ "  ސޯޝަލ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރަލ 

 ސެޝަނ  

31 

 

 

 2018  - ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވި ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ  ކުރުމާގުޅޭ ޓ ރެއިނިނ ގ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 –ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވި ދިވެހިބަހުގެ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުގެ ތެރެއިނ  

 

 ތަމ ރީނު ފުރުޞަތުތައ  ކޮމިޝަނަށ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުނ  ލިބުނު 

 # ތަމ ރީނުގެ ނަނ   ހިނ ގި ފަރާތ   ތާރީޚ  

އިނ   7މޭ  2018
 އަށ   11

ގ ލޯބަލ  އޭލަޔަނ ސ  އޮފ  
ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  

ރައިޓ ސ  
 އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ  

ކޯސ  ފޮ ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   ޓ ރޭނިނ ގ
 އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ  އޮނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ 

 ރައިޓ ސ  މެކޭނިޒަމ ސ ހިއުމަނ  

1 

އިނ   25ޖޫނ   2018
 އަށ   29

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  
 )އޭ.ޕީ.އެފ (

ޕާޓ ނާޝިޕ  ޕ ރޮގ ރާމ  ފޮ އެނ .އެޗ .އާރު.އައި  2018
 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އޮފިސަރސ  

2 

އިނ   25ޖޫނ   2018
 އަށ   29

ރައުލ  ވޮލެނ ބަރގ  
އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  އޮފ  
ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
 )އާރ.ޑަބ ލިޔު.އައި(

ބ ލެނ ޑެޑ  ލާނިނ ގ ކޯސ  އޮނ  ހިއުމަނ   ރީޖަނަލ 
އެނ ވާރަމަނ ޓ   ރައިޓ ސ ، ޖެނ ޑަރ އީކުއާލިޓީ އެނ ޑ 

ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ  އިނ  ދަ ފ ރޭމ ވޯރކ  އޮފ   /
 ސައުތު އޭޝިއާ އެސ .ޑީ.ޖީސ  އިނ 

3 

 27ޖުލައި  2018
 އަށ   30އިނ  

ނޭޝަނަލ  އިލެކ ޝަނ  
  ކެމ ބޯޑިއާ ކޮމިޓީ އޮފ 

އިލ ކެޝަނ  އޮބ ޒަރވޭޝަނ  އޮފ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  
 އިލެކ ޝަނ  އޮފ  މެނ ބަރސ  އޮފ  ދަ ނޭޝަނަލ 

 އެސެނ ބ ލީ

4 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 20އޮގަސ ޓު  2018
 އަށ   26އިނ  

އެޓ ލާނ ޓާ ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  ފައުނ ޑޭޝަނ  

 )އޭ.އެޗ .އާރ(

ޗައިލ ޑ  އެބިޔުސ ، ހިއުމަނ  " އޮނ  ކޮނ ފެރެނ ސ 
ގ ލޯބަލ   ވިމަނ  މޮލެސ ޓޭޝަނ  އެނ ޑ ، ޓ ރެފިކިނ ގ

 "ޓެރެރިޒަމ : އަ ޗެލެނ ޖ  ޓު އިކޮނޮމިކ  ގ ރޯތު 

5 

ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
 އަށ   26އިނ   24

އޭޝިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  
 )އޭ.ޕީ.އެފ (

 6 ފެސިލިޓޭޓަރސ  ނެޓ ވޯކ  ވޯކ ޝޮޕ   އޭ.ޕީ.އެފ 

 12ނޮވެނ ބަރު  2018
 އަށ   15އިނ  

ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  އޭޝިއާ 
 )އޭ.ޕީ.އެފ (

ލާނިނ ގ ކޯސ  އޮނ  މޮނިޓަރިނ ގ  ބ ލެނ ޑަޑ 
 އިކޮނޮމިކ ، ސޯޝަލ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރަލ  ރައިޓ ސ 

7 

 20ނޮވެނ ބަރު  2018
 އަށ   21އިނ  

ރާއުލ  ވޮލަނ ބަރގ 
އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 )އާރ.ޑަބ ލިއު.އައި(

މީޓިނ ގ ފޮ ނޭޝަނަލ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ   ރީޖަނަލ 
ބ ލެނ ޑަޑ   އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ  ރިލޭޓަޑ  ޓު ދަ

ލާނިނ ގ ކޯސ  އިނ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  ދި 
ދަ ފ ރޭމ ވަރކ  އޮފ  ދަ  އެނ ވާރަމަނ ޓ  އިނ 

 ޑީ.ޖީސ .އެސ 

8 

 

 މުވައ ޒަފުނ  އަމިއ ލަގޮތުނ  ހޯދި ތަމ ރީނު ފުރުޞަތުތައ  

 # ތަމ ރީނުގެ ނަނ   ތަމ ރީނު ހިނ ގި ފަރާތ   ތަމ ރީނު ހިނ ގި ތާރީޚ  

 20ފެބުރުވަރީ  2018
 އަށ   21އިނ  

ޔޫ.އެނ  ވޯކިނ ގ ގ ރޫޕ  
އޮނ  ބިޒ ނަސ  އެނ ޑ  

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  
ޔުނައިޓެޑ  ނޭޝަނ ސ  
 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮގ ރާމ 

އޭޝިޔާ ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  އޮނ  އެޕ ލައިނ ގ އަ 
ޖެނ ޑަރ ލެނ ސ  ޓު ދަ ޔޫ.އެނ  ގައިޑިނ ގ 

ޕ ރިނ ސިޕަލ ސ  އޮނ  ބިޒ ނަސ  އެނ ޑ  ހިއުމަނ  
 ރައިޓ ސ  ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  ޕ ރޮގ ރާމ 

1 

 27އޮކ ޓޫބަރު  2018
 2އިނ  ނޮވެނ ބަރު 

 އަށ 

ސެކަނ ޑ  އެޑިޝަނ  އޮފ  ދަ ގ ލޯބަލ  އެޑ ވޮކަސީ  ފޯރަމ  އޭޝިޔާ 
ލަރނިނ ގ އޮނ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  

 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ބައި ފޯރަމ  އޭޝިޔާ 

2 

 16ޖުލައި  2018
 15އިނ  ފެށިގެނ  

 ދުވަހުގެ މުއ ދަތައ  

 3 ތާނަ ބ ރައިލ  ޕ ރޮގ ރާމ  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ވަނަ އަހަރު މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވި ބައ ދަލުވުނ ، ކޮނ ފެރެނ ސ  އަދި ސިމ ޕޮސިއަމ ތައ   2018 4.7.2

 އިނ ތިޒާމ ކުރި ފަރާތ   ތާރީޚ  
އަދި ސިމ ޕޮސިއަމ ގެ ބައ ދަލުވުނ ، ކޮނ ފެރެނ ސ  
 ނަނ 

# 

އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ  21ފެބުރުވަރީ  2018
 އޮފީސ 

ދިވެހިބަސ  ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުނ  ކުރަނ  
 ދަސ ކޮށ ދޭ ވޯކ ޝޮޕ  

1 

 2 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ސަމިޓ   އެޗ .އާރ މޯލ ޑިވ ސ   3މާރިޗު  2018

އިނ   7 މާރިޗު 2018
 އަށ  9

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
އެނ ވަޔަރަމަނ ޓ  އެނ ޑ  

 އެނަރޖީ

އެސ .ޑީ.ޖީ ޓެކ ނިކަލ  ކޮމިޓީ ވޯކިނ ގ ސެޝަނ  
 ވިތު ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރސ  

3 

 14އެޕ ރީލ   2018
 އަށ   15އިނ  

ސިވިލ  ސަރވިސ  ޓ ރެއިނިނ ގ 
 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 4 ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮނ ފެރެނ ސ  

މީޓިނ ގ އޮނ  ނޭޝަނަލ  ޕޮލިސީ ވެލިޑޭޝަނ   ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީ   13މޭ  2018
 އޮނ  ޕ ރިވެނ ޓިނ ގ ޑޮމެސ ޓިކ  ވަޔަލެނ ސ  

5 

ނެޝަނަލ  ވެލިޑޭޝަނ  ކޮމިޓީ އޮނ   ހެލ ތު ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އެޖެނ ސީ 23މޭ  2018
 ޕ ރިވެނ ޓިނ ގ އެޗ .އައި.ވީ އެނ ޑ  ސިފިލިސ  

6 

އިނ   26 ޖޫނ  2018
 އަށ   27

ނޭޝަނަލ  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  އޮފ  
 އެޑިޔުކޭޝަނ  

 7 ސެމިނަރ އޮނ  އިނ ކ ލޫސިވ  ކޯޗިނ ގ ފ ރޭމ 

މަހުގެ  އޮގަސ ޓ  2018
  ތެރޭގައި

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
 އެނ ޑ  ފެމިލީ 

މޮނިޓަރިނ ގ އެނ ޑ  އިވެލުއޭޝަނ  ފ ރޭމ ވޯކ  
އޮނ  ޖެނ ޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ ގެ 

 ކޮމިޓީ ތަކުގެ މަސައ ކަތ  

8 

 13އޮގަސ ޓ   2018
 އަށ   14އިނ  

ނޭޝަނަލ  ކައުނ ޓަރ 
 ޓެރަރިޒަމ  ސެނ ޓަރ

ނޭޝަނަލ  ކޮނ ފެރެނ ސ  އޮނ  ޕ ރޮމޯޓިނ ގ 
ޑައިލޮގ  އެނ ޑ  ކ ރިއޭޓިނ ގ އަ ޕީސ ފުލ  އެނ ޑ  

 ޓޮލެރެނ ޓ  ކޮމިއުނިޓީ 

9 

ނޭޝަނަލ  ސޯޝަލ   14އޮގަސ ޓ   2018
 ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޭޖެނ ސީ 

 ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެއެނ .ސ ޕާގެ އެހީ ފޯރުކޮށ ދޭ 
 ކުރުމުގެ ބައ ދަލުވުނ  ދަފ ތަރާގުޅޭ ޕޯޓަލ  އިފ ތިތާޙު 

10 

ވެލިޑޭޝަނ  މީޓިނ ގ އޮނ  ގ ލޯބަލ  ސ ޓަޑީ އޮނ   އެފެއާޒ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  15އޮގަސ ޓ   2018
 ޗިލ ޑ ރަނ  ޑިޕ ރައިވ ޑ  ލިބަރޓީ 

11 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ  15އޮގަސ ޓ   2018
 އެނ ޑ  ފެމިލީ 

ލޮގ  އޮނ  ހެލ ދީ ހައި ލެވެލ  ޕޮލިސީ ޑައި
 މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ   –އޭޖިނ ގ 

12 

ނޭޝަނަލ  ސޯޝަލ   6ނޮވެނ ބަރު  2018
 ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޭޖެނ ސީ 

 13 ސެމިނޭޝަނ  މީޓިނ ގއެނ ސ ޕާ ޑި
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ވެލިޑޭޝަނ  ވޯކ ޝޮޕ  ޓު ފައިނަލައިޒ  ދި  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ 4ޑިސެނ ބަރު  2018
 ފޯރަމ  ރިޕޯޓ  ޕީ.ޑީ.އައި.ޑީ 

14 

އޮނ  އޭ.އައި.އެޗ .އާރ.ސީ ކޮނ ފެރެނ ސ   ރެޑ  ކ ރެސެނ ޓ   16ޑިސެނ ބަރު  2018
ތު އެނިވަސަރީ އޮފ  މޮރޭޓިނ ގ ދި ސެވެނ ޓިއަކޮމޮ

ދި ޔުނިވަރސަލ  ޑެކ ލަރޭޝަނ  އޮފ  ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  ޓުވެނ ޓީ ފިފ ތު އެނިވަރސަރީ 

 އޮފ  ޕެރިސ  ޕ ރިނ ސިޕަލ ސ  

15 

 ޑިސެނ ބަރު  2018
 މާރިޗުއަށ   2019 އިނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓ  ހެދުމަށ ޓަކައި  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ އެފެއާޒ 
 އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ  

16 

 

 
 

 

19%

7%

67%

7%

މްތައްވަނަ އަުަިު ުިންގާފައިވާ ތަމްިީނު ޕްިޮގ2018ާިް

ިާއްޖޭން ބޭިުން ލިބިފައިވާ ފުިުސަތުތައް
އައިގެ ޕްިޮގްިާމްތައް.ޓީ.އެސް.ސީ

އިން ުައުސް ތަމްިީނުތައް
ތުތައްއަމިއްލަގޮތުން މުވައްޒަފުން ުޯދި ތަމްިީނު ފުިުސަ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 ސޯޝަލ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރަލ   ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ނަގައިދެވުނު އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ވެނ ޝަނ  އޮނ  އިކޮނޮމިކ ،
 2018 –ރައިޓ ސ  ސެޝަނ ގެ ތެރެއިނ  

 ކޮމިޝަނުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނާގުޅޭ  4.7.3

މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތ ކުރަމުނ   74ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި  2018
ޖަނަލ  އޮފީހުގައި މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރނ  ރީ 6ދިޔައެވެ. މީގެތެރެއިނ  

ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ، ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2018މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. 
އިނ ސައ ތަ  34އިނ ސައ ތަ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ އަނ ހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. އަދި  66

ޒަފަކަށ  ކޮމިޝަނުގެ މުވައ  12މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ފިރިހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށ  އަލަށ  ގުޅުނު  8ވަޒީފާ ދީފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިނ  

މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކޮމިޝަނުގައި ކުރިނ  އަދާކުރި ވަޒީފާ ނޫނ  އެހެނ   4މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. އަދި 
 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކަށ  ހޮވިފައިވާއެ މަޤާމު ،ވަޒީފާއަކަށ  ކުރިމަތިލައިގެނ 

ވަނަ އަހަރު  2018މުވައ ޒަފެއ  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިނ  ވަކިވެފައިވެއެވެ.  8ކޮމިޝަނުގެ 
 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. 72ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާކުރުނ   4.7.4

 ދަށ  ގެނެވުނު އިޞ ލާޙުތައ  ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢި  4.7.4.1

ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުނ ވަނީ ހިއުމަނ   8ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2018
ކޮށ  އިޞ ލާޙު ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(  154ގެ  2016 -ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢިދު 

ވިހެއުމާގުޅިގެނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ ދޭ ޗުއ ޓީއަށ  ބަދަލުގެނެސ ފައެވެ. މިގޮތުނ ، 



 2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ 

  

 

86 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ހުގެ ދުވަ 60ވިހެއުމާގުޅިގެނ  އަނ ހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކުރިނ  ދެމުނ އައި 
 އެވެ. އިވެދޭގޮތަށ  ބަދަލުކޮށ ފަ މަސ  ދުވަސ   6ބަދަލުގައި 

ވަނަ  155ގެ  2016 -މީގެއިތުރުނ ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާޢިދު 
ގަޑިއިރުގެ ހުސ  ވަގުތުކޮޅުގެ  1މާއ ދާއަށ  )ބ( އިތުރުކޮށ  މެނ ދުރު ކެއުމަށ  ދެވޭ 

ގަޑިއިރު  1މާބަނޑު އަނ ހެނުނ ނަށ  "ފ ލެކ ސިބަލ  ބ ރޭކ " ގެ ގޮތުގައި  ،އިތުރުނ 
 ފައިވެއެވެ.ޖައ ސާނެގޭނެގޮތައ  ހަމަ

 ކޮމިޝަނުނ  އަލަށ  އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލުތައ   4.7.4.2

 ވަނަ  2018ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުނ  
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތައ  އެކުލަވައިލައި ފާސ ކޮށ ފައިވެއެވެ.

   ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ގިނ ތިކޮށ ، އެ މައ ސަލަތައ  އަވަހަށ
 ބެލުމުގައި ގެނ ގުޅޭނެ އުޞޫލު. 

  ެކުއ ލި މައ ސަލަތައ  ބެލުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލާ ޓީމު ޢަމަލުކުރާނ
 ގެ އުޞޫލު.ގޮތު 

  ަކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ  ޑިޕާޓ މަނ ޓަށ  ނުވަތ
 އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ލިބުމުނ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު. 

  ިމައ ސަލަ ފައިލ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި، މައ ސަލަ ފައިލ  ޙަވާލުކުރުމުގައ
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު.

 ަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ރިސ ކ  އެލަވަނ ސ  ދެވޭ ހިއުމ
 ގޮތުގެ އުޞޫލު.

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ   4.7.5

ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ގޮތުނ  ފާހަގަކުރާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި ކޮމިޝަނުނ  އިނ ސާނީ 
 15ވައި ދެމެހެއ ޓުމުގައި މަސައ ކަތ ކުރާތާ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ ، ރައ ކާތެރިކޮށ ، ކުރިއަރު 
ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ބަރު  2018 އަހަރު ފުރުނު މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ  

 ޞަ ޙަފ ލާއެއ  ބާއ ވާފައިވެއެވެ.ދުވަހު ކޮމިޝަނުނ  ޚާއ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއ ވި ހަފ ލާގެ ޝަރަފުވެރި  އަހަރު  15ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ކޮމިޝަނަށ  
 2018 -މެހުމާނު ވާހަކަފުޅު ދައ ކަވަނީ 

 

 

 -އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއ ވި ހަފ ލާގެ ތެރެއިނ   15ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ކޮމިޝަނަށ  
2018 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 -އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއ ވި ހަފ ލާގެ ތެރެއިނ   15ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ކޮމިޝަނަށ  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ 
2018 

 

ކޮމިޝަނުގައި އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއ ވި ހަފ ލާގައި  15ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ކޮމިޝަނަށ  
 ބައެއ  މުވައ ޒަފުނ   ލިބުނު  މުވައ ޒަފުނ ގެ އަގުވަޒަނ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ދީފައިވާ ހަނދާނީފިލާ ރު ވެފައިވާ އަހަ  10މަސައ ކަތ ކުރައ ވާތާ 

- 2018 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 

 2018 -ޙަވާލުކުރުނ  އަހަރު ފުރުމާގުޅިގެނ  ތައ ޔާރުކުރި ލޯގޯ ފަރުމާކޮށ ދެއ ވި ފަރާތަށ  ހަނދާނީ ލިޔުނ   15ކޮމިޝަނަށ  
 

 
 ހުށަހެޅި ކަނ ކަމުގެ ތެރެއިނ  ސަރުކާރުނ  ޢަމަލުކުރި ކަނ ކަމާއި، ޢަމަލު ނުކުރާ ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙު ކުރުމަށ   .5

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  މީހުނ  އަދި ކުދިނ  ބަނ ދުކޮށ ފައިތިބޭ ތަނ ތަނަށ  ޒިޔާރަތ ކުރުމަށ ފަހު ކޮމިޝަނުނ  ދަޢުލަތު  5.1
  މިނ ވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުނ ތަކާއި ހުށަހެޅުނ ތައ  ތަނ ފީޛުވެފައިވާ 

 

 އިތުރު ތަފ ޞީލ  
ތަނ ފީޛުވެފައިވާ 

 މިނ ވަރު 
ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުނ ތައ  
 ތަނ 

ތ. ވޭމަނ ޑޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ވަނަ  27މާރިޗު   2018

ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 
ރިޕޯޓުގައި  ޒިޔާރަތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު  4އޮކ ޓޫބަރު  2018
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

މި ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 
ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  ފެށުމަށ  

 2019ރާވާފައިވަނީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި 

ސަރވިސ އާ މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
)އެކެއ (  1ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާ ކުރާތާ 

އަހަރު ދުވަސ ތެރޭގައި ތ.ވޭމަނ ޑޫ 
ދިމާވެފައިވާ  ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ އަށ 

ޖާގައިގެ ދަތިކަނ  ޙައ ލުކުރުމުގެ 
ގޮތުނ ، ތ.ވޭމަނ ޑޫއިނ  ސ ޓޭޝަނެއ  

 އެޅުމަށ  ލިބިފައިވާ ހުސ  ބިމުގެ 
ބޭނުނ ހިފޭނެ ގޮތަށ  ޢިމާރާތެއ  ޤާއިމު 

 ސައ ކަތ  ފެށުނ .ކުރުމުގެ މަ

ތ. ވޭމަނ ޑޫ 
ޕޮލިސ  

 ސ ޓޭޝަނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ސަރވިސ އާއެކު ބައ ދަލުވުނ  
  ބާއ ވާފައިވޭ 
  

)ހ( މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  

ސ ޓޭޝަނުގައި ފެނ  ނެގުމަށ  
ބޭނުނ ކުރާ ވަޅު، ބަދިގެއާއި 

ގޯތިތެރޭގައި ހިރަފުސ  އަރާގޮތައ  
ހުނ ނަތަނ ތަނ  ސާފުކުރުމާއި، މަދިރި 

 ތަނ ތަނ  އާލާވާގޮތައ  ހުރި 
ނައ ތާލުމަށ ، ސ ޓޭޝަނ  ހިނ ގުމާ 

ޙާއ ސަ  ޙަވާލުވެ ތިއ ބެވި ވެރިނ 
އެކަނ ތައ ތައ  ، އިސ ކަމެއ ދީ
 ކުރުނ .އިޞ ލާޙު

)ށ( މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)ހައެއ ( މަސ   6ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސ ޓޭޝަނުގެ 
ގޮޅިތަކުގައި ވައި ދައުރުވާނޭ 

 މ  ހަމަޖެއ ސުނ .އިނ ތިޒާ
)ނ( މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  
ގޮޅިތައ  ސާފުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި 

 ،ބަނ ދުގައި ތިބޭމީހުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދީ
ސ ޓޭޝަނ  ހިނ ގުމާ ޙަވާލުވެތިއ ބެވި 
ވެރިނ  ގޮޅިތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަނ  

 ކަށަވަރުކުރުނ .

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)ހައެއ ( މަސ   6ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުނ ގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުނ  މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ދާ 

ތަނ ތަނުގެ އިނ ޓާނަލ  
އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  ހެދުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  
ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގައި ޤާއިމ ކޮށ ފައިވާ 

 މި ޕޮލިސ   ،މެކޭނިޒަމ ގެ ފަރާތުނ 
ސ ޓޭޝަނ ގެ މަސައ ކަތ  ހިނގާ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ،ނުހިނގާގޮތ  ޤަވާޢިދުނ  ބަލައި
ކުރަނ ޖެހޭ ކަމެއ ވާނަމަ އިޞ ލާޙު

އެކަމެއ  ބަޔާނ ކޮށ  ލިޔުމުނ  
 ސ ޓޭޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ .

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)އެކެއ ( މަސ   1ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސ ޓޭޝަނުގައި 
ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނ ދާ އެސ .އޯ.ޕީގައި 

ބަނ ދުގައި ތިބޭ ފަރާތ ތަކުނ  ޝަކުވާ 
ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު ހިމަނައި އެއަށ  

 ޢަމަލު ކުރަނ  ފެށުނ .

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)އެކެއ ( މަސ   1ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި ސ ޓޭޝަނުގައި 
، ހިނގާބަނ ދުގައި ތިބޭ ފަރާތ ތައ  

ކަސ ރަތުކުރުމަށ  ގޮޅިނ  ބޭރަށ  
ނެރުމަށ  އޮތ  މާއ ދާ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 
ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ 

ތަޢާރުޒު ނުވާނޭފަދަގޮތަކަށ  
ކޮށ ، އެ އުޞޫލަށ  އިޞ ލާޙު

 ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ .

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)ތިނެއ (  3ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

މަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަނ ދުގައި 
މީހުނ  ގެނ ގުޅުމަށ  ހަދާފައިވާ 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށ  

ފުށުއެރުމެއ ނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށ  
އެކަށީގެނ ވާ ޢަދަދަކަށ  މި ޕޮލިސ  

ސ ޓޭޝަނަށ  މުވައ ޒަފުނ  
މާއި، މިގޮތައ  އިތުރު އިތުރުކުރު

ކުރުމުގައި އަނ ހެނ  މުވައ ޒަފުނ  އަދި 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ  އޮފިސަރުނ  
 ހިމެނޭނެހެނ  އިތުރުކުރުނ .

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
)ހައެއ ( މަސ   6ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސ ޓޭޝަނުގައި 
ބޭނުނ ކުރާ ވެހިކަލ ތައ  ޤަވާޢިދުނ  

 ކުރުމުގެ އިނ ތިޒާމުމަރާމާތު
 ހަމަޖެއ ސުނ .

މީހުނ  ބޭތިއ ބުމަށ  މި  
ޔުނިޓ  މިހާރު 
ބޭނުނ ކުރަމުނ  

މި ތަނ   ،ނުދާކަމާއި
އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  

މެއިނ ޓެއިނ  
  ކޮށ ފައިނުވާކަނ 
ގައި 2018ނޮވެނ ބަރު 

ކ. މާފުށީ ޖަލަށ ކުރި 
ޒިޔާރަތުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
އެގޮތުނ  މި ޔުނިޓުގެ 

ޑިއުޓީ ޕޯސ ޓ ގެ 
ގޮތުގައި ކުރިނ  

ބޭނުނ ކުރި ތަނާއި 
ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ 
ކުރިމަތީގައިވާ ހުސ  

ބައިގައި ވިނަ 
ހެދިފައިވާކަމާއި، އެ 

ސަރަޙައ ދާއި ގޮޅިތެރެ 
އިނުވާކަނ  ސާފުކޮށ ފަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ދުވަސ   3ސަރވިސ އާ ޙިއ ސާކުރާތާ 

ގެ  2ގެ ވިނ ގ   13ތެރޭގައި ޔުނިޓ  
ގޮޅީގައި ބަނ ދުގައި ތިބި މީހުނ   2

އެހެނ  ރިމާނ ޑ  ޔުނިޓަކަށ  ބަދަލުކޮށ ، 
-އެނ ޓި( 13/2013ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނާ މާއ ދާގެ  14 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(ގެ

އާ ޚިލާފަށ  ޖަލުތަކުގައި 3)ށ(ގެ 
 ، މީހުނ  ބަނ ދުކުރުނ  ހުއ ޓާލައި
 މިކަނ  ކޮމިޝަނާ ޙިއ ސާކުރުނ .

ކ. މާފުށީ 
 ރިމާނ ޑ  ޖަލު 

ގައި 2018ނޮވެނ ބަރު 
ކ. މާފުށީ ޖަލަށ ކުރި 

މިރިޕޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ދުވަސ   3ސަރވިސ އާ ޙިއ ސާކުރާތާ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ޒިޔާރަތުގައި 
ޒިޔާރަތ ކުރިއިރު މި ދެ 
ގޮޅީގައިވެސ  ކޮނ މެ 
ގޮޅިއެއ ގައި އެކަކު 

ހުރިކަނ  
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮޅީގައި 
 ،ފަނ ކާއެއ ނެތ ކަމާއި
ގޮޅިތެރެ ހޫނުކަނ  

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 2018ނަމަވެސ  މި 

އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 
އެނ .ޕީ.އެމ އިނ  

ކޮށ ފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި 
މި ގޮޅީގެ ބޭރު ކޮރިޑޯގެ 

ވަށާފާރުގައި 
ހަރުކޮށ ފައިވާ ޓިނުތައ  

ނ  ނަގާފައި ވާކަ
ގައި 2018ނޮވެނ ބަރު 

ކ. މާފުށީ ޖަލަށ ކުރި 
ޒިޔާރަތުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
މި ޓިނުތައ  

ނަގާފައިވުމުނ  
ގޮޅިތެރެއަށ  ދުވާލު 

ޤުދުރަތީ އަލި ލިބޭގޮތައ  
ހުރިކަމާއި ކުރިއަށ ވުރެ 
ގޮޅިތެރެ ހޫނު މަޑުކަނ  
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 12އަދި  11ގެ  2ތެރޭގައި ޔުނިޓ  
ވަނަ ގޮޅީގައި ބަނ ދުގައި ތިބި މީހުނ  
، އެހެނ  ރިމާނ ޑ  ޔުނިޓަކަށ  ބަދަލުކޮށ 
ވަޔާ،އަލި ދައުރުވާނެފަދަ ޙާލަތަކަށ  

މިދެގޮޅި ބަދަލުނުކުރެވެނީސ  
ނ  ބަނ ދުކުރާ މިގޮޅިތަކުގައި މީހު

ކުރުނ  ހުއ ޓާލައި މިކަނ  ކޮމިޝަނާ 
 ޙިއ ސާކުރުނ .

މި ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 
ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  ފެށުމަށ  

މިރިޕޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އާ ޙިއ ސާކުރާ ދުވަހުނ  
ފެށިގެނ  ޞިއ ޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދޭ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 2019ރާވާފައިވަނީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި 

ނ ދު މީހުނ ނާދޭތެރޭގައި ފަރާތ ތަކުނ  ބަ 
އިނ ސާނިއ ޔަތާ ޚިލާފަށ  

ޢަމަލުކުރަމުނ ދޭތޯ ގާތުނ  ބަލަމުނ  
 ދިޔުނ .

މިރިޕޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އާ ޙިއ ސާކުރާ ދުވަހުނ  
ފެށިގެނ  މިފަދަ ޢަމަލު ހިނ ގާ 

ހިނ ގައި  ތަޙުޤީޤުމުވައ ޒަފުނ ނާމެދު 
ފިޔަވަޅުއަޅަނ  ޖެހޭ ފަރާތ ތަކާ މެދު 
ފިޔަވަޅު އަޅައި މިކަނ  ލިޔެކިޔުމުނ  

 ބެލެހެއ ޓުނ .

މިރިޕޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އާ ޙިއ ސާ ކުރާ ދުވަހުނ  

ފެށިގެނ  ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  ބަނ ދު މީހުނ  ހުށަހަޅާ 

ޝަކުވާތައ  ޤަވާއިދުނ  ބެލުމަށ  ވަކި 
މުވައ ޒަފެއ  ކަނޑައަޅައި،  ހުށަހެޅޭ 
ޝަކުވާތަކަށ  ލިޔުމުނ  ޖަވާބު ބަނ ދު 

މި ކޮށ ، ޙިއ ޞާ މީހުނ ނާ 
ލިޔެކިއުނ ތައ  ޤަވާއިދުނ  ރައ ކާކޮށ  

 ބަލަހައ ޓަމުނ  ގެނ ދިއުނ .

 2017ކުޑަކުދިނ ގެ ހިޔާއަށ  
ވަނަ  17އަދި  16ނޮވެމ ބަރ 

ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 
ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

ގައި  26ސެޕ ޓެނ ބަރު  2018
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  

ފެމިލީއާއެކު ބައ ދަލުވުނ  
  ބާއ ވާފައިވޭ 

މި ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 
ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  ފެށުމަށ  

 2019ރާވާފައިވަނީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި 

)ހ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާތާ 

މިނިސ ޓ ރީ  ،މަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3
 ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  އޮފ 

ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު 

'ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ، ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނ ދާ
ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

މަދުވެގެނ  ހުނ ނަނ ވާނެ 
މިނ ގަނޑުތަކުގެ ޤަވާޢިދު'  

 މުރާޖަޢާކުރުނ  

ކުޑަކުދިނ ގެ 
 ހިޔާ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ  )ށ(
އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  

ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު 

'ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ، ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނ ދާ
ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

މަދުވެގެނ  ހުނ ނަނ ވާނެ 
މިނ ގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު'  

ހުގެތެރޭގައި މަސ ދުވަ 3މުރާޖަޢާކުރާތާ 
 ފާސ ކުރުނ .

)ހ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ، މަރުކަޒުގައި 
ގެނ ގުޅުނ  މަނާ ތަކެތި ގެނ ގުޅުމުނ  

ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ގުޅޭގޮތުނ  
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާ އެއ ގޮތަށ  

 ޢަމަލުކުރުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  )ށ( މި ރިޕޯޓު 
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 
ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ، މަރުކަޒުގައި ތިބޭ 
ކުދިނ  މަރުކަޒާއި މަރުކަޒުނ  ބޭރުގައި 

ހެދުނ  އަޅަނީ ޢާނ މު އިޖ ތިމާޢީ 
މިނ ގަނޑުތަކާ 

އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ ކަނ ، މަރުކަޒު 
ހިނ ގުމުގެ އިޖުރާޢަތުގައި 
ޕަވައިޒަރުނ  ބަޔާނ ކުރާފަދައިނ ، ސު

 ބެލުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

)ނ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މަރުކަޒުގައި ، ދުވަހުނ  ފެށިގެނ 
ބަލަހައ ޓާ ކުދިނ ނަށ  ޒާތީ 

މިނިވަނ ކަނ  ދިނުމުގައި ކުދިނ ގެ 
ރައ ކާތެރިކަނ  ހުރިހާ ގޮތަކުނ  
ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާކަނ  މަރުކަޒު 

ހިނ ގުމާ ޙަވާލުވެހުނ ނަ ފާރާތަކުނ  
 ކަށަވަރުކުރުނ . 

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
ދުވަހުނ  އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

ފެށިގެނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  

ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު 

'ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ، ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނ ދާ
ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

މަދުވެގެނ  ހުނ ނަނ ވާނެ 
މިނ ގަނޑުތަކުގެ ޤާވާޢިދު' ގެ 

ވަނަ މާއ ދާގައި 8ޓ ގެ ޑ ރާފ 
ބަޔާނ ކުރާފަދައިނ  ކުދިނ ގެ 

ފައިލުތަކުގައި ޤަވާޢިދުނ  ދުވަހުނ  
ހިމަނަނ ޖެހޭކަމަށ   ،ދުވަހަށ 

ބަޔާނ ކުރާ މަޢުލޫމާތުތައ  އެ 
 ،ފައިލުތަކުގައި ހިމަނައި

ފުރިހަމަކުރާކަނ  މަރުކަޒު ހިނ ގުމާ އެ 
ވަގުތަކު އެނ މެ އިސ ކޮށ  ޙަވާލުވެ 

 ޤަވާޢިދުނ  ބެލުނ   ހުނ ނަ ފަރާތުނ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

)ހ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 
ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  

ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  
ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 

މަރުކަޒުތައ  ހިނ ގުމަށ  އިސ ކޮށ  އެ 
މަރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިމުވެ ތިބޭ 

ފަރާތ ތަކަށ  މަރުކަޒުގައި 
ޢަމަލުކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޤަވާޢިދުތަކާ، އުޞޫލުތަކާ މަރުކަޒާ 
ގުޅުނ ހުރި މުހިނ މު އެހެނ  
ނިނ މުނ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
މިނިސ ޓ ރީނ  ފޯރުކޮށ ދީ 

 އަހުލުވެރިކުރުވުނ  

)ށ(  މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
 ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

ހަފ ތާގެ  1ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  
ތެރޭގައި، މަރުކަޒުގައި ޙާދިޘާއެއ  
ދިމާވުމުނ  އަނ ގާނެ ފަރާތ ތައ  
ހިމަނާފައިވާ ޗާޓުގައި ގުޅާނެ 

ފަރާތ ތަކުގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު 
 ނަނ ބަރު އަދާހަމަކުރުނ  

)ނ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   4
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

ހަފ ތާގެ  1ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  
ތެރޭގައި، މަރުކަޒުގައި ޙާދިޘާއެއ  
ދިމާވުމުނ  އަނ ގާނެ ފަރާތ ތައ  
ހިމަނާފައިވާ ޗާޓުގައި ގުޅާނެ 

ފަރާތ ތަކުގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު 
 ނަނ ބަރު އަދާހަމަކޮށ ފައިވާ ޗާޓެއ 
ފަނ ގިފިލާތަކުގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ފަސޭހައިނ  
 ލިބެނ ހުނ ނާނެ ގޮތ  ހަމަޖެއ ސުނ  

. މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  5
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ، ދަޢުލަތުގެ 
ބެލުމުގެދަށުގައި ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ 

މަރުކަޒުތަކުގެ އަދި ބަލަހައ ޓާ 
ޢިމާރާތާއި ކުދިނ  ދިރިއުޅޭ 

ކޮޓަރިތަކާއި އެހެނިހެނ  އެނ މެހާ 
ކުދިނ ގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ، ތަނ ތަނ 

ސުލޫކަށ  ހެޔޮ އަސަރުކުރުވައި، 
ކުދިނ ނަށ  އުޅުމަށ  ރައ ކާތެރި 
މިނ ވަރަށ  ސާފުތާހިރުކޮށ ، 

 ތަރުތީބުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ  

. މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  6
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 
ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ، މި މަރުކަޒުގައި 
ބަލަހައ ޓާ ކުދިނ ނާމެދު އަޚ ލާޤީ 

އެއ ވެސ  ފިޔަވަޅެއ  އަޅާނަމަ އެކަނ  
ތަފ ޞީލުކޮށ  ލިޔެކިޔުމުނ  

 ބެލެހެއ ޓުނ .

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  . 7
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާ 

އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި  1ކުރާތާ 
މަރުކަޒުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  

އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  މުވައ ޒަފުނ  
 އިތުރުކުރުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މ. މުލި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ވަނަ  17އޭޕ ރީލ   2018

ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިނ ގ 
ރިޕޯޓުގައި  ޒިޔާރަތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

ވަނަ  4އޮކ ޓޫބަރު   2018
ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  

ސަރވިސ އާއެކު ބައ ދަލުވުނ  
 ބާއ ވާފައިވޭ 

މި ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 
ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  ފެށުމަށ  

 2019ރާވާފައިވަނީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  

 މި ސ ޓޭޝަނުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ
ސިވިލ  މުވައ ޒަފުނ ނާއި އެހެނިހެނ  

މުވައ ޒަފުނ  ބަނ ދުގައި ތިބޭ 
މީހުނ ނާއި އެއ ވެސ  ބާވަތެއ ގެ 

މުޢާމަލާތެއ  ނުކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމު 
 ހަމަޖެއ ސުނ 

މ. މުލި 
ޕޮލިސ  

 ސ ޓޭޝަނ  

)ހ( މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
މަސ   1ކުރާތާ ޙިއ ޞާ ރިޕޯޓ  

ސ ޓޭޝަނުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި 
ބަނ ދުގައި މީހަކު 

ނެތ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ، ސެލ ލޮގ  
ބޭނުނ  ކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ  

 ހަމަޖެއ ސުނ 

)ށ( މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
މަސ   1ކުރާތާ ޙިއ ޞާ ރިޕޯޓ  

މި ސ ޓޭޝަނުގެ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބަނ ދަށ  ގެނެވޭ މީހުނ ނާއި، ބަނ ދުނ  

ދޫކޮށ ލާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓ ރީއެއ  
 އެކުލަވާލުނ  

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
ރިޕޯޓ  ޙިއ ސާކުރާތާ އަހަރު ދުވަހުގެ 

ބަނ ދުގައި މީހުނ   ،ތެރޭގައި
ގެނ ގުޅުމަށ  ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތަކަށ  ފުށުއެރުމެއ ނެތި 
ޢަމަލުކުރެވޭ ވަރަށ  އެކަށީގެނ ވާ 

ޢަދަދަކަށ  މި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
މުވައ ޒަފުނ  އިތުރުކުރުމާއި، މިގޮތައ  

އިތުރު ކުރުމުގައި އަނ ހެނ  
މުވައ ޒަފުނ  ހިމެނޭނެހެނ  

 .އިތުރުކުރުނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އޮކ ޓޫބަރު  2017ފިޔަވަތިއަށ   
ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ  8

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި 
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާ 

ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  
ވަނަ  17އޮކ ޓޫބަރު  2018

ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
އެނ ޑ  ފެމިލީއާއެކު ބައ ދަލުވުނ  

  ބާއ ވާފައިވޭ 

ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ މި 
ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  ފެށުމަށ  

 2019ރާވާފައިވަނީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި 

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   ،ދުވަހުނ ފެށިގެނ 
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  

ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޓަމުނ ގެނ ދާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައ 

ކުދިނ ގެ ފައިލުތަކުގައި ޤަވާޢިދުނ  
ހިމަނަނ ޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައ  

 ހިމަނައި ފުރިހަމަކުރުނ  

 ފިޔަވަތި 

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
 1އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާތާ 

މަސ ދުވަހުގެތެރޭގައި ފިޔަވަތީގައި 
މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ގެ 

އަނ ނައުނާއި ގެނ ގުޅޭ އެހެނިހެނ  
ތަކެތި ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ކުދިނ ގެ އަތ  

ނުފޯރާނެގޮތަށ  ވަކިތަނެއ ގައި 
 ބެހެއ ޓޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުނ  

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މަރުކަޒުގައި  ،ދުވަހުނ ފެށިގެނ 
ކުރިއަށ ދާ ތަފާތު މަސައ ކަތ ތަކާއި 

 ،މަރާމާތުތައ  ކުރަމުނ ދާއިރު
ކުދިނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  ޢާނ މުކޮށ  

ކޮނ މެހެނ  ވަދެ  ،އުޅޭ ތަނ ތަނާއި
ނުކުމެހަދަނ ޖެހޭ ތަނ ތަނުގައި 
ކުދިނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  

އަނިޔާއެއ ނުވެ އެ ތަނ ތަނުގައި 
އުޅެވޭނެ ގޮތަކަށ  އިނ ތިޒާމުތައ  

 ހަމަޖެއ ސުނ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

)ހ( މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މަސ   3 ،ދުވަހުނ ފެށިގެނ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި، ޞިއ ޙީ ކުއ ލި 

ޙާލަތެއ ގައި އަވަސ ފަރުވާ ދިނުމަށ  
ކޮނ މެހެނ  ބޭނުނ ވާނެ އާލާތ ތައ ، 

ޞިއ ޙީ މާހިރުނ ގެ ލަފާއާއި 
 އިރުޝާދާއެކު މަރުކަޒަށ  ހޯދުނ  

)ށ( ޞިއ ޙީ ކުއ ލި ޙާލަތ ތަކުގައި 
ބޭނުނ ކުރުމަށ  މަރުކަޒަށ  ހޯދާ 

ބޭނުނ ކުރެވޭ ޙާލަތެއ ގައި އާލާތ ތައ  
ހުރިކަނ  މަރުކަޒުގައި ޞިއ ޙީ 

ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ 
މުވައ ޒަފުނ  ޤަވާޢިދުނ ބަލައި 

 ޗެކ ކުރުނ  

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ 
އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ  ،ދުވަހުނ ފެށިގެނ 
ބަހައ ޓާފައި ކުދިނ ނަށ  ދިނުމަށ  

ހުނ ނަ ބޭހަކީ ކޮނ ކުއ ޖަކަށ ، ކޮނ  
ތާރީޚެއ ގައި ދީފައިވާ ބޭހެއ ކަނ  
އެނގޭނޭހެނ  ރައ ކާތެރިކަމާއެކު 

ސާފުތާހިރުކަނ  ނުގެއ ލޭނެ ފަދަގޮތަކަށ  
 ބެލެހެއ ޓޭނޭ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުނ 

މި ރިޕޯޓު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ   
އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާ 

މަރުކަޒުގައި  ،ދުވަހުނ ފެށިގެނ 
ކުދިނ ނަށ  ދިނުމަށ  މަރުކަޒުނ  ނުވަތަ 

މިނިސ ޓ ރީނ  ހޯދާފައި ހުނ ނަ 
ބޭސ ތަކާއި އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  

ލިބިފައި ހުނ ނަ ބޭސ ތަކުގެ ސ ޓޮކ  
ރިކޯޑުކޮށ ، ބޭހުގެ ލިސ ޓ ތައ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ޤަވާޢިދުނ  ބަލައި އަދާހަމަކުރަމުނ  
 ގެނ ދިއުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ މި ރިޕޯޓު 
 1އެނ ޑ  ފެމިލީއާ ޙިއ ސާކުރާތާ 

އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސ ޓ ރީ 
އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  ފެމިލީއިނ  
ބަލަހައ ޓަމުނ ގެނ ދާ، ކުޑަކުދިނ ގެ 

މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު 
ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނ ދާ 'ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 
 ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ މަރުކަޒުތަކުގައި 

މަދުވެގެނ  ހުނ ނަނ ވާނެ 
މިނ ގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު' ގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ  31ޑ ރާފ ޓ ގެ 
(ގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ރޭޝިއޯއާ 1)

އެއ ގޮތަށ  މަރުކަޒަށ  ކެއަރވޯކަރުނ  
 އިތުރުކުރުނ  

 
ރަނގަޅުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިލު ނުވަތަ އުޞޫލުތައ  މުރާޖަޢާކުރުމަށ ފަހު،  5.2

ފެނ ނަކަނ ތައ ތަކާ ގުޅިގެނ  ދަޢުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެނ ޓުތަކާއި، އެ 
 ކޮމެނ ޓުތައ  ތަނ ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު 

 އިތުރު ތަފ ޞީލ  
ތަނ ފީޛުވެފައިވާ 

 މިނ ވަރު 
ބިލު ނުވަތަ ، ޤާނޫނު، ޤަވާޢިދު
 ކޮށ ފައިވާ ކޮމެނ ޓ  އުޞޫލުތަކަށ  

ބިލު ، ޤާނޫނު، ޤަވާޢިދު
 ނުވަތަ އުޞޫލުގެ ނަނ  

 16ޖުލައި  2018
ވަނަ ދުވަހު 
ކުޑަކުދިނ ގެ 

ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބިލަށ  
ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާ 

ޚިޔާލުތައ  
ރައ ޔިތުނ ގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ 
 ޙިއ ސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ބިލު 
ފާސ ކޮށ ފައިނުވާތީ،  

ކޮމިޝަނުގެ 
ހުށަހެޅުނ ތައ  

ތަނ ފީޛުކުރެވިފައިވާ 
މިނ ވަރު އަދި 
 އެނގެނ  ނެތ .

ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ 

 ޅާ ކޮމެނ ޓ ސ  ބިލަށ  ހުށަހަ
 

 ޖެނެރަލ  ކޮމެނ ޓ ސ  
މި ބިލު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  

ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާތީ، އެކަމަށ  މިކޮމިޝަނުނ  
މަރުޙަބާ ދަނ ނަވަމެވެ. އަދި ބިލަކީ 

ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ 
ޤާނޫނު އިސ ލާޚުކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ 

ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  
ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  
 ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ބިލ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ބިލާ 

ގުޅޭގޮތުނ  
މަޝ ވަރާކޮށ ، ޚިޔާލު 

ހޯދުމަށ  ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުނ  

މުއައ ސަސާތަކާއި 
އެނ ޖީއޯތަކާއެކު 

 6އޮގަސ ޓ   2018
ވަނަ ދުވަހު 

ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރސ  
ބައ ދަލުވުމެއ  ވަނީ 

ބާއ ވާފައެވެ. އަދި މި 
އި ބައ ދަލުވުމުގަ

މުއައ ސަސާތަކުނ  
 ހުށަހަޅާފައިވާ

 ތަކަށ  ޚިޔާލު
ކޮށ ، ބިނާ

ތައ ޔާރުކުރެވުނު 
ކޮމ ޕައިލޭޝަނ  

 2019ކަރުދާސ  
 16ސެޕ ޓެނ ބަރު 

ވަނަ ދުވަހު އެޓަރނީ 
 ރަލ ގެ އޮފީހާޖެނެ

ޙިއ ސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 2018އަދި 

 27ސެޕ ޓެނ ބަރު 
ވަނަ ދުވަހު އެޓަރނީ 
ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހަށ  މި 

ބައ ދަލުވުމުގެ 
ކޮމ ޕައިލޭޝަނ  

ކަރުދާހާއި، 

ގެ ތެރެއިނ  އެތަކެއ  އަހަރުތަކެއ 
މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހިމެނޭ ބިލަކަށ ވާތީއާއި، 

އެކި މުއައ ސަސާތަކާއި އަމިއ ލަ 
ޖަމިއ ޔާތަކުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭ 

ބިލެއ ކަމަށ ވާތީ އަދި އ.ދ ގެ ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ ދަށުނ  

އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ އޮނ  ދި ރައިޓ ސ  
ޖެ އޮފ  ޗައިލ ޑ އިނ  ދިވެހިރާއ 

ވަނަ އަހަރު  2016ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު 
ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ  

ވަނަ ނުކުތާގައި،  8އޮބ ޒަވޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމަށ  
ކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތަކުގައި ކޯޑިނޭޝަނ  

ރަނގަޅުކުރުމަށ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވުމާއެކު، 
ޙަލާގައި މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރު

ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރައ ވާއިރު، 
ކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތަކާއި، އަމިއ ލަ 

ޖަމިއ ޔާތަކުގެ މަޝ ވަރާއާއި ލަފާ ހޯދުނ  
 މުހިނ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
މި ބިލަކީ ދަޢުލަތުގެ ތަފާތު 

މުއައ ސަސާތަކަކުނ  އެކި ދައުރު 
މުހިނ މު އަދާކުރާނެގޮތަށ  ފަރުމާކޮށ ފައިވާ 

ބިލަކަށ ވުމާއެކު، މި ބިލު 
ޤާނޫނަކަށ ވުމަށ ފަހު، ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  

ފެށުމުގެ ކުރިނ ، މި ބިލުގައި 
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  

ކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތައ  ތައ ޔާރުވުމަށާއި، 
އެ މުއައ ސަސާތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ  

މަސ  ދުވަހުގެ  6ތަމ ރީނ ކުރުމަށ  
 ދަތެއ  ދިނުނ  މުހިނ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. މުއ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކޮމިޝަނުނ  
ޔިތުނ ގެ ރައ 

ނުވި މަޖިލީހަށ  ފޮ
ކޮމެނ ޓ ތައ  

  ފައިވެއެވެ. ފޮނުވާ 

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
)ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކުގެ ޤާނޫނު(  9/91

އަށ  ވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއ ގައި، މި ބިލުގައި 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާއި، 

މައިނ ބަފައިނ ނާއި، މުޖުތަމަޢުއާ، ދަޢުލަތުގެ 
ޒިނ މާތައ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވީނަމަވެސ ، މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ޤާނޫނާ އެއ ގޮތަށ  
އިހުމާލުވާ  ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާމެދު

ފަރާތ ތަކާއި، އެކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކަށ  
އުނިކަނ  ލިބޭގޮތަށ  ޢަމަލުކުރާ 

ފަރާތ ތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައ  ނުވަތަ 
މިކަނ ކަމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު 

ނެތ ކަނ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާނ ކޮށ ފައި
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއ  

ގޮތެއ ގައި އެކަށީގެނ ވާ 
ތަނ ފީޛުކުރުމަށ ޓަކައި، އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ޢަމަލުތައ ކުރާ ފަރާތ ތަކާމެދު އަޅާނެ 
ފިޔަވަޅުތައ  އެ ޤާނޫނެއ ގައި ބަޔާނ ކުރުމަކީ 
މުހިއ މުކަމެއ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ވީމާ، މި 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަމުގެ 

 ތެރެއިނ  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ އެހެނިހެނ 
ޤާނޫނުތަކުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކަނ ކަމަށ  މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާ 
ދިނުމަށާއި، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ 

ޤާނޫނެއ ގައި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނެތ  
މި ޤާނޫނުގައި އަދަބު  ،ކަނ ކަމަށ 

 ކަނޑައެޅުނ  މުހިނ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

، ކުޑަކުދިނ ނަށ  ކުރެވޭ އަނިޔާތަކާއި
އެކުދިނ ނާމެދު ވެވޭ އިހުމާލުގެ 

މައ ސަލަތަކުގައި އަދުލ  އިނ ސާފު 
ހޯދުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ  މުހިއ މު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

. ނަމަވެސ ، މި ރޯލެއ  އަދާކުރަނ ޖެހެއެވެ
ބިލުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދައުރު 

ބަޔާނ ކޮށ ފައި ނެތ ކަނ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
އެހެނ ކަމުނ ، ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  

ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުނ ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މައ ސަލަތައ  ބަލާއިރު، 
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުނ  ހިފަހައ ޓަނ ޖެހޭ 

މިނ ގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކެއ  މި ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާނ ކުރުނ  މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 
 ސ ފެސިފިކ  ކޮމެނ ޓ ސ 

 ވަނަ ބާބު 2
ގެ )ށ( ގައި ވަނަ މާއ ދާ  24މި ބިލުގެ 
)ސޯޅަ( އަހަރު ނުފުރޭ  16ޢުމުރުނ  

ކުއ ޖަކު، އެ ކުއ ޖެއ ގެ ތަޢުލީމާއި 
ތަރުބިއ ޔަތާ ގުޅޭގޮތުނ  ތަމ ރީނުދިނުމަށ  

މެނުވީ ވަޒީފާއެއ ގައި ނުވަތަ މަސައ ކަތެއ  
ކުރުމަށ  ގެނ ގުޅުމަކީ މަނާކަމެއ ކަމަށ  އަދި 
)ނ( ގައި ޤާނޫނު ހުއ ދަކުރާ ޙާލަތުގައި، 

)ސޯޅަ( އަހަރު ނުފުރޭ  16ޢުމުރުނ  
ގެ ޢާއިލާކުއ ޖަކު އެ ކުއ ޖެއ ގެ ރުހުމާއެކު 
ފަރާތުނ  ކުރާ މަސައ ކަތެއ ގައި 

ބައިވެރިވުނ  މި މާއ ދާގެ )ށ( ގައި 
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އުޞޫލުނ  

އިސ ތިސ ނާވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި 
އޮތުމުނ ، މި މާއ ދާއައ  ނުކުތާއެއ  

ނ  އިތުރުކޮށ ، މި މާއ ދާގެ ދަށު
އިނ  ކުރާ ޢާއިލާތަމ ރީނުދިނުމަށާއި 

މަސައ ކަތ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިނ ގެ 
މަސައ ކަތ ތަކާބެހޭ އުޞޫލުތައ  

އެކުލަވާލުމަށާއި އެކަނ ކަނ  ހިނގާގޮތ  
މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޒިނ މާ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ   2/2008
 އެކުލަވާލާފައިވާ ލޭބަރ ރިލޭޝަނ ސ  
އޮތޯރިޓީއާ ޙަވާލުކުރުނ  މުހިނ މުކަނ  

ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިއީ ކޮމިޓީ އޮނ  ދި 
ރައިޓ ސ  އޮފ  ޗައިލ ޑ އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެ 

ވަނަ އަހަރު  2016ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު 
ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ  

ވަނަ  67އޮބ ޒަވޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
އިވާ ނުކުތާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭއަށ  ހުށަހަޅާފަ
ކަނ ކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއ ކަނ  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި  26މި ބިލުގެ 
)ބާރަ( އަހަރުނ  ދަށުގެ ކުދިނ ނަކީ،  12

ނަފ ސާނީ ގޮތުނ ނާއި ޖިސ މާނީގޮތުނ  
ބޮޑެތި މީހުނ ނެކޭ އެއ ފަދައިނ  

ހެދިބޮޑުވެފައިވާ ބައެއ  ކަމުގައިނުވާތީ، އެ 
ށުގެ ޖިނާޢީ މަސ ޢޫލިއ ޔަތު ކުދިނ ނަކީ ކު

އުފުލަނ ޖެހޭ ކުދިނ  ކަމުގައެއ  
ނުބެލެވޭނަކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި ވީނަމަވެސ ، 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ(  53ޤާނޫނުލ އުޤޫބާތުގެ 
އަހަރު  15( ގައި ކުށ ކުރި ހިނދު 1ގެ )

ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކުއ ޖަކީ މަޢާފު 
ލިބިދެނިވި ދިފާޢުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ 

ނ ވާ ކުއ ޖެއ ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި ލިބިގެ
އޮތުމުނ ، މި ބިލުގައިވެސ  ޖިނާޢީ 

 15މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އުފުލުމުގެ އުމުރަކީ 
)ފަނަރަ( އަހަރު ކަމުގައި ބަޔާނ ކުރުނ  

މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮނ ވެނ ޝަނ  
އޮނ  ދަ ރައިޓ ސ  އޮފ  ދަ ޗައިލ ޑ ގެ 

ވަނަ  10ގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ 
ޖެނެރަލ  ކޮމެނ ޓުގައި ޖިނާޢީ 
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  ފިހުރިސ ތު 

 12މަސ ޢޫލިއ ޔަތު އުފުލަނ ޖެހޭ އުމުރު 
އަހަރަށ ވުރެ ދަށ ކުރުމަކީ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ 

މިނ ގަނޑުތަކާ ޚިލާފުކަމެއ ކަމަށ  ކޮމިޓީއިނ  
ދެކޭކަމަށާއި، ނަމަވެސ  ޖިނާޢީ 

 12މަސ ޢޫލިއ ޔަތު އުފުލަނ ޖެހޭ އުމުރު 
އޮނ ނަ ޤައުމުތަކުނ ، އަހަރަށ ވުރެ މަތީގައި 

އަހަރަށ  ދަށ ނުކުރުމަށ   12އެ އުމުރު 
 ޤައުމުތަކަށ ވަނީ ބާރު އަޅާފައެވެ. 

 
ވަނަ މާއ ދާގައި، މި  31މި ބިލުގެ 

ބާބުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޙައ ޤުތައ  
ކުއ ޖާއަށ  ލިބިދިނުމުގައި މި ޤާނޫނު 

ކިޔަވަނ ވާނީ ކުއ ޖާގެ މަސ ލަހަތަށ  އެނ މެ 
ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ،  ފައިދާވާގޮތަށ 

ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ  
ކުރާ އެނ މެހައި ދަޢުލަތުގެ 

ކުއ ޖާގެ މަސ ލަހަތަށ   ،މުވައ ޒަފުނ ނަކީ
އިސ ކަނ ދިނުނ ، މި އުޞޫލާއި ގުޅޭގޮތުނ  
އެކަށީގެނ ވާ ތަމ ރީނުލިބިފައިވާ ބައެއ ކަނ  

ނ  ކަށަވަރުކުރަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކުރު
 މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 
އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުގެ  –ވަނަ ބާބު  6

 ޒިނ މާ
މި ބާބަކީ މައިނ ބަފައިނ ނާއި ދަޢުލަތ  

އާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޒިނ މާތައ  ޢާއިލާފިޔަވައި، 
ބަޔާނ ކުރާ ބާބުކަމަށ ވުމާއި، ކުޑަކުދިނ ގެ 

ޙައ ޤުތަކަށ  އުނިކަނ  ލިބޭގޮތަށ  
އެ ކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކަށ  ވާހަކަދެއ ކުމާއި، 

އުނިކަނ  ލިބޭނެފަދަ ކަނ ކަމަށ  
ހިތ ވަރުދިނުމަކީ މަނާކަމެއ ކަމުގައި 
ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ވާހަކަދައ ކާ 
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  ފިހުރިސ ތު 

ފަރާތ ތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައ  
ބަޔާނ ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. މިގޮތުނ ، އެކަމުގެ 

ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، ތަކުރާރުވާ މިނ ވަރަށ  
ނާ ކުރުނ  ނުވަތަ ބަލައި ޖޫރިމަ

ޢާނ މުނ ނަށ  ޙިދުމަތެއ  ދިނުމުގެ 
ލައިސެނ ސެއ  ލިބިފައިވާ ފަރާތެއ ނަމަ، 

ލައިސެނ ސ  ހިފެހެއ ޓުނ ފަދަ ފިޔަވަޅުތައ  
 ހިމެނުނ  މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ   –ވަނަ ބާބު  8

 ރައ ކާތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުނ ސިލ  
ރައިޓ ސ  އޮފ  ޗައިލ ޑ އިނ  ކޮމިޓީ އޮނ  ދި 

ވަނަ  2016ދިވެހިރާއ ޖެ ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު 
އަހަރު ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ  

ވަނަ  11އޮބ ޒަވޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
ނަނ ބަރުގައި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ 
މުޢާހަދާ ތަނ ފީޛުކުރުމަށ ޓަކައި ކުރެވޭ 
މަސައ ކަތ ތައ  ކޯޑިނޭޓ ކުރުމަށ ޓަކައި 

މިނިސ ޓީރިއަލ  ލެވެލ ގައި -އިނ ޓަރ
އެކަށީގެނ ވާ ނިޒާމެއ  ޤާޢިމުކުރުމަށާއި، 
މިކަނ ކަނ  ކުރުމަށ ޓަކައި އެކަށީގެނ ވާ 

އިނ ސާނީ ވަޞީލަތ ތަކާއި، ފަނ ނީ އަދި 
މާލީ ވަޞީލަތ ތައ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެކަމަށ  

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ. އެހެނ ކަމުނ ، 
ޖެޓެއ  ދަޢުލަތުގެ ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ ބަ

އެކުލަވާލައި ފާސ ކުރައ ވާއިރު، މި ބާބުގެ 
ދަށުނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުނ ސިލުގެ 

މަސައ ކަތ ތަކާއި، ކައުނ ސިލުގެލަފައާއެކު 
އެކި މުއައ ސަސާތަކުނ  ކުރާ 

މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެކަށީގެނ ވާ ވަޞީލަތ ތައ  
ލިބޭނެ ގޮތ  ހަމަޖައ ސާފައިވާކަނ  

ގެ މަޖިލީހުގެ ކަށަވަރުކުރުމަކީ ރައ ޔިތުނ  
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  ފިހުރިސ ތު 

ޒިނ މާއެއ ކަމަށ  މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅަނ  
 ފެނެއެވެ. 

 
ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކުނ  ކުރާ 

މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ފައިސާ 
ހަމަޖައ ސަނީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  

އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީއިނ  ކަނޑައަޅުއ ވާ 
ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ ކަމަށ ވުމާއެކު، 

 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  މި ބިލުގައި
އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި ކުރުމަށ ޓަކައި، މި 
ބިލުގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލެވޭ ކުޑަކުދިނ ގެ 

ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމާބެހޭ 
ކައުނ ސިލ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއަށ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  
ތެއ  ޓ ރެޜަރީއިނ  އައ ޔަނ ކުރެވޭ ފަރާ

 އިތުރުކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. 
 

މި ކައުނ ސިލ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތ ތަކުގެ 
ތެރެއަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  އެފެއާޒުނ  

އައ ޔަނ ކުރެވޭ ފަރާތެއ  އިތުރުކުރުމަށ  
ފެނެއެވެ. އެއީ ކުށ ކުރާ ކުޑަކުދިނ ނާ ގުޅޭ 

މަސައ ކަތ ތަކަކީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ވެނައިލ  ހޯމ އެފެއާޒުގެ ދަށުނ  ހިނ ގާ ޖު

ޖަސ ޓިސ  ޔުނިޓުނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާ 
 މަސައ ކަތަކަށ ވާތީއެވެ.  

 
ބިލުގައި މިހާރު ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުނ ، 

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިތުރުނ  މިނިވަނ  
މުއައ ސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  ހިމަނާފައިވާގޮތަށ ، މި 

، ކައުނ ސިލ ގައި ބިލު ފާސ ކުރައ ވާއިރު
މިނިވަނ  މުއައ ސަސާތައ  ހިމަނަނ  
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ކަނޑައަޅާނަމަ، މި ކައުނ ސިލ ގައި 
ޕ ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުގެ 

ފަރާތުނ  އައ ޔަނ ކުރެވޭ ފަރާތެއ ވެސ  
ހިމެނުނ  މުހިއ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. 

ޕ ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލ އަކީ ކުޑަކުދިނ ގެ 
ސަލަތަކުގައި ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ޖިނާޢީ މައ 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ކަމަށ ވުމާއެކު، ކުޑަކުދިނ  
ކުރާ ކުށ ތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ކުށުގެ 

ވެށިނ  ކުޑަކުދިނ  ދުރުކުރުމަށ ޓަކައި ކުރުނ  
މުހިއ މު ކަނ ކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ  

ލަފާދިނުމުގައި ޕ ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ 
އޮފީހަށ  މުހިއ މު ރޯލެއ  

 ށ  ފެނެއެވެ. އަދާކުރެވިދާނެކަމަ 
 

މި ބިލުގައި ކައުނ ސިލަށ  އައ ޔަނ ކުރާ 
ފަރާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި "އެޓަރނީ ޖެނެރަލ ގެ 
އޮފީހުނ  އައ ޔަނ ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއ " 
މިގޮތަށ  ބަޔާނ ކުރައ ވާފައިވާފަދައިނ ، 
އެހެނ  މުއައ ސަސާތަކުނ  އައ ޔަނ ކުރާ 
ފަރާތ ތަކަކީވެސ  އެ މުއައ ސަސާއެއ ގެ 

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަނ ނެއ ގެ ދާއިރާއެއ 
މީހަކަށ ވުނ  މުހިއ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. އަދި 
މިކައުނ ސިލަށ  އައ ޔަނ ކުރެވޭ ފަރާތ ތަކަކީ 

ޞިއ ޙީ ދާއިރާއާއި ނަފ ސާނީ އަދި 
ޖިސ މާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާއާއި، ދީނީ 

އަދި އިޖ ތިމާޢީ ފަނ ނުތަކުގެ ތެރޭގައި 
ނެކަމަށ  ހިމެނޭ ފަރާތ ތަކަކަށ  ވާނ ވާ
 ބަޔާނ ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. 

 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ކ( އަށ   53މި ބިލުގެ 

ދަށު ރޮނގުދެމިފައިވާ ބައި އިތުރުކުރުމަށ  
ފެނެއެވެ. "ކުޑަކުދިނ ނަށ  ރައ ކާތެރިކަނ  
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ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިދާރާތަކާއި 
އަމިއ ލަ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރާނެ 

ނޑައެޅުމާއި، އެ އުޞޫލު ދުރާލާ ކަ
އުޞޫލުގެ ދަށުނ  ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި 
އިސ ކަނ ދޭނެ ކަނ ކަނ  ކަނޑައަޅައި، 

ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަނ ކަނ  ހިނގަމުނ ދާ 
ގޮތ  މޮނިޓަރކުރުނ ." އެއީ ކޮމިޓީ އޮނ  ދި 
ރައިޓ ސ  އޮފ  ޗައިލ ޑ އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެ 

ވަނަ އަހަރު  2016ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު 
އިވާ ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ  ޝާއިޢުކޮށ ފަ

ވަނަ މާއ ދާގައި  13އޮބ ޒަވޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގައި 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  ކުރުމަށ  
ކަނޑައަޅާ ދަޢުލަތުގެ ވަޞީލަތ ތަކުގެ 
ފެނ ވަރާއި، އެއިނ  ކުރާ ފައިދާ އާއި 

އިނ ސާފުވެރިކަނ  )އެޑިޔުއެސީ، 
ކުއިޓަބިލިޓީ( އެފިސިއަސީ އަދި އި

މޮނިޓަރކުރެވޭ ނިޒާމުތައ  ޤާޢިމުކުރުމަށ  
ލަފާދެއ ވާފައިވުމާއެކު، ޙައ ޤުތައ  

ރައ ކާތެރިކުރުމާއި ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭ 
ކަނ ކަނ  އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި 

ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކަށ  
ދިމާވާ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަނ  ޙައ ލުކުރުމަށ  

ގޮތުނ ، މިފަދަ ނިޒާމެއ  ބާރުއެޅުމުގެ 
 އެކުލަވާލުނ  މުހިއ މުކަމަށ  ފެނ ނާތީއެވެ. 

 
 
ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ  –ވަނަ ބާބު  9

 ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސ  
)ގެވެށި އަނިޔާ  3/2012ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  
އެކުލަވާލާފައިވާ ފެމެލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  
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  ފިހުރިސ ތު 

އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ އޮތޯރިޓީއަކީ ގެވެށި 
މަސައ ކަތ ތަކަށ  ޚާއ ޞަވެފައިވާ 

އޮތޯރިޓީއެއ ކަމަށ ވުމާއި، މި ބިލުގައި މިހާރު 
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށ ، ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ 

ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ ވެސ  އެ އިދާރާގެ 
މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުނ ، މި 

ވާ ދެ ދާއިރާގެ މަސައ ކަތ ތައ  އެކަށީގެނ 
ގޮތެއ ގައި ކުރުމަށ  ދަތިތަކެއ  

ދިމާވެދާނެކަމަށ  ފެނެއެވެ. މިގޮތުނ  ގެވެށި 
އަނިޔާގެ މައ ސަލަތަކަކީ ނިސ ބަތުނ  

އަހަރުނ  މަތީގެ މީހުނ ގެ  18ބަލާއިރު، 
ތެރެއިނ  ވަކި ވައ ތަރެއ ގެ އަނިޔާތަކެއ  

ލިބޭ ބަޔަކަށ  އަމާޒުކޮށ  ރައ ކާތެރިކަމާއި، 
މަސައ ކަތ ތައ  ހިމެނޭ ހޭލުނ ތެރިކަމާއި ގުޅޭ 

ދާއިރާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުނ  ގެވެށި 
އަނިޔާއަކީ ނިސ ބަތުނ  ބަލާއިރު 

ފިރިހެނުނ ނަށ ވުރެ ގިނައިނ  އަނ ހެނުނ ނަށ  
ކުރިމަތިލާނ ޖެހޭ އަނިޔާއެކެވެ. ކުޑަކުދިނ ގެ 

ޙައ ޤުތަކާއި ރައ ކާތެރިކަމާ ގުޅޭ 
މަސައ ކަތ ތަކަކީ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ 

ރިކަމާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތަކެއ  އޭގެ ރައ ކާތެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާއެކެވެ. އަދި 
ކުޑަކުދިނ ނާ ގުޅޭ މައ ސަލަތަކާއި، 

މަސައ ކަތ ތަކީ ވަކި ޙާއ ޞަ އުޞޫލުތަކަކާ 
އެއ ގޮތަށ  ކުރަނ ޖެހޭ 

މަސައ ކަތ ތަކެއ ކަމަށ ވުމުނ ، މި ދެ ދާއިރާ 
އެއ ކޮށ ލުމުނ ، ދެ ދާއިރާއަށ  ދޭނ ޖެހޭ 

މާލުކަމާއެކު، މަސައ ކަތ ތައ  ޚާއ ޞަ ސަ
ކުރިއަށ ގެނ ދިޔުމަށ  ޢާމަލީގޮތުނ  ދަތިތަކެއ  
ދިމާވާނެކަމަށ  ފެނެއެވެ.  އެހެނ ކަމުނ ، މި 
ދެ ދާއިރާގެ މަސައ ކަތ  އެއ  އިދާރާއަކުނ  

މިނިސ ޓ ރީގެ ދަށުނ  ، ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
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ހިނ ގޭ ދެ އިދާރާއަކުނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާގޮތަށ  
އޮތުނ  މުހިނ މުކަމަށ   ކަނޑައެޅިފައި

 ފެނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގައި މި  56މި ބިލުގެ 
ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމުގެ ކުރިނ ، 
މިނިސ ޓ ރީގެ ދަށުނ  ހިނގަމުނ  އައި 

ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީގައި 
ބޭނުނ ކުރަމުނ ދިޔަ އެނ މެހައި މުދަލާއި 

ވަޞީލަތ ތަކާއި، އެއޮތޯރިޓީއަށ  
އަޅައި، މަޖިލީހުނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ އެކަށަ

ފައިސާއާއި، ޤާނޫނީގޮތުނ ނާއި 
އެއ ބަސ ވުނ ތަކުނ  އޮތޯރިޓީއިނ  

އުފުލަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ވާޖިބުތަކާއި 
ލިބިދޭ ޙައ ޤުތަކާއި ، މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާއި

މަނ ފާތައ ، ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ 
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސ  އުފެދުމާއެކު، އެ 

ށ  "ބަދަލުވީ" ކަމަށ  ސަރވިސ އަ
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާއިރު، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

)ގެވެށި އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ  3/2012
ވަނަ މާއ ދާގައި )ށ( ގައި  52ޤާނޫނު( ގެ 

ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީ ހިނ ގާނީ 
)ހަތެއ (  7ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ކަނޑައަޅާ 
މެނ ބަރުނ ގެ ބޯޑެއ ގެ ބެލުމުގެ 

އި، އެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިނ ، ދަށުނ ކަމަށާ
އެ އޮތޯރިޓީގެ ކަނ ކަނ  ހިނ ގައި 

ބަލަހައ ޓާނީ، އޮތޯރިޓީގެ ޗީފ  އެގ ޒެކެޓިވ  
އޮފިސަރުކަމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

މި ބިލުގައި މިހާރު ، އެހެނ ކަމުނ 
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށ  ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  

ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ  ،އޮތޯރިޓީ
ނ  ސަރވިސަސ އަށ  ޕ ރޮޓެކ ޝަ
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ބަދަލުކުރާނަމަ، މި ސަރވިސ  
ހިނ ގުމަށ ޓަކައި ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ 
އޮނިގަނޑަކީ ކޮބައިކަނ  މި ބިލުގައި 

ބަޔާނ ކުރުނ  މުހިއ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. އަދި 
މި ސަރވިސ  ހިނ ގަނ  ބޭނުނ ވަނީ ޤާނޫނު 

)ގެވެށި އަނިޔާ  3/2012ނަނ ބަރު 
ނ ކޮށ ފައިވާ ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާ 

އޮނިގަނޑާ )އެފ .ޕީ.އޭގެ ކަނ ކަނ  ހިނ ގައި 
ބަލަހައ ޓަނ  ކަނޑައަޅާ ބޯޑު( 

މިބިލުގައި އެ ގޮތަށ   އެއ ގޮތަށ ކަމަށ ވާނަމަ،
ބަޔާނ ކޮށ ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ 

ވަނަ މާއ ދާއަށ  ރިޢާޔަތ ކުރާ  56ޤާނޫނުގެ 
 މާއ ދާއެއ  އިތުރުކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. 

 
)ގެވެށި އަނިޔާ  3/2012ނ ބަރު ޤާނޫނު ނަ 

ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 
ފެމިލީ ޕ ރޮޓޮކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީއަކީ، 

އެޤާނޫނުގެ ދަށުނ  މުހިނ މު 
މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކެއ  ޙަވާލުކޮށ ފައިވާ 

އިދާރާއެއ ކަމަށ ވާއިރު، މި ބިލުގައި އެ 
އޮތޯރިޓީއިނ  އުފުލަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި 

ޔަތުތަކާއި، ލިބިދޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސ ޢޫލިއ 
ޙައ ޤުތަކާއި މަނ ފާތައ ، ފެމިލީ 

ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީ ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  
ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސ އަށ  

ބަދަލުވީކަމަށ  ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު، އަލަށ  
އެކުލަވާލެވޭ ސަރވިސ ގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  

ވަނަ މާއ ދާގައި  57ކަމަށ  
މައެކަނި ކުޑަކުދިނ ގެ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ ހަ

ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކެވެ. 
އެހެނ ކަމުނ ، މި ބިލުގައި މިހާރު 

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށ  ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  
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އޮތޯރިޓީ، ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ 
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސަސ އަށ  

ވަނަ  57ބަދަލުކުރާނަމަ، މި ބިލުގެ 
ކޮށ ، ޤާނޫނު މާއ ދާއަށ  ނުކުތާއެއ  އިތުރު

)ގެވެށި އަނިޔާ  3/2012ނަނ ބަރު 
ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

ފެމިލީ ޕ ރޮޓޮކ ޝަނ  އޮތޯރިޓީގެ 
މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާއި ބާރުތައ  މި ބިލުގައި 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފެމިލީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  
އޮތޯރިޓީ ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ 
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސަސ ގެ 

ސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަ
 ހިމެނޭކަމަށ  ބަޔާނ ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ.  

 
ވަނަ މާއ ދާގައި  57މި ބިލުގެ 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ 
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސ ގެ 

މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރެއަށ ، ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ދިރާސާތައ  

އި، ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ކުރުމާ
ރައ ކާތެރިކުރުމަށ ޓަކައި ކުރެވޭ 

މަސައ ކަތ ތައ  ރާވައި، ހިނ ގުމަށާއި، 
މޮނިޓަރކޮށ  އިވެލުއޭޓ ކުރުމަށ ޓަކައި 

ބޭނުނ ވާ ތަފާސ  ހިސާބުތައ  އެއ ކުރުނ  
އިތުރުކުރުނ  މުހިއ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. 

މިގޮތުނ  ކޮމިޓީ އޮނ  ދި ރައިޓ ސ  އޮފ  
އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެ ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު ޗައިލ ޑ 
ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ  2016

 15ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ  އޮބ ޒަވޭޝަނ  ރިޕޯޓުގެ 
ވަނަ މާއ ދާގައި ދަޢުލަތުނ  މިހާރު 
ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ޑޭޓާ ކަލެކ ޝަނ  

ސިސ ޓަމ  އިސ ލާޚުކުރުމަށ  
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ލަފާދެއ ވާފައިވުމާއެކު، މިރިޕޯޓުގައި 
ދައިނ  ކުދިނ ގެ އުމުރާއި، ހުށަހަޅާފައިވާފަ 

ޖިނ ސާއި، ނުކުޅެދުނ ތެރިކަމުގެ 
ބާވަތ ތަކަށާއި، ޖިއޯގ ރަޕިކ  

ސަރައ ޙަދުތަކާއި، އިޖ ތިމާޢީ އަދި 
އިޤ ތިޞާދީ ޙާލަތ ތަކަށ  ބަލައި، 

ޑިސ އެގ ރިގޭޓަޑ  ޑޭޓާ ނުވަތަ ތަފ ޞީލީ 
ތަފާތު ހިސާބުތައ  ހޯދަނ ވާނެކަމަށ  

 ބަޔާނ ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. 
 
ލާމަރުކަޒީ ބައެއ   –ވަނަ ބާބު  10

 އުޞޫލު 
މި ބިލުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  
އަތޮޅުތެރޭގައި ތަނ ފީޛުކުރުމަށ ޓަކައި، 

އަތޮޅު ފެނ ވަރުގައި އަދި ރަށު ފެނ ވަރުގައި 
މުއައ ސަސާތައ  ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ ކުރާނެ 
ނިޒާމެއ  އޮތުމަކީ ވަރަށ  މުހިއ މުކަމެކެވެ. 

ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރއިނ  މިގޮތުނ  މިނިސ 
އިސ ނަގައިގެނ ، އުފައ ދާފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ 

ސޯޝަލ  ގ ރޫޕ ތައ  މި ޤާނޫނުގައި 
ހިމެނުމަކީ، އެ ނިޒާމަށ  ޤާނޫނީ ބާރު ލިބި، 

އެކަށީގެނ ވާގޮތެއ ގައި ހިނ ގުމަށ  
މުހިއ މުކަމެއ ކަމަށ  ފެނެއެވެ. މިގޮތުނ  
މިނިސ ޓ ރީއިނ  އެކުލަވާލާ ކޮމިއުނިޓީ 

ގ ރޫޕ ތަކުގެ މުއ ދަތާއި، ސޯޝަލ  
ކޮނ މެ ، މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  ބަޔާނ ކޮށ 

ރަށެއ ގައިވެސ  މިގ ރޫޕ ތަކުގެ އިދާރީ 
ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުމަކީ އެރަށެއ ގެ 

ކައުނ ސިލެއ ގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތެއ ކަމުގައި 
 ކަނޑައެޅުމަށ  ފެނެއެވެ. 
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މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ އެނ ޑ  
ވާ ކޮމިއުނިޓީ ފެމިލީއިނ  ޤާޢިމުކޮށ ފައި

ސޯޝަލ  ގ ރޫޕ ތަކަކީ، އަތޮޅުތަކުގައި 
ޤާޢިމުކޮށ ފައިވާ ފެމިލީ އެނ ޑ  ޗައިލ ޑ  

ސަރވިސ  ސެނ ޓަރު )އެފ .ސީ.އެސ .ސީ( 
ތަކާއި އެރަށެއ ގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއ ގައި 
ހިމެނޭ ކައުނ ސިލ ތަކާއި، ސ ކޫލ ތަކާއި، 

ހޮސ ޕިޓަލ  ނުވަތަ ޞިއ ޙީ މަރުކަޒުތަކާއި، 
ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އަނ ހެނުނ 

ކޮމިޓީތަކާއި، އަމިއ ލަ ޖަމިޢިއ ޔާ 
ޖަމާޢަތ ތަކާއި ކ ލަބ ތަކާއި 

އެސޯސިއޭޝަނ ތަކުނ  ގުޅިގެނ  
މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނިޒާމެކެވެ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލ  
ގ ރޫޕ ތަކުގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނުނ ، ދޮށީ ޢުމުރުގެ ކުޑަކުދިނ ނާއި، އަނ ހެ
މީހުނ ނާއި، ނުކުޅެދުނ ތެރިކަނ  ހުނ ނަ 

މީހުނ ގެ ޙައ ޤުތައ  
ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމަށާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ 

ރަށުފެނ ވަރުގައި މުޖުތަމަޢު ، މައ ސަލަތަކަށ 
ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  
ހިނ ގުމާއި، ރަށުގައި ހިނގާކަމަށ  

އ ސަލަތައ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މިފަދަ މަ
ދެނެގަނެ، ކައުނ ސިލ  އިދާރާތަކާއި، 

ކަމާބެހޭ އެހެނ  މުއައ ސަސާތަކާ 
ޙިއ ސާކުރުމާއި، ރަށުގައި ހިނގާ މިފަދަ 
މައ ސަލަތަކުގައި އެފ .ސީ.އެސ .ސީ، 

މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓު، ރަށު ކައުނ ސިލ ، 
ޞިއ ޙީ މަރުކަޒު އަދި ޕޮލިހުނ ނަށ  
އެހީތެރިވެދިނުނ  ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

ހެނ ކަމުނ ، ކޮނ މެ ރަށެއ ގެވެސ  އެ
ކައުނ ސިލަކުނ  ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލ  
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ގ ރޫޕ ތަކުގެ އިދާރީ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓޭނެ 
އުޞޫލަކާއެކު، މި ނިޒާމު ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި 
ހިމެނުމަކީ، މުއައ ސަސާތައ  ގުޅިގެނ  

މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  އިތުރަށ  
 ވެގެނ ދާނެކަމެއ ކަމަށ  ފެނެއެވެ.  މަގުފަހި 

 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި  59މި ބިލުގެ 

ރަށު ކައުނ ސިލ ތަކާއި، އަތޮޅު 
ކައުނ ސިލ ތަކާއި، ސިޓީ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 
އިޚ ތިޞާޞ  ހިނގާ ސަރަޙައ ދުތަކުގައި، 

އެ ކައުނ ސިލ ތަކަކީ މި ޤާނޫނު 
ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  އައ ޔަނ ކުރެވޭ 

ށ  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށ  އޭޖެނ ޓުނ ކަމަ
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވުމާއެކު، މިއިނ  ކޮނ މެ 

މުއައ ސަސާއެއ ގައި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  ތަމ ރީނ  ލިބިފައިތިބި 

މުވައ ޒަފުނ  ތިބެނ ވާނެކަމަށ  ކަނޑައެޅުމަށ  
ފެނެއެވެ. މިގޮތުނ  މިހާރު ތިބި 

މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އިތުރު ތަމ ރީނު 
ށ  މިޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރުމަކީ، ދޭނ ވާނެކަމަ

މިޤާނޫނު އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި 
ތަނ ފީޛުކުރުމަށ ޓަކައި މުހިނ މުކަމެއ ކަމަށ  
ފެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުނ  ކޮނ މެ ރަށު 
ކައުނ ސިލެއ ގައި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާބެހޭ 

ގޮތުނ  މަސައ ކަތ ކުރާނެ މުވައ ޒަފަކު 
ތަކަކީ ކަނޑައަޅާ، އެ މަސައ ކަތ 
އެމުވައ ޒަފެއ ގެ ވަޒީފާގެ 

މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށާއި، 
އެފަރާތަށ  އެކަށީގެނ ވާ ތަމ ރީނ  

ދޭނ ވާނެކަމަށ  މި ބިލުގައި ބަޔާނ ކުރުމަށ  
 ފެނެއެވެ. 
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ކުޑަކުދިނ ނާ ގުޅޭ  –ވަނަ ބާބު  13

 މައ ސަލަތައ  ރިޕޯޓުކުރުނ  
ވަނަ މާއ ދާގައި  68މި ބިލުގެ ގެ 

"ވަކިކުއ ޖަކީ، އަޅާލުމާއި ރައ ކާތެރިކަނ  
ބޭނުނ ވާ ކުއ ޖެއ ކަމަށ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮނ މެ 
ފަރާތަކުނ  އެކަނ  ޗައިލ ޑ  އެނ ޑ  ފެމިލީ 

ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ސަރވިސ އަށ  ނުވަތަ 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އަށ  

ރިޕޯޓުކުރަނ ވާނެ" ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ، 
ތަށ  ޤަބޫލުކުރެވޭ މި މާއ ދާގެ ދަށަށ ، އެގޮ

ޙާލަތެއ ގައި ރިޕޯޓު ނުކޮށ  ތިއ ބައި 
ކުއ ޖަކަށ  ގެއ ލުމެއ  ލިބިގެނ ގޮސ ފިނަމަ، 

އެކަނ  އެނގި ތިބެ ރިޕޯޓ ނުކުރާ 
ފަރާތ ތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއ  
އޮތުނ  މުހިއ މުކަމަކަށ  ފެނެއެވެ. މީގެ 

ތެރޭގައި މައ ސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ 
މާތު އެނގޭ ބަޔަކާއި އެ ކުއ ޖާއާ މެދު މަޢުލޫ

ހުރި ގާތ ކަމާއި، އެކަނ ކަނ  ފެނުނު ނުވަތަ 
، އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު މިނ ވަރަށ  ބަލާ 

މަދަނީ އަދަބެއ ގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއެއ  
 ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށ  ފެނެއެވެ. 

 
ރައ ކާތެރިކަމުގެ  –ވަނަ ބާބު  16

 އަމުރާއި، ސުޕަވިޒަނ  އަމުރު
ގައި ހިމަނާފައިވާ ދެ އަމުރު ކަމަށ ވާ މި ބާބު

ރައ ކާތެރިކަމުގެ އަމުރާއި ސުޕަވިޒަނ  
އަމުރުގެ އިތުރުނ ، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

)ގެވެށި އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ  3/2012
ވަނަ މާއ ދާގައި  37ޤާނޫނު( ގެ 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާފަދައިނ  ރައ ކާތެރިކަމުގެ 
އަވަސ  އަމުރު ހިމެނުނ  މުހިއ މުކަނ  
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ގަކުރަމެވެ. ގެވެށި އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ ފާހަ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ރައ ކާތެރިކަމުގެ 

އަވަސ  އަމުރަކީ، ދެމީހުނ ގެ ވާހަކަ 
އަޑުއެހުމަށ ފަހު ނެރެވޭ ރައ ކާތެރިކަމުގެ 

އަމުރާ ޚިލާފަށ ، މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ 
ވާހަކައަށ  އެކަނި ބިނާކޮށ ، އެ މައ ސަލަ 

އަނެއ  ފަރާތަށ   ހުށަހެޅުނުކަނ 
އެނ ގުމަކާނުލާ، ނެރޭ އަމުރެކެވެ. މިގޮތުނ  
ރައ ކާތެރިކަމުގެ އަވަސ  އަމުރަކީ އަވަހަށ  

އަނިޔާ ، ފިޔަވަޅު އަޅަނ ޖެހޭ ޙާލަތ ތަކުގައި
ލިބޭ ފަރާތ ތަކުގެ ޙައ ޤުތައ  

ރައ ކާތެރިކުރުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ ފިޔަވަޅު 
އެޅުމުގެ ގޮތުނ  މުހިނ މު ދައުރެއ  

 ނެ އަމުރެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދާކުރާ 
 

މި ބިލުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އަމުރުތަކާ 
ޚިލާފުވާ ޙާލަތ ތަކުގައި އެކަމާމެދު އެޅޭނެ 
ފިޔަވަޅުތައ  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރުނ  

 މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
އޯލ ޓަނޭޓިވ  ކެއަރގެ  –ވަނަ ބާބު  17

 ޚިދުމަތ  
 )ށ( ގައި ވަނަ މާއ ދާގެ 91މި ބިލުގެ 

ދަޢުލަތުނ  ވަގުތީގޮތުނ  ހިޔާވަހިކަނ  
ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކުޑަކުދިނ ނަށ  އޯލ ޓަނޭޓިވ  
ކެއަރގެ ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ ، 

އެކި ސަރަޙައ ދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށ  
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރެސިޑެނ ޝަލ  
ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުނ ނަނ ޖެހޭ 

ފުނ  މިނ ގަނޑުތަކާއި މުވައ ޒަ
ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި 

ކުޑަކުދިނ ނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލާއި 
ޚިދުމަތ ތައ  ކަނޑައަޅާނީ ކުޑަކުދިނ ގެ 
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ޙައ ޤުތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުނ ސިލުގެ 
މަތިނ  އެކުލަވާލެވޭ ޤަވާއިދުގައިކަމަށ  
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވީނަމަވެސ ، ކުޑަކުދިނ  

ގެ އެނ މެ އިސ  ބަލަހައ ޓާ މަރުކަޒުތަކު
މުވައ ޒަފެއ ގެ ޝަރުތުތަކާއި، ޒިނ މާތަކާއި 

މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  މި ބާބުގައި ބަޔާނ ކުރުނ  
މުހިއ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. އެއީ އެ 

މުވައ ޒަފަކީ އެތަކެއ  ކުދިނ ނެއ ގެ ކަނ ކަނ  
ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޒިނ މާ ޙަވާލުކުރެވޭ 
ފަރާތެއ ކަމަށ ވާތީ، އެ މުވައ ޒަފުގެ 

ތަކާއި މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އެނ މެ ޒިނ މާ
އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި އަދާކުރެވޭ 

ފަރާތެއ ކަނ  ޤާނޫނީގޮތުނ  
 ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. 

ފޮސ ޓަރ ކެއަރގެ  –ވަނަ ބާބު  18
 ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

ތަކާ ޙަވާލުކުރެވެނ  ޢާއިލާމި ބާބުގެ ދަށުނ  
ނެތ  ކުދިނ  ބަލަހައ ޓައި، ތަރުބިއ ޔަތުކޮށ ، 

ބަލައި ބޮޑުކުރުމުގެ ޒިނ މާ ދަޢުލަތުގެ 
ފަރާތުނ  އެހެނ  ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ 
ފޮސ ޓަރ ކެއަރގެ ނިޒާމެއ  މި ޤާނޫނުގެ 
ދަށުނ  އެކުލަވާލެވިގެނ ދާއިރު، މިގޮތުނ  

ކުނ  ކުދިނ  ބެލެހެއ ޓުމާ ޙަވާލުވާ ފަރާތ ތަ 
އެ މީހުނ ގެ މުދަލުނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  އެ 
ކުދިނ ނަށ  ވަޞިއ ޔަތުނ  ނުވަތަ ހިބައިނ  
ދޭނ  ބޭނުނ ވާނަމަ، ޤާނޫނީގޮތުނ  އެކަނ  

ކުރާނެ ގޮތ ތައ  މި ބިލުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައި 
އޮތުނ  މުހިއ މުކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ 

އާ ވަކިނ  ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާކުދިނ ނަކީ 
ވާއިރު، އެ ފުރުޞަތު ކުދިނ ކަމަށ  

ފަހިކޮށ ދިނުމަކީ އެ ކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތައ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ރައ ކާތެރިކުރުމަށ  މުހިނ މުކަމެއ ކަމުގައި 
 ދެކެމެވެ. 

ޗިލ ޑ ރަނ ސ   –ވަނަ ބާބު  20
 އޮމ ބަޑ ސ މަނ  

ވަނަ މާއ ދާގެ )ރ( ގައި  105މި ބިލުގެ 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  

ތަނ ފީޛުކުރާ މިނ ވަރު 
ނިޓަރކުރުމަށ ޓަކައި މިނިވަނ  މޮ

މުސ ތަޤިއ ލު ޗިލ ޑ ރަނ ސ  
އޮމ ބަޑ ސ މަނ އެއ  ހުނ ނަނ ވާނެކަމަށާއި، 
)ބ( ގައި ޗިލ ޑ ރަނ ސ  އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ 
އޮފީހަކީ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގައި 

ޤާއިމުކުރެވޭ އިދާރާއެއ ކަމަށ  
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާއިރު، ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

މަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ )ހިޔު 6/2006
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  

މެނ ބަރުނ  ތިއ ބަވާއިރު،  5ކޮމިޝަނުގައި 
ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  107އަދި މި ބިލުގެ 

ޗިލ ޑ ރަނ ސ  އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ 
މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކަނ ކަމަކީ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ 
ލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސ  ހިމެނޭ މަސ ޢޫ

ކަނ ކަނ ކަމަށ ވާތީ، މިހާރު 
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުނ ، ދެ ފަރާތުގެ 

މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރުމުގައި ދަތިތަކެއ  
ދިމާވާނެކަމަށ  ފެނެއެވެ. މިގޮތުނ  ދެ 
ފަރާތުގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  

އޮޅުނ އެރުމާއި، ދެ ފަރާތުނ  ކުރާ 
ކަތ ތަކުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މަސައ 

ޙާލަތ ތަކުގައި، ފަހުގެ ނިނ މުނ  ނިނ މޭނީ 
ކޮނ  ފަރާތެއ ކަނ  ސާފުނުވުނ  އަދި 

ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ  މިނިވަނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މުސ ތަޤިއ ލު މަޤާމެއ ގައި ހުނ ނަ ފަރާތަކަށ  
ބަޖެޓާއި މުވައ ޒަފުނ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  
ކަނ  ބޭނުނ ވާ ފައިސާ ނުލިބުނ ފަދަ ކަނ  

ދިމާވާނެކަމަށ  މިކޮމިޝަނަށ  ފެނެއެވެ. 
މި ބިލުގައި މިހާރު ، އެހެނ ކަމުނ 

ބަޔާނ ކުރައ ވާފައިވާ ފަދައިނ  މިނިވަނ  
މުސ ތަޤިއ ލު އޮމ ބަޑ ސ މަނ އެއ  

ޤާއިމުކުރާނަމަ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
ކޮމިޝަނާ ވަކިނ  ޗިލ ޑ ރަނ ސ  

އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ އޮފީސ  ޤާއިމުކުރުމަށ  
 ވެ.ފެނެއެ
 

ދުނިޔޭގެ އެހެނ  ބައެއ  ޤައުމުތަކުގައި 
އޮމ ބަޑ ސ މަނ ސ  އޮފީސ ތަކުގެ 

އޮނިގަނޑުތައ  އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތ ތަކަށ  
ބަލާއިރު، ތަފާތު މޮޑެލ ތައ  ހުރިކަމަށ  

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުނ  ބައެއ  
ޤައުމުތަކުގައި ދަޢޫލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއ  

ކުލަވާލެވިފައި ހުނ ނަ މޮނިޓަރކުރެވޭގޮތަށ  އެ
އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ އޮފީސ ތަކާއި، ވަކި 
ޚާއ ޞަ ދާއިރާއެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ 

ދަޢޫލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއ  
މޮނިޓަރކުރެވޭގޮތަށ  އެކުލަވާލާފައިވާ ހުނ ނަ 

އޮމ ބަޑ ސ މަނ ސ  އޮފީސ ތައ  
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އޮފީސ ތަކަކީ މުޅިނ  މިނިވަނ   އަދި ބައެއ 
ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞުތަކުގެ ގޮތުގައި 

ބައެއ  އޮފީސ ތަކަކީ ، ޤާއިމުކޮށ ފައިވާއިރު
ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއ ގެ ދަށުގައި 

ޤާއިމުކުރެވޭ މިނިވަނ  ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞެއ  
ނުވަތަ މިނިވަނ  ނޫނ  އިދާރާތަކެއ ކަމަށ  

، ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ބަޑ ސ މަނ ގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އެނ މެ އޮމ 
ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރުމަށ ޓަކައި، 
މިނިވަނ ، މުސ ތަޤިއ ލު ޤާނޫނީ 

އޮނިގަނޑެއ ގެ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ 
ފުރުޞަތު ދިނުނ  މުހިނ މުކަމަށ  ފެނެއެވެ. 

މީގެ ތެރެއިނ  ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ 
ވެސ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ވިސ ނުމަށ  

ރިޢާޔަތ ކުރާއިރު، ރާއ ޖެއަށ  އެނ މެ 
ރަނގަޅު ނިޒާމެއ ކަމަށ  ފެނ ނަނީ، 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޤާއިމުކޮށ ފައިވާ ހިއުމަނ  
ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަކީ ޗިލ ޑ ރަނ ސ  

އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށެވެ. 
އެހެނ ކަމުނ ، މި ބިލުގައި މިހާރު 
ށ  ހުށަހަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑު މިގޮތަ

 ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. އިޞ ލާޙު
 

-)އެނ ޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ މާއ ދާގެ  44ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ 

)ނ( ގެ ދަށުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ނޭޝަނަލ  
ޕ ރިވެނ ޓިވ  މެކޭނިޒަމ އަކީ ހިއުމަނ  

ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ ކަމަށ  
ކަނޑައަޅާފައިވާފަދައިނ ، މިބިލުގައި 

ނ ސ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޗިލ ޑ ރަ
އޮމ ބަޑ ސ މަނ އަކީ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
ކޮމިޝަނ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި، 

އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނ ކަނ  އެއީ، ހިއުމަނ  

ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނ ކަމުގެ ގޮތުގައި މި 

 ށ  ފެނެއެވެ.  ބިލުގައި ބަޔާނ ކުރުމަ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

)ހިޔުމަނ   6/2006ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
 32ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއ ދާގައި ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތ ތަކުގެ 
މައ ޗަށ  އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއ  
ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ އޮފީހަށާއި، 

ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ފޮނުވުމަށާއި، އެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14އިދާރާތަކަށ  ފޮނުވާތާ 

 އާނ މުކޮށ  އަހަރީ ރިޕޯޓު
ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެކަމަށ  

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާފަދައިނ ، މި ބިލުގެ މިހާރު 
ހުށަހަޅާފައިވާފަދައިނ  ވަކި ޗައިލ ޑ  

ރައިޓ ސ  އޮމ ބަޑ ސ މަނ އެއ  
އައ ޔަނ ކުރާނަމަ، ޗައިލ ޑ  ރައިޓ ސ  

އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ ޙަރަކާތ ތަކާ ގުޅޭ އަހަރީ 
ރިޕޯޓުވެސ ، އިސ ވެދެނ ނެވި ގޮތަށ  
އެކުލަވާލާ، އާނ މުކުރަނ ވާނެކަމަށ  

 ބަޔާނ ކުރުމަށ  ފެނެއެވެ. 
 

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި 
ޤާއިމުކޮށ ފައިވާ އޮމ ބަޑ ސ މަނ ތަކަކީ، 

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޢަމަލުތަކާ 
ގުޅޭގޮތުނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
އާނ މުނ ނަށ  އޮނ ނަގޮތަށ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ކެކެވެ. މިގޮތުނ  ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  އޮފީސ ތަ
އަޔަލެނ ޑ ގައި ޤާއިމުކޮށ ފައިވާ 

އޮމ ބަޑ ސ މަނ  ފޯރ ޗިލ ޑަރނ ސ ގެ 
މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ސ ކޫލ ތަކާއި 

ވޮލަނ ޓަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  
ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ތަޙ ޤީޤުކުރުނ  
ހިމެނެއެވެ. ރާއ ޖޭގެ އޮމ ބަޑ ސ މަނ ގެ 

ފީހަކީ ވަކި އޮފީހެއ ގެ ގޮތުގައި އޮ
ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ އޮފީހުގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 
ކުޑަކުދިނ ނަށ  ޚިދުމަތ ދޭ ދަޢުލަތުގެ 
އިދާރާތަކާއި، ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ ، 
ދަޢުލަތުގެ ސ ކޫލ ތަކާއި އަމިއ ލަ 

ސ ކޫލ ތަކާއި، ދަޢުލަތުގެ ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ 
ތުނ  މާލީ އެހީތެރިކަނ  ތަނ ތަނ  އަދި ދަޢުލަ 

ފޯރުކޮށ ދޭ އަމިއ ލަ ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ 
ތަނ ތަނަށ  ގުޅޭގޮތުނ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  

ތަޙ ޤީޤުކޮށ ، ފިޔަވަޅު އެޅުނ  ހިމެނުމަށ  
  ފެނެއެވެ. 

 

 16ޖުލައި  2018
މި އުޞޫލުގެ  ގައި

ކޮމެނ ޓ ތައ  
ރޯޑ ކާސ ޓިނ ގ  ބ 

ކޮމިޝަނަށ  
 ފައިވެއެވެ. ފޮނުވާ 
 

މި އުޞޫލަށ  ކޮމެނ ޓު 
ކުރުމަށ ފަހު 

ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ ގ 
ގެ ކޮމިޝަނު 

މެނ ބަރުނ ނާ 
  ބައ ދަލުކޮށ ފައިވެއެވެ.

 

މި އުޞޫލުގައި 
ހިމަނާފައިވާ 
ކޮމެނ ޓުތައ  

 ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިވޭ.

ބީ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  އިނ ތިޚާ
ބ ރޯޑ ކާސ ޓަރުނ ގެ ވަގުތު ޚާއ ޞަ ކުރުމުގެ 
ހަމަތައ  ބަޔާނ ކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު 
 

 ޖެނެރަލ  ކޮމެނ ޓު: 
 2008/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

)އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއ މު ޤާނޫނު( ގެ 
ދެވަނަ މާއ ދާގައި މި ޤާނޫނުގެ މަޤ ޞަދަކީ 

ގައި ބާއ ވާ އިނ ތިޚާބުތަކަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭ
ދިމިޤ ރާތީ އަސާސ ތަކުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  
ސީދާ ރައ ޔިތުނ ގެ ބައިވެރިވުނ  އޮނ ނަ، 

މިނިވަނ ، އިނ ސާފުވެރި، ހާމަކަނ ބޮޑު އަދި 
އިތުބާރު ކުރުވަނިވި ގޮތުގެ މަތިނ  ބާއ ވާ 
އިނ ތިޚާބުތަކެއ ކަނ  ޔަޤީނ  ކުރުމަށ ޓަކައި، 

 މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  އެފަދަ އުޞޫލުތަކުގެ
ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއ  ޤާއިމު ކުރުނ  ކަމުގައި 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާކަނ  ކޮމިޝަނުނ  
ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސ ، މި އުޞޫލުގައި 
ހިމަނާފައިވާ ބައެއ  މާއ ދާތަކުގެ ސަބަބުނ  
އިނ ތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ 

އިނ ތިޚާބީ 
ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  

ބ ރޯޑ ކާސ ޓަރުނ ގެ 
ވަގުތު ޚާއ ޞަ 

ކުރުމުގެ ހަމަތައ  
ރީ ބަޔާނ ކުރުމާއި، އިދާ
ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 

 އުޞޫލު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 މި ބައެއ  ޙައ ޤުތައ  ހަނިކުރެވިގެނ ދާކަމަށ 
ކޮމިޝަނަށ  ފެނ ނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ވީމާ، މި އުސޫލަށ  ޢަމަލު ކުރަނ  ފެށުމުގެ 

ކުރިނ  އިނ ތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ 
ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު 

ލިބިފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ އެނ މެހައި ޙައ ޤުތައ  
ހިމާޔަތ  ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށ  މި އުޞޫލު 

ކީ  މުހިއ މު ކަމެއ  ކަމުގައި އެކުލަވާލުމަ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 
މި އުޞޫލުގައި މާނަކުރުމުގެ ބައި ހިމަނައި، 

"ޚަބަރު" މި ލަފުޒު އިތުރަށ  
މާނަކޮށ ދިނުމަކީ މުހިއ މު ކަމެއ  ކަމުގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ސަބަބަކީ، ސިޔާސީ 
ޕާޓީތަކަށ  ދޫކުރުމަށ  މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  

މ  ޓައިމ " އަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕ ރައި
އަކަށ   23:59އިނ   20:00ރޭގަނޑު 

އަކީ އާނ މުކޮށ   20:00ކަމުގައިވާތީ، 
ބ ރޯޑ ކާސ ޓ  ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކުނ ވެސ  
ޚަބަރު ގެނެސ ދޭ ގަޑި ކަމުގައިވެފައި، އެ 

ގަޑީގައި އިތުރު އެހެނ  ކޮނ ޓެނ ޓެއ  
ނުފޮނުވި، ކޮނ މެ ކެނ ޑިޑޭޓަކަށ ވެސ  

މަދުކަމަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ވަގުތު 
 ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ.

 ސ ޕެސިފިކ  ކޮމެނ ޓު 
 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ޅ( ގައި  2މި އުޞޫލުގެ 
ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ވަގުތު ޚާއ ޞަ ކުރަނ ވާނީ 

ކޮނ މެ ކެނ ޑިޑޭޓަކަށ ވެސ  އެ 
ބ ރޯޑ ކާސ ޓަރެއ ގެ "ޕ ރައިމ  ޓައިމ " 

( ގައި ހަމަހަމަ 23:59އިނ   20:00)
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މެއ  ފުރުޞަތު ދިނުމަށ  ސަމާލުކަ
 ދީގެނ ނެވެ.

ގެ )ޅ( ގައި މިފަދައިނ   2މި އުޞޫލުގެ -
ގެ )ރ( މި  2ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ 

އުޞޫލުގައި ކޮނ މެހެނ  ހިމެނުނ  މުހިއ މު 
 ނޫނ  ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ޑިސެނ ބަރު  2018
ގައި މި  13

އުޞޫލަށ  ހުށަހަޅާ 
ކޮމެނ ޓ ތައ  

ޓ ރީ އޮފ  މިނިސ 
ހޯމ އެފެއާޒަށ  

 ފައިވެއެވެ. ފޮނުވާ 
 

ޤަވާޢިދު 
ފާސ ކޮށ ފައިނުވާތީ، 
ތަނ ފީޛުކުރެވިފައިވާ 

މިނ ވަރު 
 އެނގެނ ނެތ . 

އެނ މެހައި ޖަލުތަކާއި، މީހުނ  ބަނ ދުކުރެވޭ 
ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  ، ތަނ ތަނާއި

މީހުނ  ގެނެސ  ބެހެއ ޓޭ ތަނ ތަނ  
އިނ ސ ޕެކ ޓުކުރުމުގައި އިނ ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ  ޢަމަލު ކުރަނ ވީ 

 ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު 
 

 ޖެނެރަލ  ކޮމެނ ޓު: 
2016/R-34  ުޤައިދީނ ނާއި ބަނ ދ

ސީ މީހުނ ނަށ  ލިބިދޭނ ޖެހޭ އަސާ
ޚިދުމަތ ތަކާއި އިނާޔަތ ތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި 

ހިމެނޭ އިނާޔަތ ތައ  މި ޤަވާޢިދުގައި 
ހިމަނާފައިވާތީ، އެ އިނާޔަތ ތައ  

އެޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މިނަވަރަށ ، 
އެއ ވެސ  އުނިއިތުރެއ  ނުގެނެސ ، މި 
ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނުމަކީ މުހިއ މު ކަމެއ  

 ވެ.ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ(،  9މި ޤަވާޢިދުގެ 

)ނ(، )ބ( އަދި )ޅ( ޤަވާޢިދުގައި 
 ހިމަނާފައިވާ ނުވާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
ވަނަ މާއ ދާގައި  19މި ޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފާޚާނާ އިތުރަށ  
 ތަފ ޞީލުކޮށ ދިނުނ . 

 

ޖަލުތަކާއި، މީހުނ  
ބަނ ދުކުރެވޭ އެނ މެހައި 
ތަނ ތަނާއި، ދަޢުލަތުގެ 
ބެލުމުގެ ދަށަށ  މީހުނ  

ގެނެސ  ބެހެއ ޓޭ 
ތަނ ތަނ  

އިނ ސ ޕެކ ޓުކުރުމުގައި 
އިނ ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  

ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ  ޢަމަލު 
ކުރަނ ވީ ގޮތުގެ 

 ޤަވާޢިދު 
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ވަނަ މާއ ދާގައި  28މި ޤަވާޢިދުގެ 
"ހޯލ ޑިނ ގ ސެލ "  މި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 ލަފ ޒު އިތުރަށ  ތަފ ޞީލު ކޮށ ދިނުނ .
 

ވަނަ ބާބުގައި  4މި ޤަވާޢިދުގެ 
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކުޑަކުދިނ ގެ ބަޔަކީ ތަފާތު 
ގޮތަކަށ  މޮނިޓަރ ކުރަނ ޖެހޭ ބަޔަކަށ ވެފައި، 

ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނުގައި 
ހުނ ނަނ ޖެހޭ މިނ ގަނޑުތަކަކީ ޖަލުތަކާއި 

ލ އާ މުޅިނ  ތަފާތު ކަމެއ  ކަމުނ ، މި ޕެރޯ
ޤަވާޢިދުގައި ކުޑަކުދިނ ގެ ބައި 

ހިމަނާފައިވަނީ ކީއ ވެގެނ ކަނ  ސާފުކޮށ  
ޤަވާޢިދުގައި ބުނެދީފައި އޮތުނ  މުޙިއ މު 

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ވަނަ މާއ ދާ ގައި  44( މި ޤަވާޢިދުގެ 6

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ "ނިދާތަނ " ، އިތުރަށ  
ކޮށ  ހިމަނާފައިވާ ޕޮއިނ ޓުތައ  ތަފ ޞީލު 

ނަނ ބަރު ޖެހުމަށ ފަހު ލިޔުނ . މި މާއ ދާގެ 
އިތުރުނ ވެސ ، "ނިދާތަނ " ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

މާއ ދާތައ  މިދެނ ނެވުނު ފަދައިނ  
ވަނަ  66އިޞ ލާޙުކުރުނ . މީގެ އިތުރުނ  

މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ "ދެ ޖިނ ސު 
މުރު އު ،ވަކިކޮށ  ނިދޭނޭ އިނ ތިޒާމު

ވަކިކުރުނ ؟؟ ނުކުޅެދުނ ތެރިކަމަށ  ބަލައި 
މީހުނ  ވަކިކުރުނ ؟؟ ކޮޓަރިއެއ ގައި މީހުނ  

 20ބޭތިއ ބުމުގައި މީހަކަށ  ޖެހޭ އަދަދު 
ސ ކޮއަރ ފޫޓަށ ވުރެ ކުޑަނުވުނ ، ތަނުގެ 

ސާފ ތާހިރުކަނ ، އެނދު، ބާލީސ ، ގޮދަޑި، 
ބެޑ ޝީޓ ، އުރަ، އެތަކެތި ދޮވެ 

ނ  ފަދަ" މި ބައި ސާފުކުރަނ ޖެހޭ އަވަސ މި
އިޞ ލާޙުކޮށ  ފަހުމު ވާނޭފަދައިނ  



 2018އަހަީރ ރިޕޯުޓ 

  

 

130 

 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 
 
ވަނަ މާއ ދާ އަދި  53(  ޤަވާޢިދުގެ 7

އެހެނިހެނ  މާއ ދާ ތަކުގައި "ކަސ ރަތު" 
ކުރުނ  ޖަހާފައިވުމުނ ، މި ބަސ  އިތުރަށ  

 ތަފ ޞީލު ކޮށ ދިނުމަކީ މުހިއ މު ކަމެއ 
ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ތަފާތު މީހުނ  / ކުދިނ  

ތިބޭ ތަނ ތަނުގައި ކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާ 
ކަސ ރަތުތަކަކީ މުޅީނ  އެއ  ކަމަކަށ  
ނުވާނެތީ، މިފަދައިނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 މާއ ދާތައ  އިޞ ލާޙުކުރުނ . 
ވަނަ މާއ ދާގައި  58( މި ޤަވާޢިދުގެ 8

އަނ ނައުނު ދޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫނ ތޯ، 
އިނ  އޮތުމުނ ، މިއީ މާއ ދާއެއ ގެ މިފަދަ

ގޮތުގައި އޮތ  ބައެއ  ނޫނ ކަނ  ފާހަގަކޮށ ، 
، މިބައި އިތުރަށ  ތަފ ޞީލުކޮށ ދީ

އަނ ނައުނު ދޭނ ޖެހޭނެ ޙާލަތ ތަކެއ  
ކަނޑައެޅުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ވަނަ މާއ ދާގައި  60މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ބޭސ ފަރުވާ ބަޔާނ ކޮށ  ހިމަނާފައިވާ
މާއ ދާގައި، ތަނަށ  ވައ ދާއިރު އަދި 
އަދި  ؟ނެރޭއިރު މެޑިކަލ  ޗެކަޕެއ  ހަދާނެތޯ

ބަލިވެއ ޖެނަމަ ބަރާބަރަށ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދައ ކާ 
ފަރުވާ ހޯދުނ ، އަދި އެފަދަ ރިކޯޑުތައ  

ބަރާބަރަށ  ބަލަހައ ޓަމުނ  ދިއުނ . މި މާއ ދާ 
އިޞ ލާޙުކޮށ ، ތަނަށ  ގެނ ދާ ދުވަހުވެސ ، 

ރާތެއ ގެ ޙާލަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  ގެނ ދެވޭ ފަ
މެޑިކަލ  ޗެކަޕެއ  ހެދުނ . އަދި ނެރޭ 

އިރުގައިވެސ  މެޑިކަލ  ޗެކަޕެއ  ހެދުނ  
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ބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮތުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަނަ މާއ ދާގައި  62މި ޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ އިމިގ ރޭޝަނ ގެ ދަށަށ  
ށ ވުމުނ ، މި ގެނެވޭ ފަރާތ ތައ  ކަމަ

 ،މާއ ދާގައި ހިމަނާފައިވާ މުނިފޫހި ފިލުވުނ 
ލައިބ ރަރީގެ ޚިދުމަތ ، ފޮތ ފަދަ ތަކެތި/ 

އިނ ޓަރނެޓ  އެކ ސެސ ، މި ޚިދުމަތ ތައ  
ހަމައެކަނި ލިޔެލުމުގެ ބަދަލުގައި 

މީގެތެރެއިނ  ފޯރުކޮށ ދޭނެ ކަނ ކަނ  
ވަކިވަކިނ  ބަޔާނ ކުރުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި 

 ވެ.ފާހަގަކުރަމެ 
ވަނަ މާއ ދާގައި   64މި ޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ އިމިގ ރޭޝަނ ގެ ދަށަށ  
 ،ޢާއިލާގެނެވޭ ފަރާތ ތައ  ކަމަށ ވުމުނ ، 

ވަކީލު ފަދަ ފަރާތ ތަކާ  ،ރައ ޓެހިނ 
ބައ ދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ކަނ ކަނ / ފޯނު ކޯލ  

ފަދަ ޚިދުމަތ ތައ  ދެއ ވާނޭ ގޮތެއ  
މުގައި ބަޔާނ ކޮށ ދިނުނ  މުހިއ މު ކަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(  66މި ޤަވާޢިދުގެ 

ތަނުގައި ހެދިފައިވާ މެނުއަލުގައި 
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތަށ  ނުވަތަ ޑޮކ ޓަރުނ ގެ 
ރިކޮމެނ ޑޭޝަނަށ  ޢަމަލު ކުރުނ . މި މާއ ދާ 

އިތުރަށ  ތަފ ޞީލު ކޮށ ދިނުނ  މުހިއ މު 
 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ވަނަ މާއ ދާގައި  69މި ޤަވާޢިދުގެ 
"ތަނުގައި ބައިތިއ ބޭ މީހުނ ނަށ  އަހަރަކު 

ހެދުނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ "   2މަދުވެގެނ  
މިއީ ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ 

މަރުކަޒުގައި ބައިތިއ ބާ ފަރާތ ތަކަށ  
ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތަަަކަށ  ވުމުނ ، ޢާއިލާގެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ފަރާތުނ  މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއ  ނުލިބޭނަމަ، 
ނ  އަނ ނައުނު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ދަޢުލަތު

ރަނަގޅު އުޞޫލެއ  ގެނ ގުޅުނ  މުހިއ މު 
 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވަނަ މާއ ދާގައި  70މި ޤަވާޢިދުގެ 
"އަނ ހެނުނ ނާއި އަނ ހެނ  ކުދިނ ނަށ  

ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އަސާސީ އެހެނިހެނ  ތަކެތި 
)ސާފު ތާހިރުވެ ކަނ ކަމަށ  ބޭނުނ ވާނޭ 

ސާމާނު(" މިބައި ލިސ ޓު ކޮށ ލާ ތަރުތީބު 
 ކޮށ ލުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ދާތަކުގައި ދީނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ބައެއ  މާއ  
މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާތީ، މި މަޢުލޫމާތު 
ދެވޭނޭ މުއ ދަތެއ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮތުނ  

 މުހިއ މު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޤަވާޢިދުގައި "ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ 

ބެލެހެއ ޓުނ " މިފަދައިނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 
ހުރިހާ މާއ ދާއެއ ގައި ސެކިއުރިޓީ 

ކޮބައިކަމާއި ސެކިއުރިޓީ  ބެލެހެއ ޓުމަކީ 
ބަލަހައ ޓާނޭ ވަގުތެއ  ބަޔާނ ކުރުނ  މުހިއ މު 

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
 ،97، 96، 93، 92މި ގަވާޢިދުގެ  

98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،114 
މި މާއ ދާތައ  އިތުރަށ  ތަފ ޞީލުކޮށ ދީފައި 

 އޮތުނ  މުހިއ މު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

 ސ ޕެސިފިކ  ކޮމެނ ޓު 
އަށ  ޙާޞިލު ކުރަނ   4އިނ  ފެށިގެނ   1

ބޭނުނ ވާ މަޤ ޞަދުތައ  ހިމަނާފައިވާއިރުގައި 
ވަނަ  5ވަނަ ނަނ ބަރެއ  އިތުރުކޮށ ،  6

 6ނަނ ބަރުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަނ ކަނ  
ވަނަ ނަނ ބަރުގައި ހިމަނާ، އަނ ނަނިވި 

 ވަނަ ނަނ ބަރު ބަދަލުކުރުނ . 5ފަދައިނ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

  
 ބަނ ދުކުރެވޭ . ޖަލުތަކާއި، މީހުނ 5

ތަނ ތަނާއި، ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  
ގެނެވޭ މީހުނ  ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނ  މޮނިޓާރ 
ކުރާ މުއައ ސަސާ ތަކަށާއި ތަޙުޤީޤު ކުރާ 
މުއައ ސަސާތަކަށ  އެ މުއައ ސަސާތަކުގެ 

މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޢަމަލު 
ނ  ކުރަމުނ  ގެނ ދާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށު

އެ މަސައ ކަތ  ކުރުމުގައި 
 އެއ ބާރުލުނ ދިނުނ .

 
 ވަނަ ބާބު 1

"ބަލާ ފާސ ކުރުމުގެ" ބަދަލުގައި 
 އިނ ސ ޕެކ ޓ  ކުރުނ . މިފަދައިނ  ހިމެނުނ .
މި މާއ ދާއަށ  )ރ( އިތުރުކުރުނ . އަދި 

 އަނ ނަނިވި ފަދައިނ  )ނ( ހިމެނުނ  
  

)ނ( ކުރިނ  އެނ ގުމަކާއި ނުލައި 
ތާވަލުކޮށ ގެނ  ކުރެވޭ ޒިޔާރަތ ތައ . މިފަދަ 

އިނ ސ ޕެކ ޝަނ ތައ  ކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއ  
ކޮނ މެ އަހަރެއ  ފެށުމުގެ ކުރިނ  
ޒިޔާރަތ ތައ  ކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާ 

 ދުވަސ ތަކާއެކު އެކުލަވާލަނ  ވާނެއެވެ.   
 

)ރ( ކުރިނ  އެނ ގުމަކާ ނުލައި ކުރާ 
އިނ ސ ޕެކ ޝަނަކީ ދިމާވާ ޙާދިޡާއަކާ 
ގުޅިގެނ  ނުވަތަ އިނ ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  

ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސަސ އަށ  ހުށަހެޅޭ 
ޝަކުވާއާކާއި ގުޅިގެނ  ނުވަތަ 

އިނ ސ ޕެކ ޝަނެއ  ކުރަނ ޖެހޭކަމަށ  
އިނ ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ސަރވިސަސ އަށ  ފެނިގެނ  އިނ ސ ޕެކ ޓު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ނ  ތާވަލު ކުރާ، ނަމަވެސ  ކުރި
 ކޮށ ފައިނުވާ، އިނ ސ ޕެކ ޝަނެވެ.  

 
( ވަނަ 9ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގެ ) 10 

 ނަނ ބަރު 
ސާފު ބޯފެނ  މީގެ ބަދަލުގައި ރައ ކާތެރި 

 ސާފު ބޯފެނ  ހިމެނުނ .
 
( ވަނަ 4ވަނަ ނަނ ބަރުގެ )ހ( ގެ ) 11

 ނަނ ބަރު 
 އަނ ނަނިވި ފަދައިނ  ބަޔާނ ކުރުނ .

ރު އެމީހެއ ގެ ( އެމީހަކު ބަލައިގަނ ނައ4ި)
ޞިއ ޙީ ޙާލަތު އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއ ވާނަމަ 

 އެފަދަ މަޢުލޫމާތު 
( ގެ 5ކުރާއިރު އެއީ ) އިޞ ލާޙު، (4)

( ވަނަ 6( އެއީ )5ގޮތުގައި ، އަދި )
( އެއީ 6ނަނ ބަރު ކަމަށ  ކަނޑައެޅުމާއި )

( ވަނަ ނަނ ބަރުގެ ގޮތުގައި އިޞ ލާޙު 7)
 ކުރުނ .
 
( 1ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގެ ) 13

އެތަނެއ ގައި މީހުނ  ބައިތިއ ބަނ  ހުއ ދަ 
އެނ މެ ގިނަ އަދަދެއ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތުނ  
އަދި އެއަދަށ ، މީހުނ  ގެނ ގުޅެވޭނެ އަދި 
 ނިދޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުނ .

 (5ވަނަ މާއ ދާގެ ) 13
ކެއިނ  ބުއިމުގެ ޚިދުމަތ  ހަމަޖެހިފައި 
ހުރުމާއި ޞިއ ޙީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތ  

ބެނ ހުރުނ  ނުވަތަ ކޮނ މެ ތަނެއ ގައި ލި
 ޑޮކ ޓަރެއ  ޤާއިމުވެހުރުނ . 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އަނ ނަނިވި ފަދައިނ  މި މާއ ދާ 
 ބަދަލުކުރުނ . 

އެތަނެއ ގައި ގިނ ވެގެނ  މީހުނ  ބައިތިއ ބާނެ 
 އަދަދެއ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތުނ . 

 
މި ނަނ ބަރުގައި ވާ ކަނ ކަނ  އަނ ނަނިވި 

 ފަދައިނ  ބަޔާނ ކޮށ  ނަނ ބަރެއ 
 އިތުރުކުރުނ .

( ކެއިނ  ބުއިމުގެ ޚިދުމަތ  ހަމަޖެހިފައި 5)
 ހުރުނ .

( ޞިއ ޙީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތ  6)
ލިބެނ ހުރުނ  ނުވަތަ ކޮނ މެ ތަނެއ ގައި 

 ޑޮކ ޓަރެއ  ޤާއިމ ވެ ހުރުނ ؛
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ(  13

އަނ ނަނިވި ފަދައިނ  ބަދަލުކުރުނ : ޤާނޫނު 
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  2013/14ނަނ ބަރު 

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދެވަނަ 
ބާބުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޖަލުތަކާއި 
ބަނ ދުގައި މީހުނ  ބައިތިއ ބަނ ޖެހޭ 

އެނ މެހައި ތަނ ތަނުގެ އިނ ސ ޕެކ ޝަނެއ  
 6މި ގަވާއިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާތާ 

މަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަނ  ވާނެއެވެ. 
 އިނ ސ ޕެކ ޝަނަށ  ފަހު ޖަލެއ ގައި

ހުނ ނަނ ޖެހޭނެ މިނ ގަނޑުތައ  ކަމަށ  
މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ކުރާ މިނ ވަރަށ  
ނެތ ނަމަ، އެކަނ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނ  
ރިޕޯޓުގައި ބަޔާނ ކޮށ ، އެކަނ ކަނ  

މަސ ދުވަހުގެ މުއ ދަތެއ   3އިސ ލާހުކުރަނ  
 ދޭނ ވާނެއެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ(  16
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  ފިހުރިސ ތު 

އި ތަނަށ  ޒިޔާރަތ ކުރާ މީހުނ ގެ މަޢުލޫމާތާ
ވައ ދާތަކެތީގެ ރެކޯޑ ސ  ރިސެޕ ޝަނ އިނ  

 ރެކޯޑުކޮށ  ބަލަހައ ޓަނ  ވާނެއެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ޅ(  21

ކާތަކެތި ދޮއުމަށ  ބޭނުނ ކުރާ ފެނުގެ ސާފު 
މިނ ގަނޑު އެކަށީގެނ ވާ މިނ ގަނޑެއ ގައި 

ހުރުނ . މި މާއ ދާގައި އެކަށީގެނ ވާ 
 މިނ ގަނޑު ބަޔާނ ކޮށ ދީފައި އޮތުނ .

 
 ވަނަ މާއ ދާ  35

ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  މީހަކު ނުވަތަ 
ކުޑަކުއ ޖަކު ގެނ ނަނ ވާނީ ޕ ރީ 

އެސެސ މަނ ޓެއ  ހެދުމަށ ފަހުއެވެ. އަދި 
 ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނައުމަށ ފަހު ވީ އެނ މެ
އަވަހަކަށ  އެފަރާތެއ ގެ އެސެސ މަނ ޓެއ  

ބެލެހެއ ޓުމާއި ހަވާލުވާ ތަނުނ  
މާއ ދާއަށ  އަނ ނަނިވި ކުރަނ ވާނެއެވެ. މި 

 ފަދައިނ  ބައެއ  އިތުރުކުރުނ . 
 

އަދި  ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  މީހަކު 
ނުވަތަ ކުޑަކުއ ޖަކު ގެނައުމަށ ފަހު ހަދާ 

ޕ ރީ އެސެސ މަނ ޓ  ލިޔެކިޔުމުނ  
 ބަލަހައ ޓަނ ވާނެއެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ(  41

ލައިބ ރަރީގެ ޚިދުމަތ ، ، މުނިފޫހި ފިލުވުނ 
 ؛ފަދަ ތަކެތި/ އިނ ޓަރނެޓ  އެކ ސެސ ފޮތ 

މި މާއ ދާގައި އިނ ޓަރނެޓ  އެކ ސެސ  
ދިނުނ ، މި ބަޔަށ  ވަކި ނަނ ބަރެއ ދީ،  
އިތުރަށ  ތަފ ޞީލުކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ  ދީފައި 

އޮތުނ . އަދި އިނ ޓަނެޓ  އެކ ސެސ  ދެވޭނެ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އުމުރުފުރާ ވެސ  ބަޔާނ ކުރެވިފައި އޮތުނ . 
ނުމަށ  ބޭނުނ  އަދި އިނ ޓަނެޓ  އެކ ސެސ  ދި

ކުރެވޭނީ ކޮނ ކަހަލަ ވަސީލަތެއ ކަނ  
 ސާފުކޮށ  ބަޔާނ  ކޮށ ފައި އޮތުނ .

 
 ވަނަ މާއ ދާ  43

މި މާއ ދާ އިތުރަށ  ތަފ ޞީލު ކޮށ ދިނުނ . 
އަދި ކުދިނ  ކުރާނެ / ކޮށ ފާނެ ކަނ ކަނ  

 ވަކިނ  ލިސ ޓު ކުރުނ .
 ކުއ ޖަކު ފިލުނ .

ކުއ ޖަކު އަމިއ ލަ ނަފ ސަށ  ގެއ ލުނ  
 ނ . ދިނު

ބޭރުނ  މީހަކު/ބަޔަކު ވަދެ ކުއ ޖަކަށ  ނުވަތަ 
ތަނަށ  ގެނ ލުމެއ  ދީފިނަމަ ނުވަތަ ދޭނ  

އުޅެފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއ  
ކަނޑައެޅިފައި އޮތުނ  އަދި އެފަދައިނ  
ޢަމަލު ކުރަމުނ  ދޭތޯ ބެލުނ ( މި ބައި 

އިތުރު މާއ ދާއެއ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށ ފަހު 
 .ތަފ ޞީލު ކޮށ ދިނުނ 

 

 މި ޤަވާޢިދަށ 
ނ  ކޮށ ފައިވާ ކޮމިޝަނު 

ކޮމެނ ޓ ތައ  
ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއާ 
  ޙިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ. 

 
ޑިސެނ ބަރު  2018
ވަނަ ދުވަހު  23

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
ސަރވިސ އާއި 

ޤަވާޢިދު 
ޑ ރާފ ޓ ކުރުމުގެ 

ޤަވާޢިދު 
ފައިނަލ ކޮށ ފައިނުވާތީ 

 ،
ތަނ ފީޛުކުރެވިފައިވާކަ 

 ނ  އެނގެނ ނެތ .

 ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތު )ފުލުހުނ ( ގެ ޤަވާޢިދު 
 
 ވަނަ މާއ ދާ  156

-168މި ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު 
LP/171/2018/470 (2 ުޑިސެނ ބަރ 

( ވަނަ ސިޓީއަށ  ޙަވާލާދީ 2018
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނުނ  އެ ސިޓީގައި މި މާއ ދާއަށ  މި ކޮމިޝަ
ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙު ބާޠިލުކުރުމަށ  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާ  4

ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތު 
 )ފުލުހުނ ( ގެ ޤަވާޢިދު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މަސައ ކަތ ކުރައ ވާ 
ނާއެކޮނ ސަލ ޓެނ ޓުނ 
ކު ބައ ދަލުވުމެއ  

 ވެއެވެ. ބާއ ވާފައި
 
 

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ޖިނާއީ  ،"ހުއ ޓުވުނ " ކަމަބުނެފައިއެވަނީ
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ  ،ކުށ ކުށާ ގުޅިގެނ 

ހައ ޔަރަށ  ނުވަތަ  ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލާ
ބަނ ދަށ  ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށަށ  

ގެނެވުނ ކަމަށ  ނުވާގޮތަށ  
ސުވާލުކުރުމަށ ޓަކައި ނުވަތަ މީހާގެ 

ހަށިގަނޑާއި ފޭރާނ  ބަލައި 
މީހަކު ހުއ ޓުވާ  ،ފާސ ކުރުމަށ ޓަކައި

ހުއ ޓުވުމަށެވެ. އެ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ 
މިނިވަނ ކަނ  ނިމުމަކަށ  އައީކަމަށ  

 އެވެ.ނުބެލެވޭނެ
 
 (1ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގެ ) 5

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު
ހާޒިރުކުރުމަށ ފަހު ހިނގާ ގިނަވެގެނ  ".....

 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު އޭނާ ހުރި ޙާލަތު." 4
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( 5

)ޖިނާއީ  12/2016ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
 މާއ ދާގެ ވަނަ 50އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނެވޭ  ،)ށ( ގައި
މީހުނ ނަށ  ދޭ ޤާނޫނީ އިނ ޒާރުގައި ޤާނޫނީ 

ވަކީލެއ ގެ އެހީތެރިކަނ  ދޭނ ވާނެކަމަށ  
މިތަނުގައި ވަކީލުގެ  ،ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ

ވާހަކަ ގެނައުނ  މުޙިއ މުނޫނ  ކަމުގައި 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 6މި ޤަވާޢިދުގެ  ،މި މާއ ދާގައި ،އަދި

 ،ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިނ 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ޤާނޫނުގައި މިކަމާ ގުޅުނ ހުރި މާއ ދާ 
 ބަޔާނ ކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ރ( 5

ވަނ  5ހޭދަކުރަނ ޖެހޭ ވަގުތު މި ޤަވާޢިދުގެ 
( ގައި ބަޔާނ ވެފައި 1މާއ ދާގެ )ހ( ގެ )

މި  ،މިތަނުގައި ތަކުރާރުވެފައިވާތީ ،އޮތުމުނ 
 މާއ ދާ އުނިކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 6

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު  ،"އިނ ޒާރު ދިނުމާއެކު
ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތ ތަކެއ ގައި ކޯޓު އަމުރަކާ 

 ނުލާ ފުލުހުނ ގެ.."
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( 6

ރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  މި މާއ ދާގެ އިބާ
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،"..މީހަކު ހުނ ނާނީ
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2013/14

ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނު( ގައި އަދި ޤާނޫނު 
)އެނ ޓި ޓޯޗަރގެ  2013/13ނަނ ބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ 
އޭނާ  ،ކަސ ޓޯޑިއަލ  ޖަލެއ ގައި

 ފުލުހުނ ގެ.."
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 7

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،"..ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2013/14
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނު( ގައި އަދި ޤާނޫނު 
)އެނ ޓި ޓޯޗަރގެ  2013/13ނަނ ބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ 
 ކަސ ޓޯޑިއަލ  ޖަލެއ ގައެވެ."

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 9

)ޖިނާއީ  12/2016ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
 ،އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާނ ކުރާގޮތަށ 
މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  

 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު
 ނ ...""މީހަކު ކުށެއ  ކޮށ ފިކަ

 
 (5ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގެ ) 9

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ އިނ  ޖޫނ  
ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ  ،ގައި 2018

މުއައ ސަސާއެއ ގެ ފެކ ސ  ލައިނ ތައ  
ކެނޑުމަށ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ އޮފީހުނ  

މި  ،ނިނ މަވާފައިވާކަމަށ  އަނ ގަވާފައިވާތީ 
ޤަވާޢިދުގައި ފެކ ސ އާ ގުޅިގެނ  

ށ ފައިވާ އެނ މެހާ މާއ ދަތައ  މަޔާނ ކޯ
 އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( 9

ސޯޝަލ  ނެޓ ވޯރކިނ ގ ގެ އެކި 
ނެޓ ވޯރކ ތަކުގައި ފުލުހުނ  

ތަމ ސީލުކުރުމަށ ޓަކައި ފުލުހުނ ގެ ޕޭޖުތައ  
ނުވަތަ އެކައުނ ޓ ތައ  ތިޔަ ސަރވިސ އިނ  

 ،ހުޅުވާ އަޕ ޑޭޓ ކުރަމުނ  ގެނ ދާތީ
ފުލުހުނ ގެ މިފަދަ ވަޞީލަތ ތަކަކީ 

ޢާނ މުނ ނާ މުޢާމަލާތ ކުރުމަށ  ފުރުޞަތު 
 ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވަޞީލަތ ތަކަކަށ ވުމާއެކު
ސޯޝަލ  މީޑިޔާގެ މި އިނ  އެއ ވެސ  
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ވަޞީލަތަކަށ  ޖިނާއީ ކުށެއ  
ރިޕޯޓުކުރުމަށ ޓަކައި ޢާނ މުނ  

އެފަދަ ޙާލަތުތަކުގައި  ،ބޭނުނ ކޮށ ފިނަމަ
ނެ ގޮތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  މި ޢަމަލުކުރާ

 މާއ ދާއަށ  އިޞ ލާޙުގެނައުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 13
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ  4

މި މާއ ދާގައި  ،ޙައ ޤުތަކުގެ ތަފ ޞީލުކަމުނ 
މި ރިޢާޔަތ ކުރާ ބާބާއި މި މާއ ދާގައި 

 ،ބަޔާނ ކުރާ ކަމަކާއި ގުޅޫމެއ  ނެތ ކަމަށ ވާތީ
 އ ދާ އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.މި މާ
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( 14

މައ ސަލައިގައި  ،މި މާއ ދާގައި
ޙައ ޤުގެއ ލިފައިވާ ފަރާތ  ނުވަތަ އަނިޔާ 

އެ  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތ  ހިމަނާފައިނުވާތީ
ފަރާތާއި އެފަރާތާ ގުޅުނ ހުރި މުޙިއ މު 

އޭގެ ތެރޭގައި  ،ފަރާތ ތައ ވެސ  ހިމަނާ
މި  ،ނ ވެސ  ހިމެނޭގޮތަށ ޤާނޫނީ ވަކީލު

 މާއ ދާ އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 15

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ވަނަ މާއ ދާގައި  13"މި ޤަވާޢިދުގެ 
ބަޔާނ ކުރާ ފަދައިނ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ 

 މައ ސަލައެއ ..." 
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( 15

)ޖިނާއީ  12/2016ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ މާއ ދާގެ  26އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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 ،)ށ( ގައި ބަޔާނ ކުރާގޮތަށ 
އެ  ،މައ ސަލައަކާމެދު ގޮތެއ  ނިނ މުމަށ ފަހު

މައ ސަލައެއ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށ  ލިޔުމުނ  
މި  ،އެކަނ  އަނ ގަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ  
ހުމަތު މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކުރާ "ކުށުގެ ތު

ކުރެވުނު ފަރާތ  ނުވަތަ ފަރާތ ތަތ " 
ކުރުމަށ  އިޞ ލާޙު މި މާއ ދާ  ،އުނިކޮށ 

 ހުށަހަޅަމެވެ.
 

 މުޅި ޤަވާޢިދު / ހަތަރުވަނަ ބާބު 
މުޅި ޤަވާޢިދުގައި މާއ ދާތަކާއި ހަތަރުވަނަ 

ބާބުގައިވާ މާއ ދާތައ ވެސ  ވީވަރަކުނ  ދިވެހި 
ނަނ ތަކާއި އިބާރާތ ތައ  ބޭނުނ ކުރުމަށ  

 ހަޅަމެވެ.ހުށަ
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ރ( 17

މި މާއ ދާގއި "ޑިޕާޓ މަނ ޓ " އާއި 
"ޑިވިޜަނުނ " އާއި "އަތޮޅުނ " ކަމަށ  

މާނަކުރަނީ ކޮނ  ތަނ ތަނެއ ކަނ  
 ތަފ ޞީލުކޮށ  ބަޔާނ ކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 19

"ހާޒިރުވުމަށ  ޝަރުޠުކޮށ  ދޫކޮށ ލުމުގެ 
ލިބިދެނީ ޤާނޫނުގެ ކޮނ  ބާރު" ފުލުހުނ ނަށ  

މި މާއ ދާ  ،މާއ ދާއަކުނ ކަނ  ބަޔާނ ކޮށ 
 އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާ  20

"ހާޒިރުވުމަށ  އެނ ގުމުގެ ބާރު" 
ފުލުހުނ ނަށ  ލިބިދެނީ ކޮނ  ޤާނޫނެއ ގެ ކޮނ  

މި މާއ ދާ  ،މާއ ދާއަކުނ ކަނ  ބަޔާނ ކޮށ 
 އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.
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 2016/12މިސާލު: ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ވަނަ  71)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މާއ ދާ "ޤާނޫނު ތަނ ފީޛުކުރާ އިދާރާއަށ  
ހާޒިރުވާނ  އެނ ގުނ " މި މާއ ދާއަށ  

މި މާއ ދާގައި ބާޔާނ ކުރުމަށ   ،ރިޢާޔަތ ކޮށ 
 ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 (2ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގެ ) 22

އިނ  ޖޫނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ 
ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ  ،ގައި 2018

މުއައ ސަސާއެއ ގެ ފެކ ސ  ލައިނ ތައ  
ކެނޑުމަށ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ އޮފީހުނ  

މި  ،ނިނ މަވާފައިވާކަމަށ  އަނ ގަވާފައިވާތީ 
ޤަވާޢިދުގައި ފެކ ސ އާ ގުޅިގެނ  

މަޔާނ ކޯށ ފައިވާ އެނ މެހާ މާއ ދަތައ  
 އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( 28

ޤާނޫނީ އިނ ޒާރު ލިޔުމުނ  ދޭނ ވާނެކަމަށ  
ކޮޕީއެއ  ދިނުމަށ   ،ބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮތުމާއެކު

 އަލުނ  ބަޔާނ ކުރުމަކަށ  ނުފެނެއެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 29

މި މާއ ދާގައިވާ ސުވާލުކުރެވޭނެ މުއ ދަތުގެ 
ދިގުމިނ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮނ  ޤާނޫނަކަށ  

 ބައިނަލ އަގުވާމީ ސ ޓޭނ ޑަރޑ އަކަށ  ނުވަތަ
ރިޢާޔަތ ކޮށ ކަމަށ  ބަޔާނ ކުރުމަށ  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
 

 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 36މުޅި ޤަވާޢިދު/  
ޤާނޫނުގައިވާ ކަމާގުޅުނ ހުރި މާއ ދާ 

މުޅި  ،ނަނ ބަރަށ  ހަވާލާދިނުމަށ ފަހު
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ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ފޯމެޓަކަށ  ޤާނުނުގެ 
ދާ ބަޔާނ ކުރުމަށ  ނަނ ބަރާއި، މާއ ، ނަމާއި

 ހުށަހަޅަމެވެ.
 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 44

ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،މި މާއ ދާއަށ 
)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަދި )ށ(  43ގެ 

މި މާއ ދާ އިޞ ލާޙުކުރުމަށ   ،އިތުރުކޮށ 
 ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( 47

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،"..ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2013/14

ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނު( ގައި އަދި ޤާނޫނު 
)އެނ ޓި ޓޯޗަރގެ  2013/13ނަނ ބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާފަދަ 
 ވެ."ކަސ ޓޯޑިއަލ  ޖަލެއ ގައެ

 
 ވަނަ މާއ ދާ  56

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

 އެމީހަކު.."  ،"ކަނޑައަޅާނަމަ
 

 މުޅި ޤަވާޢިދު 
މުޅި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތައ  

މާނަކުރުމާއި، މަފ ހޫމުތަކުގެ އަސާސ ތައ  
 އެއ  ބާބެއ ގައި ހިމެނުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ.

 
 މާއ ދާގެ )ރ(ވަނަ  157
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މި މާއ ދާގެ އިބާރާތ  އަނ ނަނިވި ގޮތަށ  
 ކުރުމަށ : އިޞ ލާޙު

 ފުލުހުނ ނާއެކު..." ،"ފުލުހުނ ނާއި
 

 ހެޅުނ ތައ ހުށަ މި
 އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ
 ހެލ ތަށ  

 އެވެ.އިވެފަނުވާ ފޮ

ބޭހާބެހޭ ޤަވާޢިދު 
އާއި ޞިއ ޙީ 

ބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި 
ޤަވާޢިދު 

ގެޒެޓ ކުރެވިފައިނުވާތީ 
ތަނ ފީޛުވި ، 

މިނ ވަރު 
 އެނގެނ ނެތ . 

 
 
 

)ޞިއ ޙީ  2015/29ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ޚިދުމަތ ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  

އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިނ  
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތުނ  ކޮމިޝަނާ 
ވޭ ޙިއ ސާކޮށ ފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި ފާހަގަކުރެ 

 ކަނ ކަނ  
 

 ބޭހާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު 
)ނ(: ގުދަނުގެ ފިނިހޫނުމިނ  

 2މެއިނ ޓެއިނ ކޮށ  ދުވާލަކު މަދުވެގެނ  
ހަރު ރިކޯޑުކޮށ  ރިކޯޑު )ދެއެއ ( ފަ

 ބަލަހައ ޓަނ ވާނެއެވެ.
 

"ޞައ ޙަ ބޭސ  ސިޓީއެއ  އޮނ ނަނ  
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(  32ވާގޮތ "، މިބައިގެ 

މަޢުލޫމާތު ބޭސ  ސިޓީގައި ހުނ ނަނ ޖެހޭ 
 ތަކަކީ؛

 ؛ބަލިމީހާގެ ނަމާއި ޢުމުރު އަދި ޖިނ ސު.1
 . ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނުގެ ނަނ ؛2
. ހޮސ ޕިޓަލ  ނުވަތަ ކ ލިނިކެއ ނަމަ 3

 ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަނ ބަރު؛
 . ބޭސ  ދޫކުރި ތާރީޚ ؛4
 . ބަލީގެ ނަނ ؛5
 ؛. ބަލީގެ އަލާމާތ ތައ 6
 . ބޭހުގެ ބާވަތ ؛7
 ބާރާއި އެކު؛ . ބޭހުގެ ނަނ  ބޭހުގެ 8
 . ބޭސ  ބޭނުނ ކުރަނ ޖެހޭ ވަގުތުތައ ؛9
 . ބޭސ  ބޭނުނ  ކުރެވޭ ރޫޓ ؛10

ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
)ޞިއ ޙީ  2015/29

ޚިދުމަތ ދިނުމުގެ 
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  
އެކުލަވާލާފައިވާ 

ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިނ  
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  

ހެލ ތުނ  ކޮމިޝަނާ 
ޙިއ ސާކޮށ ފައިވާ 

 ޤަވާޢިދު 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

. ބޭސ  ބޭނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މުއ ދަތު 11
 ނުވަތަ ބޭސ  ދޫކުރަނ ވީ ޢަދަދު؛

. ބޭސ  ލިޔެދިނ  ސިއ ޙީ އެހީތެރިއެއ ގެ 12
 ނަނ  އަދި ސޮއި؛

. ޑޮކ ޓަރުގެ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  13
އެހީތެރިޔާގެ ނަމ ބަރު/ޞިއ ޙީ 

 ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަނ ބަރު؛
. ޑޮކ ޓަރު ނުވަތަ ޞިއ ޙީ އެހީތެރިޔާގެ 14

 ހައިސިއ ޔަތު ނުވަތަ މަޤާމު.
ވަނަ ބައި ނެތ ކަނ  ފާހަގަ  8މި ޤަވާޢިދުގެ 
 ކުރަމެވެ.    

 
 ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 
ގައި "ސަރުކާރުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ  1ޖަދުވަލު 

ތ  ގިނ ތިކުރެވިފައިވާ ގޮތ " ޞިއ ޙީ ޚިދުމަ
 ތަފ ޞީލު ބަޔާނ ކުރުމަށ  

 
"ޖެނެރަލ  ހޮސ ޕިޓަލ   1ގެ  2ޖަދުވަލު 

އިނ  ލިބެނ ޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތ ތައ " 
ގައި "ބަލި ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުނ   7މިބައިގެ 

ކުރަނ ޖެހޭ  ލެބޯޓަރީ ތަޙުލީލުތަކާއި 
އިމޭޖަރީ ތަޙ ލީލުތައ  ކުރެވެނ  ހުރުނ ." 

   ރުނ .ތަފ ޞީލުކު
 

"ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ  ދޭތަނ ތަނ   - 6ޞަފ ޙާ 
: "ސަރުކާރުނ  7ގިނ ތި ކުރުނ " މާއ ދާ 

ހިނ ގާ ޞިއ ޚީ ޚިދުމަތ ތައ  ގިނ ތިކުރުނ " 
)ރ( "ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުނ  
ބައިތިއ ބާ ތަނ ތަނުގައި ހުނ ނަ ޞިއ ޙީ 

 ޚިދުމަތ ތައ "
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 "ޞިއ ޙީ ޚިދުމަތ ދޭ ތަނ ތަނ  30މާއ ދާ 
ހުނ ނަނ ޖެހޭ  ތަފ ޞީލީ މިނ ގަޑު 

ކަނޑައެޅުނ " )ށ( މި މާއ ދާގެ ދަށުނ  
އެކުލަވާލާ މިނ ގަޑުތައ  މި ގަވާއިދަށ  
ޢަމަލުކުރަނ ފަށާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  

)ތިނ ( މަސ  ތެރޭގައި  3ގިނަވެގެނ  
މިނިސ ޓ ރީނ  އެކުލަވާ 

 3ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެވެ. އަދި މަދުވެގެނ  
)އެކެއ ( އަހަރުނ   1 )ތިނެއ ( އަހަރުނ 

 މުރާޖަޢާކުރަނ ވާނެއެވެ.
 

 
 

ކޮމިޝަނުނ  ބަލައި ތަޙ ޤީޤުކުރަމުނ ދިޔަ މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  ރަނގަޅުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނަށ   5.3
މި ގެ އެކި އިދާރާތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުނ ތަކާއި، ދަޢުލަތު ފެނ ނަކަނ ތައ ތަކާ ގުޅިގެނ  

 ހުށަހެޅުނ ތައ  ތަނ ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު 
 

 ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު ތަނ  އިތުރު ތަފ ޞީލ  
ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުނ ތައ  
 

މި ހުށަހެޅުނ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  
 2018މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

ވަނަ ދުވަހާއި،  18 ފެބުރުވަރީ
ވަނަ ދުވަހު  12 މާރިޗު 2018

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާ 
މި ،  ބައ ދަލުކުރުމާއި

މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، 

ހުށަހެޅުނ ތައ  ތަނ ފީޛުވެފައިވާ 
މިނ ވަރު ބެލުމަށ ، ބަނ ދުގައި 

ތިބި މަރުކަޒުތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  
މަތިނ  ފަހަރު  5

 ޒިޔާރަތ ކޮށ ފައިވެއެވެ.

މަހު އިޢުލާނ ކުރި  ފެބުރުވަރީ 2018 
ތ  ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އޮ

މުއ ދަތުގައި މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނ ދިޔަ 
ފަރާތ ތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ޙައ ޤުތައ  

ނުލިބޭކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  
ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެނ  އެ 
ފަރާތ ތައ  ބަނ ދުގައި ތިބި ދޫނިދޫ 

ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  ކޮމިޝަނުނ  
މުނ ، ގޮޅިތަކަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ  ބެލިބެލު

، އެކަށީގެނ ވާ އަލިކަނ  ނުލިބުމާއި
ސާފު ބޯފެނ  ، ގޮޅިތައ  ހޫނުވުމާއި

، ނުލިބުމާއި، މަދިރި ގިނަވުމާއި
ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އިރުޝާދާ އެއ ގޮތަށ  

1.  
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  ފިހުރިސ ތު 

ޞިއ ޙީ ފަރުވާ ލިބުނ  ލަސ ވުމުގެ 
މައ ސަލަތަކެއ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ 

މައ ސަލަތައ  ޙައ ލުކުރުމަށ ، 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އަށ  

އަނ ނަނިވި ހުށަހެޅުނ ތައ  
 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 
ކުރުމުގެ ތަނ ފީޛު ހުށަހެޅުނ  

ގޮތުނ  ގޮޅިތަކަށ  އަލިކަނ  
ލިބޭނެ ގޮތަށ  ބޮކި 
 ހަރުކޮށ ފައިވެއެވެ.

ބަނ ދުގައި މީހުނ  ބައިތިއ ބާފައި ތިބި 
ގޮޅިތަކަށ  އެކަށީގެނ ވާ އަލިކަނ  ލިބޭނެ 

 އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ 

1.1 

ކުރުމުގެ ތަނ ފީޛު ހުށަހެޅުނ  
ގޮތުނ  ގޮޅިތަކުގެ އަސ ކަނީގައި 
ފުރާޅު ހަރުކޮށ ، މަތީގައި ނެޓ  
ހަރުކޮށ ފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއ  

ގޮޅިތަކުގައި ފަނ ކާ 
 ހަރުކޮށ ފައިވެއެވެ.

ބަނ ދުގައި މީހުނ  ބައިތިއ ބާފައި ތިބި 
ގޮޅިތަކަށ  ހޫނުވުމުގެ މައ ސަލަ 

ހައ ލުކޮށ ، އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި 
 ވައި ދައުރުވާނެ ގޮތ  ހަމަޖެއ ސުނ 

1.2 

ކުރުމުގެ ތަނ ފީޛު ހުށަހެޅުނ  
ގޮތުނ ، ކޮނ މެ ދުވަހަކުވެސ  

ސައ ކަތ  ފޮގ  ކުރުމުގެ މަ
 ކުރިޔަށ ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ. 

މަދިރި ގިނަވުމުގެ މައ ސަލަ 
 ހައ ލުކުރުނ  

1.3 

ކުރުމުގެ ތަނ ފީޛު ހުށަހެޅުނ  
ގޮތުނ ، ގޮޅީގެ ބޭރުގައި 
އިސ ކުރު ބަހައ ޓައިގެނ  

ފުޅިތަކުގައި ބަނ ދު މީހުނ ނަށ   
 ބޯފެނ  ފޯރުކޮށ ދީފައިވެއެވެ.

ބަނ ދުގައި ތިބި ފަރާތ ތަކަށ  ސާފު 
 ބޯފެނ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ 

1.4 

ކުރުމުގެ ތަނ ފީޛު ހުށަހެޅުނ  
ގޮތުނ ، ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އިރުޝާދާ 

އެއ ގޮތަށ  ބޭސ  
ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި، ޚާއ ސަ 

ޑޮކ ޓަރުނ ނަށ  ދެއ ކުމާއި، ބަލި 
ކެއުނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ އަދި 
ކަސ ރަތުކުރުމުގެ އިނ ތިޒާމ  
 ހަމަޖައ ސައިދީފައިވެއެވެ. 

ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އިރުޝާދާ އެއ ގޮތަށ  
ބަނ ދުގައި ތިބި ފަރާތ ތަކަށ  ޞިއ ޙީ 

 ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

1.5 
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މި ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ ފޮލޯއަޕ   
ވާފައިވަނީ ހަދަނ  ފެށުމަށ  ރާ

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕ ރީލ   2019
 މަހުނ  ފެށިގެނ ނެވެ.

 

ޖަލުގައި ޙުކުމ  ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ 
ޤަޢިދީއެއ ގެ ޞިއ ޙީ މައ ސަލައާ 

ގުޅިގެނ   ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލައެއ  
ބެލިބެލުމުނ  ޤަޢިދީނ ނަށ  ފަރުވާ 

ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި 
ޤަވާޢިދެއ  ނުވަތަ އުޞޫލެއ  
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ކަނ  ސަރވިސ ގައި އެކުލަވާލާފައި ނުވާ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކަރެކ ޝަނަލ  

ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  
ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމ  ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ 
ފަރާތ ތަކަށ  ޖަލުގެ މެޑިކަލ  ޔުނިޓުނ  
ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކާއި، ޞިއ ޙީ 

ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި 
ޑޮކ ޓަރުނ ނާއި ނަރުހުނ  އަދި މެޑިކަލ  

އ ކަތ ކުރާ ޔުނިޓުގައި މަސަ
އޮފިސަރުނ ގެ ދައުރާއި މަސ ޢުލިއ ޔަތު 

އަދި ޚިދުމަތ  ހޯދުމަށ  ޤައިދީނ  
ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭގޮތުގެ އެނ މެހާ 

މަރުޙަލާތަކެއ  އެކުލެވޭ ތަފ ޞީލީ 
 6އުޞޫލެއ  މި ހުށަހެޅުނ  ލިބޭތާ 

މަސ ދުވަސ ތެރޭގައި އެކުލަވާލުމަށާއި 
އަދި މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި  މަސ  3
މަސައ ކަތ ކުރާ ޑޮކ ޓަރުނ ނާއި 

ނަރުހުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  އަދި ޙުކުމ  
ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ޤައިދީނ  މި 

އުޞޫލަށ  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި އަދި 
މި އުޞޫލަށ  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 
 3ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާތާ 
ލަށ  މަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އުޞޫ

ޢަމަލުކުރަމުނ ދޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނެ 

2.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 2018ނިޒާމެއ  ޤާޢިމ ކުރުމަށ  
ވަނަ ދުވަހު  30އޮކ ޓޫބަރު 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ސަރވިސ އަށ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތ   
ބަނ ދުގައި ހުރި ގޮޅި 
ބަދަލުކޮށ ފައިވާކަނ  

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި 
ސަލައިގެ އިތުރުނ  މައ 

މިބާވަތުގެ އިތުރު މައ ސަލައެއ  
ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. މި 

 2019ހުށަހެޅުމުގެ ފޮލޯއަޕ  
ވަނަ އަހަރު ހެދުމަށ  

 ވެއެވެ.ރޭވިފައި 

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ކުރަމުނ ދާ ޤައިދީއެއ ގެ ތަނ ފީޛު 

ނަފ ސާނީ މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ  
ތަޙުޤީޤަށ  ފާހަގަކުރެވުނު ކަނ ކަމަށ  
ރިޢާޔަތ ކޮށ ، ނަފ ސާނީ ބައ ޔަށ  

ފަރުވާކުރަމުނ ދާ ޤަޢިދީއެއ ގެ 
ޢަމަލުތައ  ހުނ ނަގޮތުނ  އެހެނ  

ޤަޢިދީނ ތަކެއ ގެ ފަރާތުނ  އޭނާއަށ  
އަނިޔާތަކެއ  ލިބިދާނެކަމަށ  ބެލެވޭ 

ތ ތަކާ އަދި ޖަލުގެ ފަރާ
މަޞ ލަޙަތަށ ޓަކައި ގިނަ 

ޤަޢިދީނ ތަކަކާއެކު ނުގެނ ގުޅެވޭފަދަ 
ނަފ ސާނީ ބަލީގެ ޤަޢިދީނ ، އެހެނ  
ޤަޢިދީނ ތަކަކާއެކު ބަހައ ޓާނަމަ، އެ 
ޤަޢިދީނ ގެ ކުށުގެ ބާވަތަށ  ބަލައި 

އެބައެއ ގެ ފަރާތުނ  ބަލިމީހާއަށ  އަނިޔާ 
ނުލިބޭނެފަދައިނ  ރިސ ކ  ކުޑަ 

ދީނ ނާއެކު މިފަދަ ބަލިމީހުނ  ޤަޢި 
ވަނަ  3މެއި  2018ބޭތިއ ބުމަށ  

ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ސަރވިސ އަށ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

3.  

މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތ   
ބެލެހެއ ޓުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ 

ފިޔަވަޅު މޯލ ޑިވ ސ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

ވާކަނ   އަޅާފައި
ވެއެވެ. މި ފައި ފާހަގަކުރެވި

މައ ސަލައިގެ އިތުރުނ  
މިބާވަތުގެ އިތުރު މައ ސަލައެއ  

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ޤަޢިދީއެއ ގެ 
ނަފ ސާނީ މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ  

ފަރާތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އާ 

ޙިއ ސާކުރަމުނ ދިޔަ މަޢުލޫމާތަށ  
އެކަށީގެނ ވާ މިނ ވަރަށ  ބެލުމެއ ނެތި، 

4.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. މި 
 2019ހުށަހެޅުމުގެ ފޮލޯއަޕ  
ވަނަ އަހަރު ހެދުމަށ  

 ވެއެވެ.ރޭވިފައި 

ބަލިމީހާ ބަލަހައ ޓަނ ޖެހޭ މިނ ވަރަށ  
 ،ބަލާފައިނުވާކަނ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
އެކަނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ސަރވިސ ގެ ސަމާލުކަމަށ  ގެނެސ ، 
 ބަލިމީހުނ  ޖަލުގައި މިފަދަ

މިހާރަށ ވުރެ  ،ބެލެހެއ ޓުމުގައި
ފަރުވާތެރިވެ އެ ފަރާތ ތަކަށ  ލިބިގެނ ވާ 

ފުރިހަމަ ޞިއ ޙަތެއ ގައި ހުރުމުގެ 
ޙައ ޤު އަދި ދިރިހުރުމުގެ ޙައ ޤުނ  
މަޙ ރޫމ  ނުވާނެފަދައިނ  މިފަދަ 

ބަލިމީހުނ  ޖަލުގައި ބެލެހެއ ޓުމުގެ 
 2018އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ   18ޖުލައި 
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  ވަނީ 

 ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަފ ސާނީ ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ  
ހޯދަމުނ ދާ ފަރާތ ތަކުގެ ވަކި 

ރަޖިސ ޓ ރީއެއ  
އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސ  
ނަފ ސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދާ 

ފަރާތ ތަކުގެ ކަނ ކަނ  
ބެލެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި މާފުށީ 

ސަރެއ  ޖަލުގައި ވަކި އޮފި
ހަމަޖައ ސާފައިނުވާކަނ  
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުނ  ޙުކުމ  

ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ފަރާތ ތަކާއި، 
ބަނ ދުގައި ބައިތިއ ބާފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ 

 ތެރެއިނ  ނަފ ސާނީ ބައ ޔަށ 
ފަރުވާކުރަމުނ ދާ ފަރާތ ތަކަށ  

އެކަށީގެނ ވާ އަޅާލުނ  ނުލިބޭކަމާ އަދި 
ފަރުވާ މެދުކެނޑޭކަނ  ކޮމިޝަނަށ  

މިކަނ ކަނ   ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
ނަފ ސާނީ  ،ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުނ 

ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުނ ދާ 
ފަރާތ ތަކުގެ ވަކި ރަޖިސ ޓ ރީއެއ  

މަސ   1ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި 
ނަފ ސާނީ ، ދުވަސ ތެރޭގައި ޤާޢިމ ކޮށ 

ބަލި މީހުނ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުނު 
ކުރަމުނ ދާ ފަރުވާ، ޑޮކ ޓަރު  ތާރީޚު،

ދެއ ވާ އިރުޝާދު، އަލުނ  ޑޮކ ޓަރަށ  
ދަތު އެ ދައ ކަނ  ޖެހޭ މުއ 

ރަޖިސ ޓ ރީގައި ހިމަނާ 

5.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ބެލެހެއ ޓުމަށާއި، ނަފ ސާނީ 
ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުނ ދާ 

ފަރާތ ތަކުގެ ބޭސ  ހުސ ވުމުގެ ކުރިނ  
އެފަރާތ ތައ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކޭނޭހެނ  

ކޮނ މެ ބަލިމީހަކަށ ވެސ  ޕ ލޭނެއ  ހަދާ 
ބެލެހެއ ޓުމަށާއި، ނަފ ސާނީ ބަލީގެ 

ދެވޭ ބޭސ  ފަރުވާ ދޭ ފަރާތ ތަކަށ  
ދިނުމަށ ފަހު ބޭސ  ދޭ ފަރާތާއި އަދި 

ބޭސ  ކެއިކަނ  އެނގޭނޭ ދެވަނަ 
ފަރާތެއ ގެ ނަމާއި ސޮއި މެޑިސިނ  
އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ޝީޓުގައި 
ހިމެނުމަށާ އަދި ނަފ ސާނީ ބަލީގެ 
ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތ ތަކުގެ ކަނ ކަނ  
ބެލެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި މާފުށީ ޖަލުގައި 

ސ  މަ 1ވަކި އޮފިސަރެއ  
 2018ދުވަސ ތެރޭގައި ހަމަޖެއ ސުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ   10އެޕ ރީލ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  ވަނީ 

 ހުށަހަޅާފައެވެ.
މި ހުށަހެޅުމުގެ ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ   

 2019ވާފައިވަނީ ފެށުމަށ  ރާ 
 ވަނަ އަހަރުގައިއެވެ.

ކ ލެމެނ ސީ ފުރުޞަތަށ  އެދި 
ހުށަހަޅާފައިވާ އިލ ތިމާސ  ފޯމ  

ފަރާތެއ ގެ ކ ލެމެނ ސީއާ މެދު ގޮތެއ  
ނިނ މުނ  ލަސ ވާކަމަށ  ބުނެ 
ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައ ސަލައަކާއި ގުޅިގެނ  ބެލިބެލުމުނ ، 
 2010/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށ ދިނުމުގެ 
މިފަދަ އިލ ތިމާސ ތަކާ  ،ޤާނޫނު( ގައި

މ ހޫރިއ ޔާ ގޮތެއ  މެދު ރައީސުލ ޖު
ނިނ މެވުމަށ  ވަކި މުއ ދަތެއ  

ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަނ  ފާހަގަކޮށ ، މި 
ފަދަ މުއ ދަތެއ  ކަނޑައަޅާ، އެ 
 މުއ ދަތު މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަކީ

މަޢާފުދިނުމާއި، އަދަބު ލުއިކޮށ ދިނުމުގެ 

6.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މަރުހަލާ އިތުރަށ  
ހަރުދަނާވެގެނ ދާނެކަމެއ ކަމަށ  މި 

ޤާނޫނު  ކުރެވޭތީ،ކޮމިޝަނަށ  ޤަބޫލ 
)މަޢާފުދިނުމާއި  2010/2ނަނ ބަރު 

އަދަބު ލުއިކޮށ ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށ   17

ނުކުތާއެއ  އިތުރުކޮށ ، "އިލ ތިމާސާ 
ގުޅޭގޮތުނ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ  
ކ ލެމެނ ސީ ބޯޑުނ  ލިޔުމުނ  ލަފާދޭތާ 

ކި ދުވަހާ ދެމެދު ވަ 40ދުވަހާއި  30
ގޮތެއ  ނިނ މަވާ، ނިނ މެވި ގޮތެއ ، 

އެކަމަށ  އެދުނު ފަރާތަށާއި ދަޢުލަތުގެ 
ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައ ސަސާތަކަށ ، 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ލިޔުމުނ  
އަނ ގަނ ވާނެއެވެ" މި ފަދައިނ  މި 

ޤާނޫނު އިޞ ލާޙ ކުރުމަށ  މި 
ކޮމިޝަނަށ  ފެނ ނަ ވާހަކަ ދަނ ނަވާ 

ފުދިނުމާއި )މަޢާ 2010/2މި ފަދައިނ  
އަދަބު ލުއިކޮށ ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 

އިސ ލާޚުކުރުމުގެ 
 2018މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވުމަށ  އެދި 

ވަނަ ދުވަހު އެޓާނީ  5ނޮވެނ ބަރު 
ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހަށ  ސިޓީ 

    ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  

މި ހުށަހެޅުމުގެ ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ   
 2019ފެށުމަށ  ރާވާފައިވަނީ 

 އެވެ.ވަނަ އަހަރުގައި

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައެއ  ޔުނިޓުތަކުގެ 
މާއ ދީ ޙާލަތާއި ގުޅިގެނ  ހުށަހާޅާފައިވާ 

މާފުށީ ، މައ ސަލައެއ  ބެލިބެލުމުނ 
އަކަށ   4އަދި  3، 2ޖަލުގެ ޔުނިޓ  

ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އެކަށީގެނ ވާ އަލި 
މާފުށީ ، ނުލިބޭކަނ  ފާހަގަވެފައިވާތީ

ޖަލުގެ ޔުނިޓ ތަކަށ  ރޭގަނޑުގެ 
އި އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  އަލި ވަގުތުގަ

7.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމު ވީ އެނ މެ އަވަސ  
ފުރުޞަތެއ ގައި ހަމަޖެއ ސުމަށ ފަހު 

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ 
ޑިސެނ ބަރު  2018ޙިއ ސާކުރުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ   25
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

ފޮލޯއަޕ  ހަދަނ  މި ހުށަހެޅުމުގެ  
 2019ފެށުމަށ  ރާވާފައިވަނީ 

 އެވެ.ވަނަ އަހަރުގައި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  
ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައެއ  
ބެލިބެލުމުނ ، ބަނ ދު މީހުނ ނާ ގުޅޭ 
ބައެއ  ލިޔެކިޔުނ ތައ  އެކަށީގެނ ވާ 

ރައ ކާކޮށ  ބެލެހެއ ޓެމުނ  މުއ ދަތަކަށ  
ނުދާކަނ  ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބަނ ދު 
މީހުނ ނާއި ގުޅޭގޮތުނ  ޖަލުގައި 

 5މަދުވެގެނ   ބަލަހައ ޓާ ލިޔެކިޔުނ ތައ 
އަހަރުވަނ ދެނ  ރައ ކާކޮށ ، 

ބެލެހެއ ޓުމުގެ ނިޒާމެއ  ޤާޢިމުކުރުމަށ  
ވަނަ ދުވަހު  4 ނޮވެނ ބަރު  2018

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ށ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ސަރވިސ އަ

8.  

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭ 
ޤަޢިދީނ ނާއި ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  

ސ ޕެޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  
ދިނުމުގައި މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ އުޞޫލު ރިވިއު 
ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮމިޝަނުނ  

 ދަނީ ކުރަމުނ ނެވެ.

ހުށަހެޅުނ  މި 
ވާކަނ  މި ކޮށ ފައިނު ތަނ ފީޛު 

ކޮމިޝަނުނ  ބެލިބެލުމުނ  
 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި 

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ 
ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭ ޤަޢިދީނ ނާއި 

ބަނ ދު މީހުނ ނަށ  ސ ޕެޝަލ  
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައ ސަލައެއ  ބެލިބެލުމުނ ، ސ ޕެޝަލ  

ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ދިނުމުގައި ބަލާނެ 
މިނ ގަނޑަކާއި، އެ ފަރާތ ތައ  

ބާނެ ތަނެއ  ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ބައިތިއ 
އުޞޫލެއ  އެކުލަވާލާފައިނުވާކަނ  

ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފަދަ މިނ ގަނޑަކާއި 

9.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އުޞޫލެއ  އެކުލަވާލުމަށ ފަހު ކޮމިޝަނާ 
އޮކ ޓޫބަރު  2018ޙިއ ސާކޮށ ދިނުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ   3
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

 
ލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށ  ޢު ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  ދަ  26އިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ހިއުމަނ  ރަ  5.4

 އަނ ގާފައިވާ އެނ ގުނ ތަކާއި، މި އެނ ގުނ ތައ  ތަނ ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު 

 ތަނ ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު  އިތުރު ތަފ ޞީލ  
މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  
 އެނ ގުނ އިސ ލާޚ ކުރުމަށ  އަނ ގާފައިވާ 

 

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ  
 2018ތަނ ފީޛުކޮށ ދިނުމަށ  އެދި 

ވަނަ ދުވަހު  12މާރިޗު 
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އަށ  
ސިޓީ ފޮނުވުމާއި، މި މައ ސަލައާ 

ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  
ވަނަ ދުވަހު  12މާރިޗު  2018

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  
ސަރވިސ އާއެކު ބައ ދަލުވުމެއ  

އި ބޭއ ވުމާއި، ކޮމިޝަނުގަ
ތަނ ފީޛުވެފައިވާ މިނ ވަރު ބެލުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު  15މާރިޗު  2018
ދޫނިދޫ ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  

ޒިޔާރަތ ކުރިއިރު 
ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިވާކަނ  
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެނ ގުނ   މި
 ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިވެއެވެ. 

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދޫނިދޫ 

ކަސ ޓޯޑިއަލ ގައި ބަނ ދުގައި ތިބޭ 
ފަރާތ ތަކަށ  ރައ ކާތެރި ސާފު ބޯފެނ  
ލިބެމުނ  ނުދާކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެނ ، 
ދޫނިދޫ ކަސ ޓޯޑިއަލ ގެ ގޮޅިތަކުނ  

މޯލ ޑިވ ސ    ،ލިބެނ  ހުނ ނަ ފެނ 
ފުޑ  އެނ ޑ  ޑ ރަގ  އޮތޯރިޓީ 
ށ ފަހު، އެ މެދުވެރިކޮށ  ތަޙުލީލުކުރުމަ
ފެނަކީ، ބޯފެނުގެ ގޮތުގައި 

ބޭނުނ ކުރުމަށ  ޞިއ ޙީ ގޮތުނ  
ރައ ކާތެރި ފެނެއ ގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަނުކުރެވޭތީ، ދޫނިދޫ 
ކަސ ޓޯޑިއަލ ގައި ބަނ ދުގައި ތިބޭ 

ފަރާތ ތަކަށ  ސާފު ބޯފެނ  
ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  

ވަނަ  21ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
 26އަދި މި ޤާނޫނުގެ މާއ ދާގެ )ރ( 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އަށ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ވަނަ ދުވަހު  12މާރިޗު  2018
 އެނ ގުމެއ  އަނ ގާފައިވެއެވެ.

ކުރި ސިޓީގެ ޙިއ ސާމި އެނ ގުނ  
ޖަވާބުގައި، މޯލ ޑިވ ސ  

ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަނ ދު 
މީހުނ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށ  

ހާޒިރުކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ 
ޤަވާޢިދެއ ގެ ދަށުނ ކަމަށ ވާތީ، 
މިކަމުގައި އެ ސަރވިސ އިނ  
ލެއ  ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ގޮތަށ  ބަދަ

ގެނެވެނ  ނެތ ކަމަށ  
ފާހަގަކޮށ ފައިވެއެވެ. މޯލ ޑިވ ސ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

އެކުލަވާލާފައިވާ ނަނ ބަރު 
2015/R-132  ެޤަވާޢިދުގ

ދަށުނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
ބަނ ދުކޮށ ފައި ތިބި ފަރާތ ތައ  

ޤަޢިދީނ ގެ ޔުނިފޯމުގައި ޝަރުޢީ 
ތަކަށ  ހާޒިރުކުރުމާ މެދު ކޯޓު

އެޓާނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުގެ 
ޤާނޫނީ ލަފައެއ  ކޮމިޝަނުނ  
ހޯދުމުނ ، މި ޤަވާޢިދުގައި 
ޤައިދީނ ގެ އިތުރުނ  ބަނ ދު 

މީހުނ  ޔުނިފޯމ  ލެއ ވުމާ ގުޅޭ 
އުޞޫލުތައ  ބަޔާނ ކުރުމަކީ އެ 
ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ބާރުގެ އިމުގެ 
ތެރެއިނ  ބޭރުނ  ކަނ ކަނ  އެ 

، ޢިދުގައި ހިމެނުނ ކަމަށ ވާނެތީޤަވާ 
އެކަނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  އެ 

 އެނ ގުނ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފައި މި
 ނުވެއެވެ.

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ 
ތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޝަރީޢަ

މުއ ދަތަށ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ހުރި ފަރާތެއ  
ކޯޓަށ   ޝަރުޢީ ޤަޢިދީނ ގެ ޔުނިފޯމ ގައި 

ހާޒިރުކުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައ ސަލައެއ  ބެލިބެލުމުނ ، ޤާނޫނު 

)ދިވެހި ރާއ ޖޭގެ  2013/14ނަނ ބަރު 
 66ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނުގެ( 

ވަނަ މާއ ދާގައި ޖަލުގައި ޔުނިފޯމ  
ލާގޮތަށ  ހަމަޖައ ސަނ ވާނީ 

ޤަޢިދީނ ކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވީ ހިނދު، 
އެ މާއ ދާގެ ދަށުނ  ބާރު ލިބިގެނ  

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އިނ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

 R-132/2015ޤަވާޢިދު ނަނ ބަރު 
'ޤައިދީނ  ނުވަތަ ބަނ ދުމީހުނ  

ޔުނިފޯމުލާގޮތަށ  ހަމަޖައ ސާފައިވާ 
ޔުނިފޯމު ލެއ ވުމުގައި  ޖަލުތަކުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު 
އެކުލަވާލާފައިވަނީ "ބަނ ދު މީހުނ " 

ހިމެނޭގޮތަށ ކަމަށ ވުމުނ ، މިއީ ޤާނޫނު 
)ދިވެހި ރާއ ޖޭގެ  2013/14ނަނ ބަރު 

 66ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލ ގެ ޤާނޫނުގެ( 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަށ  ފެތޭގޮތަށ  

ނ ކަނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދެއ  ނޫ
މި ކޮމިޝަނުނ  ފާހަގަކޮށ ، 

ބަނ ދުމީހުނ  ޤައިދީނ ގެ ޔުނިފޯމުގައި 
 ،ޝަރުޢީ ކޯޓަށ  ހާޒިރުނުކުރުމަށ 

ވަނަ ދުވަހު   9މޭ  2018
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 އިޞ ލާޙުޤަވާޢިދަށ  
ނަކަމަށ  ގެނ ނަނ ވާނެކަމަށ  ފެނ 

ފައިވެއެވެ. މި އެ އޮފީހުނ  ލަފާދީ 
ލަފާގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ ، މި 

ޤަވާޢިދު މިހެނ  އޮތުމުނ ، ބަނ ދު 
މީހުނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އިނ ސާނީ 

މެއ  ޙައ ޤުތަކަށ  އުނިކަ
އަތުވެދާނެކަމަށ  ކޮމިޝަނަށ  

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެޓަރނީ 
 ގެ ޤާނޫނީ ލަފައާޖެނެރަލ ގެ އޮފީހު 

އެއ ގޮތަށ ، ޤަވާޢިދު ނަނ ބަރު 
2015/R-132   އިސ ލާޚުކުރުމަށ

ކޮމިޝަނަށ  ފެނ ނަކަމަށ  
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ސަރވިސ ގައި ދަނ ނަވާ އަދި، މި 
ޤަވާޢިދަށ  އުނި އިތުރެއ  

އެ އުނިއިތުރު ، ސ ފިނަމަގެނެ
ގެނ ނެވި ޤަވާޢިދު މި ކޮމިޝަނާ 

 2018ޙިއ ސާކޮށ ދިނުމަށ  
ވަނަ ދުވަހު  30އޮގަސ ޓ  

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
 ސަރވިސ ގައި ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ. 

ސަރވިސ ގައި އެދިފައިވީނަމަވެސ ، މި 
އެ ސަރވިސ އިނ  އެދުމާއި އެއ ގޮތަށ  

، ޢަމަލުކޮށ ފައިނުވާކަނ  ފާހަގަކުރެވޭތީ
ބަނ ދު މީހުނ  ޤަޢިދީނ ގެ ޔުނިފޯމުގައި 

ކޯޓަށ  ހާޒިރުނުކުރުމަށ  ހިއުމަނ  
 21ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ޅ( އަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ވަނަ  27މޭ  2018 ސަރވިސ އަށ 
 އަނ ގާފައިވެއެވެ.ދުވަހު 

 

މި އެނ ގުމާ އެއ ގޮތަށ  
ރ.މަޑުއ ވަރީ ކައުނ ސިލުނ  
ޢަމަލުކޮށ ފައިނުވާތީ، މި 

މައ ސަލައަށ  ޙައ ލެއ  ގެނައުމުގެ 
 8 ނޮވެނ ބަރު 2018ގޮތުނ  

ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  
ހައުސިނ ގ އެނ ޑ  

އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ، ލޯކަލ  
ގަވަރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީ، 
އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓަލ  

 އިއެނ ގުނ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފަ މި
 ނުވެއެވެ.

ރ.މަޑުއ ވަރީގައި މީހުނ  ދިރިއުޅޭ 
ސަރަޙައ ދާ ކައިރިނ  ފައިބަރު 

މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާ 
ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ކަމަށ ބުނެ

މައ ސަލައެއ ގައި ކޮމިޝަނުނ  ބެލި 
ބެލުމުނ  ރ.މަޑުއ ވަރީގައި ފައިބަރު 
މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދަނީ މިކަމަށ  

ދުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢި 
ޚިލާފަށ ކަމާއި އަދި މިފަދަ 

މަސައ ކަތ ތަކުގައި ކަމާގުޅުނ ހުރި 

3.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ޝަނ  އޭޖެނ ސީ، ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ  
ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޭޖެނ ސީ އަދި 
ރ.މަޑުއ ވަރީ ކައުނ ސިލާއެކު 
ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވާފައިވެއެވެ. 

އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި 
މަޝ ވަރާކުރެވުނު ކަނ ކަމަށ ފަހު 

ރ.މަޑުއ ވަރީ ކައުނ ސިލުނ  
ޙިއ ސާކޮށ ފައިވާ މަޢުލޫމާތަށ  
ރިޢާޔަތ ކޮށ  ރ.މަޑުއ ވަރީގައި 

ބަރު މަސައ ކަތ ކުރާ ތަނ ތަނ  ފައި
ބެލުމަށާއި އަދި މިކަމުގެ 
ސަބަބުނ  ރ.މަޑުއ ވަރީ 

ރައ ޔިތުނ ނަށ  އަސަރުކުރަމުނ ދާ 
މިނ ވަރު ބެލުމަށ  ކޮމިޝަނާއި 
 އާލޯކަލ  ގަވަރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީ
ގުޅިގެނ  ރ.މަޑުއ ވަރީއަށ  

 ޒިޔާރަތ ކުރުމަށ  ރާވައިފައިވެއެވެ. 

ދަޢުލަތުގެ އެކި މުއައ ސަސާތަކާއި 
މިނިސ ޓ ރީތަކުނ  ނަގަނ ޖެހޭ 
ހުއ ދަތައ  ނަގާފައިނުވާކަނ  
އެނގެނ އޮތުމުނ  ފައިބަރު 

މަސައ ކަތ ކުރާއިރު ބޭނުނ ކުރާ 
ބާވަތ ތަކުނ  އުފެދޭ ކެމިކަލ ސ އާ 

ގެ ސަބަބުނ  ޢާނ މުނ ގެ ކުނޑިއަކީ އޭ 
ސިއ ޙަތަށ  ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ 

 23ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، އެއ ޗަކަށ ވާތީ
ވަނަ މާއ ދާގެ )ރ( އިނ  

ކަށަވަރުކޮށ ދީފައިވާ ދިރިއުޅޭނެ ސާފު 
އަދި ޞިއ ޙަތު ރަނގަޅު މާޙައުލެއ  

ލިބުމުގެ ޙައ ޤުނ  ރ.މަޑުއ ވަރީ 
ރައ ޔިތުނ   މަޙުރޫމުވެފައިވާތީ 

ކައުނ ސިލުނ  ރ.މަޑުއ ވަރީ 
ދޫކޮށ ފައިވާ ބިމުގައި ފައިބަރު 

މަސައ ކަތ ކުރުނ  ހުއ ޓުވުމަށ ފަހު މި 
ބިނ  ރ.މަޑުއ ވަރީ ކައުނ ސިލުގެ 

ބެލުމުގެ ދަށަށ  ގެނެސ ، މައ ސަލާގައި 
ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަފ ޞީލު ކޮމިޝަނާ 
ޙިއ ސާކުރުމަށ ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  

ވަނަ މާއ ދާގެ  21ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
ވަނަ މާއ ދާގެ  26)ޅ( އާއި ،  )ބ(

 25މާރިޗު  2018)ހ( ގެ ދަށުނ  
ވަނަ ދުވަހު ރ.މަޑުއ ވަރީ 

 ކައުނ ސިލަށ  އަނ ގާފައިވެއެވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުމާ ގުޅިގެނ  
ބަނ ދުގައި ހުރި ފަރާތ  ޑޮކ ޓަރަށ  

 26ޖޫނ   2019ދެއ ކުމުނ  
ވަނަ ދުވަހު ބޯލ ޓ  ނެގުމަށ ޓަކައި 

 އެޑ މިޓ  އޮޕަރޭޝަނ  ކުރުމަށ 
ކުރުމަށ  ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސ  

 އެނ ގުނ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފައި މި
 ނުވެއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ފަރާތެއ ގެ އަތަށ  

ވަނަ އަހަރުގައި ލައ ވާފައިވާ  2011
ވަނަ އަހަރުނ   2013ބޯލ ޓ  ނެގުމަށ  

ފެށިގެނ  އެކި ފަހަރުމަތިނ  
ކަމާގުޅުނ ހުރި ޑޮކ ޓަރުނ  އިރުޝާދު 

4.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އައިސޮލޭޝަނ  ވޯޑުނ  އެނދު 
ނުލިބުމުގެ ސަބަބުނ  އޮޕަރޭޝަނ  
ކުރެވިފައިނުވާކަމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 
މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށ  

ފަރުވާ ފޯރުކޮށ ދިނުނ  
 2018އަވަސ ކޮށ ދިނުމަށ ، 

ވަނަ  6މަހު  ސެޕ ޓެނ ބަރު
ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އާއެކު ކޮމިޝަނުގައި 

ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުމުގައި 
 ދަނ ނަވާފައިވާނެއެވެ.

މޯލ ޑިވ ސ   ،ދީފައިވީނަމަވެސ 
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  މި 

ތަކާ އެއ ގޮތަށ  އިރުޝާދު 
 7ޖޫނ   2018ޢަމަލުކޮށ ފައިނުވާތީ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ  އެފަރާތަށ  
ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ޞިއ ޙީ ފަރުވާ 

ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
ވަނަ  26ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  މޯލ ޑިވ ސ  
 2018ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

  އަނ ގާފައިވެއެވެ. ވަނަ ދުވަހު 31މެއި 

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ   
ތަނ ފީޛުކުރުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  

މަސައ ކަތ ކުރިނަމަވެސ ، 
ބަނ ދުގައި ހުރި ފަރާތުގެ 

އެއ ބާރުލުނ  ނުލިބޭކަމަށ  ބުނެ 
 ކޮށ ފައިތަނ ފީޛު އެނ ގުނ  

ނުވެއެވެ. އަދި މައ ސަލަ 
އިތުރަށ  ބެލިބެލުމުނ  ބަނ ދުގައި 

ހުރި ފަރާތުނ  އެއ ބާރުލުނ  
ދޭގޮތަށ  ހުރިކަނ  ކޮމިޝަނަށ  

ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެނ ، 
ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ  

ކުރުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ތަނ ފީޛު 
ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

 އަނ ގާފައިވެއެވެ.  

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ނ ފީޛުކުރަމުނ ދިޔަ ފަރާތެއ ގެ ތަ

ޞިއ ޙީ ޙާލަތާ ގުޅިގެނ  ކަމާގުޅުނ ހުރި 
ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއ ގޮތަށ  

މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އިނ  ޢަމަލުކުރަމުނ  ނުދާތީ، 

ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އިރުޝާދާ އެއ ގޮތަށ  
އޮޕަރޭޝަނ  ކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމު 

މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސ ޓު  2018
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ   31

ހަމަޖެއ ސުމަށ ، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  
ވަނަ  26ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  މޯލ ޑިވ ސ  
 2018ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

ވަނަ ދުވަހު  22ޖުލައި 
 އަނ ގާފައިވެއެވެ.

5.  

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ  ވަގުތުނ   
ކޮށ ފައިނުވިނަމަވެސ ، ތަނ ފީޛު 

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ  އެނ ގިތާ 
ދުވަސ ފަހުނ  ބަނ ދުގައި  2

ހުރި ފަރާތަށ  ރާއ ޖެއިނ  
ބޭރުނ  ބޭސ ފަރުވާ ހޯދުމުގެ 

މޯލ ޑިވ ސ   ފުރުޞަތު

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދިޔަ ފަރާތެއ ގެ 

އ ޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުނ  ކޮމިޝަނަށ  ޞި
ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައެއ  ބެލިބެލުމުނ ، 
 3ޑޮކ ޓަރުނ  އިރުޝާދު ދީފައިވާގޮތަށ  

މަސ ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށ   6މަހާއި 
ޢާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ 
އިނ ތިޒާމު އެފަރާތަށ  މޯލ ޑިވ ސ  

6.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  
 ހަމަޖައ ސައިދީފައިވެއެވެ.

ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އިނ  
ވާތީ، އެ ހަމަޖައ ސައިދީފައިނު

އިނ ތިޒާމ  މިހާރުނ  މިހާރަށ  
ހަމަޖައ ސާ ދިނުމަށ  އެދި  ހިއުމަނ  

 26ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  
އެފެއަރޒ އަށާއި، މޯލ ޑިވ ސ  
 2018ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ އަށ  

ވަނަ ދުވަހު  2އޮކ ޓޫބަރު 
 އަނ ގާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ އެނ ގުނ   
 ،ތަނ ފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުނ 

މޯލ ޑިވ ސ  ފުޑ  އެނޑ  ޑ ރަގ  
އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށ  ފެނ  

ތަޙ ލީލު ކުރުމަށ ފަހު 
ކަމާގުޅުނ ހުރި ލިޔެކިޔުނ ތައ  
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  
ސަރވިސ އިނ  ކޮމިޝަނާ 

 ޙިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ފަރާތ ތައ  

ބުއިމަށާއި ފެނ ވެރުމަށ  ބޭނުނ ކުރާ 
ފެނަކީ ސިއ ޙީ ގޮތުނ  ރައ ކާތެރި 

ފެނެއ  ނޫނ ކަމަށ  ބުނެ ކޮމިޝަނަށ  
ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  

ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ބައެއ  ޔުނިޓުތަކުގައި 
ބުއިމަށާއި ފެނ ވެރުމަށ  

ވ ސ  ބޭނުނ ކުރަމުނ ދިޔަ ފެނ  މޯލ ޑި
ފުޑ  އެނ ޑ  ޑ ރަގ  އޮތޯރިޓީ 

މެދުވެރިކޮށ  ތަޙުލީލުކުރުމުނ  އެ ފެނަކީ 
ބުއިމަށާއި ފެނ ވެރުމަށ  ރައ ކާތެރި 

ފެނެއ  ނޫނ ކަނ  ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެނ  
މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީނ ނަށާއި ބަނ ދު 

މީހުނ  ބުއިމަށާއި ފެނ ވެރުމަށ  
ބޭނުނ ކުރާ ފެނަކީ ރައ ކާތެރި 

ރުކޮށ ދިނުމަށ ފަހު މި ފެނެއ ކަނ  ކަށަވަ
ކޮމިޝަނަށ  އެނ ގުމަށ  ހިއުމަނ  
 26ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

ވަނަ  27މޭ  2018ސަރވިސ އަށ  
 ދުވަހު އަނ ގާފައިވެއެވެ.

7.  

އެނ ގުނ   މި 
 ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިވެއެވެ.

މުނ ދާ ޖަލުގައި ޙުކުމ  ތަނ ފީޛުކުރަ
ފަރާތެއ ގެ ސިއ ޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުނ  
ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލައެއ  

8.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

ބެލިބެލުމުނ ، އެފަރާތުގެ އަތަށާއި 
ފަޔަށ  ލައ ވާފައިވާ ބޯލ ޓ  ނެގުމަށ  

ޑޮކ ޓަރުނ  އިރުޝާދު ދީފައިވާ 
މުއ ދަތުގައި ނެގިފައިނުވާކަނ  

ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެފަރާތުގެ އަތަށާއި 
ފައިވާ ބޯލ ޓު ނެގުމަށ  ފަޔަށ  ލައ ވާ

ކުރަނ ޖެހޭ އޮޕަރޭޝަނ ކޮށ  އެފަރާތަށ  
ވަނަ  2018ލިބެނ ޖެހޭ ފަރުވާ، 

ވަނަ  15އަހަރުގެ ނޮވެނ ބަރު މަހުގެ 
ދުވަހުގެ ކުރިނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ، 
ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ  26ޤާނޫނުގެ 
ދަށުނ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

 15އޮކ ޓޫބަރު  2018ސ އަށ  ސަރވި
 ވަނަ ދުވަހު އަނ ގާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުނ  ބަލަމުނ ދާ 
މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  ތަޙ ޤީޤަށ  

ބޭނުނ ވާ ކަމާގުޅުނ ހުރި 
ލިޔެކިއުނ ތައ  ޙިއ ސާކޮށ ދެއ ވުނ  
އެދި އިނ ދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލ  

 3ހޮސ ޕިޓަލ އަށ  
ފަހަރެއ ގެމަތިނ  ސިޓީއިނ  
ދަނ ނަވާފައިވީނަމަވެސ ، މި 
މަޢުލޫމާތުތައ  ޙިއ ސާކޮށ ފައި 

ނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނުނ  
އައި.ޖީ.އެމ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  
އަނ ގާފައިވާ އެނ ގުނ  

ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިނުވާތީއާއި، 
ގެއ ލިފައިވާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤު 

ހޯދައި ނުދެވި ގިނަ 
ދުވަސ ވަމުނ ދާތީ، މި 

މައ ސަލާގައި ސިވިލ  ކޯޓުގެ 
 2018 ޢަމުރަކަށ  އެދި އަވަސ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު މަހުގެ 
ވަނަ ދުވަހު ސިވިލ  ކޯޓަށ   31

 މައ ސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 އެނ ގުނ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފައި މި
 ނުވެއެވެ.

މި ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅި ބަލަމުނ ދާ 
މަރުގެ މައ ސަލައަކާ ގުޅިގެނ  

ކަމާގުޅުނ ހުރި މަޢުލޫމާތުތައ  އިނ ދިރާ 
ނދީ މެމޯރިއަލ  ހޮސ ޕިޓަލުނ  ގާ

ކޮމިޝަނާ ޙިއ ސާކޮށ ފައިނުވާތީ، 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށ  ބޭނުނ ވާ 

މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކުރުމަށ  ހިއުމަނ  
 26ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  އިނ ދިރާ 
ގާނދީ މެމޯރިއަލ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  

 އަނ ގާފައިވެއެވެ.

9.  
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

އަވަސ  ޢަމުރަކަށ   ސިވިލ  ކޯޓުގެ
ވަނަ އަހަރުގެ  2018އެދި 

ވަނަ  31އޮކ ޓޫބަރު މަހުގެ 
ދުވަހު ސިވިލ  ކޯޓަށ  މި 
ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައ ސަލައާ ގުޅިގެނ  
ނިނ މާގޮތެއ ގެ މަތިނ  

 ޢަމަލުކުރުމަށ  ރާވާފައިވެއެވެ. 

މި އެނ ގުނ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފައި 
 ނުވެއެވެ.

 

ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ ޖަލުގައި ޙުކުމ  
ފަރާތެއ ގެ ޞިއ ޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުނ  

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައ ސަލައަކާ ގުޅުނ ހުރި ލިޔެކިޔުނ ތައ  
ހޯދުމަށ  އިނ ދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލ  
ހޮސ ޕިޓަލަށ  މި ކޮމިޝަނުނ  ފޮނުވި 

އެ  ،ސިޓީތަކަށ  ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާތީ
 5 ނޮވެނ ބަރު 2018މަޢުލޫމާތުތައ  
ކުރިނ  މި  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ 

ކޮމިޝަނާ ޙިއ ސާކުރުމަށ  ހިއުމަނ  
 26ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  އިނ ދިރާ 
 2018ގާނދީ މެމޯރިއަލ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  

ވަނަ ދުވަހު  4ނޮވެނ ބަރު 
 އަނ ގާފައިވެއެވެ.

10.  

 
 
   ދިމާވި ދަތިތައ   މަސައ ކަތައ  ކޮމިޝަނުގެ  .6

 ގުޅިގެނ  ހަރު ކޮމިޝަނަށ  ދިމާވެފައިވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކުގެ ތެރޭގައި، ބަލައި ތަޙ ޤީޤުކުރަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކާ ނަ އަވަ  2018
ބައެއ  އިދާރާތަކުނ  މަޢުލޫމާތު ލިބުނ  ލަސ ވުމާއި، މައ ސަލަތަކާ ގުޅުނ ހުރި ނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމާއި، ތަޙ ޤީގަށ  ބޭ

ފު އިނ ސާ  ،މައ ސަލަތައ  ބެލުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ އެސަބަބުނ  ޤީޤަށ  އެއ ބާރުލުނ  ނުދިނުމުގެތަޙ ބައެއ  ފަރާތ ތަކުނ  
ވަނަ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި، ތިނ  ،އިތުރުނ މީގެ. ހޯދައިދިނުނ  ލަސ ވުނ  ހިމެނެއެވެ

އަދި މައ ސަލަ  ގެނ ވާ ހެއ ކާއި ޤަރީނާ ނެތުމާ، މައ ސަލައާ ގުޅޭ އެކަށީމައ ސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތުމާއި
ކީ މައ ސަލަތަކަށ  ޙައ ލު ނ  ނުލިބުމަރުލުގެނ ދިޔުމުގައި ބޭނުނ ވާ އެއ ބާ މައ ސަލަ ކުރިއަށ  ހުށަހެޅި ފަރާތުނ  

ހުށަހެޅޭ  ހަމަމިއާއެކު،ވެ. ކެ ގޮނ ޖެހުނ ތަކެ ކުރިމަތިވާ ހޯދައިދިނުމުގައި މި ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތަށ  
ކުރާ ޒިޔާރަތ ތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ކެމެރާ ފަދަ ތަކެތި ބައެއ  އިދާރާތަކަށ މާގުޅުނ ހުރި ކަމައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  

ބޭނުނ ވާ ފޮރެނ ސިކ  އަދި ފަނ ނީ ލަފާ  ތު ނުލިބުމާއި، ތަޙުޤީޤަށ  ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ ފުރުޞަ  ނެގުމާއި ނ  ފޮޓޯ ބޭނުނ ކޮށ ގެ
ނިޒާމެއ  ބަޖެޓު ނުލިބުމުގެ  ހޯދޭ މާއ ދީ ހެކި ރައ ކާކޮށ  ބަލަހައ ޓާނެތަޙުޤީޤަށ  ތަކާ ކުރިމަތިވުމާއި، ހޯދުމުގައި ދަތި 

 ނ  ހިމެނެއެވެ. ރީނާ ހޯދުމުގައި ދަތިވު ޤަ  އ  ސާބިތުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހެއ ކާއިމައ ސަލަތައިނެތުމާ އަދި ސަބަބުނ  ޤާއިމުވެފަ

މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ސަރުކާރުގެ ބައެއ  އިދާރާތަކުނ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ  ދާ އެހެނިހެނ  ކުރަމުނ   ކޮމިޝަނުނ 
ޖަވާބު ލިބުނ   ކޮމެނ ޓުކުރުމަށ  ފޮނުވާ ޤާވާޢިދުތަކަށ   ،ސިޓީއާއިދަތިވުމާއި، ބައެއ  މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ފޮނުވާ 

އެދިފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާނުކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކުރުމަށ  ގިނަ ދުވަސ ތަކެއ  ، މާއިލަސ ވު
 މީގެއިތުރުނ ،ހޭދަވުމާއި، ފުރިހަމަ ނޫނ  މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކުރާކަނ ފަދަ ކަނ ކަނ  ދިމާވަމުނ ދާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ތުމަށ ޓަކައި ހުށަހެޅުނ ތައ  ތަނ ފީޛުކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  އެކިއެކި މުއައ ސަސާތަކަށ  ހުށަހަޅާ 
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މުއައ ސަސާތަކުނ  އެކަށީގެނ ވާ އެއ ބާރުލުނ   ބައެއ ލަތުގެކަމާބެހޭ ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ދަޢު ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ މަ 
 ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ  އަވަސ  މިނެއ ގައި ކުރުމަށ  އެޅޭ ހުރަހެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމީވެސ  ލިބިފައިނުވާ 

 ލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކާއި،ދަޢު ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ   މަސައ ކަތ ތަކާ ކޮމިޝަނުނ ކުރަމުނ ދާ، އިތުރުނ މީގެ
ރާތަކުނ  އެކަށީގެނ  އެއ ބާރުލުނ  ނުލިބުމަކީ ކޮމިޝަނަށ  އެދުމުނ ، ބައެއ  އިދާ ބައ ދަލުކުރުމަށ   އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅުނ ހުރި 

 ބަޖެޓު ދާކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  އެކަށީގެނ ވާ އަކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  ދިމާވާ ދައ ޗެކެވެ. ހަމަމިއާއެކު، 
ލިބޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ  ނިސ ބަތުނ  ބޮޑު ޚަރަދެއ  ކޮމިޝަނ  ހިނ ގާ ޢިމާރާތުގެ ކުލި ދެއ ކުމަށ  ހޭދަކުރަނ   ،ނުލިބުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުނ  ކޮމިޝަނަށ  ލާޒިމ ކުރާ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އެނ މެ ފުރިހަމައަށ  އަދާކުރުމަށ  ދިމާވާ  ޖެހިފައިވުމަކީ 
   ރަމެވެ.ފާހަގަކު ބޮޑު ގޮނ ޖެހުމެއ ކަނ 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ   2018 .7
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 މާލީ ބަޔާނ ތަކާއިގުޅޭ ނޯޓުތައ  )ރުފިޔާއިނ (

 ގެ ނިޔަލަށ   2018ޑިސެނ ބަރު  31

 ތަޢާރަފ   -1
ގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  10 ޑިސެނ ބަރު 2003ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  އުފެދުނީ 

ޤާނޫނު ޤަރާރަކުނ ނެވެ. އަދި އެއަށ ފަހު ކޮމިޝަނަށ  ޤާނޫނީ ޙައިޘިއ ޔަތު ލިބި ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ މުއައ ސަސާއަކަށ ވީ 
ތަޞ ދީޤު ކުރެއ ވުމާ  ވަނަ ދުވަހު  7 އޮގަސ ޓު 2006، )ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 2006/6ނަނ ބަރު 

ވަނަ މާއ ދާގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށ   189ޅިގެނ ނެވެ. ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގު
ވުމާގުޅިގެނ ، ހިއުމަނ   ބުރަނުވާ މުސ ތަޤިއ ލު ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނެއ  އޮނ ނަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި

)ހިއުމަނ   2006/6ޤާނޫނު ނަނ ބަރު ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނގަމުނ ދަނީ، ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ނެވެ. ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ އަކީ އަމިއ ލަ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

އ ޔަތު ލިބިފައިވާ ޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިގައި މުނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއ ލަ ނަމު 
ބޭނުނ ވާ ފައިސާ ލިބެނީ ކޮމިޝަނ  ހިނ ގުމަށ   ސިއ ކައެއ  އޮނ ނަ މިނިވަނ  ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞެކެވެ. މި އަދި ވަކި

މާލީ ޒިނ މާތަކާ ބެހޭ ހިސާބު، ، އާމ ދަނީ ޚަރަދާއި މިލ ކިއ ޔާތާއި ކޮމިޝަނުގެލަތުގެ ބަޖެޓުނ ނެވެ. މިބަޔާނަކީ ދަޢު 
ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ލިޔެ ބަލަހައ ޓާ އޮޑިޓ  ކުރުމަށ ފަހު ޢިޤަވާ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ ގެ މަޝ ވަރާއާއެކު، ކޮމިޝަނުނ  ހަދާ

 ކުލަވާލާފައިވާ މާލީ ބަޔާނެކެވެ.އެ

 ހިސާބު ބަލަހައ ޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  -2
ބޭނުނ ކޮށ ފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއ ޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައ  ތިރީގައި މި މާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި 

އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއ ގެ ހިސާބުތައ  ބެލެހެއ ޓުމުގައިވެސ  މި ސިޔާސަތުތައ  އެއ ގޮތަށ  ބޭނުނ   ބަޔާނ ކޮށ ފައި
 ވާނެއެވެ. ބަޔާނ ކޮށ ފައިއެކަނ  ، ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެނޫނ  ތަފާތު ގޮތަކަށ  ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާނަމަ

 
 މާލީ ބަޔާނ ތައ   1.2

މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، "އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ޕަބ ލިކ  ސެކ ޓަރ އެކައުނ ޓިނ ގ  ކޮމިޝަނުގެ
ސ ޓޭނ ޑަޑ : ފައިނޭނ ޝަލ  ރިޕޯޓިނ ގ އަނ ޑަރ ދަ ކޭޝ  ބޭސިސ  އޮފ  އެކައުނ ޓިނ ގ" ގެ ދަށުނ  ތައ ޔާރު 

 ކުރެވޭ؛

 ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ ؛ފައިސާ  .1
 ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުނ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ ؛ އަދި  .2
 އެބަޔާނ ތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކެވެ. .3

ލަތުގެ މާލިއ ޔަތު ގާނޫނުގެ ދަށުނ  ތައ ޔާރު ކުރެވޭ ދަޢު  މަތީގައި ދެނ ނެވުނު މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ އިތުރުނ ،
ލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުބަޔާނ " އާއި " މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ "  "މިލ ކިއ ޔާތުގެ 

މިބަޔާނ ތަކަކީ އިޕ ސަސ  ކޭޝ  ބޭސިސ އާ އެއ ގޮތަށ  ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
 މަޢުލޫމާތެއ  ނޫނެވެ.
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތ   2.2
މާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާނީ "އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕަބ ލިކ  ސެކ ޓަރ އެކައުނ ޓިނ ގ ސ ޓޭނ ޑަޑ  
)އިޕ ސަސ (: ފައިނޭނ ޝަލ  ރިޕޯޓިނ ގ އަނ ޑަރ ދަ ކޭޝ  ބޭސިސ  އޮފ  އެކައުނ ޓިނ ގ" މި ސ ޓޭނ ޑަޑ  

ތައ  ޚަރަދު ވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، އަސާސެއ ކަމަށ  ބަލައިގެނ ނެވެ. އެގޮތުނ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެ
ލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައ  ބެލެހެއ ޓުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ދެއ ކިފައިވާނީ، ދަޢު

 ކުރާ ތާރީޚުގައެވެ. ރަދަކަށ  ޗެކު ލިޔެ ރެކޯޑުޚައަރ، )ސެޕ (ގެ ކޭޝ ބުކ ގައި އެ ޓ ރެޜަރީނ  ގެނ ގުޅޭ ސޮފ ޓ ވެ
އ  ކުރުމަށ ޓަކައި ބޭނ ކ  ޓ ރާނ ސ ފަރ ހެދުމަށ  ހުއ ދަދިނ  ތާރީޚުގައެވެ. މިބަޔާނުގައި ރަދެޚަނުވަތަ އެ

ޑިސެނ ބަރާ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތ ތައ   31އާއި  ޖަނަވަރީ  1ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ 
 އެކަނ ޏެވެ. 

ފައިވާނީ، ިމ އި، ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ބަޔާނުގައެބަޖެޓުނ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ  އިފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާ
މާލީ އަހަރަށ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކޮމިޝަނަށ  ފާސ ކޮށ ދެއ ވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ ، މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ 

 ފުރަތަމަ ޖެހިގެނ  އަނ ނަ މާލީ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބައ ދުނޫނ  ، މުއ ދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުނ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއ ކޭ މި މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ. މިގޮތަށ  މި ދެ ބަޔާނ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި  30

ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ އަސާސ ތައ  ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުނ ، އެ ދެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތައ  )ރީކޮނ ސައިލ ކޮށ ( މާީލ 
 ގައި ބަޔާނ  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  18ބަޔާނ ތަކުގެ ނޯޓު 

"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ " ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައ ޔިތުނ ގެ 
މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ  މި ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތަކަށ  ހޭދަކުރެވިފައިވާ  ،ވަނަ އަހަރަށ  ފާސ ކުރި 2018މަޖިލީހުނ  

ފައިސާއެވެ. ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓުނ  ނެގޭ ފައިސާއާއި އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތ ތަކުނ  ލިބޭ ފައިސާ ފިޔަވައި ިމ 
ފައިސާ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ލަތުގެ އާމ ދަނީއެއ ކަމުނ  މި ދަޢު ކޮމިޝަނަށ  ލިބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަނ ނަ ފައިސާއަކީ 

ލަތުގެ ށ  ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ "ދަޢުޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓަށ  ޖަމާކޮށ ފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަ ފިނޭނ ސ ގެ 
 އާމުދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތ  ފައިސާގެ ބަޔާނ " ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ށ ފައިވަނީ "ހިސ ޓޮރިކަލ  ކޮސ ޓ  ކޮނ ވެނ ޝަނ " އާއި މާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައ  ބަޔާނ ކޮ
، އަދި އެހެނ  އެއ ގޮތައ ، އެމުޢާމަލާތެއ  ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާނ ކުރާ އުޞޫލުނ ނެވެ. މިގޮތުނ  ހަރުމުދަލާއި

ގެ ނިވެސ  މާލީބަޔާނ ތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގައި، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ އެ އެއ ޗެއ  ހޯދި އިރުއަރަނ ޏާއި ދަރަ
އަގުގައެވެ. މި ކޮމިޝަނަށ  ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕ ރިސިއޭޝަނ ގެ ގޮތުގައި އެއ ވެސ  މިނ ވަރެއ  އުނިކޮށ ފައެއ  

 ނުވާނެއެވެ.
 

 ބޭރުގެ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުނ  ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   3.2
ބޭރުގެ ޖަމ ޢިއ ޔާ ޖަމާޢަތ ތަކުނ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބިފައިވާ ނަގުދު ފައިސާއާިއ 
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި، ]ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ [ ގައި ]ލިބޭ 

ގެ ލާބައާއި މަނ ފާއަށ ޓަކައި ދޭ ފަރާތ ތަކުނ  ކޮމިޝަނު . އަދި އެހީ އެހީ/ޚަރަދު[ މިނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ
 ވެސ  މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ ނޯޓ ތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ފައިސާ އެހެނ  ފަރާތަކަށ  ފައިސާއެއ  ދައ ކާފައިވާނަމަ އެ

 
 ފައިސާއިނ  ހިނ ގޭ މުޢާމަލާތު  ބޭރު  2.4

ތަކެތި އަގުކޮށ  ބަޔާނ  ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިނ ނެވެ. އެއީ ދިވެހި މާލީ ބަޔާނ ތަކުގައި ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ 
ބޭރު ފައިސާގެ ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. ރުފިޔާއަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މާލީ މުޢާމަލާތުތައ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ  

ށ ޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތުތައ  ހިސާބުކޮށ ފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއ  ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ އިތުރު ، އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރޭޓ ގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަނ ޏާއި ދަރަނ ޏެއ ވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައ 
މަޢުލޫމާތުގެގޮތުގައި، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރޭޓ ގައެވެ. މިނޫނ ގޮތަކަށ  

  އެއ ބަސ ވެފައިވާ އެއ ބަސ ވުނ  ތަކުގައެވެ.އަގުކޮށ ފައިވާނީ ކުރިޔަށ 
 

 ދިނުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދުނު ތަކެތި  ކޮމިޝަނަށ  ގަނެފައި ބަހައ ޓައިގެނ  ބޭނުނ ކުރުމަށ  ހޯދުނު ތަކެއ ޗާއި ޚިދުމަތ   2.5
ނ  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވަނީ ގަތ  އަގުގައެވެ. އޮފީހަށ  ގަނެފައި ބަހައ ޓައިގެ

ބޭނުނ ކުރުމަށ  ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒ  ނުކޮށ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
އެތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމުނ  ނޫނ ކަމުނ ، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުނ ނުކޮށ  ހުރި ، ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުނ  ކަމަށާއި

 ނެއެވެ.ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއ  ނުވާ
 

 ކޮމ ޕެރެޓިވ ސ   2.6
 ފައިވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ ވަނަ އަހަރުގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރަށ   2018މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 
 ބަޖެޓ ގެ މަޢުލޫމާތު  2.7

މާލީ ، ވަނަ އަހަރު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރެއ ވި ބަޖެޓާއި 2018މި މާލީ ބަޔާނ ތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 
އަހަރުތެރޭގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީނ  ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށ  އުނިކުރި އަދި އިތުރުކުރި 

އ  ކޯޑަށ  ގެނެވޭ ގެ އެއ  ކޯޑުނ  އަނެދަށ  ބަދަލު ނާނ ނަ ގޮތަށ  ބަޖެޓުބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމ ލަ ޢަދަ ، ފައިސާއާއި
 ބަދަލުތަކެވެ. ބަޖެޓުނ  ބާކީ ދެއ ކި ނަމަވެސ  އެ ސަބަބެއ  ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއ  މެދުވެރިވެގެނ  ބަޖެޓުނ  ފައިސާ 

ިމ ، ލަތުގައި، މި ބަދަލުތަކުގެ ތަފުޞީލުތައ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބިފައިވާނަމަޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތ  ޙާ 
ތަކުގައި ދެއ ކިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ތަފުޞީލު ކޮމިޝަނަށ  ބަދަލުތައ ވެސ  ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބު

ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެ ބަދަލުތައ  ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބުތަކުގައި ދެއ ކިފައިނުވާނެއެވެ. ފައިނަލ  ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި 
 މަށ  ދައ ކާ މިނ ވަރެވެ.ހުރިކަ ދައ ކާފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިދެނ ނެވުނު ބަދަލުތަކަށ ފަހު ބަޖެޓުގައި ފައިސާ
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 ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  

  ފިހުރިސ ތު 

 ރިޕޯރޓު ނިނ މުނ   .8

ގެ ވާގިފުޅާއެކު ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވުނު އަހަރެއ ގެ ގޮތުގައި هللاވަނަ އަހަރަކީ ކީރިތިވަނ ތަ މާތ  2018
 ސުބ ޙާނާހޫ ވަތަޢާލާއަށ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. هللا މާތ   ،ލެއ ވިކަމަށ ޓަކައި

)ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އިނ  ލާޒިމ ކޮށ ފައިވާ މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އެނ މެ  2006/6ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
  ފައިވާނެއެވެ.މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވިމި އަހަރުވެސ  ގިނަގުނަ  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި އާދާކުރުމުގެ މަޤ ޞަދުގައި

ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު މަސައ ކަތ ތަކެއ   2018ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާކުރުމަށ  ކޮމިޝަނު ހިއުމަނ  ރައީޓ ސ  
ކުރެވުނު އަހަރެއ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދިހަމަމިއާއެކު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތުގައި ބޮޑެިތ 

ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ  5 ފެބުރުވަރީ  2018ގޮނ ޖެހުނ ތަކެއ  ކުރިމަތިވެފައިވާ އަހަރެކެވެ. މިގޮތުނ  
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާ  2018 ،އިޢުލާނުކުރެއ ވި ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލާތާ ގުޅިގެނ  ކުރިމަތިވި ކަނ ކަމާއި

ނަމަވެސ  ވޭތިވެދިޔަ ގުޅިގެނ  ރާއ ޖޭގެ މަސ ރަހަށ  ކުރިމަތިވި ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުނ  ދިމާވި މައ ސަލަތައ  ހިމެނެއެވެ. 
 އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުނ  ކާމިޔާބު މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ފައިވާ އަހަރެއ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެމ ބަރުނ ނާއި ހީވާގި މުވައ ޒަފުނ ގެ 
އިޚ ލާޞ ތެރިކާމާއެކު ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. އަދި އިނ ސާނީ  މި ފަރާތ ތަކާއިއެކު،  ފާހަގަކޮށ  އަގުހުރި މަސައ ކަތުނ ކަނ  
ދެމެހެއ ޓުމަށ  މި ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ގެނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި  ،ޙައ ޤުތައ  ކުރިއަރުވައި

 ފަރާތ ތަކަށ  ޙާއ ޞަ ޝުކުރެއ  އަރިސ ކުރަމެވެ.  އެ ،އެއ ބާރުލެއ ވުނ  ދެއ ވި ހުރިހާ ފަރާތ ތަކުގެ އަގު ވަޒަނ ކޮށ 

 ،ވަނަ އަހަރަކީވެސ  މި ކޮމިޝަނުނ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ  2019ގެ ވާގިފުޅާއެކު ފެށިގެނ  މިދާ هللا މާތ  
ކަމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއ  ބަރަކާތ ލައ ވައި، މި އަހަރަކީ ކުރިއެރުވުމަށ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތުގައި ،ދަމަހައ ޓައި

 !އާމީނ  ޙަޟ ރަތުގައި ދުޢާ ދަނ ނަވަމެވެ.  ގެ هللا މާތ  މިނ ވަރުކުރެއ ވުނ  އެދި 
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