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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ

އަދަދު 14

މިއަދަދުގައި ....
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލިނިކް

2

ގ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ެ
އދ.ގެ މުއާހަދާ :ކުރު ތަފްސީލެއް 2 :ވަނަބައި
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުން

5

އާހް(.....ކުރީގެ ޢަދަދާއި ގުޅޭ)

8

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައި ާ
ވ
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން
ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފެށުން

12

ކޯޓް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވުން

14

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓަރ
އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއައް ގެންދިއުން

18

ނ ތަދައްޚުލްވި އުމުރުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު ް
އގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
 15އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެ ް
ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރުން
އުމުރުން  11އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ
ކުއްޖަކަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާއި ބެހޭ
މިނިސްޓްރީން މިމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން
މިމައްސަލައިގަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން
ތަދައްޚުލުވެ ،މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓް ހައިކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  26ވަނަ ދުވަހު މިކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ
ހުކުމްކުރުމާއި ގުޅިގެން ،މިކުއްޖާއަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ޙައްޤުތައް
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ

ސޮފުހާ 18
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މއ .އުތުރުވެހި5 ،ވަނަ ބުރި

ފޯން333-6539 :

އީމެއިލްinfo@hrcm.org.mv :

ފެކްސް333-8658 :

ވެބްސައިޓްwww.hrcm.org.mv :

ފޭސްބުކްFacebook.com/HumanRightsCommission :

ކެނެރީމަގު

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުތަކުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތޭރޭގައި،
އަތޮޅުތެރޭގެ ތަރައްޤީއަށް ދައުލަތުން ސިސްޓަމިކުކޮށް މަސައްކަތް
ނުކުރާކަން ފާހަގަވުމާއި އަތޮޅު ތަކުގައި ވާ ވަރަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދޭކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.
މިގޮތުން ސިއްޚީ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ރަށްތަކުގައި މިޚިދުމަތް
ސަރުކާރުން ކަނޑަ އަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަން
ފާހަގަކުރެއެވެ.
އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންގެ މެދު ގަޔާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަން ކުދިންގެ ފަރާތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ
ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަވެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގެ ޤާނޫނާއި
ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުން ދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލިނިކް
ލިޔުނީ :އެޑްވަކަސީ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލިނިކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ދިވެހިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުން
ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނާ ވީހާވެސް ގާތުން
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް
ޢާއްމުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި  2012ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތެކެވެ .މި
ހަރާކަތުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ
ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،ސްކޫލް
ކުދިންނާއި މެނޭޖުމެންޓުތަކުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި
މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު
ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް
އަމާޒުކޮށް އަތޮޅުތެރެގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުކުރުމުގެ މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުންތައް ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ .މީގެ
އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޚިދުމަތާއި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް
މިކުލިނިކުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިގޮތުން ޢާއްމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
ނުނިމިލަސްވުމުގެ ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ފޯންކޯލްތަކަށް
ޖަވާބުނުދިނުމާއި އަދި އެކަށޭނަ ޖަވާނުލިބޭކެން ކުލިނިކު ދަތުރު ތެރެއިން
އަތޮޅުތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ކުލިނިކު ތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ
ކުރެވުނު މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލައިލާއިރު ،މިކުލިނިކުގެ
ބޭނުންތެރިކަން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރެއެވެ .އެގޮތުން އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްވުމާއި
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
ދަސްވާކަމަށް އެފަރާތް ތަކުން ދެކެއެވެ .މިގޮތުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަސައްލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އދ.ގެ މުއާހަދާ:

ކުރު ތަފްސީލެއް 2 :ވަނަބައި

ލިޔުނީ :ޢަބްދުލް މުޙްސިން

މި މުއާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަކީ ކާކުގެ ޒިންމާއެއް؟
މި މުހާއަދާ ތަންފީޛުކުރުމަކީ ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މުއާހަދާ
ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަކީ
އެއިރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މިގޮތުން މުއާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙާއްޞަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކާއި ނިޒާމެއް
އެކަށައަޅާނީ ސަރުކާރުންނެވެ .ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މުއާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަށް މިހާރު ދަޢުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން
ރައިޓްސްއެވެ.

މިމުއާހަދާއާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟

މި މުއާހަދާ ތަސްދީޤްކުރާ ދަޢުލަތްތަކުން މި މުއާހަދާގައި ބުނާ ޙައްޤުތައް
ކުރިއަރުވާ ރައްކާތެރިކޮށް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އޮނިގަނޑެއް އެކަށައަޅަން
ޖެހެއެވެ .މި އޮނިގަނޑުގައި އެ ޤައުމެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މިނިވަން
މުއައްސަސާއެއް ހިމެނެންޖެހެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭނެ
މުއައްސަސާއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.
އާރު.ސީ.އެމް) އެވެ.
ދިވެހި ދަޢުލަތުން މި މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ
މިންވަރު ދެނެގަނެ އ.ދ އަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަކީ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ދައުރެވެ.
އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއި ދަޢުލަތުގެ އަމުރުހުރި ފަރާތްތަކަށް
އިރުޝާދުދިނުމަކީވެސް އެޗް.އާރު.ސީއެމްގެ ދައުރެކެވެ .ހަމައެހެންމެ އެޗް.
އާރު.ސީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މި މުހާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް
މެއިންސްޓްރީމް ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ – .މިސާކަލަކަށް ދަޢުލަތުގެ
ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ޤާނޫނުތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ
ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު
ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޙްޝެކެވެ.
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އެހެންކަމުން މި މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް
ނިގުޅަގެންފިކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ
އެފަދަ އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކޮށް ބެލުމާއި،
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވާ ބާރެއް އަދި މަސްއޫލިއްޔަތެއްވެސް މެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނާއި

އެދަފަ

ފަރާތްތައް

ޝާމިލުވާ އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟

މި މުއާހަދާގައި ބުނާ ގޮތުން‘ ،މަދަނީ މުޖުތަމަޢު’ އާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް
ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ،މިމުއާހަދާ ތަޢުލަތުން
ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލާ ދެނެގަންނަން
ވާނެއެވެ .މި މުއާހަދާ ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ސަރުކާރުން މޮނިޓަރކުރާއިރު
އެކަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ފުރިހަމަޔަށް ބައިވެރިކޮށް،
އެކަން ސަރުކާރުން ޔަޤީންކުރަން ޖެހެއެވެ.
‘މަދަނީ މުޖުތަމަޢު’ގެ މާނައަކީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ އަމިއްލަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ފަރުދުންނެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭނީ:
ސީދާގޮތެއްގައި ހިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ މީހުން
އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ
ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.
އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އެއެކިއެކި ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢައްތައް
ގ މައިންބަފައިން/ބެލެނިވެރިން ،އަދި
ނ ކުދިން ެ
ނ ހުން ަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
ނގެ އާއިލާތައް
ނނަ މީހު ް
ކން ހު ް
ނުކުޅެދުންތެރި ަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
ޕްރޮފެޝަނަލް ގްރޫޕްތައް.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤަށް މަސައްކަތްކުރާ
ގްރޫޕްތަކުން ކަންކަމާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމާއި
ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކަށް ބަހުސްކުރުމުގައި މި މުއާހަދާ އާލާތެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުން މި މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ،ކުރިއަރުވާ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްށަކައި ސަރުކާރުން
ކުރާ (ނުވަތަ ނުކުރާ) މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ
ޖަމާޢައްތަކުން އ.ދ އަށް ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަކީ މިމުއާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަށް
ސަރުކާރަށް ބާރުއެޅުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ .ޝެޑޯ
ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފޮނުވިދާނެ އެއްޗެކެވެ .މިފަދަ ރިޕޯޓެއް
ފޮނުވާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މި މެނުއަލްގެ  3ވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އ .ދ ގެ ދައުރު

މިމުއާހަދާ ތަސްދީޤްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ،މި މުއާހަދާގައި ބުނާ
ކަންކަމަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމަށް ކުރަމުން ދަނީ ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ
ބަލާ މޮނިޓަރކުރުމަށް އ .ދ އިން ވަނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކޮމިޓިއެއް
އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ ނަމަކީ ‘ކޮމިޓީ އޮން ރައިޓްސް އޮފް
ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް’ (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ
ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީ) ނުވަތަ ‘ޔޫ .އެން ޑިސްއެބިލިޓީ ކޮމިޓީ’ އެވެ.

ޔޫ .އެން ޑިސްއެބިލިޓީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު
މުއާހަދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ‘ޖެނެރަލް ކޮމެންޓްސް’ ތައްޔާރުކުރުން.
ޖެނެރަލް ކޮމެންޓްސް އަކީ މުއާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް
މާނަކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ބުނެދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށް
އާއްމުކުރާ ލިޔުންތަކެކެވެ .މިސާލަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ދައުލަތުން
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ޙައްޤުތައް
މީހުންގެ
އަޅަންޖެހޭނީ ކޮންކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން.
މިމުއާހަދާއަށް ދަޢުލަތުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލާ މޮނިޓަރކޮށް
ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުލަތަށް ހުށަހެޅުންތައް
ހުށަހެޅުން .އަދި އެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރަންމުންދާ މިންވަރު
ދެނެގަނެ ދަޢުލަތް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުން

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތައް
ކުރިއަރުވާ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
މިނޫން ދާއިރާތަކުންވެސް ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެވިދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް:
ތަޙުޤީގަކާ ނުލާ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން،
އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ،ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުން،
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރުމާއި ބަންދު ކުރުން،
އަންހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުން،
ތަފާތު ކުރުން،

 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންނަކީ ކޮބާ؟

ވަޒީފާއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފންޑަރުންނަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހެކެވެ .ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި
ވިއަސް ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން ކަމުގައިވިއަސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި
ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ޑިފެންޑަރެކެވެ.

ގަދަބާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުން،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންގެ ކިބައިގައި ވަކި ޚާއްޞަ ޝަރުތު ތަކެއް
ހުރުމެއް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ .އަދި ފަރާތްތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވުން މުހިއްމެއް
ނޫނެވެ .ނަމަވެސް މުހިއްމު ވަނީ އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް
ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ އެޢަމަލު ހިނގާދިޔަގޮތް ބަލާ
އެކަން ހާމަ ކުރާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް އިތުރަށް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް
ކަންތައްކުރުމަށް ގޮވާލާނެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންނަކީ އަބަދުވެސް ހުރިހާ އެންމެންގެ މެދުގައި
ހަމަހަމަކަމަށް ގޮވާލާ ބައެކެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ހުރިހާ ޙައްޤެއް އެންމެންނަށް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދިމާވާ
ކޮންމެ ޙައްޤެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި އެކި ސިފަސިފައިގައި މަސައްކަތް
ކުރެއެވެ .އެގޮތުން ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ
އެފަރާތުން ތަމްސީލް ކުރާ ގޮތަށްވެސް ޙަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން
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ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމް ކުރުން ،އަދި
ގ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ފަދަ
ވިހަ މާއްދާތަކާއި އޭ ެ
ނ ހުރި ޙައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ.
އިންސާނުންނާއި ގުޅު ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންގެ ހާއްސަ ސިފަތައް
 )1ކޮންމެތާކުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤު
އިންސާނީ ޙައްޤު ޙިމާޔަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ
ތަނެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެކެވެ .އަހުލީ ހަގުރާމަ ނުވަތަ މަދަނީ
ކޯޅުންތައް ހިނގާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤު
ޙިމާޔަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ވަޠަނީ ހަމަޖެހުން އޮންނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި
އިޤުތިޞާދީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
ބުނާ
ކަމަށް
އައިސްފައިވާ
ފުރިހަމައަށް
ޑިމޮކްރަސީ
ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެއެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި އެޗްއައިވީ/
އެއިޑްސް ބަލި ނުވަތަ އެފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ،ތަރައްޤީގެ
ދާއިރާތައް ،ހިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރެފިއުޖީން ،ޤައުމުތަކުގެ
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ޕޮލިސީތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީގޮތުން ޤައުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކަށްވެސް ބަލާ އާއްމު ފަރުދުންނަށް ގެއްލޭ ނުވަތަ
ގެއްލިދާނެ ޙައްޤުތައް ބަލާ ހަދަން ޖެހެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙައްޤުތަކަށް
އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކުރިއަރުވަން އުދަގޫ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަންޖެހެއެވެ.

 )2ރަށު ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ،ސަރަހައްދީ އަދި
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް
ކުރަން މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ފަރާތްތައް
މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަށުފެންވަރުގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރި އެރުވުމަގައެވެ .މިފަދަ
ޙާލަތްތަކުގައި އެވެރިން މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.
ނަމަވެސް ސަރަހައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތައްވެސް އުޅެއެވެ.
ސަރަހައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކުގެ ފެންވަރު ދިރާސާ ކުރުމާއި އދ ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް
ރިޕޯޓް ފޮނުވާ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެކޭނިޒްމްއާއި އދ.ގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓްއަރސް އަދި
ޓްރީޓީ ބޮޑީސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް
ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މެކޭނިޒަމްއަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން
މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 )3ވަޔަރލޭޝަންއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް
އާއްމުކުރުން
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭފަދަ އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ
ރިޕޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ،މައްސަލަ
ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އާއްމުކޮށް
ހާމަކުރެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް އިތުރަށް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި
ލޮބީކޮށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެއެވެ .މިސާލަކަށް ސަރުކާރާއި ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތްތަކާއި ޢަދުލް
އިންސާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާފަތާތްކުގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
 -ނުނިމޭ -
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WORD SEARCH FUN

T
A
M
M
E
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I
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E
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A
R
A
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I
O
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X
P
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H
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L
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R

H
L
O
U
T
S
T
H
G
I
R
N
A
M
U
H
O
C
R
P

CITIZEN

PROBELEM

CONCEPT

POLITICAL

CULTURAL

DIVERSE

FREEDOM

ECONOMIC

HUMANRIGHTS

HISTORY

INALIENABLE

INDIVIDUAL

LIBERTY

NEGOTIATED

UNITEDNATIONS

LIFE

TORTURE

DILEMMA

SOCIAL
SECURITY
RESPONSIBILITY
IMPLEMENT
DECLARATION
GENEVA
ECONOMIC

HUM AN RIGHTS WORD SCRAMBLE
Answer Pattern

Scrambled Words

Answer Pattern

1) Tscpree

…………………

5) Fdemoer

…………………..

2) Uesab

…………………

6) Rteaettmn

………………….

3) Mpctioaln

…………………

7) Ylitnneiicdtaof

………………….

4) Loitxpoaetin

…………………

8) Remnocus

…………………

5) freedom
6) treatment
7) confidentiality
8) consumer
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1) respect
2) abuse
3) complaint
4) exploitation

Scrambled Words

07

ކުރު ވާހަކަ

‘ދަރިފުޅާ!’ މަޒީނާގެ އަޑުގައިވީ ވަރުބަލިކަމެވެ.
‘މަންމަ ބުނީމެއްނު ހީސްލާނީ ގިފިއްޔަށޭ!
މަންމަ ކިހިނެއްތަ ދެން މިވަރުން ދަރިފުޅު
ގެންގުޅޭނީ!’ އޭނާ އެހެން ބުނީ ނުރުހުމަށްވުރެ
ބޮޑަށް މާޔޫސް ކަމުގެ ރާގުގައެވެ .މަޒީނާ އޭނާގެ
ދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވެއެވެ .މަޔަކު ދަރިއަކުދެކެ
ވާނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށެވެ .ނަމަވެސް
ބަލިވެއިނދެ އެހާލުގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން
އޭނާއަށް އެކަނި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން
އޭނާ ހުންނަނީ އަބަދު ވަރުބަލިވެފައެވެ.

(ކުރީގެ ޢަދަދާއި ގުޅޭ)...

އާހް.....
ލިޔުނީ :ޢަބްދުލް މުޙްސިން

ރޯދަވީއްލާ ނިމިގެން މަންމަމެންގެ ގޭގައި
މާގިނައިރު މަޑުނުކޮށް މަޒީނާ ގެއަށް
ދިއުމަށްޓަކައި ނުކުތެވެ .މަންމަމެންގެ
ގޭގައިވެސް މާގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުން
ވާނީ ގެއިން ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން
ކަމަށް ވާތީއެވެ .އަންހެނުންގެ މަޤާމަކީ
އެމީހުންގެ ގެ ކަމުގައި ވާތީއެވެ .އަދި މީހަކާ
އިނުމަށްފަހު ،އަންހެނެއްގެ ގެއަކީ ފިރިމީހާގެ
ގެކަމުގައި ވާތީއެވެ.
މަޒީނާއާއެކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އަޒީޒާ
އެގެއާ ހަމަޔަށް ދިޔައެވެ .އަދި އެހިސާބަށް
ދިއުމަށްފަހު އެގެއަށް ނުވަދެ އަޒީޒާ
އެނބުރި އައީއެވެ .އެގޭތެރެއަށް ވަނުމުން
އޭނާއަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކެއް
ހުންނާތީއެވެ .މުޅިގޭތެރޭގައި ހުންނަނީ
ގަދަ ފެހިކުލަލާފައެވެ .ފޮރުތަކާއި ސީލިންގ
ފަންކާއަށް ދާންދެންވެސް ހުންނަނީ ފެހިކުލަ
ލާފައެވެ .އަޒީޒާ ކުރިން އެކަމާ ސުވާލު
ކުރިއެވެ .އޭނާއަށް ލިބުނު ޖަވާބަކީ އެއީ
މާތްވެގެންވާ ކުލައެއް ކަމެވެ .އެކަމާ އޭނާ
އިތުރަށް ސުވާލުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
މާ ގިނަވާހަކަ ދެއްކިދާނެތީއެވެ .އެގޭގައި
ޓީވީއެއް ނުހުރެއެވެ .ހުންނަނީ ހަމައެކަނި
ކުޑަކުޑަ ރޭޑިއޯއެކެވެ .އަޒީޒާ ގަބޫލުކުރަނީ
ތަނަވަސްކަން
ގަނެވޭހައި
ޓީވީއެއް
މަޒީނާގެ ފިރިމީހާގެ ނެތްކަމަށެވެ .މަޒީނާ
ނުބުނިނަމަވެސް ރަށުގެ އެންމެނަށްވެސް
އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ހާލަތު އެނގެއެވެ.

ދުވާ ވަހެވެ .މަޒީނާ އެކަނި އެހާލުގައި އުޅޭތީ
ތާހިރު ނުކުރެވެނީ ކަމަށް އަޒީޒާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ.
އެކަމަކު އެހެން މީހަކު އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް
ދިއްކޮށްލާކަށްވެސް މަޒީނާ އެހާ ހިތްހަމައެއް
ނުޖެހޭކަމުގައި އަޒީޒާއަށް ހީވެއެވެ .އެހެންކަމުން
ގޭތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަޒީނާއަށް
އެހީވާން އަޒީޒާ މިހާރު މަޒައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ.
އޭނާ މަޒީނާގެ ހާލަތަށް ހަމްދަރުދީ ނުވާތީއެއް
ނޫނެވެ .ދެރަ ނުވަތީއެއް ނޫނެވެ .އެއްވެސް
މީހަކު އަނެކާއާއި ބާއްވަން ބޭނުންނުވާ ގުޅުމެއް
ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބޭކާރު
ކަމެއް ކަމުގައި އަޒީޒާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.

މަޒީނާ ދަރިފުޅުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން
ހިނގައިގަތެއެވެ .އަދި ގޭގެ މޭޒުމަތީގައި ހުރި
ފުޅިބައްތި ނަގައިގެންގޮސް ގޭގެ ފަހަތު ދޮރުން
ބޭރަށް ނުކުތެވެ .އަދި ގެއާއި ވަކިން ،ވަށާ
ފާރުރާނާފައި ހިޔާނުކޮށް ހުރި ގިފިއްޔަށްވަނެވެ.
ދަރިފުޅު ތާހިރުކުރުމަށްޓަކައެވެ .އެވަގުތު
މަޒީނާގެ ފޯނު ރިންގްވާ ރަޑު އިވުނެވެ .އެވާނީ
ޝަފީޢު ގުޅަނީ ކަމަށެވެ .އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް
ދަރިފުޅު ތާހިރުކޮށްގެން ގެއަށް ވަދެވެން
ވާއިރަށް ފޯނު ކެނޑިއްޖެއެވެ .އަދި ދެވަނަ
ފަހަރަށް ރިންގްވާންވެށިއެވެ .މަޒީނާ އަތްދަބަސް
ހުޅުވާލުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެ އާދައިގެ
ނޮކިޔާ ފޯނެއް ނެގިއެވެ .އަދި އަވަސް އަވަހަށް
ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

ގެއާހަމަޔަށް އަޒުމަށްފަހު އަޒީޒާ އެނބުރިގޮ ް
ސ ‘އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!’ އޭނާ މަޑުމަޑުން
އޮބާލަންދެން މަޒީނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ .ބުނެލިއެވެ.
އޭނާ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު
ދުނިޔަވީ ކަންކަމުން އޭނާގެ ހިތަށް އަސަރު ‘ކޮންތާކު؟’ ޝަފީޢު އެހިއެވެ.
ކުރެއެވެ .އޭނާއަށް އެކަހެރިކަމާއި މުޖުތަމަޢްއާ
އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތި ބާކީވެފައިވާކަމުގެ ‘ގޭގަ ’..މަޒީނާ ބުންޏެވެ.
އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ .ބައެއްފަހަރު ހިތުގައި
ސުވާލު އުފެދެއެވެ .ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ‘ކިހިނެއްވީ ފޯނުނެގުން ލަސްވީ؟’ ޝަފީޢުގެ
ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާތީވެސް ކަންނޭންގެއެވެ .އަޑުގައިވީ މަޑުމައިތިރި ކަމެވެ.
އަންހެނުންނަށް މިފަދަ އެކަހެރިކަމެއް ދީނުގައި
އެކަށައަޅުއްވާފައިވަނީ ކީއްވެގެން ބާއޭ އޭނާގެ ‘ޢަބްދުލް ވައްޙާބު މުޅި ގަޔަށް ހީސްލައިގެން
ހިތަށް އަރައެވެ .މިއީ ހަމަ މިކަން ހަމަ އޮންނަ އެސޮރު ދޮއްވަންވެގެން ވަޅުދޮށުގަ ހުއްޓާ
ގޮތް ބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށް އަރައެވެ.
ރިންގް ވީ ...އެހެންވެ ނުނެގުނީ!’

‘މަންމާ!’ ޢަބްދުލް ވައްޙާބު ގޮވާލުމުން މަޒީނާ ‘އެހެންދޯ؟ ކޮބާ ޢަބްދުލް ވައްޙާބު؟’
ބަލާލިއެވެ‘ .ހީސް ’..ޢަބްދުލް ވައްޙާބު
ބުންޏެވެ .އޭރު އެކުއްޖާ ލައިގެން ހުރި ސޯޓްގެ ‘މީނީ’.
އެ ގެއަށް ވަނުމާއެކު ނޯށް ދަމާލަ ް
ނ ކުރިމަތި ފަރާތްތެމިފައި ހުއްޓެވެ .އަދި ގޭގެ
ނުކެރޭހައި ނުބައި ވަސް ދުވަހެއެވެ .ހީ ް
ސ ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ހީސްތައް ފައިބާފައި ‘އެސޮރު ކަންފަތުގަ ފޯނު ޖައްސަބަލަ’..
ލާފައި ހުންނަތަނަކަށް ފެންނާޅާހުރެ ހިކުމު ް
ނ ހުއްޓެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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‘ބައްޕަގެ ފޯނެއް ދަރިފުޅާ’..
ރ ހަނޑޫ
އ ވީ ކަންބޮޑުވުމެވެ‘ .މި ޭ
‘އެހެންތަ؟’ ޝަފީޢު އަޑުގަ ި
ށ އެވެސް
ނ ބުންޏެވެ .މަޒީނާ އެއަކަ ް
ލިބޭގޮތް ހަދައިދޭނަން!’ އޭ ާ
މަޒީނާ އެކުއްޖާގެ ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖެއްސިއެވެ .ނަމަވެސް އެކުއްޖާ ބޯ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.
އެއްފަރާތަކަށް އަރިކޮށްލުމަށްފަހު މަޒީނާގެ އަތް ދުރަށްލިއެވެ.
‘މަޒީނާ ގާތު ވަރަށް މުޙިއްމު ވާހަކައެއް ބުނަން އެބަ އޮތް ’.ޝަފީޢު
‘ދަރިފުޅާ ..ބައްޕައޭ ...ބުނޭ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ’..މަޒީނާ ބުންޏެވެ .އޭނާގެ ރާގު ކުޑަކޮށް ހަރުކަށިވިއެވެ.
އެކުއްޖާގެ ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
މަޒީނާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅިގަތެވެ .އަނެއްކާ ކޮން ވާހަކައެއް
‘ނޫނޭ ..ފޯނު ’...ޢަބްދުލް ވައްޙާބު އަނެއްކާވެސް ބޯ އަރިކޮށްލިއެވެ .ބާއެވެ .މީހަކު މަޒީނާއޭ ކިޔައިގެން ޝަފީޢު ކައިރީ ވާހަކަ އެއް ދެއްކީ
ބާއެވެ‘ .ކޮން ވާހަކައެއް؟’ އޭނާ އެންމެފަހުން އެހިއެވެ.
‘ފޯނު އައްޗި!’ އެކުއްޖާ ބުންޏެވެ.
‘އަހަރެން މާދަމާރޭ ތިންވަނަ އަންބަކާ ކައިވެނި ކުރާނަން ...އިންޝާ
‘އޭނާ ފޯނު ޖެއްސިއަކަ ނުދިން ’...މަޒީނާ ކަންފަތުގައި ފޯނު ﷲ!’ ޝަފީޢު ބުންޏެވެ.
ޖައްސާލަމުން ބުންޏެވެ.
މަޒީނާގެ ކަންފަތަށް ހީވީ ހޮނުގުގުރި އެޅިހެނެވެ .ފައިދަށުން ބިންގަނޑު
‘އެހެންދޯ؟’ ޝަފީޢު ބުންޏެވެ‘ .ކޯންޗެއް ރޯދަ ވީއްލަން ހެދީ؟’ އޭނާ ދެމިގެންހެން ހީވިއެވެ.
އެހިއެވެ.

މަޒީނާ ޖަވާބުދޭން ކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ދޮގު -ނުނިމޭ-

ގ ހުރި ނުބައިކަމާއި އަޒާބު އޭނާއަށް
ހަދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .އެކަމު ެ
މން ގެއިން’.
އެނގެއެވެ‘ .ރޯދަ ވީއްލީ މަންމަ ެ
‘އެ ކިހިނެއްވީ؟ އަނެއްކާ މާ ބަލީތަ؟’ ޝަފީޢުގެ އަޑުގައިވީ އޯގާތެރިކަމާއި
ކަންބޮޑުވުމެވެ .މަޒީނާގެ ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ .މީހުން
ކޮންމެ އެއްޗެއް ހީކުރިއަސް ،ޝަފީޢު އަކީ އޯގާތެރި ފިރިއެއް ކަމާމެދު
ޝައްކު ކުރާނެ ޖާގައެއްވެސް ނެތެވެ .އަދި އޭނާ މަޒީނާ ދެކެ އިންތިހާއަށް
ލޯބިވާކަން ޔަޤީނެވެ.
‘ނޫނޭ! ޝަފީޢު ފޮނުވި ހަންޑޫކޮޅުވެސް ހުސްވީ ’.މަޒީނާ ބުންޏެވެ .އޭގެ
ހަފުތާއެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ގޭގައި ހުރި ފުށްކޮޅު ހުސްވި ވާހަކަ އޭނާ
ޝަފީޢު ކައިރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.
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ޚަބަރު :

ޚަބަރު :

ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަން އެން.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް
އިންކުއަރީގެ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ

ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތެއް ކުރުން

އަޑުއެހުންތައް ފެށުން

ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކޮމިޝަން އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން
 2013އޮގަސްޓް  20ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް
ކޮށްފިއެވެ .މިއީ އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ޒިޔާރަތް
ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒިޔާރަތެކެވެ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިޒިޔާރަތް
އަމާޒުކުރެވުނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރި
ކުރާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި މިކަމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ދެނެގަތުމުގެ
މައްޗަށެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިންޗާޖާއި ،ބަންދުގައި
ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ތަނުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުނާއި އަދި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޖީ ބްލޮކްގައި
ބަންދުގައި ތިބި ހުރިހާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
 2011ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި
ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން
ބައެއް ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މިންވަރުވެސް ބަލާފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ،
އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  2012ވަނަ އަހަރު ފަށައިފައިވާ “ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ
އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮ ޗިލްޑރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް” ގެ
އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް  1ޖުލައި  2013ގައި ށ
އަތޮޅުގައި ވަނީ ފަށައިފައެވެ.
މިއަޑުއެހުންތައް އިފްތިތާޙް ކުރުމަށްޓަކައި ށ.ފުނަދޫގައި ވަނީ ޙަފްލާއެއް
ބާއްވާފައެވެ .މިޙަފްލާއަށް ކަމާގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ
ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައެވެ .މިގޮތުން،
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާއި ،ނައިބު ރައީސްއާއި އަދި އިތުރު
މެމްބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން
މިނިސްޓަރ ފޮރ ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް މުޙައްމަދުވަނީ
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ .އަދި ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އަދި
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން ،އަޑުއެހުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު މީޑިއާއިން ކަވަރކުރުމަށްޓާކައި
މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުންވެސްވަނީ މިދަތުރުގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީމާއެކު ށ އަތޮޅަށް
ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.
ށ .އަތޮޅުގެ އިތުރުން އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުން ތައް ނ .އަތޮޅު އަދި ހއ
އަތޮޅާއި ހދ އަތޮޅުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މިގޮތުން ،އޯގަސްޓް 18ވަނަ ދުވަހު ހއ .ދިއްދޫގައި20 ،ވަ ަ
ނ
އިހަވަންދޫގައި22،ވަނަ ދުވަހު ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އަދި 24ވަނަ
މިއަތޮޅުގެ ވައިކަރަދޫގައި އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގޮސްފައިވެއެވެ.
ވައިކަރަދޫގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް
އަޙުމަދް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

ދުވަހު
ދުވަހު
ހދ
އަޒްރާ

ހއ އަތޮޅާއި ހދ އަތޮޅުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ އިންކުއަރީ ޕެނަލްގައި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ތޮލާލާއި ،ތައުލީމީ
ދާއިރާގެ މާހިރު މުހައްމަދު ޝިހާބާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ
ދާއިރާގެ މާހިރު އައިޝަތު ލޫބާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަންގެ ޓީމުގައި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރާއި
ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނެވެ .އަދި އަޑުއެހުންތައް ކަވަރކުރުމަށްޓާކައި
މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުންވެސްވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޓީމާއެކު މިރަށްރަށަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ ،އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރުގެ
މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާއި ،ބެލެނިވެރީންނާއި ،ކުދީންނާއި ،ކަމާގުޅުންހުރި
މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި އަދި މިދާއިރާގެ
ފަންނުވެރި މާހިރުންގެ ފަރާތުން ހޯދުމާއި ،އަދި މިނިޒާމުގައި ހުރި އުނި
ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅުމާއެކު މިކަންކަން
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ.
ސ ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮ ޗިލްޑރަން ވިތް
“ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަ ް
ޑިސްއެބިލިޓީޒް” ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ:
ނ ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
ގ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާ
ފުރުސަތު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމު ެ
އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތައް (ޕްރީ-ހިޔަރިންގ ވިޒިޓްތައް)

ޚަބަރު :

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަޔާން

ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް

މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތް

ށ ބިނާކޮށް ،ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު ނޭޝަނަލް
ވ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަ ް
އެއްކުރެ ޭ
އރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން
އިންކު ަ
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލުކުރަމުން ދާ
މިންވަރު ބަލައި އެކަންކަމަށް ބާރުއެޅުން (މޮނިޓަރިންގ)
އެއްއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިއިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ބަލައި އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ފާހަގަކުރެވޭ
 11އަތޮޅެއްގައެވެ .މިއަތޮޅުތަކަކީ ހއ .ހދ .ށ .ނ .ރ .ޅ .ކ .އދ.
ގދ .ޏ އަދި ސ އަތޮޅެވެ.
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ކުރުން

ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް
ކޮމިޝަންގެ ނެޝެނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ (އެން.ޕީ.އެމް)
ފަރާތުން  2013ޖޫން  25ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް
ކޮށްފައެވެ .މިއީ އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ޒިޔާރަތް
ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޔެކެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން
ތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތިބޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލު ކުރާގޮތް ދެނެގަތުމާ
އަދި މި މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުންނާދެތެރޭ އެއްވެސްކަހަލަ ލާއިންސާނީ
ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިންގާތޯއާއި އެފަދަ ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް
ހިނގާތޯ ބަލާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  2012ވަނަ އަހަރު އެން.
ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ
ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްވެފައިވަނީ ކިހާ
މިންވަރަކަށްތޯވެސް ބަލާފައިވެއެވެ.
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ޚަބަރު :

ޚަބަރު :

ކޯޓް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތު

އެޗްއާރސީއެމް އިން ލ .އޮޅުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކްލިނިތަކެއް ހިންގަން ފަށައިފި

ގ ޓީމަކުން ލ .އަތޮޅުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިތަކެއް
އެޗްއާސީއެމް ެ
ހިންގަފައި އެވެ.
މިކްލިނިކްތަކަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށްދީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގޭ ކުލިނިކުތަކެކެވެ .އަދި
މިކްލިނިކްތައް ހިނގުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކަކީ އާއްމުންގެ މެދުގައި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ހޭލުތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ކޮމިޝަންގެ
ޚިދްމަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ
ގާތަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ.
މިގޮތުން ،މިދެއަތޮޅުގައި ހިންގޭ ކްލިނިކްތަކުގައި ދެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު
ކައުންސިލަރުންނާއި،
ކައުންސިލްތަކުގެ
ރަށްރަށުގެ
ކައުންސިލާއި
ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި އަދި
އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ .އަދި ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ތައާރަފުކޮށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމާއި ،އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އަމާޒުކުރެވިގެން އަންހެނުންގެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ފޯރަމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިފޯރަމްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،އަންހެނުންގެ
ޙައްޤުތައް ހޯދުމުގައި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި
ފުރުޞަތުތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އިންސާނީ
ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގެ
ޚިދުމަތާއި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
ލިބޭނޭގޮތް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .އަދި މިދެއަތޮޅުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކަށް
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާއުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ
ބެހޭގޮތުން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވުން

ކޮމިޝަނުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓް މޮނިޓަރިންގް ޕްރޮގްރާމާ
ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރު
އޮފީސްތަކާއި އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް
އޮގަސްޓްމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވަފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްއަކީ
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަންޑުގެ
އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.
މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ މިފަރާތްތަކަށް ކޯޓް
މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށެހެޅުމާއި މިޕްރޮގްރާމް ހިނގުމަށް މިހާރު ކޮމިޝަންގެ
ވިސްނުމުގައި ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މޮނިޓަރިން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ .ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި ދެއްވީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް
ޕްރޮފެސަރ ޖެރެމީ ސާކިންއެވެ.
ކޯޓް މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމް ހިނގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ
ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯޓް މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް
ބާރުއެޅުމާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޯޓް މޮނިޓަރިންގ
ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އިދާރާތަކާއި އަދި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެކި
ބޭފުޅުން ކޯޓް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލުތައް
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިގޮތުން ،ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ދާއިރާ އާއި ގެވެށި
އަނިޔާގެ ދާއިރާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް
ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް ތަޙްޤީޤީ މަރްހަލާ
އާއި ޝަރުޢީ މަރްހަލާތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ
ށ އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
ރ އަލަށް ތަޢާރަފްކޮ ް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2012ވަނަ އަހަ ު
ށ ކޮމިޝަނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.
އ މިއަހަރު ހިންގުމަ ް
ފަށާފައިވާ މިކްލިނިކް ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގަ ި
ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ

މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާދިނުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެން ރެސިޑެންޓް
ކޯޑިނޭޓަރ އެންތޮނީ ލައިލް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުން
ނިންމެވުމުގެ ގޮތުން ބާރ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އަލްއުސްތާޒު
ހުސްނު އަލް ސުއޫދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .ކޮ މި ޝަ ނު ން ގެ
ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ޕެނަލްގައި ޕްރޮގްރާމްގެ
ކޮންސަލްޓަން ޕްރޮފެސަރ ޖެރެމީ ސާރކިންއާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
މަރްޔަމް އަޛްރާ އަހުމަދު އާއި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު
ތޮލާލް އާއި ކޮމިޝަން މެމްބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
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މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
ޔުނިޓުންނާއި ،ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް އޮފީހައި ،އެޑްވަކޭޓިން
ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާރކް) ޖަމިއްޔާއާއި ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން
އޮތޯރިޓީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްގެ ޕެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން
ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ،ވޮއިސް އޮފް ވިމެން ޖަމިއްޔާއާއި،
ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް ޕާރސަން ޖަމިއްޔާއާއި ،ކެއާ ސޮސައިޓީއާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި އަދި
އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހިމެނެއެވެ.

ޚަބަރު :
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބްލަޑް ބޭންކް ގައި
ހުރި ލޭ އުކާލަން ދިމާވި ހާދިސާ ތަހްގީގް ކުރުން

އ ލޭ އުކާލަން ދިމާވި
ޖުލައި މަހު ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ބްލަޑް ބޭންކުގަ ި
ގގް ކުރަން
ހާދިސާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ތަހް ީ
 2011ގައި ،ތެލެސީމިއާ ކުދިން ވަނީ ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން ހިދުމަތް
ހޯދަމުން ދާއިރު ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަނި އެކަމާއި
ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާއި އެކިފަހަރު މަތިން ބައްދަލުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައިގައިވާ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ތަކާއިމެދު
ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާ ކޮށް ފައެވެ .އެގޮތުން  2012ޖެނުއަރީ  09ވަނަ
ދުވަހު ތެލަސީމިއާ ސޮސައިޓީއާއެކު ކޮމިޝަންގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2012ޖެނުއަރީ
 11ވަނަ ދުވަހު ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ،އެސެންޓަރުގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ސިޓީ
މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެކިފަހަރު މަތީން ހޯދިފައިވެއެވެ .އަދި  2013މާރޗް
 05ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކޮމިޝަންގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިބައްދަލުވުންތަކުން އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ:
ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތައް
ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާކަން .އަދި ބައެއް ބާވަތްތައް ކުރު
މުއްދަތަކަށް ދޫކުރެވެމުންދާތީ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ބެލެނިވެރިންނަށް
ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާކަން .ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިމައްސަލަ
އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން.
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ތެލަސީމިއާ އާއި ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވެމުން ނުދާތީ ،ތެލަސީމިއާ
ޑޮކްޓަރުން ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި
ފަރުވާ ދެވެމުން ނުދާކަން.
ބެލެނިވެރިންނާއި ،މުޖްތަމަޢު ތެލަސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުހިންގޭކަން.
ތެލަސީމިއާ މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި،
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވިފައިވީނަމަވެސް ،އެއަށް އަމަލުކުރަމުން
ނުދާކަމާއި ،އަދި އެކަން މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން ނުދާކަން.
ޑެސްފަރޯލް ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ އަސުންރާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ
ކުރިން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓް ހުރިހާ ރަށަކުން ހެދެން ނެތުމުން ،މިބޭސް
ބޭނުންކުރަނީ ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައިކަން.
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ސްޓލެަރޓަރ
ސްލެ
ސްގެނިއުނިއު
ސްގެ
ޝަންއޮފްއޮފްދަ ދަމޯލްމޯޑިލްވްޑިވ
ޝަން
ސްސްކޮމިކޮމި
ހިއުހިމައުންމަންރައިރަޓްއިޓ

ޓް 2013
ސްއި
އޮގަޖުލަ

ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބެލެނިވެރިންނަށާއި،
ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ނުދާކަން.
ސެންޓަރު ހިންގަމުންދާ އިމާރާތް ބާވެ ،ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން
ކުރިމަތިވެފައިވާކަން .އަދި ތަން ވީރާނާވެފައިވީނަމަވެސް ،މަރާމާތުގެ
މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަން.
އ ކުރުމަށް ސެންޓަރުގެ
ތެލަސީމިއާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގިނަ ކަންތައްތަކެ ް
ށ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް
މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެކަންކަމަ ް
ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން.

ޚަބަރު :

ޚަބަރު :

ޅ .އަތޮޅު ނައިފަރުގައި އެޗްއާރްސީއެމްއިން

ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކެއް ހިންގައިފި

ޓްރޭނިންގ ސެޝަނެއް ބޭއްވުން

ޅ .އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ޖަމިއްޔަތުލް ބިއްރި އިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން
އެޗްއާރސީއެމްއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިން
ސެޝަންތަކެއް އެޕްރިލް މަހު ވަނީ ހިންގައިފިއެވެ .މިސެޝަންތަކުގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޅ .އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ކައުސިލަރުންނާއި،
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީންނާއި ،ޖެންޑަރ
މިނިސްޓްރީގެ ފޯކަލް ޕްއިންޓާއި ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި އަދި ރީޖަނަލް
ޕޮލިސް ސެންޓަރުން ޖުމްލަ  15ބޭފުޅުންނެވެ .މިސެޝަން އިންތިޒާމް
ކުރެވުނީ އޫއެންޑީޕީގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެޗްއާރސީއެމްއިން
ޓްރޭނިންގ ސެޝަން ތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިސެޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ
މުވައްޒަފުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނުން މާރޗް  2013ގައި ފަށާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ބައެކެވެ .މިއަހަރުތެރޭގައި އެކިދުވަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 6
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިޓްރޭނިންތައް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިސެޝަންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެކި ދާއިރާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައާރަފާއި،
ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ .އަދި ކުޑަކުދިންގެ
ޙައްޤުތަކާއި ،އަންހެންނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ސިއްހީ ޙައްޤުތަކުގެ މައުލޫމާތު
ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ.

ސަރުކާރުގެ
މަޤުސަދަކީ
ހިންގުމުގެ
ސެޝަންތައް
މިޓްރޭނިންގ
މިނިސްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް
ބައްޓަންކުރުމުގައާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިހްތިރާމްކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހެއް އުފެއްދުމެވެ.

އައިޝަތު

ށ އެމިނިސްޓްރީން ދެއްވާ
މިގޮތުން ،މިސެޝަންތަކުގައި އެކިމިނިސްޓްރީތަކަ ް
ގ ދާއިރާތަކުން މައުލޫމާތު
ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކު ެ
ރވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި
ދެވޭނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފާހަގަކު ެ
ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވެއެވެ.

އެޗްއާރސީއެމްއިން މިސެޝަންތަކުގައި
ޝިފާނާއާއި މަރިޔަމް ލައިޒާއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވީ

މި ސެޝަންސް ތައް ނަގައިދެވުނު މިނިސްޓްރީ ތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯރޓްސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެޔާރސް އެވެ.
މިޓްރޭނިން ސެޝަންތަކުގައި މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި
މުވައްޒަފުންނެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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ޚަބަރު :
މާލެ ޖަލުގައި ބަންދު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހަކަށް އަނިޔާ

ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ބަލުން

ށ އަނިޔާ
ލ ޖަލުގައި ބަންދު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހަކަ ް
ށ މާ ެ
ތަޙްގީގް ބަންދަ ް
ވނީ ބަލަން
ޖން މަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ަ
ސލަ ޫ
ކޮށްފައިވމައް ަ
ފަށާފައި އެވެ.
 31މެއި  2013ގައި މާލޭ ޖަލުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބުނެ ބަންދުގައި ހުރިފަރާތެއްގެ އާއިލާއިން ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު
ޝަކުވާއަކައި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއްވަނީ ޖޫން މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު
ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތައި ބައްދަލުކޮށް
ކުރި ތަހްގީގުން ކޮމިޝަން އަށް ވަނީ ތަހްގީގު ބަންދަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބި
އިތުރު ދެމީހަކަށްވެސް ޖަލުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ހެކި
ފެނިފައެވެ.
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ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ފުރަތަމަ ސޮފްހާގެ ބާކީ
ދަރިވަރުންނަށާއި ކުއްލިއްޔަތުލް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ ،ވިލާ ކޮލެޖް،
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ތަދައްޚުލްވި އުމުރުން...
ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން ،އަލް މަދަރުސަތުލް
ފ އަރަބިއްޔާ އަދި މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ
ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާއަށް އިންސާ ު
ނ ބޭއްވިފައެވެ.
ހޯދައިދިނުމަށް ،ކޯޓު މަރުހަލާގައި ވެސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަ ީ
މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން ސެޝަންތަކެއްވަނީ ސަރުކާރުގެ
މިމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،މިކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއް ެ
ގ އެކި އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބޭއްވިފައެވެ.
ޙައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަ ް
ނ މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ އަދި ކަސްޓަމްސްގެ
ރައިޓްސްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އިންސާފު ލިބިދިނުމަށްޓަކަ ި
އ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ މި ސެޝަންތައް ބޭއްވިފައެވެ.
ހައިކޯޓުން މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މިންގަނޑުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަޅެއްކަން
މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޚަބަރު :
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއައް ގެންދިއުން

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެހާ
ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓް ލުމުގެ ހައްޤު ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމަށާއި
މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ސައްޙަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ ދައުރައި މެދު އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް ޖުލައި މަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ހައްޤުތައް އަދި އިންތިހާބްގެ މުހިންމުކަމާއި
ވޯޓްލުމު ހައްޤާއި ޒިންމާގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން 2
ގަޑި އިރުގެ ސެމިނަރ އެއް ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވޯޓަރ
އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި މައުލޫމާތު ދެނީ ކޮމިޝާންގެ
މެމްބަރުނާއި ސްޓާފުންނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ބޮޑަށް އަމާޒް ކުރެވިފައި
ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯޓްލާ ފަރަތްތަކަށްވެ .އެގޮތުން ފުރަތަމަ
ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމް ދޭ މަރްކަޒް ތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ
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NEWS :
H R C M l o o k i n g into incidents of
v i o l e n c e a t Male’ custodial
The Human Rights Commission of the Maldives
started investigating complaints of torture at
Custodial Reception and Diagnostic Centre (Male’
Jail) in June.
The Commission received a complaint from the
family of a detainee at Male’ Jail on the 31st of
May 2013, stating that he was beaten by Officers at
Male’ Jail. Following the complaint, the Commission
visited Male’ Jail on 2nd of June, and from the
investigations that ensued, found proof that there
were two more detainees who sustained injuries
while at custody.

The case surfaced in June 2012, after the victim gave
birth to a baby that was discovered buried on the
grounds of her home in Shaviyani Feydhoo. Ensuing
investigations revealed that the girl was a victim of
sexual abuse and subsequently her stepfather was
charged with sexual abuse of a child and premeditated
murder while her mother was charged with failing to
report the sexual abuse of a child. The Prosecutor
General’s Office stated that flogging charges were
brought up against the minor for a separate offense
of consensual premarital sex that had emerged during
police investigations. The Juvenile Court’s sentence of
flogging by 100 lashes was met with an international
outcry to revoke the sentence.
Ruling to annul the flogging sentence, the High Court
stated that there were irregularities in the sentence
given by the victim to the Juvenile Court and that, as
a victim of child sexual abuse, the girl was unable to
define consensual sex.
HRCM welcomed the efforts made by the Ministry
of Gender, Family and Human Rights as the legal
guardian of the child and the ground-breaking High
Court ruling that was made in accordance with the
Maldivian Constitution, Islamic Shariah and the
international human rights standards; especially the
Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice (Beijing Rules) as advocated by the
HRCM. The Commission further recognized this as a
positive step towards the promotion and protection of
the rights of the child in the Maldives.

NEWS :
J u ve n i l e c o u r t’s flogging
s e n t e n c e i n the case of 15 year
o l d v i c t i m a nnulled by High Cour t
H R C M G r a n t ed amicus curie
s t a t u s o n t h e appeal case.

The High Court has annulled Juvenile Court’s
judgment on August 21st, 2013 to flog a 15 year old
minor.
The Human Rights Commission of the Maldives was
granted amicus curie status on the appeal case of
the sexual abuse victim. The case was appealed
by the relevant government ministry following
the flogging sentence passed by the Juvenile
Court. HRCM submitted an investigation report
compiled taking into account safeguards, rights
and protection afforded to a victim of child abuse
under the Maldivian Constitution, Islamic Shariah
and international human rights standards. HRCM
further stressed the findings of its investigation in
the opportunities given at the hearings to highlight
the rights infringed in the case.
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NEWS :

NEWS :

H R C M C o nducts Human Rights

HRCM star ts hearing sessio n s o f

C l i n i c L a amu and Thaa Atoll

National Inquir y

HRCM conducted Human Rights Clinics in Laamu Atoll
and Thaa Atoll in May 2013.
As part of the Clinic, an awareness workshop was
conducted for councilors of the atolsl and island
councils, senior staff of Schools and other institutions.
An information session was held for children on
their rights and responsibilities, and discussion
forums on women’s rights were held for women.
Participants of these forums discussed women’s
rights awareness, working towards attaining women’s
rights, and challenges and opportunities for women’s
development. The opportunity to lodge complaints of
human rights violations, along with legal advice was
opened for public as part of the Clinic. An information
session was also held for local NGOs the Atolls on
defending human rights.
HRCM started conducting Human Rights Clinics in
2012 to introduce services of the Commission and
disseminate information on human rights to people
living in the Atolls. The main objectives of such clinics
are to create more awareness about human rights and
responsibilities, and to create public awareness of
HRCM mandate and work.
The Commission plans to run the newly introduced
Human Rights Clinics in other atolls of the country as
well.

Human Rights Commission of the Maldives started
the hearing sessions of the National Inquiry in to
Access to Education for Children with Disabilities
on July 1st, 2013 in Shaviyani Atoll Funadhoo and
Komandoo.
The hearing started in Sh.Funadhoo with an opening
ceremony that was inaugurated by State Minister at
Ministry of Health Ali Shareef and both State Minister
Shareef and President of the Commission Mariyam
Azra Ahmed addressed the ceremony. The opening
ceremony was attended by all relevant stakeholders
of the government, representatives of NGOs as well
as Members of the HRCM.
The hearing was conducted infront of a panel
comprised of the President of the Commission Azra
Ahmed, Vice President Ahmed Thoal and Secretary
General Shamun Hameed. Students, parents
and representatives of school teachers, school
management, NGOs, health centre and the Council
addressed the panel.
So far, the Commission have finished hearing
sessions in Noonu Atoll, Haa Alif Atoll and Haa
Dhaal Atoll.
Prior to the hearings, the Commission conducted
preliminary
sessions
among
the
relevant
Government stakeholders, schools and the general
public. The purpose of the preliminary sessions
were to raise awareness among the stakeholders on
the educational rights of children with disabilities
and to determine their views and understanding of
the situation, in addition to determining the efforts
made so far to provide access to education for
children with disabilities from the State and other
relevant stakeholders.
The purpose of this inquiry is to look in to the
practices, policies and laws related to the education
for children with disabilities and to determine the
States role in providing for people with disabilities
in a non-discriminatory manner, with a special
focus on the educational needs of children with
disabilities.
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I m p o r t a n c e o f Teaching Human ......
Human Rights as reflected by its’ meaning,
teaches students to have a set of shared
principles and values that define how they
should treat one another. They are the values
and principles students must have in them
in order to live together and to create peace
and harmony in the society. Teaching human
rights values like respect, acceptance, care and
justice encourages the development of skills
that upholds and promotes rights, both their
own rights and others.
Studies show evidence that brings positive
changes to students and their environment by
teaching human rights. A study of 30 schools
in United Kingdom that taught Human Rights
and Responsibilities has found that “there was
little or no shouting” and that conflicts between
pupils escalated far less frequently than they
had done before.” Another project carried out
in 1000 schools of United Kingdom that taught
Human Rights and Responsibilities found that
“Human Rights Education has reduced bullying
and exclusions, improved relations with
teachers and created a calmer atmosphere for
learning.” (Vasagar, 2010) Hence, based on the
learning and experiences from results of such
projects and studies, it’s important that human
rights education is taught in each and every
school to create a society that respects human
rights.

education in the national curriculum teacher
training, material development, and education
and school policies. Informal ways of including
human rights related activities through cocurricular activities, such as clubs, interclass
competitions etc. Human rights commission
of the Maldives, as a part of the fulfillment the
objective “promoting a culture that respects for
human rights”, works in incorporating human
rights education using both approaches for its
effectiveness. Human Rights education has been
included in the national curriculum, however,
education and school policies are not formulated
using a human rights based approach yet.
Commission also has introduced a Human Rights
clubs which are carried effectively in some of the
school of the Male’.
References
Vasafar,J (2010) Human rights teaching reduce bullying, study
retrieved on1st July 2013 from http://www.guardian.co.uk/
education/2010/nov/02/pupils-benefit-human-rights-lessons
Tibbitts, F ( 1995) Planning for the future: Human rights in schools,
retrieved on1st July 2013 from http://www.hrea.org/pubs/IHF.html

One of the best ways to bring a vast change
in a society is by teaching Human Rights
to our young generation. Young people can
easily adapt to changes. They are the voters,
parliamentarians, teachers and police officers
of tomorrow. Hence, if we are to create a
peaceful, harmonious society, teaching human
right to our young generation is one of the best
investments a state can make for its future.
So incorporating human rights education will
be a natural mechanism for forwarding human
rights knowledge skills and values.
There are various ways in which human rights
can be incorporated in the school education
system. Two of the main ways are through
formal and non-formal curriculum. Formal
curriculum is through inclusion of human rights
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Impor tance of Teaching Human R i g h t s
to students
Imagine a world free of conflict and violence! A
world of harmony and peace! How could one
create a world as such? Can teaching our young
generation, human Rights create a world as we
all dream?
We live in a globalized world with people of diverse
differences; differences in religion, culture,
race, age, abilities, etc. However, with all these
differences, we all are supposed to live together.
We cannot live together or no relationship would
last long unless we are able to accept these
differences. At the same time one has to learn
how to respect and tolerate such differences.
Teaching students about their rights can raise
consciousness about the meaning of human
rights.
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