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  ފެށުން .1
އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރައްވައި، ބުއްދި އާއި ވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދެއްވައި، 

 اهللاކަރާމާތްތެރި ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނެހާ މަތިވިެރ ސިފަތައް އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ލެއްވެވި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް 
އަދި އިންސާނުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ހިފަހައްޓާނޭ ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާ . މްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެލާއަށް ޙަޢާސުބްޙާނަހޫ ވަތަ
ލު ޤާއިމްކުރައްވައި ޞޫވިސްނުންތަކުގެ މީހުންނާއިގެން އެއްމަޖްލިސްކުރައްވައި، މަޝްވަރާގެ މަތިވެރި އު ދައްކަވައި، ތަފާތު

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި هللا ތް ރަސޫލު މުޙައްމަދު ޞައްލަޢަދުލު އިންޞާފު ގެ ރިވެތިމިސާލުތައް ދެއްކެވި މާ
   .ޙާބުންް ޝާމިލް ކުރަމެވެޞްއަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަ. ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ

 2009މިރިޕޯޓަކީ . ވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެގެ ހަ)އެމް.ސީ.އާރު.އެޗް(މިއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކިޮމޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
މިރިޕޯޓުގައި އިންސާނީޙައްޤުތުަކގެ . އެމް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ސީ.އާރު.ވަނައަހަރު އެޗް

އެމް އިން .ސީ.ރުއާ.ވަނައަހަރު އެޗް 2009އަދި . ޙާލަތު ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ
އެކިއެކި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ، ބޭއްވި ސެމިނާރ ތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކަށާއި

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި، ކުރެވުނު މުހިންމު ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް 
އެމް އިން ޒިޔާރަތްކުރިި ތަންތަނާއި، މި ފަދަ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު .ސީ.އާރު.އަދި އެޗް. އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ

މީގެއިތުރުން . ކަންކަމާގުޅިގެން އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ
، ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއި ،އަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިއެމް .ސީ.އާރު.އެޗް

އެމް .ސީ.އާރު.އަދި އެޗް. ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ވެސް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެޞަމީގެތެރެއިން ޚާއް
ބަޖެޓުން ކުރެވުނު  ،ހިންގުނު  ޙަރަކާތްތަކާއި، ކުރުެވނު ޚަރަދުތަކާއި އަށް ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ އެހީ އާއި އޭގެ ދަށުން
 . ޚަރަދުތައްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

ތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަޢދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީ
ޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިންސާނީ ޙާއްޤުތަކާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރާއް

އެފަދަޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން ، އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތްައ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި
މުގައި ކޮމިޝަނުން މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މި ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރު. މަސައްކަތްކުރުމެވެ

ލަޙަތު ޞްރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާ އަށް އިސްކަންދީގެން މަ، މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ، ލަތައް ބަލައިއެމް އަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ.ސީ.އާރު.ެއންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަށް، އެޗް

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ދިރާސާތައް ކޮށް، ރޭވިފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކޮމިޝަނުން ، ޙައްލުކުރެވި
އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއި، އިންތިޒާމުކޮށްގެންނާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މަދަނީ 
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އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް 
  .ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ

މިގޮތުން . ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ޢާންމުކަމެކެވެ ގޮންޖެހުންތަކަކާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ގަިނ 
އެމް އިން އެކި ޒިޔާރަތްތައް ނުވަތަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްފަހު ހޯދާހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް .ސީ.އާރު.އަހަރު އެޗްވަނަ 2009

ޔާސީޕާޓީ ތަކުން ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުމުގެ ނިންމާ ނިންމުންތަކާއިމެދު އަދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ސަރުކާރާއި، އަދި ސި
ނަމަވެސް މިފަދަ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ . ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު ހުރަސްތަަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ

 މަސައްކަތް ގޮތަކަށް ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް އެއްވިސްނުމަކަށް އާދެވޭތޯ ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނޭފަދަ
ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިފަދަ ހިތްހަމަނުޖެހުން ތަކަށް އެކަށީގެންވާ  އަހަރުވަނަ 2009އަދި . ރެވިފައިވެއެވެކު

އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ސިޔާސީފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް . ޙައްލުތައް ހޯދައި ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެވުނު އަހަރަކަށެވެ
މިކަމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ހުރިނަމަވެސް، . އަހަރެއްވެސް މެއެވެ އެމް އަށް އަމާޒުވަމުންދިޔަ.ސީ.އާރު.އެޗް
އެމް އިން .ސީ.އާރު.އެޗް. ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެބިނާކުރަނިވި އެމް އިން މިކަންވެސް ބަލައިގަންނަނީ .ސީ.އާރު.އެޗް

ގެ ބަޙުޘަކީ އަބަދުވެސް ކުރެވެމުންދާންޖެހޭނޭ ބަޙުޘެއްކަމުގައި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުޙަބާކިޔާއިރު، ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމު
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތަކަށް ޙައްޤުތައް  އެހެން ނޫންނަމަ ޙައްޤުތަކުގެ މާނަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅި، މުޖުތަމަޢު. ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ

ނިޔޭގައި، އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުން މިހެންވެ، ބަދަލުވަމުންދާ ދު. ބައްޓަން ވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ
އެމް އިން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާކިޔާ، .ސީ.އާރު.ޙައްޤުތަކާމެދު ދެކޭގޮތްތައް ހާމަކޮށް ޝުޢޫރު ފައުޅުކޮށް ބަޙުޘްކުރުމަކީ އެޗް

  . ހިތްވަރުދޭނޭ ކަމެކެވެ

. ނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެކެވެއިންސާނީޙައްޤުތަކަކީ ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިންސާ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރެވޭނީ އަމިއްލަނަފްސުގެ އިތުބާރު ގަދަކުރުމާއެކު އެހެންމީހުންނަށް 

ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކު، . ށްގެންނެވެކަންކަމަށް ރިވެތި ގޮތުގައި ތަޙައްމަލްކޮ އިޙްތިރާމްކޮށްގެން ޖަމާޢަތުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ
ތިމާގެ ޙައްޤުތަކެއް ވާފަދައިން އެހެން މީހުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ ވެސް ޙައްޤުތަކެއް ވާކަން ޤަބޫލުކޮށް އެކަކަށްވެސް 

ކޮންމެ މިގޮތުން ޙައްޤުތަކާއެއްވަރަށް ޒިންމާތަކެއްވެސް . ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަ ނުލިބޭނޭގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެންނެެވ
މިކަންކަން އެކި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންންަށ އަންގައިދީ . ފަރުދެއްގެ ކިބައިގާވާކަން ހަނދާން ބަހައްޓައިގެންނެވެ

  .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ނގަޅު ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ ވެއްޓަކީ ހަމަހަމަ ކަމާއި އަދިހަމަ އެހެންމެ، ކޮންމެ މުޖްތަމަޢަކަށްވެސް ރަ
އިންސާފުވެރިކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާ، ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަަކަށް ދިރިއުޅޭ، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ރައްޔިތަކު 

އި ހަމަނުޖެހުމާއި އްކާތެރި ނުކުރެވޭނަމަ މުޖުތަމަޢުގައަދި އެފަދަ މުޖުތަމަޢެއްގައި އިންސާނީޙައްޤުތައް ރަ. ދިރިއުޅޭ ވެއްޓެކެވެ
އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުބޮޑުވެ، ފަޤީރުކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި، . ދެވިގެން ދާނެއެވެ އަށް ޖާގަފިތުނަ ފަސާދަ

ޖަމާޢަތުުގެ ޙައްޤުތައްވެސް ގެއްލޭނެ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ފަރުދީ އަދި . ވަރަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ ކުށްކުރުން ހީނުކުރާހާ
އިން ސަރވޭއެއްކޮށް، . އެމް.ސީ.އާރު.ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެޗް ކަންކަމަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވާ

ލުތަކާއި ކަންބޮޑުވާ އެ ރިޕޯރޓް ޢާންމުކޮށް، ކުށްމަދުކުރުމަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ފެންނަ ޙައް
  . ގެނެސްފައި ވާނެއެވެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް
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އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާ 
ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް

އަދި މިގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ . މިކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ
  .އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭ ކަމުގައި މި ކޮމަިޝނުން އުންމީދު ކުރަމެވެ

ސުލްޙަވެރި ހިތްހެޔޮ  ،އަމާން، ހިތްފަސޭހަ، ނާތެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓައިދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަމާ
މިފަދަ ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ . ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނީ އެންމެންގެ ވެސް އެއްބަރުލުމާއެކުގައެވެ

ތައް ކުރިއަރައިގޮސް، މި ފަސްގަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަކީ އެންމެ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން އިތުރަށް އިންސާނީ ޙައްޤު
ފުރިހަމަގޮތުގައި އެކަކު އަނެކާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރާބަޔަކަށްވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި، ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި 

އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވާންވީ، އެކަކު އަނެކަކަށް   .ސިފަތައް ޤާއިމްވާނެ ދުވަހަކަށް ވަރަށް ފޮނި އިންތިޒާރުތަކެއް ކުރެވެއެވެ
އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު، ޒާތީ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުހެލިވެ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއި، ހަމަޖެހުމާއި، އުފާވެރިކަން، މި 

ރާތެއް އިސްތިސްނާނުވެ ހަމަހަމަކަން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަ. ޤައުމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެެ
މިޤައުމުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކޮށް ކުށްކުރުމާއި މަސްތުވަތަކެތީގެ . ޤާއިމްކުރެވުމެވެ

އި ވަރުގަދަ ނުރައްކާތެރި ޙަރަކާތްތަކްަށ ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ފިތުނަ ފަސާދަ އާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް، އެންމެން އެކުގަ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި މަތިވެރި هللا މާތް . އަޒުމަކާއެކު މަސައްކަތް ކަރަން ފެށުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަމެވެ

    !އާމީން.  މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވާށިއެވެ

  

  އަޙްމަދު ސަލީމް
  ރައީސް                     
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  ޙާލަތު ތަކުގެޤުޙައް އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަައި .2
  

ރާއްޖޭގައި . ނިމިގެން ދިޔަަ އަހަރަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް ވަރަށް ތާރީޚީ އަހަރެކެވެ
ގިނަ  ފެނި، މަސައްކަތްތަކަކުގެ ނަތީޖާޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ކުޅަ ގިނަގުނަ 

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވުނު . އަހަރެކެވެ ބޭއްވުނުއިންތިޚާބެއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ވާދަކުރާ 
ޔައީ ވަރަށް މިދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމުގެސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދި

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ެއންމެ ނިކަމެތި  އްޙައްޤުތަ އިންސާނީ. ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ
މަތީގައި ދިރިއުޅުމުގެ  އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއްނެތި އަމަންއަމާންކަން. މުގައެވެމީހާއަށްވެސް ލިބޭނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހު

އަދި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވި އެންމެނަށް ޢަދުލުއިންސާފު . ހުމުގައެވެއުލެއް ފެނިގެން ދާނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެޙަމާ ރައްކާތެރި
  .ލިބޭނެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުންވެސްމެއެވެ

  
ނޫނުއަސާސީއަކީ އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާ. ރާއްޖޭގައި ވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްވެފައެވެމިއަދު 

މަތިން އެކަުލވާލެވިފައިވާ ވަރަށްފުރިހަމަ  އިސްލާމީ ތަރަޙައެއްގެ މަތީގައި ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ބާބެއް " ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ"ގައި ވަރަށްފުރިހަމައަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ޤާނޫނުއަސާސީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އެކެވެ

  . އިންސާނީޙައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންންަށ  ލިބިދެވޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ ހިމެނިފައިވާތީ
  
އޭގެތެރޭގައި ޙައްޤުތައް . ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ވަރަށްގިނަ ބައިތައް ހިމެނިފައި ވެއެވެދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާއި، ހަމަހަމަކަމާއި، އަޅުވެތިނުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ނުކުރުވުމާއި، ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ތަފާތުނުކުރު
ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި،، މިނިވަންކަމާއިޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއިއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިން ތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤާއި،އުނަމާއި އަބުރު ރައްކަ
އްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމާއި، ޤާނޫނާއި އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޚާއެހީ

ބަދަލު ލިބިދިނުމާއި، އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރު ނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުމާއި، ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުމާއި، ޚިލާފަށް ހައްޔަރު
މުގެ ޙައްޤު ފަދަ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް މާއި، ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙައްޤާއި، ޕެންޝަން ލިބުއަދަބު ނުދިނު
  . ހިމެނެއެވެ

  
މެ ފުރިމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ވާހަކަ ކިތަންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކިތަން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިންސާނީ

 ޛުމިޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދި އެޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީ
މާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ އިދާރާތަކުން އިޚްލާޞްތެރިކަ ޛީއަދި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ތަންފީ. ކުރެވިގެންނެވެ

  .  އަދި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންވެސް ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ އިޙްތިރާމްކޮށްގެންނެވެ. ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްގެންނެވެ
  

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުން 
އަދި ޖިނާއީ . ސަބަބުން އެފަދަ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ލަސްވުމުގެ
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ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ހިންގައި، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ލިބިދިނުމަށް 
ޤަނޫނުތައްވެސް ނުހެދި ލަސްވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ބޭނުންވާ މުހިންމު 

ކުރުމުގެ ރޫޙު ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި  އަދިހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޙްތިރާމް. ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ . ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ނެތުެމން

ގުޅުންތައް އެންމެ  މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރުކުޑަވެ އިޖްތިމާޢީ ސަބަބުން ދޭދޭފަރާތްތަކުގެ ސަޤާފަތް ބަލިކަށިވެފައިވުމުގެ
  .ކުރެވެއެވެފުރިހަމަގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަ

  
ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަ ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ގިނަ  އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ
އަދި ވަކިން . ކަމެތިވެ އެތައްބަޔަކު ދިރިއުޅުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެޢާއިލާތަކެއް ނި

މާއި، ފުރިހަމަ މުސާރަ ލިބެންވާ ފުރިހަމަ މުސާރަ ނުލިބު ސާވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ސިވިލް
ތުމާއި، ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުމާއި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ޔަޤީންކަން ނެ

 ގޮތެއްގައި ނުލިބުމުގެ އުލުން ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާޙަގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމާއި، މަސައްކަތުގެ މާ
ކަމާއި، އަދި ޢާއިލީ ގިނަ ދަތިތަކެއް  ޑަށް އަސަރުކުރަމުންދާސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ނަފްސާނީގޮތުން ވަރަށްބޮ

  . ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކުރިމަތިވެފައިވާ
  

މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމީ ރިވެތި . ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ
. އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ވަރަށް އެކުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެކެވެ މަތިން އެކަކު އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

އެކަކު އަނެކަކަށް . އައިސް ދިވެހި މުޖްތަމަޢުން ފެންނަމުން މިދަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެކެވެ ނަމަވެސް މިހާރަކަށް
އަބުރު ނަގާލުމުގައި އެއްބަޔަކު އަވަދިނެތި ކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢިއްޒަތާއި  މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ

ދާއިރު އަނެއްބަޔަކު މިފެންނަނީ ގުރޫޕްތަކާއި ގޭންގުތައް ހަދައިގެން ފަރުދުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން
ތިގެދޮރަށް ބޮޑެތި އަރައިގަނެ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގާ އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށާއި، މުދަލަށާއި ގޯ

މިއީ ހަމަ ކުރުން އެއްވެސް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި، ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް މިކަންްކަން މިކުރަނީ . ތަނެވެ ގެއްލުންތައް ދެމުންގެންދާ
  .އެންމެރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ

  
އްލެއް އައުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ޙަމުޖްތަމަޢުގައި ފެތުރެމުންދާ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމަށް ކުޑަވެސް 

 ރަށުތެރެއާއި، މަގުތަކާއި، ގޯތިގެދޮރަކީވެސް ރައްކާތެރި އަމާން ތަންތަން. ނީ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދާތަނެވެނަމިފެން
މިފަދަ ބިރުވެރި . މީހުން ބިރުގަނެއެވެ ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލުވެސް އެކަނި ނިކުމެއުޅެން. ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ

ޙާލަތަކަށް މުޖްތަމަޢު ދިއުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު 
މީހުންނަކީ  ތިބޭ މިގޮތަށް ދޫވެފައި. ނުލިބި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުށްވެރިން މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫވެފައި ތިބުމެވެ

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކުށްތައް އެމީހުންގެމައްޗަށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ޙުކުމްކޮފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން ޤާނޫނާއިޤަވާޢިދާ 
 މިމީހުންގެ. ގައި ޖަލުން ފިލައިގެން އުޅޭމީހުންނެވެސިފަސިފައިޚިލާފަށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، އެކި 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ވައްކަމާއި، ފޭޭރުމާއި މާރާމާރީ ފަދަ ނުރައްކާތެރި  ތެރޭގައި
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ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  ޢުމުރަށް ކުށުގައި އަދި މީހުން މެރުމުގެ. އެތައްކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ
ޢިއްފަތްތެރިކަން ޢަމަލު ހިންގާ  ސީ ގޯނާކޮށް އެކުދިންނާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީމީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިން

ތެރެއަށް  ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ނުލިބި މުޖްތަމަޢުގެ. ފަރާތްތައްވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެފޭރިގެންފައިވާ 
އިތުރުން ކުށްނުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުށްކުރުމަށް  ކަން އުފެދުމުގެދޫވެފައި ތިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރި

  . ލިބި ކުށްކުރާ މީހުންނަށްވެސް އިތުރުކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެކަމެކެވެ ވަރުތްހި
  

ކުރާމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ޤާނޫނީ މިކުޑަކުޑަ މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު ކުށް
މުޖަތަމަޢުން އެކަހެރިކުރަން  އްއަދަބު އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަ އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު

އަނބުރާ  އަދި ކުށްވެރިން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށްގެން ގެންގުޅޭއިރު އެމީހުން އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަލުން. ޖެހެއެވެ
އަދި މުޖްތަމަޢުގައި ހިނގާ . ރާމްތަކެއް ހިންގަން ޖެހެއެވެށްޓަކައި ފަރުވާގެ ރަނގަޅު ޕްރޮގްމުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަ

އުލެއް ޙައިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރައްކާތެރި މާ
  . ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުންވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރާއި،

  
މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި . ދިމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްތަކެވެ ރާއްޖޭގެދިވެހިން ހޭދަކުރަމުން މިދީަނ 

ފަވެގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ިސގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް  ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ނުރަނގަޅު އެއްޗެއްގެ
މިހާރަކަށް  .ފޫހިވުމުގެ ބިރުއެބައޮތެވެ ޑިމޮކްރަސީއާމެދު ރައްޔިތުން ހުންނަގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ޓީތަކުގެޕާ ސިޔާސީ ތަކާއިއިދާރާ

 އިން އަސާސީ ޤާނޫނު އަދި. އެބަފެނެއެވެ މުންދާތަންހިނގަކަންކަން ފަތަކާ ފުށުއަރާގޮތަށް ބައެއް ސިރަސީގެ އައިސް ޑިމޮކް
  .އެބަދެއެވެ ހިނގަމުން ކަންކަން ވެސް އަސަރުފޯރާގޮތަށް މިނިވަންކަމަށް ޙައްޤުތަކާއި ކަށަވަރުކޮށްދޭ

  
ކުރަމުންދާއިރު އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ޑިމޮކްރަސީގެ މަތިވެރި އުޞޫލްތައް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ޢީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ޝަރު
 ފައުޅުކުރޭެވ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް މިޙައްޤު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައެވެ. އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އުނިކަންނާންނާނެއެހެންމީހުންގެ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތަށް ވެސް  ޢޫރަކުންޝު ޚިޔާލަކާއި
މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވާއިރު ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި އެކަން ބޭނުންނުކުރެވި 

އަންދާޒާ ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް  ންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ސަބަބުއެއްވެސް ބަލައިލުމެއްނެތި އެހެން
 އުފެދި، ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑެތި ހަލާކުވެ، ފޭރާން އިޖުތިމާޢީ ރާއްޖޭގެ ސަބަބުން ކަމުގެ މި. މުޖްތަމަޢަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ

 ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަ ވަރަށް މިއީ. ދެއެވެ ޢާންމުވަމުން ފަސާދަ ފިތުނަ މުޖުތަމަޢުގައި ފެށި، އަރާރުންތައް ދެބަސްވުންތަކާއި
 ވާތީ ކަމަކަށް ދާނޭ ހަލާކުވެގެން މުސްތަޤްބަލް ޖީލުތަކުގެ އޮތް ކުރިއަށް އިތުރުން، ކަމެއްގެ އަރައިގަނެވޭ ޙައްޤުތަކަކަށް ގިނަ

  . ކަމެކެވެ ވާކުރަންޖެހިފައި ޙައްލު ފިކުރުކޮށް ވިސްނާ އެންމެންވެސް
  

މުސްތަޤިއްލުގޮތެއްގައި  ްއޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެންމެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ދައުލަތުގެ ތިންބާރު ވަކިވެފައި ވުމާއެކު އެބާރުތަަ
ހިނގަމުން ދިއުމާއި، ޤާނޫނަކުން މިނިވަންކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ސަރުކާރާއި އެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ 

ވަން އެހެނީ ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި މިނި. ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އެތަންތަން މުސްތަޤިއްލުގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއުމެވެ
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މައްޗަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ  ގޮތަކަށް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލިދާފަދަ
. ޤާނޫނީ ހެޔޮވެރިކަން ހިންގުމަށާއި، ރައްޔުިތންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދާނެކަމެކެވެ

މުސްތަޤިއްލު ބާރުތަކާއި މިނިވަން އެހެނިހެން ކުރެވެމުންދާގޮތަށް ބަލާއިިރު ދައުލަތުގެ އެހެންނަމަވެސް ކަންތައްތައް 
  .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ ހުރަސްއެޅޭކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރިމަތިވެ، ފިއްތުންތައް ކަށްމުއައްސަސާތަ

  
ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް  ން މުޖްތަމަޢުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، އެއްވެއުޅުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތު

ޙައްޤުތައް ހޯދުމާއި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކޮންމެ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި،
 ،މެ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއިއަދި ހަމަ އެހެން. ވަގުތެއްގައިވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަންކަމެވެ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާމެދު ވަކާލާތުކުރުމަކީ ސިޔާސީދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާފަރާތަކުންވެސް ކެނޑިނޭޅި ކުރަންޖެހޭނެ 
މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެންވެސް ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކާއި ހަމައަށް . ކަންކަމެވެ

ގެނެސްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަނގަޅުކޮށް 
  .ކަމެކެވެ އެހީތެރިވެދޭނެފުރިހަމަކުރުމަށް 

  
ކޮމިޝަނުން  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައްް ބަލައި، އެޙައްޤުތައް 

މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު 
އެންމެހައި  އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ. ރަނގަޅުކުރުމުގައި އެންމެބޮޑު ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރެވެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި، އޮފީސްތަކަކީވެސް ފަރުދުންނާއި މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް 
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތާއި، . އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ވާންޖެހެއެވެ

އްޙީފަރުވާގެ ޚިދުމަތާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، އަދި މިނޫންވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރަނގަޅު ޞި
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ  ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައިހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

  . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
  

ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިދިނުމުގައި ވަރަށްމުހިންމު 
ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށްވީހިނދު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަށް 

އަދި މިނިވަން . ހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެއެމުއައްސަސާތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެ
މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ބަލައިގަތުމަކީވެސް ޑިމޮކްރަސެީގ ރިވެތި 

  . ފަތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެސި
  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަބާބުގައި ބުނާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރައްޔުިތންނަށް  ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ
ރުވާ އެޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ވާތީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަކަށް

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ސަޤާފަތެއް މިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ 
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބެމުން . މިކޮމިޝަނަށް ނުހަނުބޮޑަށް ބޭނުންވެއެވެ

އަގުވައްޓާލާ ރައްޔިތުންގެ  ދިޔަނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނުގެ
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ކުރިމަތީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިތުބާރުގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާކަމީ ރާއްޖޭގެ ދިމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގެ މިނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި 
ރޫއަރާގޮތަށް އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ބު. ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ

ސަރުކާރުން ބައެއްކަހަލަ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމީވެސް ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވޭމަސައްކަތަށް  
  . ހިޔަނިއެޅިގެން ދާނެ ކަމެއްކަންވްެސ ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  
ތައް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރިއެރުވޭނީ ސަރުކާރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އެފަދަ ޙައްޤު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަްއ ، އިދާރާތަކާއި
މާޔަތްކޮށް މިކޮމިޝަނުން އުންމީދުކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙި. ގުޅިގެން އެއްރޫޙެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ

އެއްބާރުލުން ކުރިމަގުގައި  ކުރިއެރުވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި . މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ލިބެމުންދާނެ ކަމުގައެވެ

 އެންމެހައި މި ގުޅިގެން ވެސް މީ މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާބައިނަލްއަޤްވާ
 ފުރިހަމަ އެންމެ މިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ އެންމެންނަށްވެސް ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި އެއްބާރުލުމާއެކު، ފަރާތްތަކުގެ
  .ދިނުމަށެވެ އެއްބާރުލުން މުއައްސަސާތަކަށް އެހެން ދައުލަތުގެ ސަރުކާރިާއ ޤާއިމްކުރުމަށްމާޙައުލެއް  ލިބިދެވޭނެ ގޮތުގައި
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  ކޮމިޝަން މެމްބަރުން 3.1
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފާވާ ފަދައިން ކޮމިޝަންގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި  4ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ގެގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއަހަރުދުވަހު 5އިންފެށިގެން  2006ނޮވެމްބަރ  27މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި، 
  .ންނެވެވަނީ މިދަންނަވާ މެމްބަރުފާ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ

  
 )ކޮމިޝަންގެ ރައީސް(މަދު ސަލީމް އަލްފާޟިލް އަޙް .1

 )ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު  .2

 )މެމްބަރު(މަދު އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛުރާ އަޙް .3

 )މެމްބަރު(ދުލްކަރީމް މަދު ޢަބްއައްޝައިޚް އަޙް .4

 )މެމްބަރު(އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖްދީ  .5
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  ޓްމަންޓްތައްޑިޕާކޮމިޝަންގެ  3.2
 38ގެ ސެކްރެޓަރިއޭޓްގައި .އެމް.ސީ.އާރ.އަށް އެޗް 2009ޑިސެމްބަރ  31ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، 
މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ ގެ  .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަދި . މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ތިއްބެވިއެވެ

ސެކްރެޓަރީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރިއޭޓް ބަހާލެވިފައިވަނީ، މަސައްކަތާއި އިދާރީ
ޓްމަންޓްތަކުގެ ސެކްރެޓަރިއޭޓްގައި ހިމެނޭ ޑިޕާ. ޓްމަންޓެއްގެ މައްޗަށެވެޑިޕާ 6ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 

  . ތަޢާރަފް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  .)ޑީ.އެމް.އީ( އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ) ނ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 20މިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ކޮރައިޓްސް  ހިޔުމަން
ންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެ ގުޅޭގޮތުން، ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލު

. ލިއްޔަތެކެވެއޫސްގެ މަ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމުގެ ރޫޙު އާލަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 
ރިކަން ވެފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެ މިހެންކަމުން އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް މީޑިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކަށް

ޕެއިން، އަދި ލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ، އަތްމަތީފޮތް، މްސެމިނަރ، މީޑިޔާ ކެ/އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވޯކްޝޮޕް
އަމިއްލަ  ،ރުކާރުގެ ފަރާތްތައްޢާންމު ރައްޔިތުން، ސަ، ނިއުސްލެޓަރ އަދިވެސް މިނޫނަސް އެކިއެކިވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

އްޔާތައް، ސްކޫލްތައް އަދި  އެކިއެކި ފަރާތްކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ޖަމްޢި
  . ލޫމާތު މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެޢުމަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަ ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

  .)ޑީ.އެމް.ޕީ.ޕީ( ންޓްޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި  ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީޓްމަންޓްޑިޕާ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ދެނެގަނެ، ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ޙައްޤުތައް  ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައި އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު 

އިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފަތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އޮނިގަނޑުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮ
އޮނިގަނޑުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން 

މީގެ . ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޤަރާރުތަކާއި މުއާހަދާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ
 މްޢިއްޔާތަކާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި މަދަނީ ޖަ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް އިތުރުން

  .ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ
  

 .)ޑީ.ސީ( ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 20 ގެ )2006/6:ނަންބަރު ޤާނޫނު( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން
އްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙަ

އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް 
އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަަތ ކޮމިޝަނަށް 

ބެލުމާއި، މި  އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް، ކުރެވިއްޖެނަމައެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލު
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ބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، މީހަކު 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތަޙްޤީޤުކޮށް އަމިއްލައަށް ނުވަަތ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް 

ލަކީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޞޫބެލުމާއި، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އު
ތަކަށް އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާ

ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް، އިންސީާނ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި އަދި 
  .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަކީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އެލް.ޑީ.)
ގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އިދާރީ ) ކ(އާއި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމްެއ ލިބޭތޯ  ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ،، އުޞޫލެއްގެ
ގެ ދަށުން، އަލަށް ) ޅ(ށާއި، މިފަދަ އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހެޅުމަށާއި، މި މާއްދާގެ ބެލުމަ

ގެ ދަށުން، ) އ(އެކުލަވާލާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމަށާއި، މި މާއާްދގެ 
މައްޗަށް  ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭގުޮތން ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލް

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 24އޮންނަ މަޞްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނުަމ

ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދޭން ޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދިނުމަކީ ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
  . ކަންކަމެވެ

   .)އެމް.ޕީ.އެން( ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

މްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވިފައި މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެ.ޕީ.އެން
ލަތާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޙާމަލެއް ހިނގާތޯ ބެލުމާއި، ތަނުގެ އާންމު ޢައަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ 

ދުން ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމް ޢިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާއެންމެ ފުރިހަމައަށް ގާއިމް ކުރެވިފައި 
ލޫމާތުތަކާއި، ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ޢުއެމް އިންކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެއްކުރާ މަ.ޕީ.އެން. ކުރުމެވެ

ދުތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢިތަކާއި، ޤަވާތެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުބިނާކޮށް އެދައުލަ
މީހުންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށްދެވޭ ޙިމާޔަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދީ 

ތައް މަލުޢައި އެހެނިހެން ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާ އަދި މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ
ހަޅާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބިނާކުރަނިވި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަ ،ހުއްޓުވައި

  .ކަތް ކުރުމެވެއްމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައެ ހުށަހެޅުންތަކާ

އެމް އިން ވަނީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ ތަންތަނުގެ .ޕީ.އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންވަނަ 2009
ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއެކު އަދި މި. ރެފައެވެރިޕޯޓް ނެ 10ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް،  11ތެރެއިން 
ރިޕޯޓްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދު ހުށަހެޅުންތަކެއް  ނަމަވެސް މި އެހެން. ކޮށްފައެވެބައްދަލު

  . މެނުވީ، ތަންފީޒު ކުރެވިފައި ނުވާކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ
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  .)ޑީ.އެފް.އެމް( މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ގެ އެހެން ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ 

އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ . ސަޕޯޓް ޤާއިމުކޮށް ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ
ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ޗުއްޓީއާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އާ  އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް

ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް. ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތަކީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓެވެ
މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ވެސް  ،ޅޭ އެންމެހިައ މަސައްކަތްތަކާއިއިދާރާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ގު
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، . އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަދި . ހިނގަމުން ދަނީ މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ

ރަދުތައް ކޮށް އެކަމުގެ ބިލްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ފައާިސގެ މުޢާމަލާތް
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ފައިސާދެއްކުމާއި ޚަރަދުގެ ބާކީ އާއި ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓަނީ ވެސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

  

  ކަންތައްތައް ބައެއް މުހިއްމު ފާހަގަކުރެވޭ ވަނައަހަރު 2009 .4

  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ޙަސަންމަނިކާއެކު ވަޙީދު މުޙައްމަދު. ޑރ ނައިބް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 4.1

 ކޮމިޝަންގެ މަނިކާއެކު ޙަސަން ވަޙީދު މުޙައްމަދު. ޑރ ރައީސް ނާއިބު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2009 ޖެނުއަރީ 13
 ބައިވެރިވެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މެންބަރުންނާއި 5 ކޮމިޝަންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި. ބައްދަލުކޮށްފައެވެ ވަނީ ފަރާތުން

 ޝަކުވާތަކުގެ ލިބެމުންދާ ކޮމިޝަނަށް ގޯސްވެ ޙާލަތު ޖަލުގެ މާފުށީ އައިސް ކަށްފަހަ މިބައްދަލުވުމަކީ. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 ޤާނޫނާއި ބުނެ ކަމަށް ދަށުން ޕެރޯލްގެ ބަޔަކު ޢަދަދެއްގެ ގިނަ ދިޔަ ތަންފީޛުކުރަމުން ޙުކުމް ޖަލުގައި އިތުރުވުމާއި، ޢަދަދު
 ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ބައެއްގެ އެތައް އުފެދި ބިރުވެރިކަން މުޖުތަމަޢުގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ، ގޭބަންދަށް ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ
 ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު ޖަލުގެ ހާމަކޮށް ކަންބޮޑުވާކަން އެކަމާމެދު ކޮމިޝަނުން ލިބެމުންދާތީ އުނިކަން

  .ބައްދަލުވުމެކެވެ ބޭއްވުނު އެދުމަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ސަރުކާރަށް ކަންކަން ފެންނަ ކޮމިޝަނަށް

 މުޢާމަލާތުތައް ފައިސާގެ ވިދާޅުވީ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ދައްކަވަމުން ވާހަކަފުޅު ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި
 ހިންގާނެ މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ހުރިހާ އަދި. ކަމަށެވެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ބޮޑެތި ވަރަށް ކޮމިޝަނަށް ކުރުމުގައި
 މިކަމާ ވާތީ ނިންމަވާފައި ސަރުކާރުން ކުރީގެ މަސައްކަތުން ކުރި އިސްނަގިައގެން މިޝަނުންކޮ ހެއްދެވުމަށް ޢިމާރާތެއް
  .އެރުވުނެވެ ރައީސަށް ނާއިބު މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ކުރެވިފައިވާ މިހާތަނަށް ގުޅިގެން

 ކުރައްވަން މަސައްކަތް ގުޅިވަޑައިގެން ކޮމިޝަނާ ވާހަކަފުޅުގައި ގެ ޙަސަންމަނިކު ވަޙީދު މުޙައްމަދު. ޑރ ރައީސް ނާއިބު
 ގެނައުމަށްޓަކައި ސިފަ ޢަމަލީ އިރުޝާދުތަކަށް އިލަފައާ އަރުވާ ސަރުކާރަށް ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭނުންފުޅުވެ
 މައްސަލައަކީ ބޮޑު އެންމެ ދިމާވެފައިވާ މިވަގުތު އަދި. ދެއްވިއެވެ ޔަޤީންކަން ކުރައްވާނެކަމުގެ ކަންތައްތައް ޖެހޭ ކުރައްވަން

 މިކަންތައް. ކުރެއްވިއެވެ ފާހަގަ ގިނަކަން ވަރަށް މީހުން ތިބި ތަންފީޛުކުރަން ޙުކުމް ވުމާއި ތޮއްޖެހިފައި ޖަލު



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
12 

 ގެންދަވާކަމުގެ ކުރައްވަމުން މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމުގެ ގައިދީން އިއެއްހަ 200 ގާމާދުއަށް ސަރުކާރުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި
 މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމުގެ ފަރުވާއަށް ސެންޓަރުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑްރަގް ގައިދީން ބައެއް އަދި. ދެއްވިއެވެ މަޢުލޫމާތު

  .ވިދާޅުވިއެވެ ވެސް ކަމަށް ކުރެވެމުންދާ

 މީހުން ފަރުވާއަށް ގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑްރަގް މިބައްދަލުވުމުގައި ޒާހިދު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ
 ހުރި ޤަވާޢިދުގައި ޤާނޫނާއި ވިދާޅުވެ، އެބަހުރިކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ގެ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ނެގުމުގައި

 ވާހަކަފުޅުގައި ޒާހިދުގެ. އެދިވަޑައިގަތެވެ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަރާތްތަކެއް ހުރިހާ ކަމާގުޅޭ ޓަކައިކުރުމަށް މަޝްވަރާ ތަފާތުތަކާމެދު
 ބިނާވެފައިވާ މައްޗަށް ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ހިންގުމުގައި މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ސަރުކާރުގެ

 ޕްލޭނަކީ އެކްޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން ނޭޝަނަލް ހަމައެއާއެކު. އެދިވަޑައިގަތެވެ ގެންގުޅުމަށްވެސް މިންގަނޑުތަކެއް
  .އެދިވަޑައިގަތެވެ ހެއްދެވުމަށް އެއްޗަކަށް ފަސޭހަ ހިންގުމަށް

  މަސައްކަތް ކުރެވުނު ޖަލާބެހޭގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާއިމްކުރުމަށް މަޑިވަރުގައި. ޅ، ފޭދޫފިނޮޅާއި. ކ 4.2

 އިން.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލާ ގުޅޭގޮތުން މި ދެރަށަށް މަޑިވަރު. ފޭދޫފިނޮޅާއި ޅ. ކ
. ވަނަ ދުވަހުވަނީ ކ 14ޖެނުއަރީ  2009މިގޮތުން، . ގައި ވަނީ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައެވެ 15އަދި  14ޖެނުއަރީ  2009

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ ،މި ޒިޔާރަތުގައި. ތެއް ކޮށްފައެވެފޭދުފިނޮޅަށް ޒިޔާރަ
މަނިކާއި، ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދާއި، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމާއި، 

ންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދު އަދި ކަރީމާއި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޢަހްމަދު ޢަބްދުލްކޮމިޝަ
 2009އަދި . ވެބައިވެރިވެވަޑައިގަތެ ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު ދީދީ

. ރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރމަޑިވަރިއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވިެރވެވަޑައިގަތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫ. ވަނަ ދުވަހު ޅ 15ޖެނުއަރީ 
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކާއި، ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠީމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދާއި، ކޮމިޝަންގެ 

ކަރީމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިރެކްޓަރ ންގެ މެމްބަރު ޢަހްމަދު ޢަބްދުލްރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމިާއ، ކޮމިޝަ
  .ޙަމީދެވެ ޢަލީ ނަޝާތު

މަޑިވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލުގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުރްުނ . ފޭދޫފިނޮޅާއި ޅ. މި ދެ ޒިޔާރަތަށްފަހު، ކ
ފެންނަ ކަންތައްތައް އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ވަނީ ސިޓީއެއް އަށް  .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމުހިންމުކަމަށް 
  .ފޮނުވާފައެވެ

  ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 3.4

ންގްހަ ރު އޮނަރަބްލް ރަނިލް ވިކްރަމަސިގައި ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑ2009ަޖެނުއަރީ  26
ޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް މިޒިޔާރަތުގައި ދިވެހިރާއް. ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމްގެ 

އްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙަ އި ސްރީލަންކާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސްކޮމިޝަނާ
ންގްހަ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވިދަތުރުފުޅުގައި ލް ވިކްރަމަސިއޮނަރަބް. އްޗަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެމަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މަ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު ބައްދަލުކުރެއްވިކަމީ މިކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ 
  . އަދާކުރެއްވިއެވެއެކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ހިއުންމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝުކުރު 

  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ނަޝީދާއެކު މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 4.4

 އަލްފާޟިލް ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނަޝީދާއެކު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައި 2009ފެބްރުއަރީ  9
 ޢަޛްރާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ މެންބަރު ކޮމިޝަން ޒާހިދާއި މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ނާއިބު ސަލީމާއި އަޙްމަދު
 ޔޫސުފާއި ނަޞީރު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މަޖުދީއާއި މާޖިދާ އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު ކޮމިޝަން އަޙްމަދާއި
 އިއަރިހުގަ ނަޝީދުގެ ރައީސް ކޮށްލެއްވުމުގައި މިބައްދަލު. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ ޙަމީދު ނަޝާތު ޢަލީ އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ

 ޙަވާލުވެ ހިންގެވުމާ އެފެއާްޒ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޙަސަންމަނިކާއި ވަޙީދު މުޙައްމަދު. ޑރ ރައީސް ނާއިބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
   .ވަޑައިގަތެވެ ބައިވެރިވެ ފައިޞަލް އަމީން އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ ޑިފެންސް ހުންނެވި

 ރައީސް ގުޅޭގޮތުން އެކަމާ ވަމުންދާތީ ގޯސް ދުވަހަށް އަނެއް އެއްދުވަހުން ޙާލަތު ޖަލުގެ މާފުށީ ބޭނުމަކީ މިބައްދަލުކޮށްލުމުގެ
 ގިނަ ވަރަށް ފަރާތްތަކާއެކު ކަމަބެހޭ ސަރުކާރުގެ ގޮތުން ގުޅޭ ޙާލަތާ ޖަލުގެ މިބައްދަލުވުމުގައި. ކޮށްލުމެވެ މަޝްވަރާ އާ

 އައިސް މިފަހަކަށް އަދި. ދެންނެވިއެވެ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް، ކޮމިޝަންގެ ކަމަށް ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލަވުންތައް
 ގައިދީންނަށް ސަރުކާރުން އެނގިފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް ސަބަބު މައިގަނޑު މެދުވެރިވި ބޮޑުވާން ހަމަނުޖެހުން ޖަލުގައި
 ޕެރޯލްގެ އޭގެތެރޭގައި. ގެންގުޅުއްވުމެވެ ތަކެއްތަފާތު މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އިދީންނާގަ ބައެއް އިތުރުން ވަޢުދުތަކެއްގެ ވެފައިވާ
  .ހިމެނެއެވެ ކަންކަން ފަދަ ބަދަލުކުރުން ގޭބަންދަށް ގައިދީން 119 ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއި ބުނެ ކަމްަށ ދަށުން

 ޖަލު ކަމަށާއި މައްސަލައެއް ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ސަރުކާރުންވެސް މައްސަލައަކީ ޖަލުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 މާފުށީގައި މިހާރު ނަމަވެސް އެހެން ނަގާނެކަމަށާއި، ގިނަދުވަސްތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ވުމުން ތޮއްޖެހިފައި
 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ގެންދަވާނެ ކުރައްވަމުން މަސައްކަތެއް ހުރިހާ ކުރެވެންހުރި ނިންމޭތޯ އަވަހަކަށް ވީހާ ޖަލު ހަދަމުންދާ

 ކަމަށާއި ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއް ވަރެއްެގ ކޮންމެވެސް ތޮއްޖެހުމަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ގައިދީން ޖަލުގައި މިހާރު ހެދުމުން މިޖަލު އަދި
  .ވިދާޅުވިއެވެ ނަޝީދު ރައީސް ކަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މިހާރު ގައިދީން ބައެއް ވެސް ފިނޮޅަށް ފޭދޫ

 އަމީން އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ ޑިފެންސް ހުންނެވި ޙަވާލުވެ ހިންގެވުމާ އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ މިބައްދަލުވުމުގައި
 މުހިއްމުކަން އަތުލުމުގެ އަތުން ގައިދީންގެ މަނާތަކެތި ގެންގުޅުން ޖަލުގައި ވާހަކަފުޅުގައި ދެއްކެވި ފައިޞަލް

  .ވިދާޅުވިއެވެ އަމީން ކަމަށްވެސް ޖެހިފައިވާ ހަރުދަނާކުރަން މެނޭޖްމަންޓް ޖަލުގެ އަދި. ފާހަގަކުރެއވިއެވެ

 މިހާރު މެނޭޖްމަންޓް ޖަލެުގ ވާހަކަފުޅުގައި ދެއްކެވި ޒާހިދު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ
 މީހުން ބައެއް ނޭނގި އަށް މިނިސްޓްރީ ހޯމް ކަމަށާއި ނުދާ ކުރެވެމުން ޢަމަލު ޤަވާޢިދަށް ޖަލު ކަމަށާއި ބޮއްސުންލާފައިވާ

 ނެތި ބެލުމެއް ވަކިމީހަކަށް ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ކަންތައްތައް ޖަލުގެ އަދި. ކުރެއްވިއެވެފާހަގަ ކުރަމުންދާކަން ޒިޔާރަތް ޖަލަށް
  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވެސް ކުރެވިގެން ތަންފީޛު ފުރިހަމައަށް ޤަވާޢިދު ޖަލު މައްޗަށް އެންމެންގެ
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  އޮޕަރޭޝަން ޚާއްޞަ ހިންގި ފުލުހުން ޖަލުގައި މާފުށީ.ކ 4.5

މާފުށީ ޖަލުގައި ފުލުހުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި . ދުވަހުގެރޭ ކ 2009މާރޗް  31
އެއޮޕަރޭޝަން  ،ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

މި އޮޕަރޭޝަނަކީ، ގައިދީން ޖަލުގެ އެތަންމިތަނުގައި އަލިފާން ރޯކޮށް ޖަލުގެ . ބަލާފައެވެ ހިނގަމުންދާގޮތް ވަނީ ކޮމިޝަނުން
ގެ މުވައްޒަފުންނާއި .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްފުލުހުންނާއެކު . ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ގުޅިގްެނ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ

ޖަލުގެ ބޮޑު ގޭޓްކައިރީގައި މާފުށީ ބައެއް ރައްޔިތުންކަމަށް ބުނާބަޔަކު ، މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ޖަލުގެ ގޭޓްކައިރިއަށް ދިޔައިރު
ލަޓިބުރިއާއި ދަނޑިބުރިތައް ހިފައިގެން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި، އަދި ޖަލަށް ވަންނަން ދިޔަ މީޑިއާ ޓީމަށާއި 

ވޭނީ ރަށުގެ ޢާންމު ޙާލަތު ބަލާފައި ރިޕޯޓެއް ގެ ޓީމު އެތަނަށް ނުވަނުމަށާއި އަދި މީޑިއާ ޓީމަށް ވަދެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
 ތަނެއްކަމަށްނެރެފައިކަމަށާއި އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަކީ ހަމައެކަނި ކުށްވެރިން ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ 

ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަދި އި، ޓީމް ވަގުތުން ރަށުން ފޭބުމަށް ގޮވަމުން ދިޔަކަމާ ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ބުނެ،
  .މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެމީހުންނަށް ޙަމަލަދޭނެކަމުގެ ބިރުވެރި އިންޒާރު ދިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޖަލަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖަލުގެ ބޭރު ފެންސްގެ ގޭޓްކައިރިން ބޮޑު ބާގަޑެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، ޖަލުގައި 
ގެ ބިއްލޫރިތައް އެއްކޮށް ތާޅާ، އަލިފާންރޯކޮށް އެއިމާރާތް ބޭނުން ) ގޭޓްހައުސް(އޮފީސް އިމާރާތު  އަލަށްހަދާފައި ހުރި

ނުކުރެވޭވަރަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ބޭރަށް ހިނގަން ޮއންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކުނި ޖަމާކޮށް އެތަންތަން 
ޖަލުގެ ކަރަންްޓ ބޯޑާއި ކޭބަލްތައް އަންދާފައިހުރުމާއި އަދި ފުރާޅުގައި އަލިފާން  ރޯކޮށްފައި ހުރިކަމަށާއި، އަދި ޕެންޓަގަން

ބޭސްފިހާރައާއި،ގާޑް ޓަވަރާއި، ކަރަންޓް ، ހިފާފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ފެން ޕްލާންޓާއި، މެޑިކަލް ޕޮއިންޓާއި
މީގެއިތުރުން ހަތިޔާރުކަމަށް ބެލެވޭ  .ވެޑިސްޓްރިބިއުޝްަނ ބޯޑުތައް އެއްކޮށް އަނދާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެ

  . ރެންޗާއި، މަރުތޭލާއި، ދަގަނޑު ބުރިކުރާ ކަޓަރު ފަދަ ތަކެތި ޖަލުތެރެއިން ފުލުހުންވަނީ ހޯދާފައެވެ ދަނގަޑުބުރިތަކާއި،

  ބައްދަލުކުރުން އިސްވެރިންނާއި އޮފީހުގެ މާފުށީ 4.6

ގައި  12:00ދުވަހު މެންދުރު  2009އޭޕްރީލް  1ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ގައި 2009މާރޗް ޖަލުގައި 
ގެ ޓީމުން ރަށުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މާފުށީ އިސްވެރިންނާއެކު އޮފީހުގައި .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލަރ ލުޠުފީއާ، ކަތީބު ޢަލީ  މި ބައްދަލުވުމުގައި މާފުށީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން. ބައްދަލުކުރެވުނެވެ
ގެ ފަރާތުން އޮފީިހުގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމި ބައްދަލުކުރުމުގައި . ނަޝީދުއާ ކުޑަކަތީބު ހައިޝަމްއާ އަދި ސެކްރެޓަރީ ޝިފާއެވެ

ޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ހަމައެކަނި އެގޮތުން ހިއުމަން ރައި. އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރި މަޤްޞަދު އޮޅުންފިލުވާދެވުނެވެ
ކުށްވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނޫންކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތަކުގައިވެސް މާފުށީ 

ންކަމުން އެހެ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ގޮވާލާފައިވާނެކަމަށް ދެންނެވުނެވެ
ކަމަކަށްވާތީ،  ކުރަންޖެހޭ އިން.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމިކަމާއި ގުޅިގެންވެސް މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަކީ 

މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތައް ދެނެގަތުމާއި އަދި މިކަމުގައި އެޅެންހުރި 
މާފުށީ ރަށު . ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން ކަމުގައި ޓީމުން ފާހަގަކުރިއެވެ ފިޔަވަޅުތައްބަލާ ސަރުކާރުގެ

އޮފީހުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ޖަލުގައި ހިނގާ މިފަދަ ޙާދިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި 



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
15 

ކުއްޖަކު ހޭނެތުމާއި އަދި ބައެއް ގޭގެ މީހުން އެހެން ގޭގެއަށް  12އެގޮތުން މިފަހަރުވެސް . ބިރުވެރިކަން އުފެދެއެވެ
  .ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ

  އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުންތައްމާފުށީ 
މާފުށީ އޮފީހުން ފާހަގަ ކުރިގޮތުގައި އެރަށުގައި ޖަލު ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި 

އެގޮތުން ރަށުގެ ބައެއް މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައި . އެރަށަށް ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދެއެވެ
ތުން ބޭނުންވަނީ އެރަށުގައި ޖަލު އެހެންކަމުން ރައްޔި. ހުރުން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ނިުހނގާގޮތްވުމާއި އަދި އެތަނުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ 
  . ސަބަބުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ރަށަށް އޭގެއަސަރު ނުކުރާގޮތްވުމެވެ

  
ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅުގައި ހުންނަ ައގުބޮޑު  ޖަލުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ރަށަށް

މަސްދޯނި ފަހަރުތަކަށް ގައިދީންގެ ފަރާތުން ގެއްލުން ލިބުމާއި، ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރުމާއި 
އި ވީ އެންމެ އެހެންކަމުން މިކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކަ. އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނަށް ގެއްލުންދިނުން ހިމެނެއެވެ

އަވަހަކަށް އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުން ގައިދީންނަށް ނުފިލޭނެގޮތް ހެދުމާއި، ގައިދީން މިގޮތަށް 
ނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ލިބޭ

ށް ފެންނަން ހުރުމަކީ، ޖަލުގެ ޙާލުަތ ގޯސްވާ ކޮންމެފަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ ޖަލުތެރެ ޢާންމުނަ. ހިމެނެއެވެ
ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭކަމަކަށް ވާތީ، ޖަލު ވަށައިގެން ޖަހާފައި ހުންނަ ފެންސްގެ ބަދަލުގައި ޖަލުތެރެ 

ލިކުރަންޖެހޭކަން ނުފެންނާނެހެން އުސް ފާރެއް ރޭނުމާއި ، ޖަުލ ސަރަޙައްދު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަ
  .ފާހަގަކުރިއެވެ

  ންބައްދަލުވު ބޭއްވުނު ސަމޯއާގައި އިމުކުރުމާބެހޭގޮތުންޤާ މޭކޭނިޒަމްތައް ރައިޓްސް ހިއުމަން ޝަނަލްނޭ 4.7

އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 'ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ޖަޒިރާ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
އަށް ސަމޯއާގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް  29ން  27ގެ ނަމުގައި، އެޕްރީލް ' މެކޭނިޒަމްސް

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް . މަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެކޮމިޝަނގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހަން
އާއި، އޭޝިއާ ).އާރު.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ(ގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ އޮފީސް . ދ.ކޮށްފައިވަނީ އ

އަދި  ،އާއި ސަމޯއާގެ ސަރުކާރު).އެފް.ޕީ.އޭ(ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް 
  . ގުޅިގެންނެވެ) .އެފް.އައި.ޕީ(ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސް ފޯރަމް 

 2މިބައްދަލުވުމުގައި  މިހާރު އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތައް ގާއިމު ކޮށްފައިވާ  
މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ . ރުންއޮތެވެއުމެއްގެ ތަޖްރިބާ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާ ކުޤަރާ ޖަޒީ

މާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އަދި ޙިދައުރާއި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ 
ނާއިބް ރައީސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު،  ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކުރެވިފައިވާ ތަޖްރިބާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ

. މަންދޫބުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންވިއެވެ ޤައުމެއްގެ 13މިވޯކްޝޮޕްގައި . ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
16 

މާޝަލް އައިލެންޑްސް،  މީގެ ތެރޭގައި، ކުކް އައިލެންޑްސް، މައިކްރޮނީޝިއާ، ކިރިބާސް، ޕަލާއޫ، ނައޫރޫ، ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ،
  .ސަމޯއާ، ސޮލޮމޮން އައިލެންޑްސް، ޓޮންގާ، ޓުވާލޫ،  އަދި ވަނުއަޓޫ ހިމެނެއެވެ

  މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު އިންތިޚާބާއި  4.8

ންމުން ޢާބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޢާންމު އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤަށް  ގައި 2009މެއި  9
ރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި، އިންތިޚާބުގައި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގް

ލުކުރުމުގެ އިތުރުން، ޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބައްދަބައްދަލުކުރުމާއި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑި
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅުތެރޭގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް 

ޅުތަކުގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންތަައްތައް ހިނގާ ދިޔަގޮތް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާއި އިންތިޚާބު ބޭއްވުނު ދުވަހު މާލެއާއި ބައެއް އަތޮ
ބަކީ މިނިވަން ޚާރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތި. ގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްބެލުމަށްޓަކައި 

. ރެވުނެވެފަރާތްތަކާ އެކު ބައްދަލުކު ކާއި ގުޅޭ ތަފާތުއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަބަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޚާއިންސާފުވެރި އިންތި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،ވުނު ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ އިތުރުންއްއެކު އެކި ފަހަރުމަތިން ބޭއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ،މިގޮތުން
ނޭޝަނަލް ންޓް އޮފް ޑިޕާޓްމައެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ،  ،އާއިސާރވިސް

އެކު ބޭއްވުނު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާމަދަނީ ޖަމް  ،ކާއިސިޔާސީ ޕާޓީތަ ،އާއިރެޖިސްޓްރޭޝަން
  . ހިމެނެއެވެ ބައްދަލުވުންތައް

ން  ކުރައްވާ ބާއި ގުޅިގެން ޕާޓީތަކުން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުޚާސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުގައި އިންތި
ބުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޚާއިންތި ،މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިރު

ޕެއިން ކުރުމާއި ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މްދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކެޢިގާނޫނާއި ޤަވާ
ވްސްއާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިއަދި މީގެ އިތުރުން . ލްތިމާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެއި

އްޔާއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް އިންސާފު ވެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ޢިބާ ގުޅިގެން އެޖަމްޚާބައްދަލުކޮށް އިންތި
   .ވެވާނެއެފައިދަންނަވާދެއްވުމަށް 

ޑިވްސް ޕޮލިސް ގައި މޯލް 2009އެޕްރީލް  30ން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތު ލާ މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާ އަމާންކަންވޯޓު 
ސަރވިސަސްއާއިއެކު މިކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުން ވޯޓްލާދުވަހުގެ މާޙައުލާކީ ރައްކައުތެރި، އަމާން 

ބު ޚާބުގެ ކުރިންނާއި އިންތިޚާއަދި އިންތި. އެފަރާތުން ދެއްވިއެވެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދެއްވާނެކަމުގެއްދަވާމާޙައުލަކަށް ހަ
ގޮތުގެ  އިން ޙަރަކާތްތެރިވާއޮންނަ ދުވަހުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

  .  މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

 ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު، އި ދިރިއުޅޭ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ ދިވެހިންނާއިމީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުގަ
ދުކޮށްފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ންކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާއި  ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަ
ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިލްތިމާސްކޮށް، މިއިންތިޒާމް އި އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދި މިކޮމިޝަނުން

އަދި މިއިންތިޒާމްތައް . ދުވަހު ސިޓީއަކުން ދެންނެވީމެވެވަނަ 14އޭޕްރިލް  2009ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން އެދި 
އަދި މީގެއިތުރުން އިލެކްޝަންސްގެ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވިކަން މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ
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ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު  ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައިވެސް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
  . ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ހަމަޖެހެމުންދާ  ގޮތާއި އިންތިޚާބުގެ 

ށް މިކޮމިޝަނުގެ ޓީމުތަކެއް އަ 2009އޭޕްރީލް  28ން  2009އޭޕްރީލް  25ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާގޮޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން  
. މާންދޫ، ހދ ފޮނަދޫ، ގަން،. މިގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރެވުނީ، ލ. ފައިވެއެވެރަށްތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އަތޮޅުތެރޭން ހޮވާލެވުނު
 . ހިތަދޫއަށެވެ. ފުވައްމުލައް އަދި ސ. ތިނަދޫ، ޏ ކުޅުދުއްފުށި، ގދ،

  
ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީހާއި، ރަށު އޮފީހުގެ ވެރިންނާއި، އިލެކްޝަންގެ ކަންތައްތަކާ މިޒިޔާރަތްތަކުގައި 
ގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ " އަތޮޅު ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އުފައްދާފައިވާ 
ލަތާއި ކެމްޕޭނުގެ ކަންތައްތައް ޙާވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ  ،ޙާލަތާއި މީގެ އިތުރުން، ރަށުތެރޭގެ އާންމު. ކުރެވިފައިވެއެވެ
  .ޔާލު ހޯދުނެވެޚިގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެބަލާ ބައެއް ޢާންމުންގެ ހިނގާނުހިނގާ

   
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނު ދުވަހު ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ޢަައްޔަން ކޮށްފައިވާ 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ، ރިޔަށް ގެންދާ ގޮތާއިއިލެކްޝަން އޮފިސަރުންނާއި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކު
އިންތިޚާބު ، ޝަކުވާތައް ބެލުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
ބުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްތައް ޚާއިންތި، އަދާ ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯއާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު

ވޯޓުލުމަށް  ،ޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތާއިހުރިނެތްގޮތުގެ އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، އޮބްޒާވަރުން އަދި މޮނި
  .ލަތު ބެލުނެވެޙާބާގުޅިގެން ރަށުތެރޭގެ ޚާރަކާތްތެރިވާގޮތް އަދި އިންތިޙައަންނަ މީހުން 

  

  ބު ބޭއްވުނު ދުވަހު ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތްޚާއިންތި

ބު ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ޚާވަނަދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި 09މެއި  2009
. މިގޮތުން މާލޭގެ އިތުރުން، ހދ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންވަނީ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ

އަށް ހިތަދޫ . ތިނަދޫ އަދި ސ.ގަމު، ފޮނަދޫ، ގދ.ތިމަރަފުށި، ލ. ފެލިދޫ، ތިނަދޫ، ކެޔޮދޫ، ތ. ކުޅުދުއްފިުށ، ވ
 . މިކޮމިޝަނުގެ ޓީމްތައް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ވަނީ ބަލާފައެވެ

   
ބު ބޭއްވުނު ދުވަހު ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ބެލުނު ޚާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި

ވާ އިލެކްޝަން އޮފިސަރ އަދި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތްައ އްޔަން ކޮށްފައިޢަބައެއްކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގައި 
އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގެ ގޮތުން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ، ކުރިޔައް ގެންދާ ގޮތާއި

ބުގައި ޚާއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންތި ބު އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމުގެޚާއިންތި، ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި
ބުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޚާއިންތި، އަދާ ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯއާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
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ންދޫބުން، އޮބްޒާވަރުން އަދި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިނެތްގޮތުގެ އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަ
ބާގުޅިގެން ރަށުތެރޭގެ ހާލަތު ޚާވޯޓުލުމަށް އަންނަ މުީހން ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް އަދި އިންތި ،މޮނީޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތާއި

  . ބެލުނެވެ

  ދާއިރާގެ ވޯޓްތިމަރަފުށީ ގެ ޖިލީހުރައްޔިތުންގެ މަ

އްމު އިންތިޚާބުގެ ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓް ޢާވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2009މެއި  09
ފުށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ދެވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓް ހައިކޯޓުން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން އެދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ތިމަރަ

ޤަޟިއްޔާއިން ނިޔާކަނޑައަޅާ އިަދ އެޙުކުމުގައިވާގޮތުން  HC‐I‐SH/01/2009ވޯޓްލާންޖެހޭނެކަމަށް ހައިކޯޓްގެ ނަމްބަރު 
ވަނަ  170ޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއް 20) 2009ޖޫން  11(ޙުކުމްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 

ދިވެހި  ،ގައި ބުނެފައިވާފަދަ މާޙައުލެއް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީގައި ޤާއިމްކުރުމަށާއި) ހ(މާއްދާގެ 
ގެ ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ،ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިމަރަފުށީގައި އަލުން  10ބުނެވިދިޔަ ވިހި ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ބެލުމުގެ ދަށުން
އެފަދަ ވޯޓެއް ނަގަން ކަމުދާ މާޙައުލެއް  ޤާާއިިމުކުރުމަށް ކުރަނެްޖހެނީ  ކޮންް  ،ވޯޓްނެގުމަށް އިލެކްޝަނަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ

 ކޮމިޝަނުންހޯދުމުގެ ގޮތުން، މާ އެކަންކަން  ކުރުމުގައި ރަށުގެ  އެކިފަރާތްތަކުން އެެއްބާރުލުން ތަކެއްތޯ ބެލުއްކަަންތަ
ބޭފުޅުންގެ  25މާގުޅުންހުރި އެކިދާއިރާގެ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކަ. ޒިޔާރަތްކުރިއެެވެޓަށް ށްކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފު

ސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މައްޗަށް އެކުލެވޭ މިދަތުރުގައި ހިއުމަން ރައިޓް
  .ޒާހިދު އާއި ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރުއެވެ މުޙައްމަދު

ތައްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ޤައުމީ މަޖްލީހުގައި ހިމެނޭ މި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރާއި، މި އިންތިޚާބުގެ ކަން
ރަކާތްތެރިވި މި ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ ޙަހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮޅުމަޑުލުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ފޮށްޓާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓް އަލީގައި، ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީގައި ބެހެއްޓިފައި 
   .ނެއެވެވާއަކުން ދެންނެވިފާމުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ސިޓީގެންނަންޖެހޭ 

ތިމަރަފުށީގައި އަލުން .ގައި ތ 2009ޖުލައި  11މިމައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އިއްވެވި ޙުކުމާއިގުޅިގެން 
  .ވޯޓްލުން އޮބްޒާރވްކުރުމުގައި މިކޮމިޝަނުން އިސް ދައުރެެއް އަދާކުރިއެވެ

  ހިންގުން ޙަރަކާތްތަކެއް ދަށުން މިޝިޢާރުގެ" ޒިންމާ އަހަރެންގެ – ހުއްޓުވުން އަނިޔާ ކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް"  4.9

ދުނިޔޭގެ ވިމެންސް ވޯލްޑް ސަމިޓް ފައުންޑޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް
ވަނަ އަހަރު  2009) ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޗައިލްޑް އެބިއުސްވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ ދަ (ސް ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަ

އި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އާ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 
. ރުގެ ދަށުންނެވެޢާޝި މި" އަހަރެންގެ ޒިންމާ –ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން "ގުޅިގެން ހިމެނޭ ކޯލިޝަނަކުން 

މިކޯލިޝަނުގައި ހިމެނުނުފަރާތްތަކަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްދިވްސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ 
ޓަލްގެ އެންޑް ފެމިލި ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕި



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
19 

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ރައިޓްސް ފޮރ އޯލް، އެންޝުއަރ، ސޮސައިޓީ ފޮރ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި  2008. ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން، ކެއަރ ސޮސައިޓީ އަދި ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވޮޗް މޯލްޑިވްސްއެވެ

ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ކޯލިޝަނުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް  2009މިކޯލިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަހަރުގެތެރޭގައި ހިންގާނޭ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ  2009މިގޮތުން، . ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ

އެކުލަވާލައި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޯލިޝަނުން " 2009އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޗައިލްޑް އެބިއުސް "
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަނަށް ވަނީ އިތުރު ފަރާތްތަކެއް  2009އަދި . ވަނީ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ

އްޔަތުން މިގޮތުން، ޔުނިސެފް، ނޫރު، ސައިލެންޓް ވޮއިސަސް، ހޭންޑް އިން ހޭންޑް އަދި އަމިއްލަ ހައިސި. ބައިވެރިވެފައެވެ
  .  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހިމެނެއެވެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ

މިގޮތުން، . ހަފްތާގެ މީޑިއާ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ 4މި ކޯލިޝަނުން ވަނީ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން 
ފޯކަސްކޮށްގެން ކަމާގުޅޭ މާހިރުންނާއި  ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި އެއް މައުޟޫއަކަށް

މީގެ . ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުން ަވނީ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިން އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ
ންނަށް ތެރެއިން ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކަކީ، ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު، ކުޑަކުދި

އަނިޔާކުރުމުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތް، ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚިދްމަތްތައް އަދި ކުޑަކުދިންނަށް 
  .އަޅާލުމާއި ހެޔޮގޮތުގައި ބަލާބޮޑުކުރުމެވެ

  ކުރެވުނު މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން  4.10

ގެ ގުޅުން ކުރިއަށްވުރެވެސް .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއެކު  17މިއަހަރު އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު 
މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުން ފެށިގެން މިފަދަ . ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެއިތުރަށް 

ށް އަ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމަޝްވަރާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއެކު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްވަރާކުރަން އެންމެރަގަޅުކަމަށް 
 ،މި ކަރުދާހުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ. ރަތަމަ ކަރުދާހެއްގެ ސިފައިގައި ފޮނުވުނެވެފެންނަ ކަންތައްތައް އެންމެ ފު

. އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.ޫޔ.އޯ.މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުމުގެ ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމްކޮށް ކަމާގުޅޭ އެމް
ކުރާނެ ގުޅުމެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ބައެއް މައިގަނޑު އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ޤާއިމްއާ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

  . އި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނެވެގަ.ޔޫ.އޯ.އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެމް

  : ފަހިކޮށްދިނުން ކޮމިޝަނަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ޚިޔާލު ބިލްތަކަށް ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން  ،މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލަކީ

މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން .  ހުރި ކަމަށް ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބިލްތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުމެވެ
ށް ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަ
ގެ ޚިޔާލެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަސަރުކާުރނެ މުހިންމު ބައެއް ބިލްތައް 

ގެ ޚިޔާލެއްނިެތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނަސް  .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމިގޮތުން . ދިޔުމަށް ދިމާވެއެވެ
ށް އަ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމަޖިލީހުގެ ތަޅަމަށް ވަކި ބިލަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

  . ލިބޭނެގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަހިކޮށް ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅިއެވެ
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  : މަސައްކަތްކުރެއްވުން ގާތުން އާ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ކޮމިޓީތައް ލީހުގެމަޖި ރައްޔިތުންގެ
ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ އާއި .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކާއި 

ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ އެއް ފަދަ ލިޔުމެއްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރުމުން މިފަދަ .ޔޫ.އޯ.އެމް ،ނަމަވެސް
މިގޮތުން  ،އަދި. އްސަސާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވެސް މި ބަދަލު ހިމެނިގެންދާނެއެވެއަދެ މު ،ވަރުގަދަވެގެން ދިޔުމާއެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި . އާދައެއް އަށަގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ ތީދީމިޤްރާ
ޤައުމުގައި ދިމާވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި  ،އިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނަމަކޮމިޝަނުގެ ބަ

ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން  ،މައްސަލަތަކުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ މެދު މަޝްވަރާކެުރވި
  . މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ

  : އުފެއްދުން މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ
 ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި

ލީހާ ގުޅިގެން އި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިއާ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ގެ އިޚްތިޞާޞް އާއި .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ނަމަވެސް،. މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދިޔުން ހިމެނެއެވެ

ކަނޑައެޅި  ،ފުށުނާރާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތާަކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞް
 ނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު އޮޅި ފޯކަސް ގެއްލިއިންސާ ،ބަޔާންނުކުރެވިއްޖެނަމަ
 ކަޑައަޅާދެ މުއައްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް ބައްޓަން ކުރާނެ ފުށުނާރާ އުޞޫލުތަކެއް  ހިގައިދާނެކަމަށްޓަކައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އޮތުމުން
 ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން. ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ

އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކުގައި މިފަދަ ކޮމިޓީތައް ހިމެނޭކަން  ،އިނގިރޭސިވިލާތުގައްޔާއި
  .ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

 
   :ގައި ބަހުސްކުރުމާއިމެދުމަޖިލީހު ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތައް ކޮމިޝަނުން ރައިޓްސް ހިއުމަން

ރައްޔިތުންގެ  ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭފަރާތެއް ކަމުން
މިފަދަ  ،މިގޮތުން. ބަހުސްކުރެެވން ޖެހޭނެއެވެގެ ރިޕޯޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްމަޖިލީހުގައި 
އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް  އިން.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،ރިޕޯޓުތަކުގައި

އަދާ  ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލުީހން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބު ،ގޮވާލައި
މުޖްތަމަޢުގައި ބޮޑުކަމަށް  ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން. ށްވެސް ފަހިވެގެން ދެއެވެކުރުމަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށްވެސް ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގައި 
 ،ހިޔާވަހިކަމުގެ ރިޕޯޓާއި ،މި ފަހުން ޢާންމުކުރި ންއި.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،މިސާލަކަށް. ބަހުސްކުރެވިދާނެއެވެ

އަދި މިނޫން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށް  ،ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ސަބަބާ ބެހޭ ރިޕޯޓާއި
ގެ ފުރުޞަތެއް ގެ މަސައްކަތަށް މިދެންނެވި ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމު.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް. ބަލައިލެވިދާނެއެވެ

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ވާޖިބް އަދާކުރައްވަން  .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދިޔުމަކީ
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް
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ކުރިއަށް  މައިގެންނު ސިޓީގައި ވެސް މިކަފޮނުވުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގައި ކޮމިޝަނުން  2009ޖޫން  14

އެއް އެކުލަވާލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ .ޔޫ.އޯ.މިދެންނެވުނުފަދަ އެމް. ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށް އެދެވިފައިވެއެވެ
އިތުރު  ވީނަމަވެސް، މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް މިކަމާގުޅިގެންމަޖްލީހުން އެދޭކަމެއްކަމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާފައި

އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް، މިކޮމިޝަނުން .ޔޫ.އޯ.މިފަަދ އެމް .ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ
ހަނދުމަފުޅުކޮށް  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްގައި ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް އެދި  2009ޖޫން  14

  .އަރުވާފައިވާނެއެވެ

 ފޯރަމް ނޯވޭގެ  ހުންނަކަމަށް ހުރަސްތަކެއް އުޅުމުގައި ދީންތަކަށް އެހެން ނޫން އިސްލާމްދީން ސީންނަށްބިދޭ ރާއްޖޭގައި 4.11
  މައްސަލަ  ހުށައެޅި ސަރވިސްއިން ނިއުސް 18

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް އިސްލާމްދީން 
ނިއުސް ސަރވިސް އިން  18ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުންނަކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ނޯވޭގެ ފޯރަމް 

ޓުއަރ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕޮ. ޓީގައި ވަނީ އދމި ސި. ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ 2009ޖޫން  15ވަނީ 
ފް، ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އޮން ފްރީޑަމް އޮފް ރިލިޖަން އެންޑް ބިލީ

މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް . ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ހޯދުމަށެވެ
އްކަތު މީހުން ވަނުން މަނާކުރާކަމަށާއި، ބިދޭސީން އަޅުކަން ބައެއް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބިދޭސީ މަސަ ،ކަންތައްތަކަކީ

ކުރާ ތަންތަން ބިނާނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުން ބޭރުގައި އަޅުކަން ނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ދީނީ 
ނަށް އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިޙާނުން ޙަފްލާތަކަށް ދިވެހިން ޝާމިލް ނުކުރެވޭކަމަށާއި ސްކޫލްތަކުގައި ބިދޭސީ ކިޔަވާ ކުދިން

ފާސްވުމަށް ދަތިވާކަމަށާއި އަދި މިކުދިންނަށް އިސްލާމް އާއި ދިވެހީގެ ބަދަލުގައި އިޚްތިޔާރުކުރާނެ އެހެން އޮޕްޝަނަލް 
ށްފައިވާ މި  ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތައް ތަކުގެ ސައްޙަ މައްލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮ. މާއްދާތަކެއް ނުހުންނަކަމަށެވެ

އޮކްޓޯބަރ  7ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި 
  .ނިއުސް ސަރވިސްއަށް ސިޓީގެ ޖަވާބު ފޮނުވުނެވެ 18ގައި ފޯރަމް  2009

   
ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަައި  އިން.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

ލިއްޔަތެއްކަމާއި ބިދޭސީންގެ ދީނީ މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން އޫކުރިއެރުވުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސް
ނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި އެހެން  ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފު 10ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޤާނޫނު ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އެހެނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށާއި އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ދީންތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާކަމަށެވެ
ތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރުކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ އި

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދީނީ މިނިވަންކަމާއި  18އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯވެނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް ގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދީނީ  18ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ރިސަރވޭޝަނެއް ލާފައިވާނެކަމަށާއި މި ރިސަރވޭޝަނަކީ 

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ . މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ
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ބިދޭސީ މުސްލިމުން މިސްކިތްތަކަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭކަމަށާއި އަދި ބިދޭސީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް 
  . އްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔެވުމަށް މަޖްބޫރު ނުކުރުވާކަމަށްވެސް މި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެއިސްލާމް އާއި ދިވެހި މާ

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި 4.12

ޖޫން  15ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު 
މި .ގައި މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމެްއެއް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންވަރު ދެެނެގަތުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ 2009

ޗައް ބިނާކޮށް ހިއުމަން އާރް ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓްރޭނިންގ މެނުއަލް ގެ މައް.އެޗް.ސީ.އެޗް.ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ އޯ
އެއީ، . ދާއިރާއަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށެވެ 4މި ނިޒާމުގައި މިހާރު ބަލަނީ މައިގަނޑު . ރައިޓްސް ކޮމަިޝނުންނެވެ

، )ހެލްތު(ޞިއްޙީ ޙައްޤުތައް ، )އެބިއުސް އެންޑް އެކްސްޕްލޮއިންޓޭޝަން(އަނިޔާކުރުމާއި ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ބޭނުންކުރުން 
މި މެކޭނިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ . އެވެ )އެމްޕްލޮއިމަންޓް(އަދި ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތައް ) ހައުސިންގ(ދޮރުގެ ޙައްޤުތައް ގެ
 3. ގައެވެ 2009ސެޕްޓެމްބަރު  15މި ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައިވަނީ . މަހުގެ ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 3

މައްސަލައިގެ  24މި . މައްސަލައެއް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ 24މުނު އިރު މި ނިޒާމުގެ ދަށުން މަހުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓު ނި
 13ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އެބިއުސް އެންޑް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން 

  . މައްސަލައެވެ
  

ކަން ރިކޯޑުކުރުމުގައި އެ ހާދިސާއެއްގެ މައްލޫމާތު ލިބުނު ގޮތާއި މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އިނާްސނިއްޔަތާއި ޚިލާފު ކަން
ތަފްޞީލާއި އަދި އެ މަޢުލޫޫމުާތ ވެރިފައިކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ހާދިސާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން މައްލޫމާތު ރިކޯޑުކުރެވި 

ޅައި ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މައްސަލަ އަދި އެ މައްސަލައަކާ މެދު ކޮމިޝަނުން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަ
މަހުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ އެހީގައި މުރާޖަޢާކޮށް އަދި މި  3. ގެނެއެވެ

. ންގިފައެވެއަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެެއް ހި 7ން  3މެކޭނިޒަމްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ޖެނުއަރީ 
  .  މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

  ދަތުރުފުޅު ފިޓްޒްޕެޓްރިކްގެ ކީރަން މިސްޓަރ ޑިރެކްޓަރ ގެ) އޭޕީއެޕް( ފޯރަމް ޕެސިފިކް އޭޝިޔާ 4.13
ގެ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ކީރަން ފިޓްޒްޕެޓްރިކް )އޭޕީއެފް(ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އޭޝިޔާ  2009

ވަނައަހަރު އޭސީސީ  2010ދަކީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން ޞަމިދަތުރުފުޅުގެ މަޤް. ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ
ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ އަދި ހިއުމަން  އެކްރެޑިޓޭޝަން އަށް ހުށަހެޅޭއިރު ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން

ކީރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . މިޒިޔާރަތުގައި މރ. ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ
ފާޟިލް މީގެ އިތުުރން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލް. ންމަދު ނަޝީދާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެޙައަލްފާޟިލް މު

މަދު ޝަހީދުގެ އިތުރުން ހިއުމަން އަޙް .ދު، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރޢޫސުއްސްނުޙުޝާހިދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް هللا އަބްދު
  .ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

މްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކީރަންގެ މިޒިޔާރަތުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ. މރ
  .މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
23 

  ސިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސްއަށް ފޮނުވި ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ. ޙައްދު ޖެހުމާ ބެހޭ ގޮތުން އދ 44.1

އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ޒިނޭގެ އަހަރުގެ  18މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން ކުށް ސާބިތުވި 
ޙައްދު ޖަހަނިކޮށް އެކުއްޖާ ހޭނެތުނު މައްސަލައަކީ ރާއްޖެޭގ ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތަކަށް އެކަން އެކުރެވެނީ އެންމެ 

ރި މިފަދަ ތަދާއި ވޭން ލިބޭ ޒާތުގެ އަދަބު ދިނުން ކުށްވެ. ރަގަޅަށްތޯ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ސުވާލު އުފެދުނު މައްސަލައެކެވެ
ކުރުމަށާއި މިފަދަކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ގައި ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް  2009ސެޕްޓެމްބަރ  7މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދި 
  .ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ

ޙައްދު ޖެހުމަކީ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން  ،މިސިޓީއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި
ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު  ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،މިކަމަކީ އަނިޔާކުރުމާއި ،ލާއިޤު ނޫންކަމެއް ކަމިާއ

އިންސާނީ  ،ޅު މުޢާހަދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލުތައް ޤަބޫލުކުރާނަމަވެސްހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮ
މިފަދަ އަދަބެއް  ،ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތްކަން ދެނެތިބެ

އެގޮތަށް އެކަން  ،ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ތަންދޭކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއިދިނުން ކުށްވެރި ކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެ
ވަނަ  1189 ،އާ ޚިލާފުވެވި) 2006/06ޤާނޫނު ނަންބަރު (ކޮށްފިނަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ކާ ޚިލާފުވެވުނީ ކަމުގައި އަހަރުންފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޞަރީޙަ މަބްދައަ
  .ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ މިޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އާދަކާދަތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުން 
މަތީގައި ދެންނެވުނު މުޢާހަދާ މާނަކުރާގޮތާއި ކޮމިޝަނުން  ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމެޓީން. އިޙްސާސްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ

އެއްބަސް ވުމާއެކު ވެސް މިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން 
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެއް ދިނުމުގެ އިޙްތިރާމް ކުރުން ލާޒިމްވާނޭ ކަމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

  .ސަބަބުން އެކަން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ކޮމިޝަނަށް ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވިފައިވެއެވެ

  ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓްކޮމިޝަންގެ  54.1

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިކޮމިޝަންގެ ކެޕޭސިޓީ  17އިން  3ވަަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2009
 އާމިއެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވީަނ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް. އެސެސްމަންޓެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ

އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ބައެއް . ގުޅިވަޑައިގެންނެވެ
ގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީ ތަކާއި މީޑިއާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ސަރުކާރު

އަދި ހަމެައހެންމެ ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންވެސް އެކޮމިޓީން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި . ހޯއްދަވާފައެވެ
  .ފައެވެއެސެސްމަންޓް ނިންމަވައި ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާ
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   2009ޑިމޮކްރެސީ ފެއަރ  64.1

އަދި  13ނޮވެމްބަރ  އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި  1ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޑިމޮކްރަސީ ވެރިކަމަށް 
އި ހިއުމަން ފެއަރގަރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރަސީ ހޫސުލްޖުމްއީވަނަ ދުވަހު ރ14ަ

ތައްވެސް އާންމު ތުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްޞަފުރު މިމިގޮތުން . ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ
ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާއި، މި ގޮތުން . ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން މި ދެދުވަހު ސްޓޯލެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ

ވަނީ  ޢާންމުންނަށްއަދި ކޮމިޝަންގެ ލީފްލެޓްތައް  ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކާއި، ސް ލެޓަރއްޤު ނިއުޙަ
މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރުގެ މާއްދާތަކުގެ މައްޗައް ކޮމިޝަނުން . ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

އަދި މި ފެއަރގައި އާންމުންގެ ތަރުޙީބު އެންމެ ބޮޑަށް . ށް ދައްކާލެވުނެވެހަދާފައިވާ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްސްތައް އާންމުންނަ
 ގޮތުންދެނެގަތުމުގެމިންވަރު  ންމުން އަހުލުވެރިވެފައިވާޢާ އަކަށް ދާއިރާ 6 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރިލިބިގެންދިޔައީ 

  .ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަކަށެވެ

 ވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ އެލިމިނޭޓިންގ" އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ  74.1
   ފާހަގަކުރުން" ވަޔަލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން

ންސް ވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ އެލިމިނޭޓިން ވައަލަ" އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ 
ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބަޔާނެއް  25ދުވަސް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ " އަގެއިންސްޓް ވިމެން

މިބަޔާނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް މިކަމަށް ދެކޮޅުހަދާ މިކަން . ނެރެފައެވެ
ނޫނީ ޒިންމާގެ ތެރެއިން  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނޭ ކަމަށާއި އަދި މިފަދަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާ

ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވާ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ގޮވާލައި 
ދިނުމަކީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަންހެނުންނަށް ވަގުތީ ރައްކާތެރި ހިޔާވަހިކަމެއް ފޯރުކޮށް

މީގެއިތުރުން، އާއިލާއާއި ބައިވެރިޔާގެ ފުށުން އަންހެނުންނަށް . ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ށް އަލިއަޅުވާލައި މިފަދަ ބިލެއް މާޔަތް ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނެއްއޮތުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަޙިލިބޭއަނިޔާތަކަށް އިންސާފާއި 

. އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނަކަށްވުމަކީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް މިބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ނުން އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކޮމިޝަ

މިދުވަހަށް މިއަަހަރު . މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ އަދި މަސައްކަތްކުރާނޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
                      "އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން ގުޅޭށޭ - ނޫނެކޭ ބުނާށޭ"ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ  

SAY NO‐ UNITE to END VIOLENCE AGAINST WOMEN) ( ެމިއެވ.  

  މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 84.1

ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީހުންގެ  އެހީއަށް ބޭނުންވާޚާއްޞައަކީ  3ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު 
މި . މިގޮތުން މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނެއް މިޑިއާއަށް އާންމުކުރެވުނެވެ. ދުވަހެވެ

އެހެން  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީޚާއްޞަބަޔާނުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ 
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ނުންނެކޭ އެއްފަދަ އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ބަޔެއްކަމަށާއި އިންސާ
އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި މުޖުތަމަޢު އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްސައެހީތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެއްކަން، 

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،މީގެ އިތުރުން.  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ
ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން މިފަދަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް 

  .  ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އިތުރުން، މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު ދެކެމުންދާ ނަޒަރަކީ ޙައްޤުތަކެއް ރާއްޖޭގެ 
ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުރެ ވެލްފެއަރގެ ނުވަތަ ބޭސް ފަރުވާގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށްވެސް މި 

އެހެންމެ މިފަދަ މީހުންވަނީ ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ލޯތްބާއި އަދި ހަމަ. ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
މިފަދަ . އަޅާލުން ނުލިބި އަދި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިވާ އެކަހެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެފައިވާކަމަށްވެއެވެ

ވަންކަން މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނި
.  ގޮތެއްގައި ލިބިދެވޭނޭ އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތްކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރާކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ވެއެވެ

ސާއެއް ކުރުމަށާއި، ޤާނޫނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހަރުދަނާ ދިރާ
ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން  ޞަގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމީހުންނަށް ޙާއް) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  35އަސާސީގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމަށް މިބަޔާނުގައި 
މީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީވެސް މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނެކޭ . އެވެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ

މާޔަތްކޮށް ޙިއެއްފަދައިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް ވާއިރު، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް 
ތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން މިކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަ ،ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް . ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ ގެންދާނޭކަމަށް ކުރަމުން މަސައްކަތް
  . ކާރަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަރު

  އްޔާތަކާއިއެކު ނެޓްވޯކެއް  ޤާއިމުކުރުންޖަމްޢި މަދަނީ 94.1

ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ 
މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ތަކަކީވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާރިއަރުވަން ރައްކާތެރިކޮށް، ކު
އަދި ދެމެހެއްޓުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވިދާނެ ފަރާތްތަކެއްކަމުން ކޮމިޝަނާއި މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން 

އިންސާނީ  ،އެހެންކަމުން. ފަހިވެގެން ދާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެޙާޞިލްކުރުމަށް މަގު ގެ މަޤްޞަދުމަސައްކަތްކުުރުމުން ދެފަރާތު
  . ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ އިއެކުޙައްޤުތައް ހިމާޔަށްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެން ހުށަހެޅޭ މިފަދަ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި 
މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ 

ނޭ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް މި ކޮމިޝަނުން ހިންގާ އެކި  ތަމްރީންތަކުގައި މި ނެޓްވޯރކުގައި ހިމެ ،ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި
ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި 
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 ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،ޚާއްޞަކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގައި ،ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި
މީގެ ތެރޭގައި، ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި، މާލީ އެހީތެރިކަންވެސް . ފަރާތުން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ފަހަރެއްގެ މަތިން ޢިއުލާންކުރުމުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި  3މި ނެޓްވާރކް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން . ހިމެނެއެވެ
މި ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ މަދަނީ . ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެޖަމްޢިއްޔާއިން  48
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  .ވޭގޮތް ނުވެފައެވެވަނީ ބޭއްް  ބުން މި ބައްދަލުވުންގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
  

ގެ  )ސީ.ސީ.އައި(އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް  20.4
  ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ ސްޓޭޓަސް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ  ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނ2008ީއޭޕްރިލް 
 .ކެޓަގަރީގެ މެމްބަރުކަން ލިބިފައެވެ Bގެ .ސީ.ސީ.އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ނުވަތަ އައި

ފެންވަރުގައި މަތިން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޤައުމީ  ސީ އަކީ ޕެރިސް ޕްރިންސިޕަލްސްއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ.ސީ.އައި
ތަމްސީލުކުރާ  އްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަ
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ގެ އޮފީސް އޮފް ދި ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ދަށުން ހިންގޭ މި ކޮމިޓީިން ޤައުމީ . ދ.އ. ކޮމިޓީއެކެވެ
ނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ފެންވަރުގައި އިންސާ

ރަކާތްތައް ރޭވުމާއި އަދި އެހެނިހެން ޙަމެދުގައި އަހަރީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ، މިފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު 
އި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ފަދަ މުއައްސަސާތައް އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އަލަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާ

  .ން ފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރެއެވެނުޤާއިމުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި

 ކެޓަގަރީގެ A ސީގެ .ސީ.ކެޓަގަރީގެ މެމްބަރޝިޕްކަމަށްވާތީ އައި Bވަނަ އަހަރުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ  2008
މީގެ ތެރޭގައި . މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޚާއްސަ ބާރުތަކެއް ނުވަތަ ފުރުސަތުތަކެއް މިހާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ

ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާގައި އައިޓަމެއް ހިމެނުމާއި މި ޖަލްސާތަކުގައި .ދ.އ
މިހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މިފަދަ . ރުސަތު ހިމެނެއެވެލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅުމުގެ ފު

ޓަކައި އަދި މި ކޮމިޝަން އުފެއްދިފައިވާ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ޙައްލުކުރުމަށް އްދަތިތަ
ނުން ހޯދަންޖެހިފައިވާތީ މިހާރުގެ މެމްބަރޝިޕް ސްޓޭޓަސް ކެޓަގަރީގެ މެމްބަރުކަން މި ކޮމިޝަ Aސީގެ .ސީ.އައި

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގައި އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ  2009މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ 
މުރާޖަޢާކުރެވޭ އަދި  ސީގެ މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕަކީ ޤަވާޢިދުން.ސީ.އައި. ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ

ގައި ވަކި މެމްބަރުންގެ ގެ އޭޕްރީލް މަހުވަނަ އަހަރު 2010، މިގޮތުން. ކެވެބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ކަމެ
  . މެމްބަރޝިޕް ސްޓޭޓަސް މުރާޖަޢާކުރެވޭއިރު މި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓޭޓަސް ވެސް މުރާޖަޢާކުރެވޭނެއެވެ

  .)އާރުު.ޕީ.ޔޫ( ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުޔުނިވާރސަލް  21.4

ގެ ހިއުމަން .ދ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުރި ނެތްގޮތް ދެނެގަތުމުގެގޮތުން އ.ދ.އ
ރިވިއު  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭ 2010 ގައި)ޔޫޕީއާރް(ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ހަދާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު 

 4މީގެފަހުން ކޮންމެ . ހަދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެމި ރިވިއު   މިގޮތުން މިއީ  ދިވެހިރާއްޖެ. ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ  ކުރުމަށް
ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ .އާރު.ޕީ.ޔޫ. ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެމި ރިވިއުގައި ރިވިއުކުރުމަށް ް އަހަރު ރާއްޖެ 1އަހަރަކުން 

ންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ކުރަމުންގެންދާ ޤައުމުތަކުގައި އި
މި . ކަންތައްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު އާންމުކޮށް، ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ

މުޢިއްްޔާތަކުން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްވަނީ ކޮމިޝަނުންނާއި އަދި މަދަނީ ޖަ ރިވިއުއަށް ސަރުކާރުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް
  .ހަމަޖެހިފައެވެ

  
އަދި މަދަނީ . އްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންނެވެމްޢިއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުންދަނީ މަދަނީ ޖަ. އާރު.ޕީ.ޔޫ

އާރު .ޕީ.ޔޫން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވޖަމުއިއްޔާތަކަށް އެއްބާލުރުލުން ދިނުމާބެހޭގޮތު
އާރު އަށް .ޕީ.ޔޫ. އަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ

 13އިން  2009އޯގަސްޓް  11ށްގެން  ޒުން އިންތިޒާމްކޮމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން
ގައި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުބޭއްވި ގެނަމުގައި " ވޯރކްޝޮޕް އޮން ދަ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު" 2009އޯގަސްޓް 

ށް އާރު އަށް ސަރުކާރުން ލިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަ.ޕީ.އަދި ޔޫ. ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ
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އަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުގެ  އާރު.ޕީ.ޔޫ.  އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީގައިވެސް ކޮމިޝަން ހިމެނެއެވެ
މިގޮތުން އަތޮޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެއްކުރަންޖެހޭ . މަސައްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

އާރު އަށް ރިޕޯޓު .ޕީ.އްޔާތަކުން ޔޫޢިކޮމިޝަނާއި މަދަނީ ޖަމް. ރިޕޯޓުވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ މަޢުލޫމާތައް އެކޮށް
  .އެވެ 2010އޭޕްރީލް  12ކީ ޚަހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީ

   ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ބިލް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 4.22

ބެހޭގޮތުން މިދާއިރާގައި ޝާމިލްވާ  ކޮށް ޑްރާފްޓްކުރުމާޙުލާޞްޤާނޫނު އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމާއިބެހޭ 
މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިއުމަން . ދިޔައެވެގެން ށްޔަފަރާތްތަކާއެކު  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރި
މިރު އާއި ޕްލޭނިންގ ޢާއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން  ރައިޓްސް  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ލީގަލް އޮފިސަރ

ލޫމާތުތައް ބައިވެރިންނަށް ޢުމި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ތަފާތު މަ. މިނާ ވަޙީދެވެއުއޮފިސަރ މު
ވަނީ ބައެއް މިބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ޑްރާފްޓް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް އެކްޓަށް ކޮމިޝަނުން. ދެވުނެވެ
މީގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރުމާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތަކީ މި ޙައްޤުތައް . ތައް ހުށަހަޅާފައެވެޙްއިސްލާ

ވަނަ މާއްދާއާއި ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ  16ލަތްތަކެއްގައި ކަމާއި އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙާ ޞަހަނިކުރެވޭނީ ވަކި ޙާއް
މީހުން  ،ގެ އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކުޒަމްކަމާއި، ޓެރަރި ދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންޢާޙަބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޙައްޤުތަކާއިބެހޭ 

ށްވާތީ މިފަދަ ކުށެއްގައި ކަކަމައުފެދޭނެބިރުވެރިކަން  ބައެއްގެ މެދުގައިލުމަކީ އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް އަރުވާ
އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު  ގެޒަމްޓެރަރިލު ބަންދުނޫން އެހެން އަދަބެއް ނުދިނުމާއި، ބަންދުކުރެވޭ މީހަކަށް ޖަ

ވަނަ  21ސަބަބަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މިގަޮތަށް ހުށަހެޅި  .ވެކުމްކުރުމަށެޙުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް 
  .އެވެއްކާތެރިކުރުމަށްް ކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅާތީމާއްދާގައި ލިބިދީފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ރަ

  

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ 23.4

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަ 
ޑިސެމްބަރ  2009ރަސްމިއްޔާތެއް  ޞައަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްވަނަ 6ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަންގެ 

މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީދެކުނު ދާއިރާގެ . ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ 10
މިޙަފްލާގައި ހިއުމަން . މުޙަންމަދު ނަޝީދެވެ އުސްތާޛުރު އަލްމެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 
ކާތެރިކުރުމަށް ސޮއިކުރެވުނު މިފަދަ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ރައް. ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ

  -:މި  ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ. ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ 13މި ޤަރާރުގައި . ފުރަތަމަ ޤަރާރެވެ

  ދަގެނތި. އދ – ދަނގެތީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބް .1
  ގުރައިދޫ. ކ –ގުރައިދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ .ކ .2
  މަރަދޫފޭދޫ. ސ -  ދި އައިލެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  .3
  ކޮލަމާފުށި. ގއ –ކޯމަސް ޖަމްޢިއްޔާ  .4
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  މާލެ –ކެއަރ ސޮސައިޓީ  .5
  ނައިފަރު .ޅ - ނައިފަރު ޕަޔަނިއާސް އެސޯސިއޭޝަން .6
  ރަތަފަންދޫ. ގދ –އްޔާ ޢިރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ޖަމް .7
  ހޯޑެއްދޫ. ގދ – ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް .8
  ހޯޑެއްދޫ. ގދ– ޓްވޯރކްމޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްޝަން ނެ .9
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ކޮމިޝަނުން ، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އިޢުލާނުކުރުމާއި

ހިންގި ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދިޔަ ކުދިންނަށް އިނާމު ދިނުމާއި، މިކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ 
ވަނަތަކަށް ދިޔަ ކުރެހުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕްސެޓް ދައްކާލުމާއި، 

ރުފިޔާގެ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ދައްކާލުމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ އައު  50އް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރާގުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިކުރެހުންތަ
މިޙަފްލާގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ހޯޑެއްދޫ . ވެބްސައިޓް މިޖަލްސާގައި އިފްތިތާޙްކުރެވުނެވެ

. ގެ ފަރާތުން، އެޖަމްޢިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢިމާދު މުޙަންމަދެވެއެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މީގެ އިތުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވާފައިވާ ޚިޠާބާއި ބައެއް 

  . އް މިދުވަހާއި ގުޅިގެންވަނީ ނެރެވިފައެވެމުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ދުވަހާ ގުޅޭ ސަޕްލިމެންޓެ

  

  ތައްކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ  ބިލްތަކަށް ހުށައަޅާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ .5
 

  ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަހު ވަނަ 2009 އޭޕްރީލް 19 ބިލަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އަދަބު ދިނުމާއި މަޢާފު 5.1
  ކުށަށް މަޢާފްދިނުންޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ފަހު 

ފަހު ކުށަށް މަޢާފްދިނުމަކީ ކޮބައިކަން ބިލުގައި ސަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާން ޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް
މިގޮތުން، މިއީ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފުހެލުންކަމަށްވާނަމަ މިކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ، ކަމަށާއި

  . ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  މަޢާފްނުލިބޭނެ ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްނުދެވޭނެ ބައެއް ކުށް

. ން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެމަޢާފްނުލިބޭނެ ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްނުދެވޭނެ ކުށްތަކެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަ
މިގޮތުން، ކުޑަކުދިންނާ މެދު ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންންަށ މަޢާފްނުލިބޭނެ ގޮތަށާއި، މި މީހުންގެ އަދަބު ލުއިނުކޮށްދެވޭނެ 



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
31 

ވާ މީހެއްގެ އަދަބު އަދި، މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެފައި. ކަމަށް ބަޔާންކުރަން ފެންނަކަމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ
ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް، މިފަދަ ފަރާތެއްގެ ކުށް މަޢާފްނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިލު އިޞްލާޙްކުރުމަށް 

  . ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ

  އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށާއި މިނިވަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން

ފައިވާ ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހާކާ ގައި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  10 ބިލުގެ
. ބައްދަލުކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ބޯޑުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ލިސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ވަނަ  2ރޭގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތެ"ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަނީ މި ލިސްޓުގެ ތެރެއަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،މީގެ އިތުރުން. އިތުރުކުރުމަށެވެ" ބާބުގައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެކުލެވޭ މިންވަރު

ޑައަޅަންޖެހޭ މި ބިލުގައި ކުށުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ކަނ ،ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ،ޙިމާޔަތްކޮށް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ކޮންމެ ބައެއްގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށާއި މިނަވަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްވެސް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ، 

  :މިގޮތުން

  :ަވނަ މާއްދާގައިވާ ލިސްޓުގެ ތެރެއަށް 20 

މު އެހެން ފަރުދެއްގެ އަސާސީ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ވަކި ބައެއްގެ ނުވަތަ ޢާން ،ކުށްވެރިޔާގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ"
  . އިތުރުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ "ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން

  :ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލިސްޓުތަކުގެ ތެރެއަށް 22ވަނަ މާއްދާއާއި  21 

ބައެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު އެހެން ފަރުދެއްގެ އަސާސީ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ވަކި  ،ކުށްވެރިޔާގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ"
  .އެވެއިތުރުކުރުމަށްވެސް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެ "ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން

ވަނަ  27ބިލުގެ  ،މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބިލުގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިމެނުމަށާއި ،ވީމާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި" އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން"މާއްދާގައިވާ މާނަކުރާ ލަފްޛުތަކުގެ ތެރޭގައި 

  .އާ އެއްގޮތަށް ހިމަނަންވެސް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ) 2006/6ޤާނޫނު ނަމްބަރު (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 
 

  ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކަކަށް ޚާއްޞަ މީހުންނާމެދު ގޯނާކުރާ ޖިންސީ ކުދިންނަށް ކުޑަ 25.
ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އެހެނިހެން ގޯނާ 

މަށް ހަށިވިއްކުމުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމާއި ޓްރެފިކްކުރުން ވެސް މި ބިލުގައި ހިމެނުއާއި، ކުޑަކުދިން ވިއްކުމާއި، 
މިގޮތުން، މި ބިލުގައި ސުރުޚީ އިޞްލާޙްކުރުމާއެކު، ބިލަށް އިތުރު ކުށްތަކެއް އިތުރުކުރަން  .ހުށައަޅާފައިވާނެއެވެ

ގޮތުގައި ހިމެނިފައި އޮތުމުން، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މިސާލަކަށް، ހަމައެކަނި ޖިންސީ ގޯނާ ކުށެއްގެ   ންނަކަމަށާއި،ފެ
މިފަހުން، ލިބުނު . ކަން ފާހަގަކޮށްފާާވނެއެވެކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް މި ބިލުގެ ދަށުން އަދަބެއް ނުލިބޭނެ

ފަދަ ބިލެއްގެ ދަށުން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކަކީވެސް މި 8ގެއްލުންތަކުން ނިޔާވި 
  .ކުށްވެރިކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހިންގުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  7ބިލުގެ  •
 :ބަދަލުކުރުން

  
ޖުވެނައިލް (ދުކުރާ ތަނެއްގައި އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންގެ އަދަބަކީ ކުޑަކުދިން ބަން 18އަހަރާއި  16ޢުމުރުން  

  އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން؛ އަދި 5) ޑިޓެންޝަން
އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ނޫން  5އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތަކުލީފު ލިބިގެންވާ ކުދިންގެ ޢަދަބަކީ  16ޢުމުރުން  

 )ޗައިލްްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަޒް(ލެނިވެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މުއްދަތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ކުދިންނަށް ބެ

  
ވަނަ ބައިގައި، ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓަން ހުށަހަޅާފައިވާކަމީ މި  4ބިލުގެ 

ގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހަކަށްވެސް އެހެނީ، ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދޭން ޖެހޭނެތީއާއި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަކީ އިންސާނަކަށް ލިބިދޭ 

ވަންކަމަށް އެންމެ ދަށް މިންވަރު ކަމަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނެތީއާއި، އަދި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނި
އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް، ޝަރީޢްަތ ކުރުމަށްވެސް އާދަވާން ޖެހޭނެތީއާއި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 
މިނިވަން ކަމަކީ ރަނގަޅަށް މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެޅޭނެ ހުރަހެއް ކަމަށް ދެކެވިގެން ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވިގެން 

މީގެ އިތުރުން، ވަކި ކުށަކަށް ކުރާ ނަފްރަތެއްގެ ސަބަބުން، މިފަދަ ޖޯޝެއްގައި ނަމަވެސް، އަސާސީ ޙައްޤެއް . ނުވާނެތީއެވެ
ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 

 . ށް، މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަން ދޭހަވާ ކަމެކެވެމިނިވަންކަމުގެ ސަބަބުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކޮ

  

ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި، އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސީާސގެ  30މި ބިލުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ  ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  16ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އަޞްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ވާހަކަ ކަމުން، 
ޓުމާ ދެކަމުގެ ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއް

 .ގުޅުމެއް ނުވާކަންވެސް މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

ވަނަ  49ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގިައ، މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި
ދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރުއްވުމަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިންވެސް މީހަކު ބަން، މާއްދާގެ ދަށުން

ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންފުޅުކުރެއްވުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅުން މާ 
  .ނެއެވެމިގޮތުން ބިލުގައި މިފަދަ މާއްދާއެއް ހިމެނުން ަރނގަޅު ކަމަށްފެ  .ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ

ވަނަ  49ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، ވަނަ މާއްދާގައި 29
މާއްދާގެ ދަށުން، ޢަމުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާއިރު، ކުޑަކުދީންނާއި 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް  35ނޫނު އަސާސީގެ ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަކީ ޤާ
ކަމާއި، މިފަދަ ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލުގެ މައްޗަށް 

  .ންޖެހޭނެ ކަމަށް ހުށައަޅާފާވާނެއެވެވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރަ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވަން

  

ވަނަ  6މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، . ބައެއް އަދަބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުްނ ބިލުގައިވާ •
 22ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން އޮންނައިރު،  އަހަރު 10އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމުގެ މާއްދާގައި 

ގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ތަނެއް ދައްކައިފިނަމަ، މިކަމުގެ އަދަބަކީ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 
ވަނަ  6ގައިވާ ކުށް ) ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ 22ގައި ބަޔާންކުރާއިރު ) ށ(އަހަރަށް ޖަލަށްލުން ކަމުގައި މި މާއްދާގެ  3

  .ވުރެ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެށްމާއްދާގައިވާ ކުށަ

  

 މުއްޠަލިބް އިބްރާހީމް މެމްބަރު ދާއިރާގެ މާތޮޑާ ފަރެސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެންންަނ ޤާނޫނަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 5.3
 މެންޓްސްހެޅި ކޮހުށަ ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

އަށް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 
ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލު  2009ނޮވެމްބަރ  02އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް 

ވަނަ  62ވަނަ މާއްދާއާއި،  61ވަނަ މާއްދާއާއި،  60ޙުގައި އެ ޤާނޫނުގެ ގެ އިޞްލާ 2009ޖޫން  14. ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
މާއްދާ އުވާލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހިނދު، މި މާއްދާތަކުގައި، ވަކި މަސައްކަތަކާ ގޭުޅގޮތުން ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ 

ނުގައި ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމާއި، އެންމެ ކަނޑައެޅުމާއި، މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ އުޖޫރައިގެ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތްކުރާ ތަ
ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދޭ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ބައިތައް ހިމެނިފައިވާތީ، މަސައްކަތްތެރީންނަށް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަކީ، މުޖްތަމަޢުގައި ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، 
ފަރާތްތަކުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ތާއީދުކުރާ 

ގައި  2009ކަމަކަށްވާތީއާއި، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވުމަކީ، މެއި 
އިން، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ) އައެިއލްއޯ(ރިވެފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެ

ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ  C131އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޮންވެންޝަން ނަމްބަރު 
ށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލު މި އިޞްލާހު ފާސްކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނަ ގޮތްކަމަށްވާތީ،

  . ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް މަނާކުރާ ކުރުން ފުރައްސާރަ ޖިންސީ 5.4

ވަނަ ދުވަހު  2009ނޮވެމްބަރ  04ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން މަނާކުރާ ބިލަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ކޮމެންޓްސް 
ކޮށްލެވޭ ބައެއް މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ކޮމެންޓްސްގެ ތެރެއިން ފާހަގަ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެވަނީ 

 :ކަންތައްތަކަކީ
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ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލުނުކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  07ބިލުގެ  
އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، މިފަރާތްތަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ބަދަލެއް ނަގަން " ހުރިހާ"

 .މިންވަރު ޝަރީޢަތުން ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް އޮންނާނޭހެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ

ގޮތުގައި " ފާދޭ ފަރާތުގެވަޒީ"ބިލުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގައި،  
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އަމާޒުވި މީހާއާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ހިމެނިފައިވުން މުހިއްމުކަމުގައި 

ސަބަބަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ދެވަނަ މާނައަކީ މީހުންނާ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ވުން . ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ
 .ކަމެވެ

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާ 
މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް 

ތްކޮށް، މިގޮތުގެ މަތިން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒާތީ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ރިޢާޔަ
 .ކޮމިޓީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނަން ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަށް " ގައި) ޅ(މި މާއްދާގެ  ،ވަނަ މާއްދާގިައ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 36ބިލުގެ  
މިހެން ) އެހެން ފިޔަވަޅެއް(މި ތާނގައި ." ޓްރައިބިއުނަލަށް އަޅަން ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އެޅުންބިނާކޮށް 

އޮތުމުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް މާ ބޮޑަށް ފުޅާކަމަށް ފެންނާތީ، އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާ 
 .ކަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ ކަމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލަން ބިލުގައި ހިމަނަން ފެންނަ

 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ތުގެއާއިޖްރާ ޖިނާއީ 5.5

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2009ނޮވެމްބަރ  23ތުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށްފަހު، ޖިނާއީ އިޖްރާއާ
ހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން މިބިލަކީ ދިވެ. ފޮނުވިފައެވެ

މިވަގުތައް އެކަށީގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދީގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްކަމަށް 
ހަގަކުރެވޭ މާއްދާއެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ބިލުގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ކޮމިޝަންަށ ފާ

މީގެ އިތުރުން، މި ބިލުގައި ވަރަށްގަިނ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހަދަންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، . ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ
ވުމަށާއި މި ޤަވާޢިދުތަކަކީވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ހެއްދެ

ދެއްވުމަށްވެސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި  މިޤަވާޢިދުތައްވެސް މިކޮމިޝަނަށް އޭގެ ވަގުތުގައި ފޮނުއްވައި
 .އެދެވިފައިވާނެއެވެ

 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނަށް ހިންގުމާބެހޭ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.6

 ހިމެނުން މިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ

 ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ އަސާސީގައިވާ ޤާނޫނު ގޮތުގައި ބޭނުމެއްގެ އެއް މައިގަނޑު ހިންގުމުގެ ދާއިރާތައް އިދާރީ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުން" ...ދާ މާއް ވަނަ 2 ބިލުގެ ،މިގޮތުން .ފެނެއެވެ ހިމަންަނ ރައްކާތެރިކުރުން ކުރިއަރުވައި މިނިވަންކަން

 އިޖްތިމާޢީ ،ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއަރުވައި މިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ އަސާސީގައިވާ ޤާނޫނު ،މަގުފަހިކުރުމާއި ނިންމުމަށް

 .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ  އިޞްލާޙްކުރަން ގޮތަށް އޮންނާނެ މިހެން ،..."ގޮތުންނާއި
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 އޮތުން ކައުންސިލެއް އަތޮޅު އަތޮޅަކަށް ކޮންމެ

 މި ގޮތުން،. ފެނެއެވެ ބަދަލުކުރަން ގޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި ބަހަން ކައުންސިލުތައް ހިންގުމަށް ދާއިރާތައް އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ރަށެއް ކޮންމެ ކައުންސިލުގައި އަތޮޅު އުފެއްދުމަށާއި، ކައުންސިލެއް އަތޮޅު ދާއިރާއަކަށް އިދާރީ ކޮންމެ އަސާސީގައިވާ ޤާނޫނު

 ހިމަނަން މެމްބަރެއް ކައުންސިލް ހޮވޭ ވޯޓަކުން ސިއްރު ނެގޭ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ކައުންސިލުގެ ރަށު ރަށެއްގެ އެ ތަމްސީލުކުރަން

 .ފެންނަކަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 މެދު    ގޮތާ އެކުލެވޭ ކޮމިޝަން ގަވަމަންޓް ލޯކަލް

 ،ބާރާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މީހުން ގޮތުން ވަގުތީ ކައުންސިލްތަކަށް ރަށު އަދި އަތޮޅު ،އުފައްދައި ކޮމިޝަނެއް ގަވަމަންޓް ލޯކަލް

ފަރާތްތަކެއް މި  ސިޔާސީ ހަމައެކަނި ،ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭނަމަ، އުވާލުމުގެ ކައުންސިލް
ލޯކަލް ގަވަމަންޓް . ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ގޮތުން އެދެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ

ކޮމިޝަނުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ތަމްޞީލުކުރާ ރައްޔިތުން 
   . ްސ ހިމަނަން ޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަށް ވެ

 ނިންމުން ބާއްވައި އިންތިޚާބު ތަކުގެކައުންސިލް ތާރީޚަށް އަސާސީގައިވާ ޤާނޫނު

 ލާމަރުކަޒީ ،މާއްދާގައި ވަނަ 298 އަސާސީގެ ޤާނޫނު  ،ދުވަހާއި 90 ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 6 ދެލިކޮޕީގެ ޤާނޫނުގެ

 މިކަން ،އޮވެގެންނުވާނެތީ ތައާރުޒުވުމެއް ދެމެދު އާ 2009 ޖުލައި 1 ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ޖެހޭނެ ނިންމަން ހޮވައި ކައުންސިލްތައް

 .ފެންނަކަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް ޖެހޭނެ އިސްލާހުކުރަން ބިލު ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވާނެ

 ދިނުން ގެރެންޓީ ކުރޭެވނެކަމުގެ ޙިމާޔަތް މުދާ މީހުންގެ

 "ނެގުން ދިނުމަށްފަހު ބަދަލު ޢަދުލުވެރި ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ބޭނުމަށްޓަކައި ޢާއްމު މުދާ ބިންތަކާއި އަމިއްލަ މީހުންގެ"
 .ބަދަލުކުރުމަށްފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ގޮތަށް އަންނަނިވި ތަނެއް ކޮންމެ އޮންނަ މިފަދައިން

 ޤާނޫނާއި ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ޙާލަތްތަކުގައި ނަގަންޖެހޭ ބޭނުމަށްޓަކައި ޢާއްމު މުދާ ބިންތަކާއި އަމިއްލަ މީހުންގެ"

 .ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ މިގޮތަށް" ންނެގު ދިނުމަށްފަހު ބަދަލު ޢަދުލުވެރި ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 ސަމާލުވުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިމާވެށި

 :ބަދަލުކުރަން ގޮތަށް އަންނަނިވި ތަންތަން އޮންނަ ނައްތާލުން މަދިރި

 މަދުކުރުމަށް ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅޭ މީހުން ދިރޭތަކެތި އެހެނިހެން އުދަގޫކުރާ ދިރިއުޅުމަށް އިންސާނުންނަށް މަދުކުރުމާއި މަދިރި"

 "މަސައްކަތްކުރުން

 :ބަދަލުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި )ސ( ގެ  166

 ގަވާއިދު ސާފުކުރުމާބެހޭ ފޮހެ ހުންނަތަކެތި ލިޔެފައި ތަކެއްޗާއި ހުންނަ ކުރަހާފައި ފާރުތަކުގައި އްމުޢާ
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 ދިނުން ޢަމަލީގޮތުން މިނިވަންކަން ހިޖުރަކުރުމުގެ އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ

ތަފާތުނުކުރުމަށާއި، ގޯތި ގެދޮރުގެ އޮންނަ ލަފްޒުން ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގައި ' އިސްތިސްނާނުކުރާން'ޤާނޫނުގައި މިހާރު 
އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ގެނައުން . ޙައްޤު ެއންމެ ދަތި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށްވެސް ބާރު އަޅައެވެ

 .ޤާނޫނަކުން ކަމަށް ބަލައި، މި ބައި އުނިކުރީމެވެ ނީއެންމެ ރަނގަޅުވާ

 :ތަމްރީނު ހިންގުމާބެހޭ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ޤާއިމްކުރަން ފެންނަކަމަށްވެސް  އިންސްޓިޓިއުޓެއް އެފަދަ ދިނުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު ބެހޭ ހިންގުމާ ދިވެހިރާއްޖެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ
 .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

  ކޮމެންޓްސް ފޮނުވުނު ބިލަށް ރައްކާތެރިކުރާ ޖަރީމާތަކުން ޖިންސީ މީހުން ލިބިގެންނާުވ ތަކްލީފު ކުޑަކުދިންނާއި 75.
 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މާއްދާގައި ދެ މި، އެއީ. ފެނެއެވެ ކަމަށް އުޅޭ ފުށުއެރުމެއް ގައި) ކ( އަދި) ޅ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 ބިލުގެ
  . ވާހަކައެވެ ދިނުމުގެ އަދަބެއް ދެ ކުށަކަށް އެއް
  

 ފިރިމީހާ، ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އިސްތިސްނާވާކަމަށް މީހުން ތިބޭ ކައިވެނިކޮށްގެން ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 3ބިލުގެ 
 ޖަރީމާގެ ޖިންސީ ކުރާ ކުދިންނަށް ކުޑަ، ނަމަވެސް. ނުލިބެއެވެ ހިމާޔަތެއް ބިލުން މި އަނިޔާއަށް ޖިންސީ ކުރާ އަނބިމީހާއަށް
 ޞައްާޚ ލިބިދެވޭ އަންހެނުންނަށް އުޅޭ ކައިވެނިކޮށްގެން، ސާސްކުރެވޭތީޙްއި ކަމަށް ބޭނުންވާ އްލެއްޙަ އަވަސް މައްސަލައަށް
، ނަމަވެސްއެހެން. ފެނެއެވެ ރަނގަޅުކަމަށް ނުހިމެނުން އެބައި މިބިލުގައި ހޭދަނުކޮށް ވަގުތު ބަހުސްކުރުމުގައި ޙައްޤަކަށް

  . ފާހަގަކުރަމެވެ މުހިންމުކަން ފާސްކުރުމުގެ އަވަހަށް ގާނޫނެއް ދެކޮޅަށް އަނިޔާއާ ދެވޭ އަންހެނުންނަށް
 

 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ބެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމާ ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި،  14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2009އޮގަސްޓް  03
  .މި ކޮމެންޓްސްވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ

  
 މި، އަދި، ގޮތުންނާއި ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ ލިބިދޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ތެރޭގައި ޒިންމާތަކުގެ ކައުންސިލްގެ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން މުޖްތަމަޢު ،މީހުންނާއި ބޭނުންވާ އެހީއަށް ގޮތުންވެސް، ޚާއްޞަ ބެހޭ ކަންތައްތަކާ ހިމެނިފައިވާ ބިލުގައި
 ފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް ޖެހޭ ކުރަން ރަނގަޅު، ބަލައި ޙާލަތު މީހުންގެ ބޭނުންވާ އަށްއެހީ ޚާއްޞަ، އިތުރުން މީގެ. ހިމެނުން
 .ފެނެއެވެ ވެސް ހިމަނަން ހުށަހެޅުން ފަރާތްތަކަށް ޖެހޭ ހުށަހަޅަން

 
 ވަކިކުރަން މެމްބަރު ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ހިމެނޭ ކައުންސިލުގައި –) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ބިލުގެ

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް ހިއުމަން ބަޔާންކޮށް ސަބަބު، ނަމަ ފެނިއްޖެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
  .އޮތުން ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ މަޤާމަށް އެ މެމްބަރެއް އެހެން ފަރާތުން
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 ދައުލަތުގެ، ތަންތަން ދޭ ޚިދުމަތް ޢާއްމު ޢިމާރާތްތަކާއި ޢާއްމު ގޮތަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 ކޮންމެވެސް ތަސްދީޤްކުރާތާ ބިލް، އިމާރާތްތައްވެސް ހުރި ހަދާފައި މިހާރު، އަދި. ފަރުމާކުރުން، ގޮތަށް ހިމެނޭ މުއައްސަސާތައް
 ޕްރެކްޓިކަލް ދިމާވާނެ ކަމުގައި މި – މާއްދާ ވަނަ 20 ބިލުގެ –ބަދަލުކުރުން  މިގޮތަށް، ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ

 ފަރުމާކުރުމަށް ޢިމާރާތްތައް ގޮތަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ، އަދި ތޯއާއިކޮބައި މައްސަލަތަކަކީ
 .އުނިކުރަން) ރ( އަދި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 20 އިތޯ ސާފުކުރުމާއި،ކޮބަ ދަތިތަކަކީ ދިމާވާނެ

  
 އެމީހާގެ ޚަރަދު ބޭނުންވާ މީހަކަށް ނުކުޅެދޭ ،އަދި. ނެތުން ވާހަކަ އެއްޗެއްގެ ލިބޭ ވަޞިއްޔަތުން މާއްދާގައި ވަނަ 13

 ފަރާތުން އޭނާގެ އިޚްތިޔާރު ތަޞައްރަފްކުރުމުގެ މުދަލުން އަމިއްލަ އެމީހާއަކީ ކުރަންޖެހޭނީ ޙަވަލުދާރެއް އެމީހާގެ މުދަލުން
  . އެނގެންއޮތުން މިމާއްދާގައި ފަރާތުންކަން ވާމީހުންގެ ޙާލަތެއްގައި ގަނެވޭފަދަ ޅައިގުނި
 

 އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަދި މަދަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޙައްޤުތަކަށް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 .ކުރުން ވަޒަން އަގު ،ވެސް ފަރާތްތަކުގެ

  
 މިސާލަކަށް – ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމްތައް މަގުމަތީގެ ގޮތަށް އުޅެވޭނެ ހިނގާބިނގާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 ހަމަޖެހިފައި މިގޮތަށް ތަންތަނުގިައ ހުރަސްކުރާ މަގު، އޮތުމާއި އެރޭގޮތަށް މަގުމަތިން މައްޗަށް ދުވާރު ގޮނޑީގައި ފުރޮޅުލީ
  .ހިމެނިދާނެ ހުރުން ގޮތަށް ގޮވާ އަޑު ލައިޓް ޓްރެފިކް، ހުރުމާއި

މީހުންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރްެއވިއިރު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ބިލަށް މަތީގައިވާާ  ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
. ތައް ބިލުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއިކު ފާހަގަކުރަމެވެޙްތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ އިސްލާޙްއިސްލާ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ޞައްޚާމީގެ އިތުރުން މި ބިލް ފާސްވެގެން ދިޔައިރު މި ބިލަކީ 
މުހިންމު ޙައްޤުތަކެއް އުނިވެފައިވާކަމަށް މި  ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބިލެއް ނޫންކަމާއި މި ބިލްގައި

ހަމަ މިފަދައިން މި ބިލުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް  ބައެއް މަދަނީ . ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ  މިހެންކަމުން މި ބިލުގައި ހުރި. ޖަމިއްޔާތަކުން ދިޔައީ މި ބިލް ތަސްދްީޤނުކުރެއްވުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ

 31ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީއާއި އަދި ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު 
މި ސިޓީގައި . ޑިސެމްބަރުގައި ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މި ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ކޮށްފައިވާ އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން 
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ސަރުކާރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ވީ ހިނދު، މިފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ޚިޔާލު އެކުލެވިގެން ނޫން 

ކަށް ވެގެން ދިޔުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ގޮތަކަށް މިފަދަ ބިލެއް ޤާނޫނަ
ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު، ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ 

  .ައނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ރައީސް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށެވެ ބައިވެރިވުމާއި ޚިޔާލާއެކު އަލުން ފަރުމާކުރެއްވުމަށް
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  ކޮމެންޓްސް ޅިހުށަހެ އަށް 2009  އެކްޓް ގބިލްޑިން ނަލްޝަނޭ މޯލްޑިވްސް 5.8
  .ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ކޮމެންޓްސް 2009މެއި  27

ގައިވާ، ) ރ(އަދި، މިގޮތުން، މި މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާ  23ޤާނޫނު އަސާސީގެ  - އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް 
  ދިރިއުޅޭނޭ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަގަޅު މާޙައުލެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު

  ވަނަ މާއްދާ 21ޤާނޫނު އަސާސީގެ  -ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު  

  ވަނަ މާއްދާ 22ޤާނޫނު އަސާސީގެ  –ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މުޢާހަދާގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުީހން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން
އެމްއަށް .ސީ.އާރ.މިބިލްގެ ޑްރާފްޓް އެޗް: ނޯޓް( .މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބިލް އިޞްލާޙުކުރުން. ބިލުގައި މާނަކުރުން

  ).ގިރޭސިބަހުންނެވެނއިވާނީވެސް އިލިބިފާވަނީ އިގިރޭސިބަހުންކަމަށްވާތީ، ކޮމެންޓް ފޮނުވިފަ

A2 Interpretation 

People with disabilities – include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation 
in society on an equal basis with others. 

ގެ ދަށުގައި، އަލިފާނުން ސަލާމަތްކަން ހޯދަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމަކީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  1.3.3ބިލުގެ ސީ 
ގޮތުން ތިރީގައިވާ މާއްދާ މިބަޔަށް މި. މީހުންނަށް ފޭަސހައިން ބޭނުންހިފޭނޭފަދަ އިންތިޒާމަކަށް ވާންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކުރުން

  .އިތުރުކުރުން

Easily accessible and utilized by people with disabilities 

Change ‘personal’ to ‘personnel’ under C1.2(b) 

Amend limits on application of D1.1(c), D2.1(c), F8.1(c), G1.1(c), G2.1(b), G3.1(c), G5.1(c), and 
G12.1(c) to buildings “intended for use by the public” 

Amend all limitations on application of disability provisions to include all housing units in case of  the 
building contains more than 10 housing units and if open for public lease. The only exception should be 
private housing 

  ކޮމެންޓްސް ހުށަހެޅި ދެލިކޮޕީއަށް ބިލުގެ ހައްގުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު 5.9
 22މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ބިލުގެ ދެލިކޮޕީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހުކުރަން މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ 

  .ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ވަނީ ކޮމެންޓްސް ފޮނުވިފައެވެގައި  2009ޑިސެމްބަރ 

  އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން

ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުވާރ އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓް ޓު ފްރީޑަމް އޮފް އޮޕީނިއަން . އދ
ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް އިންކްލޫޑިންގ ދަ "ސައިން، ގެ ރިޕޯޓް ޙުބިދް ޢާއެންޑް އެކްސްޕްރެޝަން، މިސްޓަރ 
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 Report of the Special Rapporteur, Promotion and)" ފްރީޑަމް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން: ކްވެސްޗަން އޮފް

protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 January 

(2000, para. 44 ިއްމު ޢާއިން ބާރު އަޅާ . ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި ހުންނަން، އދ ޙައްޤާމައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ، ގައ
 :ލެއްގެ ގޮތުންޞޫއު
 

ވާއިދު ޤަނޫނާއި ޤާނޫނު ތަކުގެ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހެން ޤާކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް، މިފަދަ '
ނޫނުގައި ފުރިހަމައަށް ޤާލަތްތައް ކަމާގުޅޭ ޙާގެ އިސްތިސްނާ ޤުއްޙަލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޢުނަކުރުމާއި، މަމާ

ގެ ދާއިރާ ހަނިކުރެވިގެން ޤުއްޙަލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޢުނޫނުތަކުން މަޤާބަޔާންކުރުމާއި، އަދި، އެެހން 
ގެ ބިލުގެ ދެލިކޮޕީގައިވާ އަންނަނިވި ޤުއްޙަލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޢުމައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މަހިމެނޭ ކަމުގެ ' ނުވުން

  .ކުރަން މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަމެވެ ޙްލާޞްކަންކަން އި

ނުވަތަ ، ގައި ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައިވާ ރެކޯޑެއް ހާމަކުރެވޭނީ، ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކަމުގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  3) ހ
އެފަދަ ރެކޯޑެއްގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނެއް ، ހާމަކުރުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ވަކިޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

  ؛ނުހިނގާނެ ކަން ބަޔާންކުރާ ތަނާއި

ވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގެއް ލިބިދޭ ދާއިރާ ހަނިކުރެ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4) ށ
  ؛ނޫނު ނުހިނގާނެއޭ ބަޔާންކުރާތަނާއިޤާނޫނެއްގެ މައްޗަށް ިމޤާމާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެހެން 

ނޫނެއްގައިވާ ވަކި ޤާލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ ވަކި ޢުގައި ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  17) ނ
  ލާޒިމްކުރާ ތަނާއި؛މަލުކުރުމުން ކަމަށް ޢަލަކުން ޞޫއު

ނޫނަކުން ޤާ) މިގޮތުން އެހެން ގާނޫނެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް(ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  22) ރ
ނޫނުން އިސްތިސްނާވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާއެކަމެއް ހާމަކުރުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މި

  އަދިތަނާއި؛ 

ލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން ސިއްރު ނުހިފެހްެއޓުމުގެ ދައުވާ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ޢުގައި އެ މަ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  22) ބ
ކުރުމަށް ޙުލާޞްނޫނުން އިސްތިސްނާވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަން އިޤާލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ މި ޢުއުފުލިދާފަދަ މަ

  .ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅިފައި ވާނެއެެވމިކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

  :ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ގޮތް

ގުޅޭ ހުރިހާ  ޤާއްޙަނޫނަކީ މި ޤާބެހޭ  ޤާއްޙަލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޢުއިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާނަމަ، މަ
ގުޅޭ  ޤާއްޙަލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން މިޙާގެ އިސްތިސްނާ ޤުްއޙަމިގޮތުން، މި . ނޫނެވެޤާކަމެއް އެކުލެވިގެންވާން ޖެހޭނެ 

ގެ ޤުއްޙަނޫނެއްގައި މި ޤާއަދި، މިނޫން އެހެން . ނޫނުގައި ފުރިހަމައަށް ބާޔާންކުރެވިފައި ވާން ވެސް ޖެހޭނެއެވެޤާ
 ނޫނު އަސާސީ އިން ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސްޤާގުޅޭ ކަމެއްގައި،  ޤާއްޙަލަތެއް އޮވެގެން ނުވުމާއެކު، ިމ ޙާއިސްތިސްނާ 

މިހެން ކަމުން، މަތީގައިވާ ގޮތަށް ބަޔާންކާުރ . ގެ ދާއިރާ ހަނިކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެޤުއްޙަވާއިދަކުން މި ޤަނޫނެއް ނުވަތަ ޤާ
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ލޫމާތު ހޯދައި ޢުމިގޮތަށް އުނިކުރުމަށް ފަހު، މަ. ހުރިހާ ބައެއް މިގާނޫނުން އުނި ކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ
ލަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ވަކި ޙާޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ ނޫނުގައި ބަޤާލިބިގަތުމުގެ 

ގެ ދާއިރާ ފުޅާވުމުގެ ޤުއްޙަލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޢުނޫނުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން، މަޤާލޫމާތުތަކެއް މިޢުމ
  .ހުރަހެއް އެޅޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެމާޔަތްކުރުމަށް ޙިސަބަބުން ދައުލަތުގެ ސިއްރު 

މުަޢލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް އޮންނަނަމަ ވީވަރަކުން އެކަން ބަޔާންކުރަންޖެހޭނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ 
ނުންކަމަކަށް އަދި މުސްތަޤްބަލްގައި މިފަދަ އިސްތިސްނާއެއް އިތުރު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭ. ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގައެވެ

ވެއްޖެނަމަވެސް އެއިސްތިސްނާއެއް އެހެން ޤާނޫންެއގައި ބަޔާން ވެފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ މިޤާނޫނަށް ގެނެވޭ 
  .ބަދަލެއްކަމުގައި ވާނެގޮތަށް ބިލުގައި އެގެންއޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ

ލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ޢުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފޭނީ މަޤުއްޙަތުމުގެ ލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަޢުމަ
ލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އިދާރީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މަދުކުރުމުން ކަމަށް ވާއިރު، ބިލުގެ ޢުމަ

އް ޤެއްޙަގައި ރެކޯޑަށް އެދެނީ ކޮން ) 4(ޑަށް އެދޭ ސަބަބާއި، ގައި ރެކޯ) 3) (ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6ދެލިކޮޕީގެ 
ތަންފީޒުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތޯ ބަޔާން ކުރަން ރެކޯޑަށް އެދޭ ފަރާތަށް ާލޒިމްކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް 

ން ރައްކާތެރިކުރެވޭ އަދި ލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ސަބަބަކީ، އަދި، މައުލޫމާތު ހޯދުމުންނާއި ލިބިގަތުމުޢުމަ. ފެނެއެވެ
ލޫމާތަށް ޢުލެއްގެ ގޮތުން ބަލަނީނަމަ، މަޞޫއަދި، އު. ވެޤެއްޙަޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޚިކީ ޤައްޙަތަންފީޒްކުރެވޭ 

. ރަދުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެޚައެދެނީ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދުައލަތުގެ، މިބަހީ ރައްޔިތުންގެ، ފައިސާއިން ކުރާ 
ޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ ޚިނޫނުގައި އޮތުމަކީ ޤާއެހެން ކަމުން، މިކަމަށް އިތުރު ސަބަބުތަކެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް 

 .މިނިވަންކަމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ

  އެހެނިހެން ކަންކަން

ވަނަ  41 –ކުރާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ބިލުގެ ދެލިކޮޕީގައި ބަޔާންކުރާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން 
އަދި، އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރެވޭކަމަށް  –) ހ(މާއްދާގެ 

ގައި އޮންނަ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  41 –. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ
 .ބަދަލުކުރުން އޮތުން

  
މިބިލު ފުރަތަމަފަހަރަށް މކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ކުރިއިރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢައްޔަންކުރާނީ އަދި މަޤާމުން  :ނޯޓް

ނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި މިގޮަތށް . ވަކިކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުންކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
  .ން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެނެތްކަ

  
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެދޭ ) ވެރިކަން ހިންގާ ތަންފީޛީ ބާރު ކަމުގައިވާ(ރައްޔިތުން ހޯދަންއެދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވަރަށްބޮޑު ބަޔަކީ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކޮށް މަޢުލޫމާތަށް ވާނެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު، މިކަންތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާފަރާތަކީ، ރަ
މަޤާމުން ވަކިކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެމަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުން ހިމެނޭނެކަމަށް ބަލާނެޖާގަ ވަރަށް 

އެއް އަދި އެމަސައްކަތް ކުރެވެނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޛެއްނެތި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި ކަމުގަ. ހަނިވާނެއެވެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
41 

މަޖިލީހުގެ 'ވީމާ މިމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު ޢަންޔަންކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކުގައިކަމާއި، . ނުބެލެވޭނެއެވެ
ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައިވެސް ' ރުހުމަކީ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

ގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް އައްޔަންކޮށްފައިނުވާ ރަސްމީ އިދާރާއެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ) ހ(އްދާގެ ވަނަ މާ 50 •
 .ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދިނުން މިތަނަށް އިތުރުކުރުން ރަގަޅުކަމުގައި ފެންނަކަމުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ

 

  

  ދިރާސާތައް ކުރެވުނު  .6

  ސާއިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާ މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން 6.1

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް 
ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން  ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލިބުެމންދާތީ އާއި މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އެއްދުވަހުން އަނެއް

އެތައް ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި 
ކު މަޝްވަރާކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުވާގޮތަށް ކަމާބެހޭ އިސްފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެ

ރިޕޯރޓެއް  ޚާއްޞަ ސަރވޭއެއް ކުރުމަށްފަހު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2009 ،ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް
މުޖުތަމަޢުގައި ، މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، މި ރިޕޯޓުގައި .އެކުލަވާލެވުނެވެ

ކުރިމަގުގައި މުޖުތަމަޢުން ކުށް މަދުކުރުމަށް ، ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ސަރވޭ އާއި
މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، . އެޅިދާނޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު  20ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ހިއުމަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި އަދި ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 . ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް އެކަންކަން ހުށަހެޅުމެވެ

މިހާރު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުވެފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު ، ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީދިރާސާ މި 

ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވައި މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށްވެްސ 

ށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އަވަސް ކުރުމަކީ މުހިންމު ފައިވާ ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ހުކުރަންޖެހި
  .ކަމެއްކަމުގައި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް، ރިޕޯޓުވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައެވެ

 ހުށަހެޅުންތައް  ރިޕޯޓްގެ މައިގަޑު

މި ހުށަހެޅުންތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި 
ކޮމިޝަނުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދި ދިރާސާއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު 
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އަދި މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން . ވެކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެ
 .މިހާރަށްވެސް އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް

ނުސީދާ ގޮތުން ، ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވުމަކީ
މިކަމަށް ، ވަރަށް ގިނަ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ޢާންމު ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙިއްޞާއެއް އޮންނަ ކަމަކަށްވާތީ

މިގޮތުން ކުރެވިދާނޭ ކަމާއި، ޙައްލެއް ގެނައުމުގައި މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ
 . އްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ހުށައެޅުންތައް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެކަންތަ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު އަވަހަށް ނިންމޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް  -1
 .އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުލުހުން ރަނގަޅަށް  -2
 . އަހުލުވެރި ކުރުވައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

 .މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެއްއުޞޫލެއް ގެންގުޅުންހުށަހެޅޭ  -3

މިގޮތުން ޢާންމުންނާއި މުޢާމަލާތްކޮށް . ފުލުހުންގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުން -4
 . ސަމާލުކަމެއް ދިނުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފުލުހުން މިފަދަ އަޚުލާޤީ މިނަްގނޑު ގެންގުޅުމަށް ޚާއްޞަ

 .ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން -5

 .ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ލަސްނުކޮށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުން -6

 . ޤާއިމްކުރުން ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް -7

 .ރަށުތެރޭގެ އަމަން އަމާނަްކން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން -8

އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެތި މިހާރަށްވުރެ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަވަހަށް    -9
  .ނައްތާލުން

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޝަރީޢަތަށް  .1
މިގޮތުން ބޮޑެތި ޖިނާއީ ކުށެުގ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާތައް އަވަހަށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމުގައި . ފޮނުވުން

 .އިސްކަންދިނުން

، ޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅެން ނެތް މައްސަލަތައްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވެގެން ނުވަތަ ތަ .2

 .ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކާަމގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން
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އަތޮޅުތަކުގައި ދައުލަތުން ކުރައްވާ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތް ލަސްނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމްތައް  .3
  . ހަމަޖެއްސުން

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް   

ޖަމާޢަތްތަކާއި ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ، ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ .1
 . އިދާރާތަކުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހޯދުން

ދޭތެރޭ ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި  .2
 .ކުރުވުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ތައްޔާރުކޮށް އަވަހަށް  .3
 .އަދި ބިލްތައް އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ބާރުއެޅުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން

ލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަން ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަކީލުން ޢައްޔަންކޮށް ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަ .4
ދިނުމުގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ޖިނާއީ ކޯޓުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް   

 .ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބަލައި ނިންމުންކޯޓަށް މައްސަލައެއް  -1

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްޓަކައި، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ  -2
 .ބަދަލުތައް ގެނައުންމަސައްކަތަށް އިދާރީ ގޮތުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭނަމަ، ލަސްނުކޮށް މިފަދަ 

ޙުކުމްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނޭ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައަޅައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތަށް  -3
 .އަމަލުކުރުން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް   

 .ޖަލާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް އަލުން އަމަލު ކުރަންފެށުން -1

، އެމީހަކު ބަންދު ކުރެވުނު އަތޮޅަކުން މައްސަލަ ބަލައި، އަތޮޅުތަކުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން -2

ތަޙުޤީޤުކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގޭ މައްސަލަތަކުގައި އަތޮޅުތަކުން ޝަރީޢަތްކޮށް، ޙުކުމް ކުރެވި 
 . މްކުރުންޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރެވޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއި

 .ޖަލުތަކެއް ގާއިމް ކުރުން/ޖަލުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑްަށ ފެތޭ ބޮޑު ޖަލު -3

 .އިމްކުރުންޤާއެއް "ހާފްވޭ ހައުސް"ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ  -4

 .ޖަލާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނާއި އޭގެދަށުން ހަދަންޖެޭހ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުން -5

 .ން ކޯޓުތަކަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން، ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޖަލު -6

ޖަލު ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދީ ރަނގަޅު  -7
 .މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން
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 .ދާ ކުށްވެރިން ކުށުގެ ބާވަތުން ވަކިކޮށްގެން ގެންގުޅުންޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުން -8

 

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް     

އެކަމުން ދުރުހެލި ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާރަށްވުރެ  ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް -1
 .ހަރުދަނާކޮށް ރާވައި ހިންގުން

މުޖުތަމަޢުން މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  -2
 .ރާވައި ހިންގުން

ކީ ކުށުން އެއްކިބާވެގެންވާ އަމާން މާހައުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ބޮޑުވަމުން އަންނަ މާހައުލަ -3
 .ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ފޯކަސް ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދައި ޒުވާނުންނަށާއި އެކިފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  -4
 .ޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުންކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް

ސޯޝަލް ވޯރކަރސްގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް މުޖުތަމަޢަށް  -5
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

މަދުރަސީ ދައުރުގައި ކުދީންގެ ކިބައިގައި ދީނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ރަނގަޅު އާދަތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  -1
 . އެކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ކުދިންނަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ސްކޫލް ކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުވައި އެ -2
 . ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތިެރ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރުން

 . ސްކޫލް ދައުރުގައި އެކުދިންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދިނުން -3

 ނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެކުދިންގެ އަޚުލާޤަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެ ބަދަލުތައް ރަ -4
 .ކަންތައްތަކާމެދު ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމާއެކު ސްކޫލްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ލޯބިކުރާ  -5
 .އިމްކުރުންޤާޘަޤާފަތެއް 

އިތުރުކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ އަޅާލުން ނުލިބޭ ކުދިންނަކީ  ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ -6
 .ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެކުދިން އެމަރުކަޒަށް ގެންދިއުން

 .ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން -7
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

މަދުރަސީ ދައުރު ފުރިހަމަ ނުކުރާ ކުދިންނަށްވެސް މުޖުތަމަޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި  -1
ދިނުމަށްޓަކައި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ދީ އެކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

 . މަސައްކަތް ކުރުން

ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ ، ކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައިލިބެންހުރި ވަޒީފާތަ -2
 .ސެޝަންތަކެއް ރާވައި ހިންގުން

ކުށްކުރުމުން ޒުވާނުން ދުރުހެލިކޮށް ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވޭނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތްައ  -3
 .ލިބެންހުންނާނޭ މަރުކަޒުތައް އިތުރުކުރުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ވީހާވެސް  -1
 . އަވަހަކަށް ފާސްކުރުން

 .ސަރުކާރުގެ ކާަމގުޅޭ ދާއިރާތައް މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ކުރުވުން -2

 .ރިޕޯޓުތަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންމިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ  -3

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް    

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރާވައި ހިންގާ ތަފާތު  -1
 . ގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންޕްރޮ

  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް  -1
 .ގޮތެއްގައި ރާވައި ހިންގުންމިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ 

 އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  .1
ގެ މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކު. ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

  ؛އިތެރޭގަ
 ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު •

 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  •

 ޖަލާ ބެހޭ ޤާނޫނު  •

 ޕެރޯލް ޤާނޫނު •

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު •
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ޖިނާއީ ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނާއި ގެއްލުން ލިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  •
 އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުރައްކާތެރިކޮށްދޭ 

 ހެކިބަސްދޭ މީހުނެްގ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު •

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޢާންމު ރަޢްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް  .2
ޓްރީ އަށް އަވަހަށް މިނިސްޓަރަކު އެމިނިސްމަދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް ވާތީ، 

 .ހަމަޖެއްސުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި، އެއްއުޞޫލެއްގެ ދަށުން، ތަޙުޤީޤުކޮށް،  .3
 ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއެކު، މިމަޢުލޫމާތު މިފަރާތްތަކުގެ

 .މެދުގައި ފުރިހަމައަށް ޙިއްޞާކުރުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު  .4
ކުރުމާއި، މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއްވާނަމަ، މިކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނެފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް 

 .އުންމި ޤަވާޢިދަށް ގެނަ

  ދިރާސާ  ކުރު ކުރެވުނު ގޮތުންދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ  6.2

ގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނުންއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ' ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ'
  18 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާއެއްކޮށް، މިދިރާސާގެ ރިޕޯޓް 2009 ދެނެގަތުމުގެގޮތުންވަޒީފާގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު 

މުޙަންމަދު މުނައްވަރުގެ .މި ދިރާސާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޑރ. ވަނަ ދުވަހުވަނީ އާންމުކޮށްފައެވ2009ެއޮގަސްޓް 
ގައި މުހިންމުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ޤައުމީ ފެންވަރެއްމި ރިޕޯޓަކީ . ކޮންސަލްޓަންސީގެ ދަށުންނެވެ

ކަންކަމުގެ ޙާލަތު އޮތްނެތްގޮތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ކުރު 
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ނަ އަހަރު ވަ 2008މި ދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމިފައިވަނީ . އެއްރިޕޯޓެވެދިރާސާތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނޭ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު 
  . މައްސަލަތަކަށްވެފައިވާތީއެވެ

ވަނަ އަހަރު 2008 މިކުރު ދިރާސާއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމުކަންތައްތަކަކީ އަދި މައިގަނޑު ހުށަހެޅުންތަކަކީ،
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ، ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާއި

  .ޢަމަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ

ކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދަކަށްވީ ސަރުކާރުގައާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާޞަމައިގަނޑު މަޤް ދިރާސާގެމި 
ރައްކާތެރިކޮށް އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އާ ޤާނޫނީ މިންގަނޑުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް 
 އަމަލު ކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާ ބެހޭ އެކަށޭނަ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުން

މި ގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  .ކަނޑައަޅައި އާންމު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ
  . ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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  ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޚުލާޞާ

  ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާ
  މަލުކުރަން ފެށުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުންޢަވަނަ އަހަރު  2008 

ޤާނޫނަށް ގެންނަްނ ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ގިނަބަޔަކު ޝާމިލުވާގޮތަށް ފުޅާ  - 
 ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުން

 މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުންތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ތަފާތު  - 

، )ކޮމްޕްރެސްޑް ވަރކްވީކްސް(ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް މަދު ދުވަސްތަކަކަށް ބަހާލުމާއި - 

ސްޓެގަރޑް ވަރކިންގ (ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް އެކި ވަގުތުތަކަށާއި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލުމާއި
) އެނުއަލައިޒްޑް ވަރކިންގ އަވަރޒް(މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތައް އަހަރުދުވަހަށް ނިސްބަތް ކުރުމާއި ،)ޓައިމް

ފަދަ އާ ) ފްލެކްސިޓައިމް(ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ލުއިގޮތަކަށް މަސައްކަތުގެ ގަޑި ކަނޑައެޅުން
 މަފްހޫމްތައް ތަޢާރަފް ކުރުން

 ޖެހުން މުރާޖަޢާކުރުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން އޮންނަންޖެހޭ - 

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއާއި އަރާމުކުރުމަށް ހަފްތާއަކު ލިބޭ ދުވަސްތަކާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާއި ނުލައި  - 
 ސަލާމުގައި ހުރެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު މުރާޖަޢާކުރުން

 ވަޒީފާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން - 

ނދުފަހަރުގައި ދުއްވާ އުޅަ ސްވެރިންނާއި ކަނޑުގައިމަ ލެވެންދެން އަމަލުކުރެވޭނެއެކުލާަވޤާނޫނެއް  ކަމާބެހޭ - 
  ންދެއް އެކުލަވާލުޢިވާމީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަ މަސައްކަތްކުރާ

 މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫންެއ އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށްޓަކައިމަސައްކަތް - 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާންކުރުމަށާއި އެ  - 
 ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމާލާތް ކުރަންވާނޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް

ވަޒީފާގެ ޖަމްޢު އެއްބަސްވުންތަކަށް މަގު  ،ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް  - 
 ފަހިކުރުމަށް

 ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް - 

އެއް ) ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ޚިދުމަތް(އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް ކޮންސިލިއޭޝަން ސާރވިސް  - 
ޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ އާރބިޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއެކު ވަ ،ޤާއިމުކުރުމާއި

  ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންންަށ ޕެންޝަން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް  

 ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފެށުން

 ބަޔާންކުރުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައިފި މީހަކަށް ލިބޭނޭ އަދަބު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި މަޖުބޫރުން 

 ކަނޑައެޅުން) މިނިމަމް ވޭޖް(އެންމެ ކުޑަ މިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ  
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މަސައްކަތް ކުރާތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ  
 ޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުންއު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، މަސްވެރިންނާއި، ޑޮކްޓަރުންނާއި،  
ގޭ ތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ  ،ރިސޯޓުތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި، ނަރުހުންނާއި

 ޅުންވަޒީފާއާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެ

ބަނދަރުމަތީގައާއި ޕޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙަތާބެހޭ  
 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

  މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން 

  ސިޔާސަތު
ގެ )) އޯ.އެލް.އައި(އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ 

 މެމްބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުން

 އޯ ގެ މުޢާހަދާތައް ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ވިސްނުން.އެލް.އައި 

ތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި އެބައިމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު 
 ޞްދީޤުކުރުމާމެދު ވިސްނުންތަ މުޢާހަދާ

 ޝާއިޢުކުރުން ،ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤައުމީ އެޖެންޑާއެއް އެކުލަވާލުން 

ސިޔާސަތާއި ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ  ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ތަމްރީނާބެހޭ ޤައުމީ 
 މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުން

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން 

ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި 
 ފެއްޓުން

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރްަށ ނެރުމަށާއި 
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުން

ތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެންޖެހޭގޮތަށް އިން 
ކުރުމާއި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ރިސޯޓުތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ހިންގާ ރަށްރަށާ ކައިރީގައިވާ 

މިކަން  ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައި
ތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ބައެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ރައްޔި

 ވިސްނުން

 ޝާއިޢުކުރުން ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި 

ށެއްގެ ރަށު ާމލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން އެރަ 
 އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުން
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ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ހޯދުމުގައާއި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީތަކަށް ދެވިފައިވާ  
 ދައުރު މުރާޖަޢާކުރުން

ޙާލަތުތަކުގައި ރާއްޖެ އައުމަށް އެމީހެއްގެ ޤައުމުން ފުރުމުގެ  ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 
 ކުރިން ވިސާ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުން

ސްމާނީގޮތުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދައްޗެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނޭ ޖި 
  ލާޒިމުކުރުވުންއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

  އިދާރީ ކަންތައްތައް
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާ ޤާނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ވަކި  

 އޮފީހަކާއި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ލިބިދިނުން

ދަށުގައި މަސައްކަތްތެރި ކަމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބަލަހައްޓާނެ ބިޔުރޯ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  
 އޮފް ލޭބަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެއް ޤާއިމުކުރުން

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލާ ޗެކްކުރާނެ ލޭބަރ އިންސްޕެކްޓަރޭޓެއް  
 ޤާއިމުކުރުން

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ) ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ޚިދުމަތް(ކޮންސިލިއޭޝަން ސާރވިސްއެއް އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް 
 ޤާއިމުކުރެވެންދެން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމުކުރުން

 ފެއްޓުންޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ރަށު ކޯޓުތަކުންވެސް ބެލޭނެގޮތް އަލުން ހަމަޖެއްސުން 

 ގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުން)ޕޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު(އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު  

އުޞޫލު ތަޢާރަފް  ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުން ތަޙްކީމުގެ 
 ކުރުން

 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާބެހޭ ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ބިއުރޯއެއް ޤާއިމުކުރުމާމެދު ވިސްނުން 

  ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބަލައި، ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރުފަދަ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން 

  ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ
 ނުކުރުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި ޗެކްކުރުން މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް 

 ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއްކުރުން 

 ޚިދުމަތް ހޯދުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  
 ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމާމެދު ވިސްނުން

ގޮތުން ަވޒީފާގެ ޖަމްޢު އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި 
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތައް އިންތިޒާމްކުރުމާމެދު ވިސްނުން

 ވަޒީފާއާބެހޭ ފެއަރތައް ޤަވާޢިދުން ބޭއްވުން 

 އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ތަމްރީނުތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން 



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
50 

ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މަރުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައާއި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  
 ދިރާސާއެއްކުރުން

 މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އެ ރިސޯޓުތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް  
 ދަމަހައްޓާކަން ކަށަވަރުކުރުން

  ދިރާސާ ކުރެވޭ ދެނެގަތުމަށް ލަތުޙާ މިހާރުގެ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤުތަކާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ބޮޑަށް އެންމެ 6.3

ގެ ނަމުގައި މި " ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރޫޕްސް"
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އަންހެނުން، ކުޑަކުދިން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ 

މި ދިރާސާގައި ޢަމަލީ ގޮތުން . ތެރޭގައި ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2009ބެހޭގޮތުން 
އީ .ޑީ.މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިރުޝާދާއި ލަފާގެ މަތިން ސީ

މި ދިރާސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނާއި، . ދެވެޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ ސިމާދު ސަޢީ
ޤަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމާއިގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި 

ތްތައް އިތުރަށް ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުން ގެނާްދ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ
މި ދިރާސާގެ ހުޯދންތަކަށް ބިނާކޮށް މިފަދަ ޙިދުމަތްތައް . ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ

ފާދީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލަ
މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް . މިކަންކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

މިހާރު މިދިރާސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ . ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ
 . ޗެޕްޓަތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޚްތައް ފާހަގަކުރުމެވެ މަސައްކަތްތަކަކީ ދިރާސާގެ

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އެކިއެކި ރިޕޯޓުތަކާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާ މިންވަރު 
  .ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

 ން ރައިޓްސްހިއުމަގެ ނަމުގައި  "ސިޗުއޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސްރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ ހައުސިންގ " .1
ކުރެވުނު ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

މި ހުށަހެޅުންތަކަށް . ހުށަހެޅުމެއް ސަރުކާރަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ 18 ދިރާސައާއިގުޅިގެން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި
އޭޕްރީލް،  21ފެބްރުއަރީ،  16އެއީ . ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ 4އަމަލީސިފަ އަންނަ މިންވަރު ބެލުމައްޓަކައި 

 .ުލވުންތަކެވެގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަ 2009ޖުލައި  1މެއި އަދި  14
ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް  2008މާޗް  6މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  .2

މި ޒިޔާރަތަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި . ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ
މަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން އަދި އެމީހުންނާމެދު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ ޚިދު

މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން . އަޅާލެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ
ރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އަދި މި ޒިޔާރަތަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކު. ސެންޓަރަށް ކުރި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތެވެ
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މި ގޮތުން . އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ
މި ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ ައންނަ މިންވަރު ބެލުމައްޓަކައި ނޭޝަނަލް . ހުށަހެޅުމެކެވެ 23ހުށަހަޅާފައިވާނީ 
 .ގައި ވަނީ ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ 2009ފެބްރުއަރީ  22ންޓްރޯލް ބޯޑާއިއެކު ނާކޮޓިކްސް ކޮ

 
އުގަންނައިދޭ  ތަމްރީން ތަޢުލީމާއި ހުންނަ މާފުށީގައި. ކ ދުވަހު ބުދަ ވީ 2008 ޖޫން 11 ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ މި .3

ހުށަހެޅުމެއް ހިމެނޭ  7ހު ވަނަ ދުވަ 24ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު  2008 ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެންމަރުކަޒަށް 
ރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަ މިންވަ. ޝާއިޢުކޮށްފައެވެރިޕޯޓެއް ވަނީ 

ސެޕްޓެމްބަރު ގައި  3އޭޕްރީލް އަދި  21އެއީ . ވުމެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެބައްދަލު 2ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި  2009
 .އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް

  ބައްދަލުވުންތައް މުހިއްމު ބޭއްވުނު .7
  

  ނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ޝަނޭ 7.1

ކައުންސިލުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅުއްވަނީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުންކަމުން، އެ 
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯބަލައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމްކުރުމާބެހޭ 
ގޮތުންނާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި 

ގައި  2009ޖޫން  9މަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މުޢައްސަސާތަކުގައި ހިއު
މިބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ . ނެޝެނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ
ޕްރޯޗެއް ގެންގުޅުއްވާނެކަމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލަމުން ގެންދާއިރު ރައިޓް ބޭސްޑް އެ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުން ނެޝެނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓް ފޮނުއްވުމުން އެޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ވި ޖެންޑަރ ފޯކަލް ފާސްކުރެއްވުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުޢައްސަސާތަކުގައި މިހާރު ތިއްބެ

 ޕޮއިންޓްތައް، ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެކަމަށް
އަދި މީގެ އިތުރުން މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް  .އެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި

ގެ ކުރިން ހިގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހެކިހޯދުމަށް  2000ޖެނުއަރީ  1ނުގައި ބަޔާންވެފާވާފަދައިން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ
އުދަގޫތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަންވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ކުރިމަތިވާނެ 

  . އިވާ މައްސަލަތައް ނުބެލުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެރިޢާއަތްކުރުމަށްފަހު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، މާޒީގައި ހިނގާފަ

 7.2 ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 
 2009އޮގަސްޓް  17ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެއްގައާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ސަރުކާރުންވަނީ 

ނަ ވަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން އައްޔަންކޮށްދެއްވާފައެވެވަނަ ދުވަހު 
ބާބުގައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާތަކުގެ ދަށުން ލިއްބައިދޭންޖެހޭ 
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ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް  އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން
މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިއްބަވާ  ފަރާތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައްކަމުން، މި ލާޒިމްކުރާކަމަކަށްވެފައި 

މަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަވެފައި ހިއު ،ވުޒާރާތަކުގައި މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަކި ބައެއް
މިހެންކަމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށާއި އަދި ހިއުމަން . ތިބުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ
ރެއްވިދާނެ ރޯލުތަކާއިބެހޭގޮތުން ކުރުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް އަދާކު ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމް

  . މި ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ ގައި 2009 ނޮވެމަބަރ 18މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމްކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް އަދާކުރެއްވިދާނެ 
ރޯލުތަކަށާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށާއި އަދި ޙާސިލްވާނޭ 

ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗައް ބަލާލައި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ބައިވެރިންނާއި ކުރިން ހިއްސާކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ ނުވަތަ ނުކުންނާނޭ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބައިވެރިން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ކަރުދާހުގައާިވ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ . ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ

މުހިންމު ކަންތައްތައްކަމަށާއި ނަމަވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ކޮންމެހެންމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމްކުރު
މެއިންސްޓްރީމްކުރުމަށް ވިސްނާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމިންގއަށް ނުވަތަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭސްޑް 

ހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިއުމަން ިމ. އެޕްރޯޗަށް ބައިވެރިން އަހުލުވެރިވުން މުހިންމުކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމިންގ އާބެހޭ ޓްރޭނިންއެއް ބައިވެރިންނަށް ދިނުމަށާއި އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް 
މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއިބެހޭގޮތުން މިންިސޓްރީތަކާއި ވަކި ވަކިން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

  . ންމުނެވެނި

 .ބައްދަލުކުރުން ޓްރައިބިއުނަލްއާ ބެހޭ ވަޒީފާއާ 7.3
ވަނަ  2009ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއާ 

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި . އހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރިއެވެ
ކޯޓުން ބަލައި ނުގަތުމާއި އަދި  ނީތަނަށް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންއައީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް މަދަމައްސަލަތައް މިހާވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދިފައި ނުވާތީ އެޙައްގު ހޯދުމަށް ދާނޭ މުއައްސަސާއެއް ނުތުމުންކަމަށާއި، އާންމުކޮށް 
ބިދޭ ޙައްޤުތައް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާކަމަށާއި މިގޮތުން އެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ލި

ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ނުދީ ގިނަ ރިސޯޓުތަކަކުން ހިފަހައްޓަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ 
  .ހުށަހަޅަމުންދާކަން ހިމެނެއެވެ

  
އެއްބަސްވެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭގޮތުން  ދެފަރާތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ސީދާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވުމަށާއި މިގޮތުން، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް 
މަށާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލަމުންދާ އަންނަ މީހުންނަށް، އެމައްސަލަތަކުގައި ދާންޖެހޭނީ ޓްރައިބިއުނަލަށްކަން އަންގައި ދިނު

މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް އަޑުއަހަން ވަނުމާއި އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަށް ލިބުނު 
ހުށަހަޅާ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަްނ ދާންޖެހޭނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަން ކޮމިޝަނަށް އަންނަ މީހުންނަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަށް

  .ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައި ދިނުން ހިމެނެއެވެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
53 

  ބައްދަލުކުރުން ކޮމިޝަނާ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 7.4
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް 

މި މަޝްވަރާގައި ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތްައ ލަސްވުމުގައި . ވަރާކުރެވުނެވެއްދަލުކޮށް މަޝްސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބަ
ކޯޓުތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދިނުންފަދަ 

  . ކަންތައްތަކާމެދު މްަޝވަރާކުރެވުނެވެ
  

ލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދެ ކޮމިޝަނާއި ގުޅުންހުރި މި ބައްދަ
ކަންތައްތައް އަވަހަށް ހައްލުކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި، ދެ ކޮމިޝަނުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، 

 . ރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުން ހިމެނެއެވެޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން މިހާރަށްވު

  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އެކު އިސްވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން 7.5
އްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންގެވުމާ މިނިވަން މުއަ

ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް  2009ނޮވެމްބަރ  1މަުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިކޮމިޝަންގައި ގުޅިގެން މިނިވަން 
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މިކޮމިޝަންގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، . ބާއްވާފައެވެ

  .އެވެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މިބައްދަލުވުމުގައި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރެއްވުމަށް ރައީސް 
އަދި މުސާރަ . ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވުނެވެ

ރައީސް ވިދާޅުވެފައާިވ ފަދައިން މުސާރަކުޑަ . ތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެކުޑަކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮ
ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ 

އޮފީހަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި ރައީސް މިގޮތަށް  ޓްރެއިނިންގ ލިބިފައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމަކީ
އަދި . އަންގަވާފައި އޮތުމަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ން ނުވަތަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މިކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން ބައެއް އުނިކުރަ
  .ޙާލަތަކަށް ޤައުމު ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޤާބޫލުކުރުން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ

މިބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭތީ ރައްޔިތުންގެ 
އަދި މިމަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް . ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމެވެމަޖިލީހުގެ ދާޚިލީ ކޮމިޓީއާ 

  .ދަންނަވައި ދާޚިލީ ކޮމިޓީއާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ދެންނެވުނެވެ

 



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
54 

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ،ފާހަަގަކޮށް ކަންބޮޑުވާކަން ކޮމިޝަނުން  .8
  އިލްތިމާސްތައް

   ގޮވާލުން ކޮމިޝަނުން ދެއްވުމަށްއަޅުއްވައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅެންހުރި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ 8.1
ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިންނާއި އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން، މިމީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވޭ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު 

އަދި މީނާގެ ޝަރީޢަތް އަވަސްކުރުމަށާއި ކުށް . ރާތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކުއްވެރިކޮށްފައެވެވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާ
  . ފެބްރުއަރީގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ 23ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް 

    

   ގޮވާލުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ޤާނޫނެއް ހަރުދަނާ ޢަމަލުކުރާނެ ރާތްތަކާމެދުފަ ހިންގާ ޢަމަލު ބަދުއަޚްލާޤީ މެދު ކުޑަކުދިންނާ 8.2
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަމީ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކުދީންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް  ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށާއި  ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ
 މެއި 31ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް 

ހިންގާ  ކުޑަކުދިންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު، އަދި.  މި ކޮމިޝަނުން  ކޯޓުތަކަށް ވަނީ  ގޮވާލާފައެވެ ގައ2009ި
ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް ލަސްނުކުރައްވައި ފާސްކުރެއްވުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ 

  .  މަޖިލީހަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ

 ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ނިންމުމާ މުސާރަކުޑަކުރަން ގެމުވައްޒަފުން އަދަދެއްގެ ގިނަ ގުޅިގެން ޙާލަތާއި އިޤްތިޞާދީ ޤައުމުގެ 8.3
  އިލްތިމާސް ކުރި

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ދަށްވެ ޤައުމު ހިންގަން ދަތިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ 
ނާޔަތްތައް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށާއި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މުސާރައާއި ޢި

ކުޑަކުރުމުގެ ކުރިން، ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށާއި، 
ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގައި އަދި މިކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ރޭއްވެވުމުގައިވެސް، ކަމާގުޅޭ 

 17ންމެހައި ފަރާތްތަކާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް އެ
އަދި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި . ސެޕްޓެމްބަރުގައި ވަނީ މި ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާޞްކޮށްފައެވެ

އްބާރުލުން ސަރުކާރަށް އޮންނާނެކަމަށާއި މިގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިކޮމިޝަނުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އެ
ކަމަށާއި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި އްތާޢީދުކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފަރާތްތަކާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން، 
މިނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ފަރާތުން މިކަމަށް . ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ

ބަބުން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ލިބެން ޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބި، ކަމެއް ޙައްލުކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަ
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ކުރިން އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ވާ ހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އުފުލިފައިކުރެވޭނެ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހުރިތޯ ވިސްނާލުން އެއީ މު
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ދުވަސްވަރެއްގައި، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ފަދަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެދުފަންތީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މުސާރައާއި 
  .  ޢިނާޔަތްތައް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢަށް ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއާ މެދު ސުވާލު އުފެފެދޭކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

          

 އަވަހަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަންޖެހޭ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ހިންގި ގައިދީން ބައެއް ލުގެޖަ މާފުށީ 8.4
   އިލްތިމާސް ކުރި ކޮމިޝަނުން އެޅުއްވުމަށް

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ޤައިދީންނަށާއި ޖަލު  2009
ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ލިބި، ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށާއި ތަކެއްޗަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްލުން 

 13ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށް، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ، ގައިދީން  ކުށްވެރިކުރާކަން ލިބިފައިވާތީ އެކަމާ ވަރަށް 
ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޡާގައި ޒިންމާވާ ވަނަ 2009ޗް މާ 31އަދި . ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެއޮކްޓޯބަރުގައި 

ޅިފައިނުވާކަމީ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭކަމެއްކަމުގައިވެސް ޤައިދީންނާ މެދު އެއްވެސް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެ
އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަޔަށް ގެއްލުންވެދާފަދަ އަމަލުތަކާއި،  ބައެއް ޤައިދީން ހިންގަމުންގެންދާ  . މިކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ

އްދޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް ފޫނުބެ
ޢަމަލުތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހިންގައިގެން ނުވާނެ ޢަމަލުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް 

  . ކޮށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެނުލިބޭނެ ގޮތަށް ޖަލުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ތަކުރާރު
  

އަދި . ޖަލުގައި ހިންގި މި ހަމަނުޖެހުމަކީ ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާ ޖަރީމާއެކެވެ
މިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެޅުއްވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް 

  .  ފައެވެކޮށް

  

  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނު އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން  .9
 

 މަސައްކަަތު ހިންގުނު އަމާޒުކޮށްގެން އިސްވެރިންނަށް އަތޮޅުތަކުގެ ކުރުމަށް އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ 9.1
 ބައްދަލުވުންތައް 

މިގޮތުން . ކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
. މިއަހަރު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްފަރާތްތަކަށެވެ

ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅުވެރިންގެ  ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުވެރިންނާއި އަތޮޅުމިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކު
އެހީތެރިންނާއި، ރަށުކައުންސިރަނުންނާއި ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި، އަންހެނުންގެ  ނާއި އަތޮޅު ވެރިޔާގެ އިސްނުންމުޢާވި

ަރުށޯކުޓަތުކެގ ެމިޖްސްޓޭރުޓްނާނިއ، ްސޫކްލަތާކިއ ، ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިސްބޭކަނބަލުންނާއި



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
56 

މި ގޮތުން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު . ޮހްސިޕަޓްލަތުކެގ ިއްސޭބުފުޅްނާނިއ، ުފުލުހްނެގ ިއްސޮއިފަޝުލްނެނވެ 
 . ގެ މަޤްސަދާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ރަށްތައް ތީިރގައި އެވަނީއެވެބައްދަލުވުންތަކު

ންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބައިވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ދުތަކަކީ އިޞަގެ މައިގަނޑު މަޤްވުމުމަސައްކަތު ބައްދަލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެނެސްދެވިފައިވާގޮތް ރުމާއި، އެޙައްޤުތަކަށް ބައިވެރިން ޭހލުންތެރިކު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ މާއި، އިސްލާމް ދީނާއި އޮޅުންފިލުވައިދިނު
ދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ހަޢާޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މު

  . ރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމެވެކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންސާީނ ޙައްޤުތައް ކު

  .މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އަތޮޅުތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ

  ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ބޭއްވުނު ރަށް މުއްދަތު
  22 ކުޑަހުވަދޫ.ދ 2009އެޕްރީލ13-14ް

  32  އޭދަފުށި.ބ 2009މެއ20-21ި
  33 އުނގޫފުާރ .ރ 2009ޖޫނ2-3ް
  27 ރަސްދޫ.އއ 2009ޖުލައ21-22ި
  28 މަހިބޫަދ.އދ 2009ޖުލައ22-23ި

  42  ކެޔޮދޫ.ވ 2009އޮކްޓޯބަރ1–ސެޕްޓެމްބަރ 29
  34 ވިލިނގިިލ.ގއ 2009އޮކްޓޯބަރ18-19
  30 ތިނޫަދ.ގދ 2009އޮކްޓޯބަރ21-22

 

 ރސެމިނާ ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ކުރުމުގައި ޤާއިމް އިންސާފު ޢަދުލު 9.2

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން 
މި ސެމިނާރުގައި . ވަނީ ބޭއްވިފައެވެރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވި ދެދުވަހުގެ ސެމިނާރެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައްޔާއި، އަމިއްލަ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުން 
މިސެމިނާރުގައި މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް . ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

  .ލޯ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބާރީއެވެޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ އޮފް 

ދެމިގެންދިޔަ މިސެމިނާރުގެ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބޭއްވުނު  ށްދެދުވަހުގެ މުއްދަތައަށް  21- 20 ޖެނުއަރީ 2009
ލޯ ސޮސައިޓީ އޮފް ދަ  ،ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

. އަދި ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،މޯލްޑިވްސް
ޖިނާއީ ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރުންންަށ ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދެވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކުގައި 

ޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓް އަދި މަދަނީ ކޯޓާއި، ޢާއިލާއާ ބެހޭކޯޓުގެ ސުމީގެ ތެރޭގައި . ރެއްވިއެވެފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިކު
ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން މި ސެމިނާރުގައި . ވެއެވެހިމެނިވަޑައިގަންަނފަނޑިޔާރުން 
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މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ، އަދި. ލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމީ މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އުފަ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި . ފަރާތުން އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ

  .ބަދަލުކުރެވުނެވެ ވަކީލުންނަށް ކުޅެވިދާނެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މި ސެމިނާރުގައި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު

  ންބައްދަލުވު ދިނުމުގެ ލޫމާތުޢުމަ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 9.3

ރައްޔިތުންގެ  އާއި) އެފް.ޕީ.އޭ( ނެޝެނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮފްއެޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް 
 އިއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އާއިމަޖްލިސް 

އޮގަސްޓް ވީ  16 ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް
ކޮށްގެން ޚާއްޞަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް  .ބޭއްވުނެވެއިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު

  . އެވެ ކީރަން ފިޓްޒްޕެޓްރްިކމިސްޓަރ އެފްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ .ޕީ.މިބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އޭ ވިބޭއް

އަލިއަޅުވާލެއްވި  ،ކީރަން ފިޓްޒްޕެޓްރިކް ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުގައި .ވާ މރރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނު، ވެރިކަން ކުރާފަރާތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ދައުރު ޚާއްޞަގޮތްެއގައި ން ތަމްސީލްކުރުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުއަދި އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުން، 
އިދާރާތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވައިއަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރު. އެވެފާހަގަކޮށްލެވެ

އަދި . އެވެފާހަގަ ކުރެއްވިޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކާއި މިކޮމިޝަންގެ އަހަރީ 

   .ބަހުސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ލަފާދެއްވިއެވެއާމެދު ވާހަކަދެކެވި ރިޕޯޓު 

  ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު އިތުރުކުރުވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ސީއަށް.އާރް.ސީ އަދި ސީޑޯ 9.4

ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި .ދ.ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން، އ
އަންހެނުންނާއި މެދުކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބޭެހ މުޢާހަދާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު 

މުގެ ބައިިވެރިވެރިންގެ ތެރޭގައި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވު. އަށް ބޭއްވިއެވ9ެއިން  8ނޮވެމްބަރ  2009ބައްދަލުވުމެއް 
ސްކޫލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮޮޕް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނގަންނައިދޭ އެޗްއާއި، ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް ުއ.އެމް.ޖީ.އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކަޝަން ސަރވިސަސްއާއި، އައި
ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒާއި، ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި، އަވަށު އޮފީސްތަކާއި އަދި މިދާއިރާތަކުގައި 

  . މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެެވެ

މަދާއި، އަލްއުސްތާޛް ޙްޝުކޫރާއި، އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަ ޒިމާޢާދެއްވީ އަލްއުސްތާޛާ  މިބައްދަލުވުމަގައި މަޢުލޫމާތު
ރާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކަޝަން ޞީރީފް އަޙްމަދު ނަޢަންމަދު އަނިލްއާއި، ައލްއުސްތާޛް ޙަމު

ރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް މަތު ރޫނާއާއި، އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޖަބީންގެ އިތުޠިސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ ފާ
  .ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ
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   ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު ބޭއްވުނު އުފެއްދުމަށް ގްރޫޕެއް ޕްރޮޓެކްޝަން ޗައިލްޑް އޭދަފުށީގައި 9.5

އިން 'އެންޝުއަރ'އޭދަފުށީގައި ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ 
 .ފައިވެއެވެއިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީ

ދަކީ އޭދަފުށީގައި މިޤާއިމް ކުރެވޭ ޗައިލްޑް ޞަށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤ25ްއިން  23އޭޕްރިލް  2009
ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕަށް ކުޑަކުދިންގެ 

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބޭހޭ ބައިނަލް . ދިނުމެވެ
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ' ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް'އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

   .ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ

  ންބައްދަލުވު މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ދެ އްޔަތުލްބިއްރިގެޖަމްޢި ކަމުގައިވާ އްޔާއެއްޖަމްޢި މަދަނީ އަމިއްލަ ނައިފަރުގެ. ޅ 9.6

ނައިފަރުގައި .ޅ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް،ބިއްރިގެ ކަމުގައިވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް އްޔާއެއްޢިނައިފަރުގެ އަމިއްލަ މަދަނީ ޖަމް. ޅ
ގައި ވަނީ  7އަދި  6ބަރ މްއިންސާނީ ޙައްޤުތަށް ހޭލުންތެރަިކން އިތުރުކުރުމުގެ ދެދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ނޮވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވަނީ . ބޭއްވިފައެވެ
މިމަސައްކަތު . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިސްލާމްދީނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ

  .ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ

  ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފޮރ އެސޯސިއޭޝަން ހޯޑެއްދޫ ވާ ކަމުގައި އްޔާއެއްޢިޖަމް މަދަނީ އަމިއްލަ 9.7

އިންސާނީ  ވަޑައިގަތުމަކަށް،ގެ އެދިޓްކަމުގައިވާ ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަން އްޔާއެއްޢިއަމިއްލަ މަދަނީ ޖަމް
. ގައި މާލޭގައި ބޭއްވިފައެވެ 2009ޗް މާ 1ގ އެއް ވަނީ ގެ ޓްރެއިނިންޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އެއްދުވަހު

ދެވިފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު  މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމައި މަޢުލޫމާތު
ންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި އަޤްވާމީ އިޤުތަކާއި ހުރި ގުޅުމާއި ބައިނަލްޤަރާރާއި، އިސްލާމްދީނާއި އިނާްސނީ ޙައް

. މަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެޢައަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ 
  .މިސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނެވެ

 ފޮރ ޗިލްޑްރެން އެންޑް ވިމެން އިން ކޮމްބެޓިންގ ޓްރެފިކިންގް ޕްރިވެންޓިންގ އެންޑް އޮން ކޮންވެންޝަން ސާކް 9.8
  ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާބޭއްވި  ކުރުމަށް ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން މުރާޖަޢާ

 އާ )IOM( މައިގްރޭޝަންރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮ
ގުޅިގެން ސާކް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕްރިވެންޓިންގް ެއންޑް ކޮމްބެޓިންގ ޓްރެފިކިންގް އިން ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން ފޮރ 
ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން މުރާޖަޢާ ކޮށް ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ މަޝްވަރާ 

  . ދުވަހު މިކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވިއެވެވަނަ 2009މެއި  13 އްބައްދަލުވުމެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
59 

މާއި ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް މީހުން ގެނައުން އަދި މަސައްކަތްކުރުވުޢިދަކީ ޤަވާޞަމިބައްދަލުވުމުގެ މަޤް
ވަރާކޮށް މިހާރުހުރި ދަތިތައް މަޝް ނައްތާލުމްަށ މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކާއަންހެނުނާއި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން 

މިބައްދަލުވުމުގައި މިމުޢާހަދާއާއި  .އޮޅުންފިލުވައި، މިކޮންވެންޝަންއަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ
  . ނެވެދުގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯ

އެފެއާޒް،  މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ،

 އްޔާއެއްޢިޔުނިސެފް، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އަދި މަދަނީ ޖަމް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސަސް،
އެމް ެގ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި .އޯ.އައި .ވާ ޗައިލްޑް އެބިއުސް ވޮޗް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނެވެށްކަމަ

ދްނާން ޢަކަމަށްވާ  އްޓް އެސިސްޓެންޓެޕްރޮޖެކް، ތް ޗޯދްރީއެމް ގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ، ނިޝަ.އޯ.ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވީ އައި
  .ޝަންަލ ކޮންސަލްޓެންޓް އަޕަރްނާ ބަޓް އެވެސިރާޖީ އާއި ނޭ

  9200 ކޮމްޕެޓިޝަން ޕޯސްޓަރ ރައިޓްސް ހިއުމަން 9.10

ކަންތައްތަކެއް  ޞައްޚާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މުޖަތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 
އަހަރު ހިންގައިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތީަކ އިންސާނީ ވަނަ 2009މިގޮތުން . ގެންދެވިފައިވެއެވެ ށްރޭވި ކުރިޔަ

ބަލްގެ މުސްތަގް. ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރާއި މިޤަރާރުގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކާ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު މުބާރާތެކެވެ
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ "ކޮށްލެވިފައިވާނީ   ޞައްޚާޖީލުތައް ހޭލުންތެރިކުތުމުގެ ނިޔަތުގައި މިއަހަރުގެ ޕޯސްޓަރ މުބާރްާތ 

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނާއި ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް  .ގެ މައްޗަށެވެޚީމި ޞުރު" އަހަރެންގެ ޒިންމާ- ހުއްޓުވުން
ދާ ކުދިންނަށް މި މަޢުޟޫއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުޟޫއާ ލް ކުރަމުންޞިޙާ

ޕޯސްޓަރ އަދި އެޑިއުކޭޝަނަލް މެޓީރިއަލް ފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް  ގުޅޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތު
  .ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ

)  އަހަރާ ދެމެދު 19އަހަރާ  17އަހަރާ ދެމެދު،  16އަހަރާ  14އަހަރާދެމެދު،  13އަހަރާ  11( ށްއުމުރު ފުރާއަކަ 3
އަދި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން . ކުރެހުން ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ 1530އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތަށް 

ގައި  2009ޑިސެމްބަރ  10ގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާންކޮށް އިނާމްދެއްވާފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެުގ ދުވަސް ފާހަ
  .ޖަލްސާގައެވެ ޞަބޭއްވި ޚާއް

  ކުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް ތައްޔާރު 9.11

ދާކުރާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެކަން ކުރިއަރުވާ ނެގެހެއްޓުމަށް އެންމެ އިސްދައުރެއް އަ
ބަޔަކީ ފަނޑިޔާރުން ކަމުގައިވާތީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން އިތުރު 
މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން 

ވަނަ  2009މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވަނީ، . ރޮގްރާމެއް ރޭވިފައިވެއެވެމަސައްކަތްކުރުމަށް ޕް
  . ކުރީކޮޅުގައެވެ އަހަރުގެ
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ފައިވަނީ، ޤާޟީން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މަސައްކަތު ދެންނެވުނު  ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީންނަށް އެންމެ މިގޮތުން، . ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ އަތްމަތީ ފޮތެއް ށާއި،ބޭއްވުމަ ބައްދަލުވުންތަކެއް

. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްބާބުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް  07މުހިއްމުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
  .ވާނެއެވެފައިޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުގެ ތެރޭގަ 2009ތައްޔާރުކޮށް ޑިސެމްބަރ އިން 

 އަދި އޯޑިއޯ ތައްޔާރުކުރި ކޮމިޝަނުން ރައިޓްސް ހިއުމަން ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ 29.1
  ސްޕޮޓްސް ވީޑިއޯ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން 
މި ސްޕޮޓްތައް އަމަޒުކުރެވިފައިވަނީ އިންސާނީ . އޯޑޯިއ ސްޕޮޓްސް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ 11ވީޑިއޯ އަދި  11މިއަހަރު 

. މާއްދާއެއްގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކަށް އާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުވުމަށެވެ 11ގައި އެކުލެވޭ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤަރާރު
މަލުތަކުން އެއްކިބާވެ ހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ޢަޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ ޙައްޤިާއ، ލާއިންސާނީ 

މި . ޤާއި، ފުރިހަމަ ސިއްހަތާޢި ދުޅަހެޔޮކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހިމެނެއެވެޤާނޫނު ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންވުމުގެ ޙައް
 . ސްޕޮޓްތައް ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި އަދި ރޭޑިއޯތަކުން މި ސްޕޮޓްތައް ފޮނުވުނެވެ

  "ޙަޢްޤު" ނިއުސްލެޓަރ ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން  39.1

ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2009އަދަދު  4ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްމަހު ނެރޭ ނިއުސްލެޓަރގެ 
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން . ނެރެވިފައެވެ

ންމުކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ޢާޗާޕްކޮށް . އް މިނިއުސްލެޓަރގައި ހިމެނިފައވެއެވެއިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުންތަ
  .   ވެބްސައިޓްގައި މިނިއުސްލެޓަރ ޝާއިޢުކުރެވެއެވެ

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް އިގުޅިގެންއިންތިޚާބާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 14.9

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ދެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 
ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނަ 9މެއި  2009މިގޮތުން . އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ދީފިއެވެ

ތަކާއި ންތިޚާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ނެގިފައިވާ ފުލުހުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު އި
ދުވަހު ވަނަ 27އޭޕްރިލް  2009ގައި ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭެހގޮތުންނާއި އިންތިޚާބު

ހިތަދޫގައި ހުންނަ ޮޕލިސް .އަދި ހަމަ މިދުވަހު ސ. މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެމާލޭގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
ސް ކޮމިޝަނުން ޓްރޭނިންގް ސްކޫލްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކުގައިވެސް ހިއުމަން ރައިޓް

މިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ތަކުގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިބައްދަލުވުން. މަޢުލޫމާތުދިނެވެ
  . މުވައްޒަފުންނެވެ
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 ވޯޓް( މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކުރުމަށް އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން އާއިގުޅިގެން 2009 އިންތިޚާބު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 9.15
 )ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤާއި ދިނުމުގެ

ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި  2009މެއި  09ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 
ދުގައި ހޭލުން ޞަވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިަދ އިންތިހާބާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤް

ގައިވެސް އާންމުންގެ މިގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު. ތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ
ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް

ޓީމް އަދި މީޑާިޔގެ މަންދޫބުންނާއި އެކު ' ތިންކް ނޭޝަން'ކެމްޕެއިން ހިންގި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް، ' ގޯވޯޓް'މޯލްޑިވްސް، 
މިބައްދަލުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައްދަލު ކުރީމެވެ 6މްބަރު ނޮވެ 2008

އިންތިޚާބަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މިހުރިހާ ފަރާތްތަކްެއ ގުޅިގެން އެއް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް 
ަހގަކުރެވިފައިވާތީވެ ، އެފަރާތްތަކުގެ ޙިޔާލު ހުރިގޮތް ހޯދުމަށް ފަހު މިކޮމިޝަނުން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި އެޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ 
  . ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ

ގެ ޙައްޤާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލީފްލެޓްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން މިގޮތުން ވޯޓުލުމު
އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އަތޮޅުތަކަށް ކުރި ބައެއް ދަތުރުތަކުގައި ވަނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ . ވަނީ ބެހިފައެވެ

ބާ ބެހޭ އެހެނިހެން ޚާތަކެއް ބޭއްވި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި އިންސާނީ ޙައްޤު އަދި އިންތިދުގައި ޕަބްލިކް ފޯރަމްޞަމަޤް
  .ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީފައެވެޢުމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަން 
ން ކޮމިޝަނާއި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލިްޑވްސް ގުޅިގެން ވަނީ ކޮމިޝަނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަ

ހިންގުނު މީޑިޔާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް. ޕެއިންއެއް ހިންގާފައެވެމްމީޑިއާ ކެ
މިގޮތުން ހިންގުނު . ތަކުގެ މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެގަޑިއިރުގެ މީޑިޔާ ޕްރޮގްރާމް 68ރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގް

މީޑިއާ ކެންޕެއިންގައި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު، ވީޓީވީ އަދި އަމިއްލަ އެފްއެމް ސްޓޭޝަންތައް ކަމަށްވާ 
ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢުގުޅޭ މަ ބާއިޚާއިން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި އިންތި ސަން އެފްއެމް އަދި އެޓޯލް ރޭޑިއޯ

  . ގެނެސްދެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ

އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 
މި . ރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެގަޑިއިރުގެ ޕްރޮގް 1ވަހަކު ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދު'މަދަނީ ފެންޑާ'މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން 

  . މާތުތަކެވެބެހޭ ފަންނީ މަޢްލޫޚާބާ އިންތި، ޕްރޮގްރާމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޢްލޫމާތު ދީފައިވަނީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި
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  ކޮންފަރެންސްތައް ނިއުސް ބޭއްވި ކޮމިޝަނުން .10
  

 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްތައް

ނިއުސްކޮންފަރެންސެއް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނެރުމުގެ ގޮތުން  2008ކޮމިޝަންގެ  :2009ފެބްރުއަރީ  25
ދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޢަކުޑަކުދިންނަށް ގިނަ  މިނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި،. ބޭއްވުނެވެ

ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު  އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމާ މީހަކަށް ހަރުކަށިހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ 
މާޔަތް ޙިދެއްވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާ ކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ޙައްޤުވާ ރައްކާތެރިކަމާއި 

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ޅައަންހެން. ކަމުގައެވެ އްމައްސަލައެ ވަރަށް ބޮޑު ޤައުމީ ތުކަމީ މިވަގު ހޯދާނުދެވޭ
ކުރަމުން ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ މިއީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމުގައި  ކުދިން ތަޢުލީމް އުނގެނުމުން މަޙްރޫމް

ގުޅިގެން   އްޔާތަކާޢިމަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަދަނީ ޖްަމއަދި މީގެ އިތުރުން ނޮވެމްބަރު . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
ކުރުމަށް ތައްޔުާރވަމުންދާ ކަމަށާއި ދީނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މުޅިއަހަރު ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ކެމްޕޭނެއް

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކޮމިޝަނުންގުފަހި ކޮށްދޭ ކަމެއްކަންވެސް ލަތަކަށް ޤައުމުދިއުމަށް މަޙާބައިބައިވުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި 

ޓް ނެރުމަށް ނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާ ގެ ރިޕޯމުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެ :2009މާރޗް  31
ގެ ކްރައިޓީރިއާ ހާމަކުރުމާއި " 2009ހިއުމަން ރައިޓްސް އެވޯޑް "ބޭއްވި މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުންދޭ 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިވަން . ނިއުސްލެޓަރ ނެރުންވެސް އޮތެވެ" ޙައްޤު"
އަދި މި . ހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެމުއައްސަސާތަކުން ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލު ނުކުރާކަން ފާ

ޖަރީމާތައް ހިނގުްނ ހުއްޓުވުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ  ރިޕޯޓްގައި ވަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު
ކުލަވާލުމާއި މިހާރު ރާއާތު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެޖުޖިނާއީ އި. މިކަންކަން އަވަހަށް ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ އިތުރުވުމުގެ 
  . އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެކޮމިޝަނުން މައްސަލައަށް 

ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި މި ނޫސްވެރިންގެ  :2009ޖޫން  28
ނިއުސްލެޓަރ ގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދު ނެރުމާއި، ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންސާނީ " ޙައްޤު"ބައްދަލުވުމުގައި 

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މުހިއްމު . އިފްތިތާހު ކުރުންވެސް އޮތެވެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޕޯސްޓަރު ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް
ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާ  އޯ.ޖީ.މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅާުވލައްވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވަނީ އެން

ތެރިކުރުމަށް ވުޭތވެދިޔަ ދެމަސް ދުވަހުގެ ކުރުމާދެކޮޅު މީޑިޔާ ކެމްޕޭނާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުން
  .މުއްދަތުގައި ބޭއްވި ދެ ވޯކްޝޮޕެއް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ

ޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ދެކޮކޮމިޝަންގެ ރައީސް ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮމިޝަނާ 
ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާކަން ގޮތަށް  ކުރައްވާ، ކޮމިޝަންގެ އަގުވެއްޓޭ

ންކަމަށާއި ކޮމިޝަނުން ކުރާ ނޫ ބިރުދައްކައިގެން ޙާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްޗްެއއެހެންނަމަވެސް އިޙްތިރާމަކީ . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
އަދި ކޮމަިޝނުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ . ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ މްތިރާޙްމަސައްކަތްތައް އާއްމު ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެ އެއަށް އި
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ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެހެން . މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާކަންވެސް ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ
ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި މަޖިލީހުގައި އޮތް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ

  .ކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެން ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލާފައި ތިބުން ހިމެނެއެވެޙުތަކާއި، ޙުލާޞްއި

ލަތާބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓް ނެރެން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޙާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ  :2009އޯގަސްޓް  18
މެ ގިނަ މައްސަލަތައް ހަުށހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާގެ ންއަހަރު އެވަނަ 2007ރައީސް ވިދާޅުވީ  ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ

ލަތާ ބެހޭ ރިޕޯޓާއި ޙާއަދި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ ގޯތިގެދޮރުގެ . ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާރަށް މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް 

  .ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ

ގެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި އޯޑިޔޯ އަދި ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓްތައް ލޯންޗްކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަން :2009އޮކްޓޫބަރ  08
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ . ގެ ފަސްވަނަ އަދަދު ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ނެރުނެވެ" ޙައްޤު"ނިއުސްލެޓަރ 

 85ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ގެންގުޅުމަށް ގޮވާލައްވާ، އަދި  ،ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން
ވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށާއި އެކަން ތަޙްޤީޤް ކުރައްވާނެކަމަށް އިޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓް ހަދާފައެޗް އިން .އެމް.ޖީ.ކުދިން އައި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުން އިތުރުވުމާމެދު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ، މާލޭ ޖަލުގައި  .މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ
  .ދެއްވިއެވެ ށްވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަކޮންޓެއިނަރެއްގައި ބައިތިއްބާފައި ގައިދީން 16

 

 އްސަލަތައްހެޅުނު އަދި ބެލުނު މަހުށަ ކޮމިޝަނަށް .11

  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް 11.1

ޖަވާބު މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާ  322މީގެ ތެރެއިން . މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައެވެ 490ވަނައަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް  2009
ހުށަހެޅިފައިވާ . މައްސަލައެއް މިހާރުވްެސ ބަލަމުން ގެންދެއެވެ 168އަދި މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ . ދީފައިވެއެވެ

  .މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތާއި ޢަދަދާއި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ

 # މައްސަލައިގެ ބާވަތް ޖުމްލަ ބަލަމުންގެންދާ ނިންމުނު
 1 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 16 9 7

 2 ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 10 2 8

 3 އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 4 3 1

 4 ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 57 26 31

 5 ގުޅުންހުރި ޝަކުވާބޭސްފަރުވާއާ  6 3 3

 6 ތަޢުލީމާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 21 1 20

 7 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 139 37 102

 8 ވަޒީފާގެ މާޙާއުލުގާ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 6 0 6

 9 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 4 1 3
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  10 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާދީނީ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން 2 0 2
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާއާ ލާއިންސާނީ އަދަބު ލިބުނު ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  26 14 12

 ޝަކުވާ

11 

 12 ފުލުހުންގެ އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 55 17 38

 13 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޖަލުގައި އަނިޔާއާ ލާއިންސާނީ އަދަބު ލިބުނު ކަމަށްބުނެ 11 5 6

 14 ޖަލުގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 35 17 18

 15 ޖަލުގެ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 25 5 20

 16 މާރާމާރީއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 8 0 8

 17 މަރާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 2 2 0

 18 ޝަކުވާބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅުން ހުރި 5 3 2

 19 ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 31 10 21

 20 ކޮރަޕްޝަންއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 15 4 11

 21 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާ ވެލްފެއަރއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 5 1 4

 22 ވަޒަންވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 2 1 1

 23 ޝަކުވާޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި 2 0 2

 24 ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާ އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 17 1 16

 25 އެހެނިހެން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 17 4 13

 26 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 25 4 21
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ހަލާކުވެފައިވާ ގައި އެންމެ ގިނައިން ހިމެނެނީ، ސުނާމީގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  ގޯތި 
ގޯތިގެދޮރާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީގެ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، 

 .ގެދޮރުބަހާފައިވާގޮތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ހުޅުމާލޭ ފްލެޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކެވެ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެނެްމ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ،  އްޤާ ގުޅުންހުރިއިންތިޚާބާ ވޯޓްލުމުގެ ޙަ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި، ވޯޓްނުލެވުމުގެ މައްސަލައާއި އެކި ކެންޑިޑޭޓުން ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ކެމްޕޭން 
 .ކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ

ކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، ތަކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުުޅންހުރި ޝަކުވާ 
 . ބަންދުކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ޝަކުވާގެ އިތުރުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުގެ ޝަކުވާއެވެ

ތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ލަސްވުމާއި ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތާމެދު ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 
 .ޖެހުމުގެ ޝަކުވާތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެހިތްހަމަނުު

ކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިއްބާ މަރުވެފައިވާ މައްސަލަތަ މަރާ ގުޅުންހުރި 
 .މީހުންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ އިހްމާލުން މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ

ތަކުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭ މައްސަލައާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ކޮށްގެން ޅުން ހުރި ޝަކުވާވަޒީފާއާ ގު 
 . ކޮށްފައިވާ ޝަކާުވގެ އިތުރުން މަޤާމާގުޅޭ އިނާޔަތްތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފާސްކުރުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައި ތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 
  .ހިމެނެއެވެ ތަޙްޤީޤް ލަސްވުމާއި ޤާނޫނާ ިޚލާފަށް ބަންދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
65 

 ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށްވެރިންގެ ގޮޅި ބަދަލުކުރުމާއި، ފޯންކޯލްޖަލުގެ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ 
 . ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހިމެނެއެވެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފުރުޞަތާއި ޕެރޯލްއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންއާއި ތަކާއި އެކަހެރި

 . ނުލިބޭ މައްސަލައާއި ދަރިންގެ ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ ކުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުޢާއިލީ މައްސަލަތަ 

ފު ފެން ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅުންހުރި ތަކުގެ ތެރޭގައި ސާޝަކުވާ ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ އެހެނިހެން 
 .ޝަކުވާތަކާއި ކަރަންޓް ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތަކުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމުގެ ޝަކުވާ އާއި މައްސަލަތާަކ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ އެހެނިހެން 
 . ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާ ފާހަގަކުރެވެއެވެސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ޖަވާބު 

  ތައްމައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ތެރެއިން މައްސަލަތަކެުގ ނިންމާފައިވާ ބަލައި ކޮމިޝަނުން 11.2

ނުވާ މައްސަލައާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އަތޮޅު އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ ދާއިމީވެފައި
ކަމަށާއި މިގޮތުން، ކުރީގައި އޭނާއަށް ލިބެމުން އައި  ބަދަލާއި ގުޅިގެން، އޭނާގެ މުސާރަ ދަށްވެފައިވާއޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު 

:                                                       ބޭސިކް މުސާރަ ދަށްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ން ދަށް މުސާރަ ދެއްވަމުން  2009އޭޕްރީލް  1މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އޭނާގެ މުސާރަ   
ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސިކް މުސާރަ އާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް ދިނުމަށް އަތޮޅު  ވަނީ އޮޅުމަކުންގެންދެވިފައި

ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީނުވެ ލަސްވެފައިވަނީ ސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އޮފީހުގައި ދަންނަވާފައިވާ
ންދަވާތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭނާގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަވަމުން ނުގެ
ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓީްރން ވިދާޅުވުމުން ކޮމިޝަނުން އޭނާއަށް ގުޅުމުން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާނޭ

މަށާއި ކޮމިޝަންގައި އެދުނު ކަންތައް އޭނާގެ މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްދެއްވައިފިކަން އަންގައި އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާކަ
  .މުަޢލޫމާތު ދީފައިވެއެވެހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޝަންގައި ހުރި 
 ކަމަށް ބަލައި، އެ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްފައިވާ ކެއްދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުވަސްތަކަކީ ނާންނަ ދުވަސްތަ

  : ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

އެސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި ބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި އޭނާ ސަސްޕެންޝަންގައި .އާރ.ޕީ.މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޑީ 
ނަ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ބަލާފައިވާތީ، މި ދުވަސްތަކަކީ ނާންނަ ހުރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދުވަސްތަކަކީ ނާން

ދުވަހެއްކަމަށް ގުނިގެން ނުވާނޭކަމަށާއި، ނާންނަކަމަށް ބަޔާން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނޭކަމަށް 
ށް އެންގުމުން، އެފައިސާ އެސް އަ.އާރ.ޕީ.މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، މިފައިސާ އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ޑީ

މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު  މަށްއޭނާއަށް ދިނުމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައި އެފައިސާ އޭނާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަ
  .ލިބިފައިވެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އައްޑުއަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުގައި ވަޒީފާ 
މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި  2އަދާކުރަމުންގެންދިޔަ 
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ޒީފާއިން ވަ ނުވާކަމަށާއި މަސްދުވަސް ވީއިރުވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދީފައި 4ސް އެކިފަހަރުމަތިން ސިޓީ ލުމުންވެ
 3ބޭނުންވާކަމަށް އެދި ލިޔުނު ސިޓީއަށް  ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދުނު އުޒުރު ފިލުމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަލުން ނިކުންނަށް

  : ޅި މައްސަލަމަސް ދުވަސް ވީއިރުވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެ

 2މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު، މިކޮމިޝަންގެ ލަފާގެމަތިން އެ  
މުގެ ޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިވާކަމުވައް 2މުވައްޒުަފން ގަވާއިދުން ވަޒީފާއަށް ނެރެމަށް އެމިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެ 

  .ޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެމަޢުލޫމާތު ކޮމި

އްސަން ސިވިލް ސަރވިސް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއަކަށް އެދި ސިޓީލައި، ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުކޮށް މަގާމް ހަމަޖަ
ކަމަށް ފޯނުން މަޢުލޫމާތު ހަފްތާތެރޭ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭނެ 2ކަމަށާއި، އެކޮމިޝަނަށް ގުޅުމުން  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ

  : ލިބޭގޮތް ހަމަޖެހިފާނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަސްދުވަސް ވީއިރުވެސް ވަޒީފާ 4މަވެސް، ދެމުންދިޔަ ނަ

އޭނާގެ ވަޒީފާ ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ފޮނުއްވަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނުލިބިގެންކަމަށާއި ނަމަވެސް، އޭގެ އެއްމަސް ހަމަޖެހިފައިނުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

މިކޮމިޝަނަށް  ފަހުން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައިވާނޭކަމަށް އެކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން
  .އަންގާފައިވެއެވެ

ފޮރް ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ލެބޯޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ސެންޓަރ 
ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ  އެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ) ޓްރޭނީ(އެސިސްޓަންޓް 
  : ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ކޮމިޝަނަށް ލިޔެފައިވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް  
މަސް ދުވަސްފަހުން އޭނާގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ 

  .ވެއެވެއިމަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ

ގެ ސަބަބުން ފެން ނުލިބޭކަމަށާއި، އަމިއްލަ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަނަމަވެސް ފެންމީޓަރުގައި ބައްޕަ ތަޅު އަޅުވާފައި ހުރުމު
  : އަދި ބައްޕަގެ ހުއްދަ ނުލިބޭތީ، އެގެއަށް އެހެން ފެން މީޓަރެއް ގުޅައި ނުދިންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައިގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައްޕަ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް  
ލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް މައްސަލައަށް ޞުގެނެސް ވާހަކަ ދައްކައި މައްސަލައަށް 

އިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  21ވާތީ، މިކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ހައްލެއް އައިސްފައިނު
ދުވަސް ތެރޭ ހުޅުވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އޭނާގެ  10އެގޭގައި ހުރ ފެން މީޓަރުގައި އަޅުވާފައިވާ ތަޅު 

ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެން ހެޅި ފަރާތާއި އޭނާގެ ދަރިން މައްސަލަ ހުށަ ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމަށާއި، މި ދަރިންނަށް ފެން
ފެނުގެ އަގުދެއްކުމަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އޭނާގެ ދަރިންގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނަށް ކުރުން ލާޒިމުކަމެއްކަން 

ދި އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ބައްޕަ ކަމަށާއި، އަ ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަން އަންގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުނު
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ހުއްދަދިނުމާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ފެންމީޓަރެއް ގުޅުނުކަން
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ލިބޭނޭކަމަށް ބުނާފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ރަށު އޮފީހުން އާންމު ކުރިއިރު، ގެދޮރުގެ  އްއިވާ ގެވަޅުތަރަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ
ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވުރެ ތަނަވަސްހާލުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައް ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

  : މައްސަލަ

މިންގަނޑުތަކުގައި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ  ގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބަލާކޮމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލިއިރު އެރަށުން ގޯތި ދިނުމު 
ކަންތައްތަކެއް ވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު، ގޯތި ދިނުމަށް 

ފުވެރި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް ބާތިލްކޮށް، އަލުން އެރަށުން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އިންސާ
އެރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ސާފުކުރުމަށް ، ގެންދިއުމަށް އެއަތޮޅު އޮފީހަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން

އި، އާންމުކުރި ލިސްޓުތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެރަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާ
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް އިސްލާޙުކޮށް އަލުން ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ 

  .ދީފައިވެއެވެމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް އަތޮޅު އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު 

  :މައްސަލަ ޅޭކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކައާއިގު ޖާރިޔާއިން ގެންގުޅޭމާލޭގައި 

ޖޫން ހިސާބުގައި، މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބި ދެއަންހެނަކު ކުޑަ ދެއަންހެން ކުއްޖަކު ބަލިވެގެން  - ވަނައަހަރުގެ މެއި 2009
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައިވާކަމާއި، އަދި މޫނުބުރުގާ އެޅި ދެއަންހެނުން، 

އިން ކަމަށް ބުނެގެން މިކޮމިޝަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ " ޖާރިޔާ"ދެއަންހެން ކުދިންނަކީ އެދެމީހުންގެ ފިރިންގެ މިކުޑަ 
  .ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލްަނ ފެށްޓިއެވެ

ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދެހަފުތާގެ  2009ނީ މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަ
. އެމް. ޖީ. އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ގޮސް އައި 15އަހަރާއި  9ގާ އެޅި އަންހެނަކު މޫނުބުރުތެރޭގައި 

ކަހަލަ ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައި  އަދި ޑޮކްޓަރު އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް. ގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައިވާ ކަމެވެ. އެޗް
އޮވެދާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އަންހެން ކުއްޖާއަކީ، އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާގެ ޖާރިޔާ އެއް ކަމަށާއި އަންހެން މީހާގެ 

އިވާ މައްސަރު ދުވަސްވަރު ފިރިހެން މީހާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޖިންސީގޮތުން ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް އަންހެން މީހާ ބުނެފަ
މިމަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުން މިމައްސަލަ އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން . ކަމަށެވެ

ޔުނިޓަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބެލިއިރު އެއިން 
  .ސަލަ ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެއެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިމައް

ވަނަދުވަހު  23ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2009ޖާރިޔާއެއް ގެންގުޅޭކަމުގެ ދެވަނަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް 
ނަދުވަހާ ދެމެދުގެ ވަ 16ވަނަދުވަހާއި  12ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ  2009އެއީ . ނުރަސްމީކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނެެވ

އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން  14އަހަރާއި  13ގާ އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނަކު މޫނުބުރުދުވަހެއްގައި 
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގޮސް އެއަންހެން ކުއްޖާގެ އެޕެންޑިކްސް މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ 

މިކުއްޖާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު، އަންހެންކުއްޖާއާއި އަންހެންމީހާގެ ތިމާގެކަން އޮޅުންފިލުވުމްަށ ސުވާލުކުރުމުން . މައްސަލައެކެވެ
  .އެކުއްޖާއަކީ އަންހެންމީހެާގ ފިރިމީހާ ގެންގުޅޭ ޖާރިޔާ އެއް ކަމަށް ބުނެފާވާކަމަށް، މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
68 

ރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީ، މިމައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޖާރިޔާގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސީ
ހޯދުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސިްޕޓަލުގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ ކޮމިޝަންގެ 

 A/168/2009/4 )23‐137ގެ ނަންބަރު . ޗްއެ. އެމް. ޖީ. ދެބޭފުޅަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް އައި
 2009ސެޕްޓެމްބަރ  29އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަންގެ ދެމުވައްޒަފަކު . ސިޓީން އެންގެވިއެވެ) 2009ސެޕްޓެމްބަރ 
   .އެޗަށް ވަޑައިގެން މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ. އެމް. ޖީ. ވަނަދުވަހު އައި

އަހަރުން ދަށުގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިން  18ހޯދުމުގެ ތެރޭގައި ކޮމަިޝނަށް ވަނީ ޖާރިޔާގެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު 
މިމަޢުލޫމާތުގެ ައލީގައި މިޓެސްޓްތައްް ހެދޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން . ޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓް ހަދާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ
ން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ އާއި އަދި ހުށަހެޅިފައި ނުވާނަމަ ކިތައް ކުދިންގެ މައްސަލަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަ
ގައި އެދުމުން އެހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެމަޢުލޫމާތު . އެޗް. ޖީ. ހުށަނާޅާ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައި ދެއްވުމަށް އައި

އުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކަ
 .ވިދާޅުވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދީފައެވެ

  

 މައްސަލަތައް މަރުގެކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުންނާއި ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ  21ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
މީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު  3ދަށުން، ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވެފައިވާ 

 .މ(ޝިޙާމް هللا ޢަބްދުއަލްމަރުޙޫމް ވި މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔާ.މިގޮތުން ކ. ކުރަމުންނެވެ
ޝާހިދު އަލްމަރުޙޫމް  އަދި ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި ނިޔާވި ) ސަންރީފް

ޤު ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީ)ިތނަދޫ.އަންބަރީގެ، ގދ(މުޙައްމަދު ނޫޒް އަލްމަރުޙޫމް އަދި ) ޤަޞްރު .ގ(މުޙައްމަދު 
  .ހިމެނެއެވެ

ކޮށްލެވޭ  ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދެވުނު މައްސަލަތަކުގެ 11.3
  ބައެއް މައްސަލަ

ގޭގެވެރިފަރާތުގެ ތަޞައްރަފް ނުފުދޭ އަދި އެފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ ކުދިން  ،ވިއްކާލާފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްމާލޭގެ ގެއެއް 
  :ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތިއްބާ އެކުދިން އުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދައި ނުދީކަމަށްބުނެ 

 މިކަން ބަލާ މަޝްވަރާކޮށް ހެދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ޢާއިލާއާއެކު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަކިން
މިކަމުގައި ވަކިފަރާތެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އަރައަިގނެވިފައި ވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް . ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

ފެންނާތީ މިމައްސަލަ މަދަނީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ އަޑުއަހަން ޝަރީޢަތުގެ 
ކޮމިޝަނުން ބެލިކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި މިކަމުގައި ވަކިފަރާތެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް . މަޖްލީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ބަލާ  23ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
ހުށަހެޅުމަށް ޤާޟީގެ  ނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއްފަނޑިޔާރުގެ އިޛުނައާއެކު މައްސަލަ ބެލުމަށް އެހީތެރިވެ ދި
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 އެހެންނަމަވެސް. އަރިހުގައި އެދިފައިވާ ނަމަވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ކޯޓުން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ
 ގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިންގޭ ޙައްޤުގެއްލިފައިވާ ކިުދންގެ ޙައްޤު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން  ،މިމައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ
  .ށެވެދިރިއުޅުމަށް ކޯޓުއަމުރެއް ނެރެދިނުމަ

  ހިނގި މަރެއްގެ މައްސަލަ ގައި  2005ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މޯ

ވަނަ ދުވަހު މަރުވެފައިވުމުގައި  2005މާރޗް  29 މީހަކު،ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެވުނު މޯ
އި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ބައްޕައަށް މަރުގެ މާލް އޮތްކަމަށާޙްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އި

ރުދީ ގައި، މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، ފަ 2007ސެޕްޓެމްބަރު  25ދިނުމަށް އެދި،  ބަދަލުނަގައި
، މައްސަލަތަކުގައި ޙައްޤުވެރިޔާ ސީދާ ކޯޓަށް ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގެ އޮވެ، އޭނާ ެއ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ކުރިން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެފަދަ ދައުވާއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
އިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިނުވާކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު ) ޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުހިއުމަން ރައި( 2006/6

126/MC/2008  ްގައި ޙުކުމްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން 2008ޖަނަވަރީ  24އިނ:  

އި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންސާނީ ޙައްޤު މާނަކުރެވިފައިވަނީ ފަރުދީ ޙައްޤާ) ހ(
އެނޫންވެސް ޙައްޤުތަކުގެ މެދު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށާއި، 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި 

އިން، އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުނުވާ އެންމެހައި ޤަރާރުތުަކގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެ
  ޙައްޤުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ކަމަށާއި؛ އަދި

މިފަދަ ޙައްޤަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް، އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިގެންނާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ) ށ(
މައްސަލަތަކަށް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލުތައް ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ވެސް ބެލުމުގެ ބާރާއި، މި 

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރުވެސް ހިއުމަން 
  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިގެން ލިބިގެންވީ ހިނދު،

ނޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ނޫނީ ބާރުތައް އުނިވެގެން ގޮސްދާމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ ޤާމަދަނީ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކު
 16. ގައި، ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 2008އޭޕްރިލް  23ނާފްކޮށް ދެއްވުން އެދި، ޢުފެނިގެން، މި ޙުކުމް އިސްތި

އިން މަދަނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް  HC-A/126/2008: ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރުވަނަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުގެ   2009އޭޕްރިލް 
ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްެއ ކަމަށް ހައި  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާދުކުރައްވައި، އެ ޙުކުމަކީ އީތާ

މަދަނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމްވެސް . ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ނިންމެވިއެވެ
 15ކޮށް ސްތިމާލްޓަށް އިއިސްތިއުނާފްކުރެވުނު ސަބަބަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގެ މި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯ

އަޑުއެހުމަކަށްފަހު މިހާރު މިޤަޟިއްޔާގައި ދެންއޮންނާނީ  2 ގެޕްރީމް ކޯޓުގައި ސުމިމައްސަލަ. ގައި ހުށަހެޅިއެވެ 2009ޖުލައި 
 އަޑުއެހުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ 2009އޯގަސްޓް  27ށް، ޙުކުމް އިއްވުން ކަމަ

  .ވެވިދާޅުވެފައިވެއެ
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  ގައި ހުށަހެޅި ޖިނާއީ މައްސަލަ 2008ފުލުހުންގެ ބޭކަލަކާ ދެކޮޅަށް 

ލާޙްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ފަހު، ޞަފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޙުސައިން 
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޯޕްރަލްއެއް މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ 

ގައި އޭރުގެ ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުއްލަވާ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ  2008ދެއްވުމަށް އެދި ޖަނަވަރީ  ވާކޮށްޢުމައްސަލަގައި ޖިނާއީ ދަ
ޕްރަލް ޝާހް ގައި ޖިނާއީ ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވީ، މި މައްސަލައިގައި ކޯ 2009ނޮވެމްބަރު  15. އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ

މާރާމާރީ ހިންގިކަމަށް ހެކިދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޤައިދީންގެ ގޮތުގައި އެ ވަޤުތު ތިބި މީހުން ކަމަށްވާތީ، ޖިނާއީ ކުށެއް 
  . ކުރިކަން ޞާބިޠުވާ މިންވަރަށް މި މައްސަލައިގައި ހެކި ނެތް ކަމަށެވެ

  ގައި ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅި މައްސަަލ 2009ޅިގެން މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގު

އޭނާގެ ޙައްޤު   ފަރާތަކުން ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤަކުން މަހްރޫމްކުރެވިފައިވާ  ،މި ދަޢުވާއަކީ
) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  21ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަމްބަރު (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު  ،ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން އެންގުމަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންގި  ،ގެ ދަށުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  ،ގެ ދަށުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  26ގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ،ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ

އެންގި އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް ކަމަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހިއުމަން 
 .ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހެޅި ދަޢުވާއެކެވެ

ގެ ދަށުން ކަމަކާގުޅޭގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  21ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނު
 ،ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި

ރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައިވާ މިގޮތުން އަންގާ އެންގުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލާޒިމްކަމެއްކަމުގައި  26ގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ،ފަރުދުންނާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްތަކަށް ވެސް

ގެ  2006/6ނު ނަމްބަރު ޤާނޫ ،އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން ،އަދި ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގައި ދަންނަވައި
ގެ ދަށުން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނުން ޤަޞްދުކާުރ ވާހަކަވެސް މޯލްޑިވްސް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  24

އިތުރު ފުރުޞަތެއްވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ޞުލްޙަވެރިކޮށް  ،އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގައި ދަންނަވައި
ވަނަ  2009އިވީނަމަވެސް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ނުލިބުމުން މިމައްސަލަ މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޙައްލުކުރްަނ ދީފަ

  . އަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތެރޭގައެވެ

މިމައްސަލައަކީ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޙައްޤަކާމެދު ، ގައި 2009ޖޫން  16އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު  2މިޤަޟިއްޔާގައި 
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފަރުދީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާނަމަ އެގެއްލުމަކާމެދު ދަޢުވާކުރުމާއި އަދި  ،މައްސަލައަކަށްވެފައިދަޢުވާކުރެވޭ 

ޙައްޤުގެއްލިފައިވާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ނުކުރާ  ،ވާއިރު ދަޢުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމަށް
ދަ ފަރުދީ ޙައްޤަކާމެދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފްދަ މޯލްޑިވްސް އިން ދަޢުވާކުރުމަކީ ޝަރުޢީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ މިފަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފްދަ މޯލްޑިވްސް ކޮމިޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ އުޞޫލަކަށް ނުވާތީ
  .ކުރައްވާފައިވެއެވެނޑައަޅައި ޙުކުމްމިދަޢުވާ މިކޯޓުން ބަލައިދެވެން ނެތްކަމަށް ކަ



ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް – 2009އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
71 

 

  ޒިޔާރަތްތައް ކުރެވުނު ތަންތަނަށް ގެންގުޅޭ މީހުން އެކަހެރިކޮށްގެން ންމުޖްތަމަޢު. 12

  ވަނަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް 2009ފެބްރުއަރީ  09  121.

ވަނަ  21ގެ )2006/6ނަމްބަރ (ޒިޔާރަތަކީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު  ރަށް މި ކުރެވުނުޓައިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެން
ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ރ(މާއްދާގެ

ސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިން
އެމީހުން ބަންދުގައި ތިބޭ  ،ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް، ނުވަތަ ގެނެސްފައިވޭތޯ ބަލައި އައިސްފައި

 ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ލިބޭިދ އިނާޔަތްތައް އިޞްލާޙު، ފެންނަނަމަ ތަންތަނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ހޭކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެ
މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތީ . ހުށަހެޅުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރިޒިޔާރަތެކެވެ

 2009މާރޗް  8އަދި މި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް އާންމު ކެރެވިފައިވަނީ  .އެމްގެ ސްޓާފުންނެވެ.ޕީ.ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކާއި އެން
މި ރިޕޯޓްގައި މި ސެންޓަރުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޒަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް . ވަނަ ދުވަހުއެވެ

  .ހުށެހެޅުންތަލެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  ހުށަހެޅުންތްައ ރިޕޯޓްގެ
ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނު  24ކޯޓުގެ އަމުރެއްނެތި  .1

ޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް ުދ، ޑިޕާނއާއި ތަޢާރުޒުވާ ކަމަކަށް ވާހި)ރ(ވަނަ މާއްދާގެ 48އަސާސީގެ 
  .ނުކުރުންއިމިގްރޭޝަން އިން ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުލާ ބިދޭސީން ބަންދު

ސް ރންޓް ވޯކާއިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކންވެންޝަން އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް އޯލް މައިގްރަ" .2
  .ހަދާގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަކަންޢާމި މު"  އެންޑް މެމްބާސް އޮފް ދެއާ ފެމިލީ

  .ރާއްޖެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންގެ މެމްބަރަކަށް  ).އޯ.އެލް.އައި(ގަނައިޒޭޝަން އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯ .3
މަސައްކަތްކުރާފަރާތައް ކެއުމާއި ނިދުމާއި ، މިޓަށް އެދޭފަރާތުންޕާމިޓް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ވާރކްވާރކްޕާ .4

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރޯިތ ކަށަވަރުކޮށް އެކަން ބަލަމުން 
  ގެންދިޔުން

ދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވޭއިރު ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން ބި .5
  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ރިބާހުރި ބިދޭސީންގެތެރެއިން ގައި، ރާއްޖޭގައި މިހާރުތިބި ތަޖުރާއްޖެއަށް އިތުރު ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ބަދަލު .6
  .ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ލިބިދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ތިބޭ ބިދޭސީންގެ ބޭސްފަރުވާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ތަނުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ތަމްރީނު  ސެންޓަރުގައި .7
  .ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ބޭއްތިއްބުން
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ލޭބަރުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމީހުންނަށް އަންގައިދިނުމާއި އެމީހުންގެ  ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީ .8
  .ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީންގެ ފުރިހަމަ ރިކޯރޑް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަގޮތަށް  .9
  .ޓުންރަނގަޅަށް ބެލެހެއް

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމާއި، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ނަހަމަ ގޮތުގައިފައިދާނެގުމާއި  .10
 . އެމީހުންގެ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުން ހޯދާ ޤާނޫނުން އެމީހުންނަށް ޙައްޤުވާ އަދަބު ލިބިދިނުން

ޑީޕޯރޓްކުރާ މީހުންނާއި ރާއްޖެގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ އަންނަ  އެކިބާވަތްތަކުގެ ކުށްކުށުގައި ރާއްޖެއިން .11
  . ބިދޭސީންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ބިދޭސީންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް އެމީހުންނަށް ހޯދާދިނުން .12
ފިކިންގެ ޢަމަލުތައް ތަޢާރަފްވަމުންދާ ޤައުމަކަށް ވަމުންދާކަމާއި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ޓްރެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހިއުމަން .13

  .ރާއްޖެއިން ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުން
ގައި ބުނާ ރާއްޖެއެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭކަންތައްތައް )ހ(މާއްދާގެ ވަނަ 8އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ  .14

ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތް  މެދުވެރިވެގެން ކަމަށްވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުރިހަމަކުރޭެވނީ 
ލިބި އެތެރެވާ ބިދޭސީއަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ބިދޭސީން އެތެރެކުރާ ސްޕޮންސަރުން 

 .ޒިންމާދާރުކުރުވުން

ދު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް އެޤަވާޢިދު މިހާރަށްވުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤަވާޢި  .15
  .ހަރުދަނާކުރުން

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފްވެގެން ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވެންދެން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރޭެވ ތަންތަނުގައި   .16
  އެކަމަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން ބޭތިއްބުން

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރެވުނު  ޞައްޚާގުރައިދޫގައި ހުންނަ . ވަނަ ދުވަހު ކ 2009އެޕްރިލް  02 221.
  ޒިޔާރަތް

ވަނަ ދުވަހު މި  2008އޮގަސްޓް  14މި ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައި ވަނީ މި މަރުކަޒުގެ އާންމު ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި 
ހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒް ކުރެވިފައި ވަނީ ކޮން ކޮމިޝަނުން މި މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަ
އެމް އުފެދުމަށްފަހު މި މަރުކަޒަށް މިކުރެވުނު .ޕީ.އެން. ކަންތައްތަކެއްކަން ބެލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރެވިފައިވާ ޒިޔާރަތެކެވެ

މި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް . ރިވެފައިވެއެވެމުވައްޒިފުން ބައިވެ 4އެމް ގެ .ޕީ.ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކިާއ، އެން
  .ވީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ 2009އޭޕްރިލް  22ނެރެވުނީ 

  :ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިހާރު ހުރި ގޮތް 2009އޮގަސްޓް  14

 . މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށްފައި ނުވާކަން •

ރުފިޔާ  35/-ދަށުގައިތިބޭ މިހުންގެ ކެއުމަށް، ދުވާލަކަށް މީހަކަށް ކެއުމަށް ދެމުންއައި އެމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ   •
  .ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  50/- މިހާރު 
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  .ނަމްބަރ ގޭގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލު ކުރެވިފައިވާކަން 4 •
 .އް ހަމަޖެހިފައިވާކަންކާބޯތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަހައްޓާ ގުދަން ފިނިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެ •

 .މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުރެވިފައި ނުވާކަން •

  :ށަހެޅުންތައްހު ރިޕޯޓްގެ

މަރުކަޒުން ފަރުވާދެވި ޢާއިލާއާ ޙަވާލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުން ވީހާ އަވަހަކަށް ޢާއިލާއާއި ޙަވާލުކޮށް މޮނީޓަރ   .1
ޢާއިލާތަށް ޒިންމާދާރު ކުރެވެޭނ ޤާނޫނީ އިންތިޒާމެއް  އަދި ޙަވާލުނުވާ. ހަމަޖެއްސުން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

 .ހަމަޖެއްސުން

 މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ވީހާ އަވަހަކަށް އިތުކޮށް މަރުކަޒުގައި ހެދިފައިވާ އާ .2
 .މާރާތުގެ ބޭނުން ކުރަންފެށުންޢި

 . މިހާރުން މިހާރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަރާމާތުކޮށް ރަގަޅުކޮށްދިނުން .3

މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މާލެއިން މިނަރަލް ވޯޓާއާއި ސަޕްލައި ފެން ގެނައުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ފަސޭހަ  .4
 . ކަމަކަށް ނުވާތީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުން

ކީ ތަފާތު ނުކުޅެދުންތަކާއި، ނަފްސާނީ އަދި އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަނަކަށް މަރުކަޒަ .5
ވާހިނދު، އެމީހުން ބެލެހެއްޓުުމގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވީހާ އަވަހަކަށް ކަމާގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ 

  .ދިނުން
 .ލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމު ކުރުންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ބެ .6

މަރުކަޒުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންނަކީ ތަފާތު ނުކުޅެދުންތަކާއި، ނަފްސާނީ އަދި އުމުރުން  .7
ދުވަސްވެފައިވާ މުީހންނަށް ވާހިދު މިފަދަ މީހުންގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ވީހާއަވަހަކަށް ޕްރޮގުރާމުތަށް 

 .ންހިންގު

މަރުކަޒުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާ، އިތުރުވާނޭ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ އެފަދަ ވަޞީލަތްތައް  .8
 .ޤާއިމުކުރުން

 .ނެޕީއަންދާ މެޝިން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނޭ ވަޞީލަތްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ޤާއިމު ކުރުން .9

ބަހައްޓާފައިވާ ޑްރަގް މައްސައެއްގައި ހިމެނޭ ޒުވާނާއަކީ އެއްވެސްކަހަލަ  މަރުކަޒުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި .10
ނަފްސާނީ ނުވަތަށް ނުކުޅެދުމްެއ ހުރިމީހެއް ނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއި، އަދި އެމަރުކަޒަކީ 

އެފަދަ ތަނެއްގައި ، ޑުރަގް މައްސަލަތަކުގައި އުޅޭމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށްނުވުމުން
އުޅެންޖެހުމުން އޭނާއަށާާ، ތަނުގައިވާ އެހެން މީހުންންަށ އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެތީ ، މިވަގުތުން 

 .މިވަގުތަށް އޭނާ އޭނާގެ ޢާއިލާއާއި ޙަވާލުކުރުން

ފައިދާ ނުކުރާ ގޮތެއްގައި އެމަރުކަޒުގައި ޓްރެއިނިންގއާއި، އެފަދަ އެހެންވެސް ކަންކަމުގެ ނަމުގައި މަރުކަޒަށް  .11
 .މީހުން މަރުކަޒުގައި ގެންގުޅުން ހުއްޓާލުން
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  މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތް. ދުވަހު ކ ވަނަ 2009އޭޕްރިލް  28  11.3

މާފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު . ވަނަ ދުވަހު ކ 2009އޭޕްރިލް  28ސްޓާފުން  4އެމް ގެ .ޕީ.މެމްބަރުންނާއި އެން 2ކޮމިޝަންގެ 
މި . އެސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޖަލެކެވެ.އާރް.ޕީ.މި ޖަލަކީ ޑީ. ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަނީ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައެވެ

 2009މޭ  24ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެވުނު ރިޕޯޓް އާންމު ކުރެވުނީ ފާ ކޮމިޝަނަށްޖަލު ބެލި ބެލުމުން 
  .ވަނަ ުދވަހު އެވެ

  : ހުށަހެޅުންތައް ގެރިޕޯޓް

 ،ސިޔާސީ ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމެއްގައި ނަމަވެސް ،ސަރުކާރުންވެސް އަދި އެނޫން ފަރާތަކުން ވިޔަސް .1
ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ބައެއްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައިހިފާ ޤައިދީން މެދުވެރިކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް 

 .ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްނުކުރުން

ޖަލުގިައ ހިނގާފައިވާ ގިނަ ޙާދިސާތައް ދިމާވަމުންދަނީ ޖަލުގައި ޤައިދީން ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން  .2
ވީހާއަވަހަކަށް މިކަން ރަގަޅުކުރުމައްޓަކާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ  ،ހެއްޓިގެން ކަމަށްވާތީޖަލުބަލަހައްޓަންވީގޮތަށް ނުބެލެ

 .މިންގަޑުތަކަށްފެތޭ ގޮތަށް މިހާރުހުރި ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ބޮޑުޖަލެއް އަވަހަށް ބިނާކުރުން

ގޮތާއި ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތްތައް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޖަލުގައި ބަހައްޓަންވީ .3
 .އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ޤައިދީންނަށް ފެންނާނޭހްެނ ގޮޅިތަކުގައި ބެހެއްޓުން

ޤައިދީން ޖަލުގެ ތަންތަނަށާއި ތަކެއްޗަށްދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުނެގޭނޭ އުޞޫލުތަކެއް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ  .4
  ..ފަދަ ކަންކަމުން ޖަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުންތެރެއިން ހަމަޖައްސައި އެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކޮށް އެ

  .ޖަލުގައި ޤައިދީންކުރާ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .5
ޖަލުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް  ޤައިދީން އިޞްލާޙްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ  .6

ހަކަށް ކުރުމިާއ ތަޖްރިބާކާރު މީހުންގެ އެހީގައި ޖަލުގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕޮރުގްރާމް ރާވާ ކަންތައްތައް ވީހާ އަވަ
  . ހިންގަން ފެއްޓުން

ޖަލުގައި ހިންގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް މެދުކެނޑިފައި  .7
ޢާޢިލީ ބައްދަލުވުން އަދި އެކަހެރި  ،ނުކޯލް ދިނުމާއިއޮންނައޮތުްނ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޤައިދީންނަށް ފޯ

  .ބައްދަލުވުން ފަދަ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެއްޓުން
  ޖަލު ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޖަލު ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ކޮށްދިނުން   .8
ރިނޫން މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ ޖަލު ބަލަހައްޓާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަކީ ރައްކާތެ .9

ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ ޕްރިޒަންސް 
  .އޮފިސަރުންނަށްވެސް ރިސްކް އެލަވަންސް ޤަވާޢިދުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ން އެމީހަކީ ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަްށ ޖަލުގައި މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ކުރި .10
  .އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން
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އަދި ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ . ޤައިދީންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ހިންގުން .11
ނެސް ފަރުޖެހޭނެ އިންތިޒާމް ޖަލުގައި ހުންނަ ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ނުގެ

  .މަރުކަޒުގައި ހަމަޖެއްސުން
ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިފައިވާ ޖަލުޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން ޖަލުހިންގާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް  .12

ޖަލުހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ކަމަށްވާތީ  
  .އެސްއަށް ދީ ޖަލަކީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުން.އާރު.ޕީ.ޑީ

ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީންނާއި ފިރިހެން ޤައިދީންގެ ދެމެދު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޖަލުން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ  .13
  . އް އެއްހަމައެއްގައި ލިބޭނޭގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުންޙައްޤުތަ

ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ޑިއުޓީތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މުވާޞަލާތީ  .14
 .ވަޞީލަތެއް މިހާރުން މިހާރަށް ޤާއިމްކޮށް އެޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ޖަލު ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް .ޓީ.ސީ.ބުގައި ސީޖަލުގެ އެކި ހިސާ .15
  ހަމަޖެއްސުން 

ޖަލުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ނިދުމާއި ފެންވެރުމާއި ފަޚާނާކުރުމާއި އަދި މިނޫންވެސް  .16
ރަނގަޅުކޮށް އެފަރާތްތަކުން ޖަލުބެލެހެއްޓުމުގައި  އޮފިސަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޙާލަތު

  . އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނޭފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން
ޤައިދީންނަށް ފައިދާހުރި އެކިއެކި މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ޖަލުގައި  .17

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އެކު ޖަލަކީ ޤައިދީންނަށާއި ތަނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ  އުނގެނުމާއި
 .މަސައްކަތެއްކުރެވޭ ތަނަކަށް ހެދުން

ޖަލުގެ އެކި ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤައިދީންނަށް އެމީހުންކުރާ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަ އެއް  .18
ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް ހަމަޖެހޭ ވަކި އުޞޫލެއްގެމަތިން ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބޭނޭގޮތް  ދިނުމާއި ވަޒީފާގެ

 .ހަމަޖެއްސުން

ޖަލުގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ގޭޓްހައުސް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމާއެކު ޖަލަށްވަންނަ ކޮންމެމީހަކުވެސް  .19
  .ޖެއްސުންސްކްރީން ކުރެވިގެން ވަންނަގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަ

 

ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު  ޓޭޝަންހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލި. ވަނަ ދުވަހު ކ 2009އޭޕްރިލް  29  421.
  ޒިޔާރަތް

ނުން ކޮށްފައިވާ ޝަވަނަ ދުވަހު މި ކޮމި 2008މަރޗް  6މި ޒިޔާރަތަކީ މި ސެންޓަރުގެ އާންމު ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، 
ވަނަ  2009އޭޕްރިލް  29. ކުރެވުނު ކަންތައްތްައ މިހާރު އޮތްގޮތް ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތެކެވެޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ 

މި . އެމް އުފެދުމަށް ފަހު ކޮމިޝަނުން މި ސެންޓަރަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތެވެ.ޕީ.ދުވަހު މި ކުރެވުނު ޒިޔާރަތަކީ އެން
ޒިޔާރަތަށްފަހު ރަނގަޅުކުރުމަށް . ޓާފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެސް 4މެމްބަރުންނާއި،  2ޒިޔާރަތުގިައ ކޮމިޝަންގެ 

  .ވަނަ ދުވަހު އެެވ 2009ޖޫން  01ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތަކާއި އެކު ތައްޔާރު ކުރެވުނު ރިޕޯޓް ނެރެވިފައިވަނީ 
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ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަނަ  ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު 2008ޗް މާ 06
  :ކަންތައްތައް މިހާރު ހުރިގޮތް

 
ސެންޓަރަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރު ފެން ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓި، ފެނުގެ މައްސަލަ  •

 .ހައްލުވަމުންދާކަން
 
ރުފިޔާ މިހާރު ބޮޑުކޮށް  50/- ދެމުންއައި ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކެއުމަށް، ދުވާލަކަށް މީހަކަށް  •

 .ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  85/- 
 
ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން، އަދި މި   •

ކުރެވެމުންދަނީ މިކޯޑާއި ކޯޑަށް ރަސްމީގޮތުން އަމަލްކުރަން ފެށިފައި ނުވި ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އަމަލު 
  .އެއްގޮތައްކަން

 
  .އަދިވެސް ތަނުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ވުރެ ގިނައިން މުވައްޒަފުން ތިބިކަން •
  :ހުށަހެޅުންތައްގެ ރިޕޯޓް

ޑްރަގްގެ ވަބާއަކީ ޤައުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަ ކަމުގައި ވާހިނދު  .1
 .މު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކާ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް މިކަމަށް ސަރުކާރުން  ދެއްވުންމިވަބާއިން ޤައު

ޑްރަގް ރިހިިބލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ސެކްޝަނެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން ވަކި  .2
ގައި، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހައިސިއްޔަތެއްނެތި ހިނގާ ތަނެއްގެ ބަދަލުގައި، މަސްތުވާ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ 
ން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަ" ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުންކަމަށް"ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ، 

 .ސަރވިސަސް އަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނެ ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ތަނަށް ރިކަރެންޓް  .3
ވާ ވެރިންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރުން ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަންހިންގަ

 .މިހާރަށް ހަމަޖެއްސުން

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މުޖުމަތަޢުއަށް ައނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި، ، ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން .4
، އް ހިންގާގެ އިތުރުން، ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމަތަކެ" ތެރަޕިއުޓިކް ކޮމިއުނިޓީ"ސެންޓަރުން ދެވޭ 

މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުންނަށް ) ނަފްސާނީ(މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް 
ކައުންސެލިން ގެ އިތުރުން އެމީހުންނާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފުރުސަތުތަކެއް ސެންޓަރުން 

 .ހޯދައިދިނުން

ކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ދިނުމުގައި ސެންޓަރުގައި ސެންޓަރުގައި ހިންގޭ ކޯސްތަ .5
ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްކަން 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް  މިގޮތުން މި ސެޓްފިކެޓަކީ، ހާމަނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރުން
 .ކަން ފެމިލީގެ ފަރާތުން ދެވޭ ސެޓްފިކެޓެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެ

ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ސެންޓަރަށް ހޯދާފައިވާތަކެއްޗާއި،  .6
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާ، ސެންޓަރުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ތާވަލުގައިވާ ގަޑިތަކުގައި މޫސުމް ތަންދޭނަމަ ސާފު ވައި ލިބޭނެ ގޮތަށް ކޮންމެދުވަހަކު ކަސްރަތާއި، ކުޅިވަރުތައް 
 .ކުޅެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ސެންޓަރުން ބޭސް ލިބޭނެ ، ރުވާއާއިސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ސިޢްޙީ ފަ .7
އިންތިޒާމެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަމަޖެއްސުން އަދި ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ދެއްކުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދީފިނަމަ އެފަދަ 

 .އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

އިމީކޮށް ތަނުގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުން ތިބުމާއިއެކު ތަނުގައި ސައިކޭޓްރިސްޓަކު ދާ .8
ބެހެއްޓުމާއި، ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ވަކި ޚާޢްސަ ފަރުވާއެއް ތަޢާރަފްކޮށް، 

 .ނަފްސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން

" ރެސިޑެންޓް ހާފްވޭ ހައުސް"ސެންޓަރުން ފަރުވާހޯދުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ނުކުތުމަށް ބޭނުންވާ  .9
ނުކުތުމުގެ ކުރިން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން މޮނީޓަރކޮށް ހާލަތުބަލާ މުޖުތަމައަށް ނުކުތުމަށް މުޖުތަމުއަށް (

 .ހަދައި އެމީހުން ޮމނީޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން) އެހީތެރިވެދޭ ތަނެއް

ބޯން ، އާއިސެންޓަރުން ފަރުވާދެވޭ މީހުން ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޅުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާތީ .10
ފާޚާނާގެ  6ސާފުތާހިރުވުމަށް ހެދިފައިހުރި  ، ބޭނުންކުރާ ެފން ކޫލަރު ބޭނުންކުރަންނުވާވަރަށް ހަޑިވެފައިވާތީއާއި

ތަން ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް  24ފެންވެރުމަށް ހެދިފައި ހުރި  ،ފްލަޝް ޓޭންކުވެސް ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ އާއި
މި ތަން ތަން މިހާރުން  ،ހެދިފައިހުރި އިސްކޫރުބަރިންވެސް ފެންނާންނާތީ ވުޟޫކުރުމަށް، ހަލާކުވެފައިވާތީއާއި

 .މިހާރަށް މަރާމާތުކޮށް، ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފެންޕްލާންޓް ގެ ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރަން ފެށުން

ވަކި ގަޑިއެއް ފިރިހެނުން އެއްޗިހި ދޮވުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ  114ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  .11
ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު،  ސެންޓަރުގައި ހުރީ އެނެްމ ދޮންނަ މެޝިނެއްކަމުން، އެމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް 

 .ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދީ، އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުން

ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ސެންޓަރުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން  .12
އިޙުސާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް އެމުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާ މިހާރު ސެންޓަރުން ދެވޭ 

 .ފަރުވާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

ޔަތު މިހާރަށްވުރެވެސް އިތުރުކުރުމަށް ސެންޓަރުންދެވޭ ކޮންމެ ފަރުވާއެއްގައިވެސް ދީނީ ކަންކަމަށްދޭ އަހައްމިއް .13
ބާރުއަޅާ، ސެންޓަރުން ދެވޭ ފަރުވާގައި މިހާރު ހިމެނިފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ރިވެތި 

 .އަޚްލާޤާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

ރެ އިމާރާތް ހަލާކުވަމުންދާތީ ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު އިމާރާތެއް ހަދާފައިވާއިރު އެއިމާރާތުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ހު .14
 .އެތަން ވީހާ އަވަހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން
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  ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ވަނަ ދުވަހު މާލޭ 2009މެއި  03  521.

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުން މާލޭ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ރަނގަޅޫ  2008ޖުލައި ޖުލައި  08
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަމަލް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކަށްތޯ ބެލުމަށާއި، ތަނުގެ އާންމު ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

މާލެ ޖަލުގެ . ސްޓާފުންނެވެ 4އެމްގެ .ޕީ.ކުރެވުނު މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަތީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކާއި އެން
  .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 2009ޖުލއި  19ޔާރަތުގެ ރިޕްޯޓ ނެރެވުނީ ޒި

  :ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް 

ރާއޭްޖގެ ރައްޔިތުން އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކާ އުފައްދަވާފައިވާ މުވައްސަސާތަކުގެ  .1
މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަށް  ،ހަރުދަނާވުމާއިޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ 

 .މަދުކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުން

މަސައްކަތް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލް އަދި ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ، ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލް .2
 .މަސައްކަތްކުރުން ވީހާއަވަހަށް ނިންމާ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރި ކުރެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް  .3
އެތަންތަނަށް ލެވޭ ޤައިދީން ޙުކުމް ތަންފީޒުވެ ނިމޭއިރު މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ފަދަ ބައެއްގެގޮތުގައި ހެދުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން

ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާތަކުގައި ތިބޭއިރު އައުރަ ނިވާވާނެ ގޮތް ހެދުމާއި ، ގޮޅިތަކުގައި ހޫނުގަދަވެ ޞިއްޙީ ޤައިދީން  .4
މައްސަލަ ދިމާނުވާނޭގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި އަންނައުނާއި ތަކެތި ދޮވެ ހިއްކޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމް 

 .ހަމަޖެއްސުން

 .ކޮށްދޭ ތަކެތި ހަރުދަނާ އުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުންއަސާސީ ބޭނުންތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ފޯރު .5

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބްތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޔުނީފޯމް އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް  .6
 .ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ނުލުމާއި ، ޖަލުގައި ޤައިދީން ބެލެހެއްޓޭ  ޖަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރްަށ ޖަލަށް މީހުން .7
މިންވަރަށް ުމވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ޖަލު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން 

  . ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތްތައް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޖަލުގައި ބަހައްޓަންވީގޮތާއި ޕެ .8

  .އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ޤައިދީންނަށް ފެންނާނޭހެން ގޮޅިތަކުގައި ބެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
ޤައިދީން އްިޞލާޙްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކާ ތަޖްރިބާކާރު ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ވީހާ އަވަހަކަށް  .9

  . ޖަލުގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕޮރުގްރާމެއް ރާވައި ހިންގަން ފެއްޓުން
ގެމަތިން ރިސްކް ޖަލު ބަލަހައްޓާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތު .10

  . އެލަވަންސް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދުން އެލަވަންސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން
ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ޑުިއޓީތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތެއް ވީހާ އަވަހަކަށް  ޤާއިމްކޮށް  .11

 .ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
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ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ޖަލުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ .ޓީ.ސީ.އެކި ހިސާބުގައި ސީ ޖަލުގެ .12
  .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ

ޤައިދީންނަށް ފައިދާހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި  މަސައްކަތް ދަސްކުރުމުގެ  .13
ގައި އުނގެނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށް ޖަލަކީ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ޖަލު

  .ޤައިދީންނަށާއި ތަނަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްކުރެޭވ ތަނަކަށް ހެދުން
ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ޖަލުގެ އެތެރެއަށް ވަދެއުޅުމުގެ އުޞޫލްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  .14

ޖަލުގައި މިހާރު ހުރި ގޭޓްގެ އިތުރުން ޤައިދީން ތިބޭ ސަރަޙައްދު ވަކިވާނޭ ފަދަ އިތުރު ގޭޓެއް  ،މާއި ހިންގު
  . ބެހެއްޓުން

ގެ ހިންގުން )އެސް.އާރު.ޕީ.ޑީ(ޑިޕާރޓަްމންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް  .15
ށީގެންވާ މިނިވަން މާޙައުލެއްގައި ޤާބިލްކަމާއިއެކު ތަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އެކަ
 .ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވީހާ އަވަސްކުރުން

  ށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްގައި ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ހުންނަ ލުއި ޖަލަ 2009 އިމެ 07  621.

ވަނަ ދުވަހު މި  2008ޑިސެމްބަރ  03މި ޒިޔާރަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް "ގެ މިންގަނޑު  .ދ.ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އ

ނުވަތަ ގައިދީންނާއި މެދު އަމަލް ކުރަން ޖެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ " ރޫލްސް ފޮ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނާޒް
ތު މިންގަނޑުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް މިޖަލު ހެދުމުގައި އިސްކަންދީފައިވޭތޯ ބެލުމްަށ، އަދި މި ޖަލުގެ އާންމު ހާލަ

 3އެމްގެ .ޕީ.މެމްބަރުން އަދި އެން 2، މި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި. ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ޒިޔާރަތެކެވެ
މި ޖަލު ބެލި ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް . މުވައްޒިފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

  . ންމު ކުރެވުނު ރިޕޯޓްގައި ދެވިފައިވާނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެކެވެގައި އާ 2009ޖޫން  10
  
  ހުށަހެޅުމަކީ؛ ކޮމިޝަނުގެމި

ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް (ދ ގެ މިންގަނޑު ތައް.ފޭދޫފިނޮޅު ޖަލަކީ ޖަލު ޤަވައިދަށާއި، އ
ވީމާ މިޖަލުގައި ޖަލު ޤަވައިދާއި . ނުކުރެވެއެވެ ފެތޭ ޖަލެއް ކަމަކަށް މިކޮޝަނަކަށް ޤަބޫލެއް) އޮފް ޕްރިޒަނާސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއިއެކު، މި ޖަލުގެ ހިންގުމާއި، ޖަލުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 
މި ރިޕޯޓް އާންމު  .ވެއިސްލާހުކޮށްގެން މެނުވީ ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި މިތަން ހިންގުމަކީ މިކޮމިޝަންަށ ފެންނަ ކަމެއް ނޫނެ

ކުރެވުމަށްފަހު މި ޖަލު ވީަނ ބަންދު ކުރެވި ގައިދީން އެހެން ޖަލުތަކަށް ބަދަލް ކުރެވިފައިކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަ 
  .ކުރަމެވެ
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އޮގަސްޓް  26އަދި މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  9200އޮގަސްޓް  09ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  821.
  ތްކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަގައި  2009

ށް މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޤަޤީޙްދޫނިދޫ އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އަކީ ތަ
ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށާއި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ކުރެވުނު . ޖަލެވެސަރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދެ 

 2007އިން މި ދެ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ) ޓ.ޕީ.އެސް(ކޮމިޓީ ފޮ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ  މި ޒިޔާރަތަކީ، ސަބް
ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނަތައްތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒް ކުރެވިފިައ ވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން 

މި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ . ޒިޔާރަތް ތަކެކެވެ ބެލުމަށާއި، ތަނުގެ އާންމު ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު
ލް ކުރުމަށް ޙާޞިދެއް ޞަޤްއެއް މަ ،މި ދެ ޒިޔާރަތް ކުރެވުނީ ޖެހިޖެހިގެން. މުވައްޒިފުންނެވެ 2އެމް ގެ .ޕީ.އެން

ކުރެވި ލިޔެވިފައިވާ ވަނަ ދުވަހު ނެރެވިފައިވަނީ މި ދެ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާ 2009އޮކްޓޯބަރ  20ކަމަށްވުމުން، 
އެމްގެ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ލިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު އައު އޮނިގަނޑާ .ޕީ.އަދި މި ރިޕޯޓަކީ އެން. އެއް ރިޕޯޓެވެ

މި އައު އޮނިގަނޑުގައި ހުށަހެޅުންތައް ވަކިވަކިން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި، . އެއްގޮތަށް ލިޔެވުނު ފުރަތަމަ ރިޕޯޓެވެ
އަދި މީގެ އިތުރުން . ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ވިދިގެން ރިޕޯޓުގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައިއެވެލިޔެވިފައި ހުންނާނީ ފާ

އެމް އިން މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާއި، ގުޅުންހުރި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުން، ހުށަހެޅުންތަކަށް .ޕީ.އެން
  .ބާރު ދެވިފައި ވާނެ އެވެ

  : ހުށަހެޅުންތައް ގެރިޕޯޓް

ވުރެ ރަށްގަޑިއި 24މަރުހަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި  ޤުރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި އެއްވެސް މީހަކު ތަހުޤީ .1
  . ގިނަވަގުތު ނުބޭތިއްބުން

ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންބައިތިއްބާތަން، ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ނިދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ަތން ވާންޖެހޭނީ  .2
ލިކަމާއި، ރޭގަނޑުވެސް އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަދަ އްޙީގޮތުން އެކަށޭނެ ގުދުރަތީ އަޞި

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި . ވަސީލަތެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސާފުވައި ލިބޭނެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަހުރި ތަނަކަށްކަން
އް މަރާމާތު ގޮޅިތަކަށް ވާރޭނުވެހޭނެ، އަދި މަދިރިއާއި އެހެނިހެން ސޫފާސޫފިން ސަލާމަތްވާނެ ފަދަގޮތަށް ގޮޅިތަ

. މިޔާއެކު އަދި ކުޑަކުޑިދިންނާއި ބޮޑިތި މީހުންނާ އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ނުބޭތިއްބުން. ކުރުން
ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިއިރު ވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތު ފަދަ އިތުރު  24ބަންދުގައި 

  .ފަހިކުރުންރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަގުޙަ
. ގޮތުން ކަމެއްދިމާވެއްޖެޔާ ވީހާއަވަހަކަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކޭނެ ގޮތްހަމަޖެއްސުންޙީއްޞިބަންދުގައިވާ މީހަކަށް  .3

އަދި  ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނުވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެމަތިން ނޫނީ ބަލިމީހާ އަށްބޭސްދީ 
  .ހަދައިގެން ނުވާނެކަން

ބަންދުކުރެވޭ  ،ކަށްވެސް އެމީހަކު ބަންދުކުރުމާއެކު އެމީހަކު ބަންދު ކުރެވޭ ސަބަބާއިކޮންމެ މީހަ .4
ވަގުތުންފެށިގެން އެމީހަކަށް ލިބިދޭންޖޭހޭ ޙައްޤުތަށް ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ލިޔުމަކުން ލިބޭނެގޮތެއް 

އަދި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ބަސްދަންނަ މީހުންނަށް އިގިރޭސިބަހުން . ހަމަޖައްސިާދނުން
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ދިވެހިބަސް ނުދަންނަ ބިދޭސީންނަށް  އިގިރޭސިބަހާނއަދި އި. ލިޔެފައިވާ ކޮޕީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
 .އެލިޔުމުގައިވާ އެއްޗެއް އެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެދޭންވާނެކަން

. ޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވީހާއަވަހަކަށް ތަހުޤީޤްކޮށް އެމައްސަަލ ޝަރިއަތައްފޮނުވުންޙުތަ .5
 .ޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންއަދި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤް ކުރާފަރާތްތައް ޤަވާއިދުން މޮނީ

ތަހުޤީޤްނިމިފައިވާ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުބޭތިއްބުން، އަދި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ނިމެންދެން  .6
 .ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭތިއްބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުންއެސްގެ .އާރު.ޕީ.ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޑީ

މަލެއްކަން، ޢަލާފް ޚިކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާއި  ބަންދު ކުރެވޭމީހުން މުއްދަތެއްނެތްގޮތަށް ބަންދު ތުހުމަތަށް .7
ކަށް އަދި މިގޮތަށް ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭތިބުމުގައި އެތަކެއް ލިާއންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތަ

ޤީޤް މަރުހަލާއާއި، ޝަރީޢަތުގެ ޙުދުކުރުމަށް ތަމަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަކަށް ވީހިނދު މިފަދަ އަމަލުތައް މަ
 . މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހިފައިވާކަން

ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނެއުމާއި އަދި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާއި ބެހޭ ބިލް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  .8
 . ކޮށް ނިންމުންފާސް

ސް ވަކި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަގޮތެއްގައި މުވާސަލާތީ ގެ މިންގަޑުގައިވާގޮތައް ކޮންމެ ބިދޭސީއަކައްވެ.އދ .9
 .ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކަމާއި ބޭހޭފަރާތްތަކުން މިހާރުންމިހާރަށް މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތަށް ނައްތާލާ  ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާއި މެދު  .10
އަދި އެއްވެސް ބަޔަކައް . ކުރުން ބަންދުގައި ތިބޭ އިރު އަމަލް ކުރެވެނީ އެއްހަމައަކުންކަން ކަށަވަރު

ބަންދުގައިތިބި ބައެއްގެ ފަރާތުންވިއަސް ނޫނީ މުވައްޒަފުންގެފަރާތުންވިޔަސް އެއްވެސް ކަހަލަ ލާއިންސާނީ 
 .ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާނަމަ އެކަންތަށް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއެޅުން

ންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ގެ މިންގަޑުތަކާއި، ބަ. ދ.އ .11
 .ފުށުއެރުމެއްނެތި އަމަލުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން

 ފަކައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި އެެހންމުވައްޒަ .12
ހައްޤުތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތިން ހޯދާދީގެން މެނުވީ ، ވާފަދައިން އެމުވައްޒަކައް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި

އަދި މީހުން ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ . މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރުވުން
ނުވަތަ އެފަދަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލުާތ ކުރަންޖެހޭ  މީހުންގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި

ނުވަތަ ވަކިކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި 
ވަންސަކީ ވުޒާރާތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކެުރވޭކަމާއި ބައެއް ވުޒާރަތަކުން މި އެލަ

ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިކުރުމެއްނެތި ދާއިމީ އެލަވަންސަކަށް ހަދައި ދެމުން ދާކަމާއި މި އެލަވަންސް 
 .ކަނޑައެޅުމުގައި ޙާލަތާއި ވަގުތައް ބަލައި އެންމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުއެޅުން
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ނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރެވުނު ގަންމަސަތްކަތް އު ލީމާއިޢުތަ ،ވަނަ ދުވަހު 2009އޮކްޓޯބަރ  21   921.
  ޒިޔާރަތް

ވަނަ ދުވަހު މޮ  2008ޖޫން  11. ކަޒަށް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތެވެއެމް އުފެދުމަށްފަހު މި މަރު.ޕީ.އެން މިއީ
ވުނު މިނަވަރު ބެލުމަށާއި، ތަނުގެ ކޮމިޝަނުން މި މަރކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަށް ތަންފީޒް ކުރެ

 3އެމްގެ .ޕީ.އޭރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކާއި، އެން
ން ވަނަ ދުވަހު މި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެ 2009ނޮވެމްބަރ  21. މުވައްޒިފުންނެވެ 2މުވައްޒިފުންނާއި، ކޮމިޝަނެްގ އިތުރު 

  .ލިޔެވުނު ރިޕޯޓްވަނީ ނެރެވިފައިއެވެ

  :ގައި މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް މިހާރު ހުރިގޮތް  2008ޖޫން  11

ބަދިގޭގައި ކައްކަން ގެންގުޅޭ ގޭސްފުޅިތައް އުދުންކާރީ ނުބެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  •
މިޒިޔާރަތުގައި ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވިމަވެސް އޭގެ އެއްހަފްތާ ފަހުން މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި 

  . ޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެޒިޔާރަތެއްގައި ހުރިހާ ގޭސްފުޅިތައް ބަދިގެއިން ބޭރުގައި ބެހެއް

ކުރިން ތަޢުލީމުދިނުމާއި އެހެނިހެން ހަރާކާތްތައް ހިންގަން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ހޯލު މިހާރު ކުދިން  •
  ޓީވީބެލުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ

  :ހުށަހެޅުންތައްގެ ރިޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީގެ ފާރާތުން މާފުށީ ފެންޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް  .1
  . ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ސާފްފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ތަކަށް އެހިސާބުގައި އިމާރާތް މޫދުގެ ރާޅުން ސަލާމަތް ވާނެފަދަ ގޮ ،އެއިމާރާތުގެ ބޭރުން .2
އަދި އެއިމާރާތަކީ މިހާރުވެސް އެމަރުކަޒެުގ ކުދިން . ތޮއްޓެއްލައިގެންނަމަވެސް ވީހާއަވަހަކަށް މަރާމާތުކުރުން

ކިޔެވުމަށް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާތީ އެއިމާރާތް މީހާރުވެސް 
  .  ފެނެއެވެ ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް މިކޮމިޝަނަށް

މިކުދިންނަށް ކެއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންމެ މަހަކު މަރުކަޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ  .3
ކުރެވިފައި ތިބި ކުދިންގެ އަދަދަށްބަލައި އެކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ކާނާތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭވަރަށް 

  .ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުންބަލައިގެން ކުދިންގެ ކެއުމުގެ ބަޖެޓް 
ހުށަހެޅުމަކީ ކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ވަކިނިޒާމެއްގެ  .4

 .ދަށުން ވަކި ފޮތެއްގައި ރެކޯޑްކުރެވި ރަނގަޅަށް ބެލެހެޓުން

މަތް އިތުރުކޮށް، މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުދިންގެ އުމުރަށް ބަލައިގެން މަހަކު އެއްފަހަރުދޭ ފޯނުކޯލުގެ ހިދު .5
  .  ޢުސޫލެއްގެމަތިން، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފަދަ ގޮތަކަށް މި ހިދުމަތް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ހަލާކުވެވައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތަށް މަރާމާތު ކޮށްގެންނަމަވެސް އެކުދިންނަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތެއް  .6
  .ހަމަޖެއްސުން
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ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭނެ މީހަކު ހަމަޖައްސާ ވާޑާމާއި، ވެލްޑިންކުރާ އަވަސް މުއް .7
ތަނަށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަށް ހޯދާ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުދިންނަށް މިމަސައްކަތް 

  .ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން
ފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެފައި ތިބި ކުދިން ތަކަކައްވާތި އެކުދިންނަށް މަރުކަޒުގައި ތިބިކުދިންނަކީ ތަ .8

 .ގަވާއިދުން ކައުންސިލިންގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

 

  ގަމު ވަގުތީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް. ވަނަ ދުވަހު ސ 2009ނޮވެމްބަރ  22  1021.

ޖަލު ރޯކޮށްލައި ހަލާކު ކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން ، މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި.ކވަނަ ދުވަހު  2009އޮކްޓޯބަރ  12
މި ޖަލަށް ޤައިދީން ބަދަލް ކުރެވިފައިވަނީ . ގަމު ވަގުތީ ޖަލު ހެދުނެވެ. ވަގުތީ ގޮތުން ޤައިދީން ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށް ސ

މާފުށީ ޖަލުން .ޒިޔާރަތް ކުރެވުނު ވަގުތު ޖަލުގައި ތިބީ ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުންނެވެ. މާފުށީ ޖަލުންނާއި ކ. ކ
. ޤައިދީންނެވެ 77ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުން ބަދަލްކުރެވުނު .ހައި ސެކިއުރިޓީ ޤައިދީންނާއި، ކ 40ބަދަލް ކުރެވުނު 

ގަމު ވަގުތީ .ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ސއެމް އިން މި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ޖަލަށް ޤައިދީން ބަދަލްކުރުމުގައި އަމަލް.ޕީ.އެން
އެމް .ޕީ.އެން މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއާއި. ޖަލުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށެވެ

 . ންނެވެފުމުވައްޒަ 2ގެ 

 

 ބައްދަލުވުންތައް އަދި ވާރކްޝޮޕް، ސެމިނާރ ބައިވެރިވި ކޮމިޝަނުން. 13

  

  ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖެއިން

  ބައިވެރިން  ޕްރޮގްރާމް ޤައުމު/ރަށް  މުއްދަތު
 އިން 2009މާޗް  2
  އަށް 2009މާޗް  3

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކެޕޭސިޓީ" ތައިލެންޑް/ބެންކޮކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސެސްމަންޓްސް ފޮރ 

ރައިޓްސް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން 
  "އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ 
  މަރްޔަމް ޢަޛުރާ

 2009މާޗް  13
މާޗް  15އިން 
  އަށް 2009

މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  "ފެކްޓް ފައިންޑިން ވަރކްޝޮޕް" އިންޑިޔާ/ލަކޫްނ
  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު

 2009މާޗް  23
މާޗް  27އިން 
  އަށް 2009

މީޓިންގ އޮފް ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް" ސްވިޓްޒަލޭންޑް/ޖެނީވާ
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން 

އައިސީސީ (ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް 
22"(  

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 
  އަޙްމަދުސަލީމް

ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އެކްސްޕަރޓް މީޓިންގ އޮން އެންޕީއެމް" ސްވިޓްޒަލޭންޑް/ޖެނީވާ  2009މާޗް  31
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  މުޙައްމަދު ޒާހިދު "ސެލްފް އެސެސްމަންޓް ޓޫލްސް
 2009މާޗް  31

އޭޕްރިލް  9އިން 
2009  

ނިއުޒީލެންޑްގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ނިއުޒީލެންޑް/އޯކްލެންޑް
  ހިގަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމުގެ ތަޖްރިބާ ދަތުރު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ 
  ޢަޛުރާ އަޙްމަދުމަރްޔަމް 

 2009އޭޕްރިލް  16
އޭޕްރިލް  18އިން 
  އަށް 2009

ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ބިލްޑިންގ" އިންޑިޔާ/ނިއުދިއްލީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެވެއަރނެސް އެންޑް 

  "ނޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 
އަޙްމަދު ސަލީމް، މެންބަރު 
ދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަ

ޢަބްދުލްކަރީމް، ސީނިއަރ 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 

  އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ
 2009އޭޕްރިލް  22

އޭޕްރިލް  29އިން 
  އަށް 2009

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ޓީޗިންގ14" އިންޑިޔާ/ހައިދަރުއާބާދު
ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  "ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ

އެސިސްޓެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ 
ލްސް އެންޑް އައިލެންޑް އެޓޮ

ނެޓްވަރކް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 
  ހުޒާމް

 2009އޭޕްރިލް  27
އޭޕްރިލް  29އިން 
  އަށް 2009

އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް" ސަމޮއާ/އަޕިއާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް މެކޭނިޒަމްސް ފޮރ ދަ 

  "ޕެސިފިކް ރީޖަން

ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް 
  މުޙައްމަދު ޒާހިދު

 2009މެއި  12
މެއި  26އިން 
  އަށް 2009

ޢާއްމު އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވްކުރުމަށް މަލާވީ/ލިލޮންގވޭ
ކޮމަންވެލްތުން ފޮނުއްވި އޮބްޒަރވަރުންގެ 

  ޓީމުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި

ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް 
  މުޙައްމަދު ޒާހިދު

 2009ޖޫން  15
ޖޫން  19އިން 
  އަށް 2009

ބް ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕްސަ" ނޭޕާލް/ކަތުމަންޑޫ
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން : ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާ

ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް 
  "ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް

މީޑިއާ އޮިފސަރ އަލްފާޟިލާ 
ޖީހާން މަޙްމޫދު، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 
 އަފްރީން މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމް ޒާހިދު، އެސިސްޓެންޓް 
ކޯޑިނޭޓަރ އެޓޮލްސް އެންޑް 
އައިލެންޑް ނެޓްވަރކް އަލްފާޟިލާ 
ޢާއިޝަތު ޝިބާނާ، 
ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ 

  ދާއޫދު
 2009ޖޫން  13

ޖޫން  20އިން 
  އަށް 2009

ޕޮލިސް ރިފޯރމް އިންޓަރނަލް ސެކިއުރިޓީ" ޖާރމަނީ/ބާރލިންގ
ރޫލް އޮފް ލޯ؛ އެކްސްޕީރިއަންސް އެންޑް ދަ 
  "އިން ޖަރމަނީ

ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދު

 2009އޯގަސްޓް  3
އޯގަސްޓް  6އިން 
  އަށް 2009

އެނުއަލް މީޓިންގ އޮފް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް" ޖޯޑަން/އައްމްާނ
ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ވަނަ  14ގެ " ސްއިންސްޓިޓިއުޝަން
  ބައްދަލުވުން

ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
ކޮމިޝަން މެންބަރު ، ސަލީމާއި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
ޢަބްދުލްކަރީމާއި، ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

  ނަޞީރު ޔޫސުފް
ސެޕްޓެމްބަރ  7

 11އިން  2009
 2009ސެޕްޓެމްބަރ 

އޮން ނޭޝަނަލް ހިއުމަންވަރކްޝޮޕް" ތައިލޭންޑް/ބެންކޮކް
ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ލައިބްރަރީ 

  "އެންޑް ރިސޯސަސް ސެންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

  އަޠާޢު
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  އަށް
ސެޕްޓެމްބަރ  7

 11އިން  2009
 2009ސެޕްޓެމްބަރ 

  އަށް

މައިގްރެންޓްހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް"ު ތިމޯރ ލެސްތޭ/ދިލީ
  "ވަރކަރސް ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 
  ޒީނަތު މުޙައްމަދު

ސެޕްޓެމްބަރ  29
 30އިން  2009

 2009ސެޕްޓެމްބަރ 
  އަށް

ސެމިނަރ އޮން ޔޫޕީއާރ ފޮރ އޯލް" މަލާވީ/ލިލޮންގވޭ
ކޮމަންވެލްތް މެމްބަރ ސްޓޭޓްސް ރިޕޯޓޮންގ 

  "2010އިން 

 ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް
  މުޙައްމަދު ޒާހިދު

އޮކްޓޯބަރ  31
 1އިން  2009

 2009ނޮވެމްބަރ 
  އަށް

:ޕޮލިސް ރިފޯރމްސް އިން ސައުތު އޭޝިއާ" އިންޑިޔާ/ނިއުދިއްލީ
  "ރޯލް އޮފް ސިވިލް ސޮސައިޓީ

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ 
  ނަޝާތު ޙަމީދު

ނޮވެމްބަރ  2
 3އިން  2009

 2009ނޮވެމްބަރ 
  އަށް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް   "ރީޖަނަލް އޭސިއާ ޕްލޭނިންގ ސެމިނަރ" ސްވިޑްން/ލުންޑް
  އަޙްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފް

ނޮވެމްބަރ  10
 17އިން  2009

 2009ނޮވެމްބަރ 
  އަށް

/ވިސަކަޕަޓްނަމް
  އިންޑިޔާ

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ޓީޗިންގ15"
ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  "ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ

އޮފިސަރ  އިންސްޕެކްޝަން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ) ޓްރެއިނީ(

  ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

ނޮވެމްބަރ  23
 24އިން  2009

 2009ނޮވެމްބަރ 
  އަށް

/ޕޯޓް އޮފް ސްޕެއިން
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް 

  ޓޮބޭގޯ

މީޓިންގ އޮފް ދަ ކޮމަންވެލްތް ފޯރަމް އޮފް"
ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

  "އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މެންބަރު 
  ޢަޛުރާ އަޙްމަދު

ނޮވެމްބަރ  23
 2އިން  2009

 2009ޑިސެމްބަރ 
  އަށ

ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕް ފޮރ" ތައިލޭންޑް/ބެންކޮކް
ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

  "އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
އަމީން އާއި އެޑިޔުކޭޝަން 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އޮފިސަރ 
  މުޙައްމަދު

ޖަނަވަރީ  27
 28އިން  2010

 2010ޖަނަވަރީ 
  އަށް

ސާކް ކޮންވެންޝަން އޮން: ރީޖަނަލް ސްޓަޑީ" ބަންގްލާދޭޝް/ޑާކާ
ޓްރެފިކިންގ އިން ވުމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން 

ޑިސެމިނޭޝަން  –ފޮރ ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން 
  "މީޓިން

މެންބަރު އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް 
  އަޙްމަދު ަޢޛްރާ

  

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި 

   .ފަރާތްތަކާއިއެކު ޙިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވެއެވެބޭރުގެ އެކި 
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 ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ .14

   ޕްލޭން ސްޓްރެޓިޖިކް އައު ކޮމިޝަނުގެ. 1.41
ގެ  2009މުއްދަތު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނުގެ  2009އިން  2007

އަދި  ހާސިލްނުވާ ކަންތައްތަކާއި މިހާރު . އިރު މި ޕްލޭނުގެ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ވަނީ ޙާސިލްކުރެވިފައެވެވިނިޔަލަށް ހަމަ
ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އައު ލަނޑުދަނޑިތަކަކަށް 

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ އައު  2014ން  2010މިހެންކަމުންް . ލްވުމަށްޓަކައި މިވަނީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައެވެޞިވާ
ތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތަކާއި، ޙްއިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އި" ޕްލޭނުގައި ކޮމިޝަނުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރަކީ 

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އަދި. މިއެވެ "މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުން ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުވެފައިވާ ހޭލުންތެރި
އަދި މި . ލަނޑުދަނޑިއަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައެވެ 10މި ތަޞައްވަރު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްލޭންވަނީ މައިގަނޑު 

މި ޕްލޭންއަކީ ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ . ނޑައެޅިފައެވެލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓެޖީސްތަކެއްވެސް ވަނީ ކަ
މި ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭނުގައިވާ . ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ވޯރކިންގ ގުރޫޕަކުން ހަދާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ

އެކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭން ވަނީ  2010ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ 
  .ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައެވެ

  

 ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާއާއި ލިބުނު ކޮމިޝަނަށް. 15

  ޚަރަދު ކުރެވުނު އާއި ފައިސާ ލިބުނު ކޮމިޝަނަށް 1.51
 ބޭރުގެ އެހީ

ގެ . ވަނައަހަރު އދ 2009ގެ ދަށުން " ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ސަޕޯޓް ޓު ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ކޮމިޝަނަށް . ރ553,801.40ޖުމްލަ ) ޔެޫއންޑީޕީ، ޔުނިސެފް، ޔޫއެންއެފްޕީއޭ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ(އޭޖެންސީތަކުން 

 ޚަރަދުކުރެވިފައި. ރ255,714.21ހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނައަ 2009މިފައިސާގެ ތެރެއިން . ލިބިފައިވެއެވެ
  .އެވެ. ރ298,087.19ކޮށް ބާކީ ހުރީ ނުމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވަނައަހަރުގެ ޑިސެ 2009. ވެއެވެ

  

  ގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާ 9200

ނުވަމިލިއަން (ރ 9,769,511ވަނައަހަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން މިކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓަށް ފުރަތަމަ ދެއްވާފައިވަނީ  2009
ގެ ބަޖެޓް އެކިފަހަރު މަތިން  2009ނަަމވެސް . ރުފިޔާއެވެ) ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ

 ސަތޭކަ ނުވަދިހަށްއަ މިލިއަން ތޭރަ( .ރ13,891,265ނައަހަރު ނިމުނު އިރު ވަ 2009އިތުރުކޮށް ދެއްވަމުން ގޮސް 
އަދި މީގެ އިތުރުން އެންޕީއެމް އަށް .މިކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިވެއެވެ) އެއްހާސް ދުއިސައްތަފަަސްދޮޅަސްފަސް ރުފިޔާ

ވިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ ގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޚަރަދުކުރެމި ފައިސާ. ލިބިފައިވެއެވެ  778392
  .އެވެ. ރ13,879,254.47
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ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން  2009
އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް 

ޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށާއި، އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުތަކަށާއި، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ މުވައް
  . ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށެވެ

 2010 ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް

 ސަތޭކަސްމިލިއަން ފަ ސަތާރަ. (ރ17,592,702.00ވަނައަހަރަށް މިކޮމިޝަނުން ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ޢަދަދަކީ  2010
ވަނައަހުަރގެ ބަޖެޓް  2010ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . އެވެ) ދެ ރުފިޔާ ނުވަދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ

މިލިއަން  ފަނަރަ( .ރ15,463,678.00ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 
  . އެވެ) ޔާހަތަރުސަތޭކަފަސްދޮޅަސްތިންހާސް ހަސަތޭކަހަތްދިހައަށް ރުފި

  

  އަދާކުރުން ޝުކުރު .16

ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާޙަދާތަކުން  2009
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަށް ރައްޔުިތންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

މިގޮތުން، އިންސާނީ . ވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެމިކޮމިޝަނަށް ޙަވާލުވެފައި
ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއަށް ދައުލަތާއި ޖަމާޢަތެުގ އެކި ފަރާތްތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ޖަމާޢަތުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ  އަޙުލުވެރިކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
އިތުރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހުށައެޅިފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު 

ދައުލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި . ޙްައލުކޮށްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ވަނަ  2009ޚިދުމަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް، 

 ކުރެވޭ ތުންބައިނަލްއަޤުވާމީގޮ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ .އަހަރު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ ރަގަޅުކުރުމަށް ާޙލަތު ޙައްޤުގެ އިންސާނީ ޤައުމުތަކުގެ ވަކި މަސައްކަތްތަކާއި
 ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އިންސާނީ އެކިޤައުމުތަކުގެ މިގޮތުން،. ދެވިފައިވެއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ވަނައަހަރުވެސް  2009 ބައިވެރިވުން
 ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އިންސާނީ ޙިއްޞާކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކާއި ތަޖްރިބާ މިކޮމިޝަނުގެ ހަރުދަނާކުރުމުގައި މަސައްކަތް އިދާރާތަކުެގ

  .ހިމެނެއެވެ ހުށައަޅައިދިނުން ތަޖްރިބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ވާރކްޝޮޕާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ،

ގެންދެވުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ރިހަމަގޮތުގައި ކުރިޔަށް ފުސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަ 2009
ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ  މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިކަންދެއްވި. މިޝަނަށް ލިބިފާވެއެވެއެއްބާރުލުން މިކޮ

ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޝަނުން މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގައި އިންސާނީ . އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ
އް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭއްވުމުގައި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަ

   .ބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަަމެވެއެއް
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 ފައިސާއާއި ބޭނުންވާ ހިންގުމުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮމިޝަންގެ ވަަނައަހަރުވެސް 2009 އެއްފަދައިން، އަހަރުތަކެކޭ ކުރީ
 އެކުވެރި އިތުރުން، މީގެ އަދި. ފާހަގަކުރެަމވެ ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަން މާލިއްޔާއިން ދައުލަތުގެ ދިވެހި ވަޞީލަތްތައް
 އެކިފަރާތްތަކުން ޙައްޤުތަކާއިގުޅުންހުރި އިންސާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފޯރަމްއާއި، ޕެސިފިކް އޭޝިޔާ ދައުލަތްތަކާއި،

  .ފާހަަގަކުރަމެވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ

ރި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހު
  .މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ
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