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ުފެށުންު .1
ޢަލައިހިުهللاުމާތްުނަބިއްޔާުމުޙައްމަދުުޞައްލަ.ުޙާނަހޫުވަތަޢާލާއަށްުޙަމްދާއިުޝުކުރުކުރަމެވެސުބުهللاު

ުދުޢާކުރަމެވެ ުލެއްވުންއެދި ުސަލާމް ުޞަލަވާތާއި ުވަސައްލަމައަށް ުއެކަލޭގެފާނުްނގެު. މިޞަލަވާތުގައި
ު.ުއިތުރުއާލުންނާއިުމިތުރުުޞަޙާީބންުޝާމިލްުކުރަމެވެ

ު ުފާއިތުވި ުއ2114ުުަމިއީ ުކޮމިޝަނަށްވަނަ ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުމައްސަލަތަާކއި،ުުހަރު، ހުށަހެޅުނު
ުނި ުމައްސަލަތަކާއި، ުބަލާފައިވާ ުއިސްނަގައިގެން ުައދިުންކޮމިޝަނުން ުމައްސަލަތަކާއި، މުނު

ުދާއިރާާއއި ުހިންގުމުގެ ުގުޅޭގޮތުންުކޮމިޝަންގެ ުކަްނަތއްތަކުގެު،މުވައްޒަފުންނާ ުކުރެވުނު ުއަހަރު ުުފާއިތުވި ބަލައިުމައްޗަށް
ުރިޕޯޓެކެވެ ުކޮމިޝަނަށް.ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުކުރިމަތިިވުގޮންޖެހުންތަކާއިުމިރިޕޯޓްގައި ުކަންތައްތަކާއި، އަދިުުޙާޞިލްކުރެވުނު

ުގޮތުގެ ުރޭވިފައިވާ ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތްތައް ުވާނެއެވެުކޮމިޝަނުގެ ުއަލިއަޅުވާލެވިފައި ުމައްޗަށްވެސް މިރިޕޯޓްގައި،ު.
ުކޮމިޝަނުގެޙާޞިލްކޮށްުކޮމިޝަނުން ުކަންތަްއތަކަކީ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމިންނެތްުުފައިވާަކމަށް ުމުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި

ުނަތީޖާއެވެ ުއެއްބާރުލުމުގެ ުދާއިރާތަކުގެ ުކަމާގުޅޭ ުމަސައްކަތާއި ުކޮމިޝަނުުއެހެންކަމުން. ހީވާގިުުގެމިފުރުަޞތުގަިއ
ުމަސައްކަތުގައި ުކުރަމުންދާ ުމިކޮމިޝަނުން ުއަދި ުފަރާތްތަކަށްުުމުވައްޒަފުންނަށާއި ުހުރިހާ ުވެދެއްވި ުއެހީތެރި އެކިގޮތްގޮތުން

ުވަރަށްުކޮމިޝަންގެ ުނަމުގައި ުއަމިއްލަ ުއަޅުގަޑުގެ ުއަދި ުނަުމގައާއި ުޝުކުރުުުމެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ުދަންނަވަމެވެ .ު ުކޮމ2114ުިފާއިތުވި ުމި ުދެމެހެއްޓުމަށް ުޙިމާޔަތްކޮށް ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުއަހަރަކީ ޝަނުންުވަނަ

ު.ުއަހަރުުފުރިގެންުދިޔަުއަހަރެވ12ުެމަސައްކަތްކުރާތާު

ު 2114ުުކޮމިޝަނުން ުތަފާތު ުކުރެވިފައިވާނީ ުމަސައްކަތް ުބެލުމުގެ ުމައްސަލަތައް ުއަހަރު ުމައްޗަށެވެދާއިރ11ުާވަނަ .ުގެ
ު ުކުޑަކުދިންނާއި، ުދާއިރާ، ުޤައިދީންނާގުޅޭ ުދާއިރާ، ުޝަރުޢީ ުއޭގެތެރޭގައި ުދާއިރާ،ުދުވަސްމީހުންނާުޢުމުރުން ުއަންހެނުންގެ އި

ުދާއިރާ ުމަސައްކަތްކުރުމުގެ ުދާއިރާ، ުގުޅުންހުރި ުއަދިުު،ފުލުހުންނާ ުސިއްޙީ ުދާއިރާ، ުގެދޮރާގުޅޭ ުދާއިރާ، އުނގެނުމުގެ
ުދާއިރާ ުއެންޓިު، ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ުއަދި ުދާއިރާ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމާ ުއެހެނިހެން ުއަދި އިޤްތިޞާދީ،ުއިޖްތިމާޢީ،ުސިޔާސީ

ުޤާނޫ ުޓޯޗަރ ުދަށުން ުގުޅޭނުގެ ުއަނިޔާއާ ުފާއިތުވިުު.ދާއިރާއެވެލާއިންސާނީ ުގުޅޭގޮތުން ުދާއިރާތަކާ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
މައްސަލައަކީުއެކިފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައާއ446ުުިުއިންއޭގެތެރެ.ުމައްސަލައެވ452ުެއަހަރުުހުށަހެޅިފައިވަނީު

ުބަލާފަ ުއިސްނަގައިގެން ުމިކޮމިޝަނުން ުމައްސަލައެވ46ުެއިވާ .2114ުު ުއަހަރު ުހުށަހެޅިފައިވަނީުވަނަ ުގިނައިން އެންމެ
ު ުއަންހެނުްނނާއި ުމައްސަލަތަޢުުކުޑަކުދިންނާއި ުގުުޅންހުރި ުމީހުންނާ ުދުވަސްވީ ުނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެު، ކާއިމުރުން ުއަދި ސިއްޙީ

ުމައްސަލަތަކާއި ުު،ދާއިރާގެ ުލާއިންސާނީ ުއަދި ުމައްސަލަތަކާއި ުގުޅުންހުރި ުމައްސަލަތަކެވެުއަނިޔާއާފުލުހުންނާއި .ުގުޅުންހުރި
.ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުއިންސާފުވެރިކޮށްުބެލޭނީުގިނަުފަރާތްތަކެއްގެުއެއްބާރުލުމާއިުއެހީތެރިކަންުލިބިގެްނނެވެ

ުހުށަހަޅާފަރާތާއި،ގޮމި ުމައްސަލަ ުުތުން ުހިމެނެއެވެުމުއައްސަސާތަކުގެކަމާގުޅޭ ުއެއްބާރުލުން ކޮމިޝަނުންުު.އެހީތެރިކަމާއި
ު.މައްސަލަތައްުބަލަމުންދަނީުހަމަަހމަކަމާއިުޢަދުލުވެރިކަމާއެކުުއިންސާފުުހޯދައިދިނުމަށެވެ
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 ފެށުންު

ންމެުޙައްޤަކީވެސްުއަދިުމިއިންުކޮ.ުޙައްޤުތައްުހޯދައިދިނުމަށްުމަސައްކަތްުކުރާއިރުުކޮންމެުޙައްޤަކާއެކުުޒިންމާއެއްުވާނެއެވެ
ނޑެއްގެުތެރެއިންުލިބިދޭންޖެހޭުއެއްޗެކެވެ އްޤުތަކަށްުޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާުމާޙައުލެއްުޙަ.ުވަކިުޙުދޫދެއްގެތެރެއިންުވަކިުމިންގަ

ުކުރަންޖެހެއެވެުކައިޤާއިމްކުރުމަށްޓަ ުމަސައްކަތްތަކެއް ުގިނަ ުމިހާރަށްވުރެ ުޙައްޤުތައްު. ުއިންސާނީ ުމުޖުތަމަޢުަގއި ުމިގޮތުން،
ވަނަުއަހަރ2114ުުުފަރާތްތަކަށްުހައްޤުތައްުޯހދައިދިނުމަށްުތަފާތުުމަސައްކަތްަތކެއްުުނިގުޅައިގަނެވިުޙައްޤުތަކުންުމަޙުރޫމުވާ

ުއެކިއެކިުުއެގޮތުންުތަާފތުުވަސީލަތްތައްުމެދުވެރިކޮށްުުމުޖުތަމަޢަށްުއަމާޒުކުރެވިގެންުހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ.ުވަނީުކުރެވިފައެވެ
ުހިންގިފައެވެުޕްރޮގްރާމްތައް ުވަނީ ުމުޖުތަމަޢު. ުޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ުރައްކާތެރިކޮށް ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުއިުއާއޭގެތެރޭގައި

ުހޭލުންުކަމާބެހޭ ުޕްރޮގްރާމްތަކާއި ުތަމްރީނު ުއަމާޒުކުރެވިގެން ުހިންގިފައެވެތެރިދާއިރާތަކަށް ުވަނީ ުޕްރޮގްރާމްތައް .ުކުރުމުގެ
ުދާއިރާ ުތަޢުލީމީ ުޚާއްޞަކޮށް ުހޯާދުވަކިން ުތަޢުލީމު ުމަތީ ުއަދި ުޡާނަވީ ުމަތީ ުޡާނަވީ، ުމެދުމަދުރަސީ، ުއަމާޒުކުރެވިގެން އަށް

ނީުޙައްޤުތަކަށްުއިޙުތިރާމްކުރުމުގެުދަރިވަރުންުއިންސާނީުޙައްޤުތަކައްުހޭލުންތެރިކުރުވައިުއަދިުދަރިވަރުންގެުމެދުގައިުއިންސާ
ު.ުތުުޙަރަކާތްތައްުވަނީުހިންގިފައެވެރިވެތިުސިފަުއަށަގެންނެވުމުގެުރޫޙެއްުޤާއިމްކުރުމަށްުތަފާ

ވަަނުއަހަރުެވސްުމިކޮމިޝަނުންުއިންސާނީުަޙއްޤުތައްުރައްކާތެރިކޮށ2114ުުްފާއިތުވިުު،އެހެންުއަހަރުުތަކެކޭުއެއްފަދަިއންު
ުގޮންޖެހުންތަކާު ުތަފާތު ުމަސައްކަތުގައި ުކުރެވުނު ުއެވެއިވެފަވެކުރިމަތިުޙިމާޔަތްކުރުމަށް ުޤާނޫ. ުކަމާގުޅޭ ނުތަކާއިުއެގޮތުން،

ުދިމާވާ ުވެފައިނެތުުމން ުފުރިހަމަ ުގޮތަށް ުއެދެވޭ ުއެންމެ ުޤާނޫނުތައްުުގަވާއިދުތައް ުއެެދވޭގޮތެއްގައި ދަތިތަކާއި،
ުގޮތެއްގަިއު ުއެކަށީގެންވާ ުއެއްބާރުލުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުދާއިރާތަުކގެ ުކަމާގުޅޭ ުދަތިތަކާއި، ުދިމާާވ ުނުދާތީ ތަންފީޛުކުރެވެމުން

ދަތިތަކާއި،ުރާއްޖެުބައިވެރިވެުސޮއިކޮށްފައިވާުމުޢާހަދާތަކާއިުއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާުކަންކަންުއެންމެުލިބެމުންނުާދތީުދިމާވާު
ުތަންފީޛުކުރެވެމުން ުލިބިފައިނުވާީތުއެދެވޭގޮތަށް ުބަޖެޓެއް ުއެދެވޭ ުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުކޮމިޝަނުގެ ުދަތިތަކާއި، ުދިމާވާ ުނދާތީ

ު.ުމާރާތުގެުދަތިކަންުާފހަގަކުރަމެވެޢިކުރާނޭުއިތުރުުމުވައްޒަފުންނާއިުުދިމާވާުދަތިތަކާއި،ުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތް

ުއުއްމީދުު ނޑު ުހިުއަޅުގަ ުއަހަރަކަށްނކުރަނީ ުކާމިޔާބު ުއަހަރަށްވުރެ ުފާއިތުވި ުއަހަރަކީ ުކޮމިޝަންގެުުގަމުންމިދާ ހެދުމަށްޓަކައި
ުއެއްބާރުލުން ުތާއީދާއި ުމުވައްޒަފުންގެ ުިލބިގެންދާނެުލޮބުވެތި ުކަމަށެވެުކޮމިޝަނަށް ުއިންސާނީު. ުމިއާއެކު، ުހަަމ އަދި

ުއެހީ ުބޮޑަށް ުމިހާރަށްުވރެ ުޖަމާޢަތްތަކުން ުޖަމުޢިއްޔާ ުބޭރުގެ ުރާއްޖެއިން ުއިދާރާތަކާއި ުމަސައްކަތްކުރާ ކަމާއިުތެރިހައްޤުތަކަށް
ު.ުުއެއްބާރުލުންުލިބިގެްނދާނެކަމުގަެއވެ

ުއެން ނޑުމެން ުއަޅުގަ ުރައްކާތެރިކުރުމަށް ުޙައްޤުތައް ުމާތްއިންސާނީ ުމަސައްކަތުގައި ުކުރަމުންދާ ުމެން ު،ބަރަކާތްލައްވާށިهللا
ު!އާމީން

1437ުޖުމާދަލްއޫލ15ުުާު
2116ުުފެބުރުވަރ24ުުީ

ުު
ުު
ުއާމިނަތުުއީނާސްު
 ރައީސްުު
ު
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ތަކުގެުޙާލަތުުޤުުރާއްޖޭގައިުއިންސާނީުޙައްު  

 

ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުޙާލަތުުުރާއްޖޭގެު .2

ުބަލާއިރު،ުރާއްޖޭގެ ުޙާލަތަށް ުޙައްޤުތަކުގެ ުބަދަލުތަކަކާއ2114ުުި އިންސާނީ ުހެޔޮ ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ުއަހަރަކީ ވަނަ
ުއަހަރެކެވެ ުލިބިގެންދިޔަ ުކުރިއެރުންތަކެއް ުކުރިއަރުވާު. ުރައްކާތެރިކޮށް ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުއެހެްނމެ، ުހަމަ އަދި

 .ވެއެުށްުކުރެވެމުންދިޔަުމަސައްކަތްތަކަށްުގިނަުގޮންޖެހުންަތކެއްުކުރިމަތިވިުއަހަރެއްވެސްމެދެމެހެއްޓުމަ

ުހެޔ2114ުޮ ުއައި ުދާއިރާއިން ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުއަހަރު ުއައިުުވަނަ ުތެރެއަށް ުނިޒާމުގެ ުޤާނޫނީ ުތެރޭގައި ބަދަލުތަކުގެ
ުކޮށްލެވެއެވެ ުފާހަގަ ުބަދަލުތައް ުޤާނޫނުލްއު. ުއައު ުޤޫާބތަމިގޮތުން ުކުރަންފެށުމާއި، ުޢަމަލު ުދިނުމުގެުށް ުޚިދުމަތް ޞިއްޙީ

ުާޤނޫނާއި ުމަސައްކަތްތެރިންގެ ުފަންނީ ުޚިދުމަތުގެ ުޞިއްޙީ ުއެހީތެރިކަްނުުޢީޖިނާު،ޤާނޫނާއި ުޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުަގއި
އަދިުމީގެުއިތުރުންުދައުލަތުގެުފަރާތުންުވަނީުހިއުމަންުރައިޓްސްު.ުބަދަލުކުރުމުގެުޤާނޫނުުފާސްވެފަިއވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ

ު ުރިވިއު ުޕީރިއޮޑިކް ުޔުނިވަރސަލް ުހެދިފައިާވ ުދަށުން ުޔޫޕީއާރ)ކައުންސިލްގެ ުފޮނުވުމާއެކު،ު( ުރިޕޯޓް ޕްރޮސެސްއަށް
ުަތފާ ުނޭދެވޭ ުކުރާ ުއަންހެނުންަނށް ުއިތުރުން ުބައިވެރިވުމުގެ ުސެޝަންގައި ުރިވިއުކުރި ުބެހޭުދިވެހިރާއްޖެ ުނައްތާލުމާ ތުތައް

 .މުރާޖަޢާުކުރާުކޮމިޓީގެުސެޝަންގައިވެސްުބައިވެރިވެފައެވެ(ުސީޑޯ)ހަދާުޢާބައިނަލްއަޤްވާމީުމު

ު ުޤާނޫނު، ުމަނާކުރުމުގެ ު)ޓެރަރިޒަމް ުނަންބަރު 2114/32ުޤާނޫނު ުއޮކްޓޫބަރ2114ުު( ުއަހަރުގެ ުުވަނަ ުވަނ27ުުަމަހުގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުވަނަުދުަވހ24ުުުވަނަުއަހަރުގެުއޮކްޓޫބަރުުމަހުގ2114ުުެުށް،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުާފސްކޮދުވަހުު

ުހަނިކުރެވިފައިވާކަމަށްބުނެު ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ުޤާނޫނުއަސާސީން ުވެގެންދިޔައީ، ތަޞްދީޤުކުރެއްވުން
ގޮތަކަށްުބިލެއްުފާސްވެުޤާޫނނަކަްށުވެގެންުދިޔުމަކީުދިވެހިުމިފަދަުއަދިު.ުއެކިފަރާތްތަކުންުކަންބޮޑުވުންުާފޅުކުރިުކަމަކަށެވެ

ުގޮންޖެހުމެއްކަންު ުބޮޑު ުކުރިމަތިވާނެ ުމަސައްކަތްތަކަށް ުކުރަމުންދާ ުކޮމިޝަނުން ުހޯދައިދިނުމުގައި ުޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންގެ

ު.ުވެފާހަގަކޮށް،ުމިޤާޫނނުުއަލުންުމުާރޖަޢާކޮށްުއިޞްލާޙުކުރުމަށްުކޮމިޝަނުންުގޮވާލާފައިވާނެއެ

ު ުފާިއތުވެދިޔަ ުރާއްޖޭގެ ުކުރިމަތިާލންޖެހުނީ، ުގޮންޖެހުމަކާ ުބޮޑު ުއެންމެ ުޙަޔާތުގައި ުއިންސާނ4ުުީކޮމިޝަނުގެ އަހަރުގެ
ުއދ ުކޮމިޝަުނން ުދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ުޙާލަތު ު.ޙައްޤުތަކުގެ ުހުށަހެޅި ުކައުންސިލަށް ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުޔޫޕީއާރގެުގެ

ުސު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުގުޅިގެން ުިހންގުމާުރިޕޯރޓާ ުޝަރީޢަތް ުއުފުލައި، ުމައްސަލައެއް ުދެކޮޅަށް ުކޮމިޝަނާ ުކޯޓުން ޕްރީމް
ުގުޅިގެންނެވެ ުސުޕްރީމްު. ުރިޕޯރޓްގައި ުއިޝާރާތްކުރި ުއިސްވެ ުއުފުލާފައިވަނީ ުދަޢުވާ ުކޯޓުން ުސުޕްރީމް އެމައްސަލާގައި

ު.ުށްުތުހުމަތުުކޮށްފައެވެކޯޓާބެހޭުގޮތުންުހިަމނާފައިވާުބަާޔނުގައިުހަޤީޤަތާުޚިލާފުުމަޢުލޫމާުތުހުރިކަމަ

ުގޮތުގެ ުޢަަމލުކުރަންވީ ުކޮމިޝަުނން ުހިންގާ ުޝަރީޢަތް ުއުފުލައި ުމައްސަލައެއް ުދެކޮޅަށް ުކޮމިޝަނާ ުކޯޓުން 12ުުސުޕްރީމް
ުއެކުލަވާލަ ުގައިޑްލައިންއެއް ުސުވާލުުުއިނުކުތާގެ ުމުސްތަޤިއްލުކަމާމެދު ުމިނިވަންކަމާއި ުކޮމިޝަންގެ ުކުރުމާގުޅިގެން ޙުކުމް

ު ުކޮމިަޝނަްށުއުފެދި، ުޮގންޖެހުންތައް ުބޮޑެތި ުބުރޫއަރާ، ުއަދާކުރުމަށް ުއެދެވޭގޮތަްށ ުއެންމެ ުމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ކޮމިޝަންގެ
ުކުރިމަތިވަމުންނެވެ ުދަނީ ުކޮމިޝަންެގު. ުމިވަނީ، ުޙުކުމްކޮށްފައި ުހިންގާ ުޝަރީޢަތެއް ުދެކޮޅަށް ުކޮމިޝަނާ ުމައްސަލާގައި މި

ުކުރިއަށް ުމިނިވަންކަމާއެކު ުގޮވާލައި،ުއދމަސައްކަތްތައް ުޙިމާޔަތްކޮށްިދނުމަށް ުނޭޅުމަށާއި،ުކޮމިޝަން ުހުރަސް .ުގެންދިއުމަށް
ުޤައުމީު ުމަސައްކަތްކުރާ ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުސަރަޙައްދުގެ ުިމ ުމޫންއާއި ުކީ ުބަން ުޖެނެރަްލ ުސެކްރެޓަރީ މަޖިލީހުގެ
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ތަކުގެުޙާލަތުުޤުުރާއްޖޭގައިުއިންސާނީުޙައްު  

ުޖަމު ުއަމުއައްސަސާތަކުގެ ުފޯރަމުންނާއި ުޕެސިފިކް ުއޭޝިއާ ުކަމުގައިވާ، ުޔޫނިއަނުންުުޢިއްޔާ ުޔޫރަޕިއަން ދި

ު.ުގޮވާލާފައިވަނިކޮށްކަންުފާހަގަކުރަެމވެ

ުމ2114ުު ުމިނިަވންކަމާއި ުކޮމިޝަންގެ ުގޮންޖެހުމަކީ، ުއަނެްއ ުދިމާވި ުކޮމިަޝަނށް ުއަހަރު ުބުރޫުއްސްތަޤިވަނަ ލުކަމަށް
ުފަތުރަ ުޚަބަރު ުފަރާތްތަުކން ުބައެއް ުުގޮތަކަށް ުބަދުނާމުާވފަދަ ުކޮމިޝަން ުމެދުގައިުު، އިއަރާގޮތަށް ުރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނާމެދު

ުކޮށްފައިވުމެވެ ުމަސައްކަތް ުގެއްލުާވލުމަްށ ުއިތުބާރު ުއޮންނަ ުރައީސްު. ުނައިބު ުކޮިމޝަންގެ ުރައިޓްސް ުހިއުމަން އެގޮތުން
ު ުޠައަޙްމަދު ުދިާމލަށް ުފުލުހުންނާ ުބާޣީންނޭ"ލާލް ުގުޅިގެންު" ުބުނިބުނުމަކާ ުސަރވިސްއިން ުޕޮލިސް ުޯމލްޑިވްސް ބުނިކަމަށް

ުމަސްއޫލިއްޔަތުު ުކޮމިޝަންެގުޤާނޫނީ ުގެއްލި ުއިތުބާރު ުމަސައްކަތްަތކުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުއަާމޒުކޮށް ުފާޑުކިއުންތައް ކޮމިޝަނަށް
ު.ކޮމިޝަނުންުއިންތިހާއަށްުަކންބޮޑުވިކަެމކެވެުއަދާކުރުމަށްުހުރަސްުއެޅޭގޮތަށްުޚަބަރުުފަތުރާފައިުވުމަކީ

މޮނިޓަރުުއިބަލަުގޮތްމަޖިލީހުގައިުކަންުހިނގާުތުހުމަތުގައިުހިންގޭުޝަރީޢަތުގެސިޔާސީުލީޑަރުންގެުމައްޗަށްުޖިނާޢީުކުށުގެު
ުހީނަރުކަންު ުއަދާކުރުމަށް ުޒިންާމ ުޤާނޫނީ ުކޮމިޝަނުގެ ުނުވާކަމީ، ުކާމިޔާބުވެފައި ުމަސައްކަތެއް ުއެއްވެސް ުކުރެވުނު ކުރުމަށް

ުު.ކެވެމެލިބިގެންުދިޔަކަ

2114ުު ުޚިލާފު ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ުއަހަރު ުހިންގާފައިވެއެވެވަނަ ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުޖަރީމާތަކެއް .ު ވަނ2114ުުަމިގޮތުން
ުފެށިގެންދިޔައީ ުގެނުވިު،އަހަރު ުމޮޅިވެރިކަން ުހައިރާންކަމާއި ުމުޖުތަމްޢުއަށް ުއިސްލާމީ ުކުޑަކުޑަ ު.ވ، މި ގެުއަހަރ3ުުުރަކީދޫ،

ުގުޅިގެން ުއަނިޔާއާ ުލިބެމުްނދިޔަ ުފަރާތުން ުމަންމަގެ ުއެކުއްޖާގެ ުހާދިސާއިންނެވެުކުއްޖާއެުކުއްޖަކަށް ުހިތާމަވެރި .ުނިޔާވި
މިހާދިސާގައިުނިޔާވިުތުއްތުުކުްއޖާއަށްުގެވެށިުއަނިޔާުިލބެމުންދާަކންުދައުލަތުގެުކަާމބެހޭފަރާތްތަަކްށުއެނގިތިެބ،ުރައްކާތެރިު

ުކުށްވެރިކުރާކަމެކެވެ ުމިކޮމިޝަނުްނ ުގެންދެވިފައިނުވާކަމީ ުކުއްޖާ ުއެތުއްތު ުމާޙައުލަކަށް ުއަު. ުމައްސަލަތަކުގައިުގެވެށި ނިޔާގެ
ުިލބިދެވޭ ުގޮުތން ުއިޚްތިޔާރަށްުުޤާނޫނީ ުދައުލަތުގެ ުއެކަމަކީ ުޒިންމާއެއްކަމާއި، ުދައުލަުތގެ ުހޯދައިދިނުމަކީ ރައްާކތެރިކަން

ުދެކެމެވެ ުކޮމިޝަނުން ުނޫންކަންެވސް ުކަމެއް ުދޫކުރެވިފައިވާ ުމައްސަލާގައި،ު. ުމި ުތަޙްީޤޤުކުރި ުއިސްނަގައިގެން ކޮމިޝަނުން
ުުދިވެހި ުޤާނޫނު ުރައްކާތެރިކުރުމުގެ ުޙައްޤުތައް ުޤާނޫނުއަސާސީއާއި،ުކުޑަކުދިންގެ ުއަނިޔ9/91ުުާޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއި،ުގެވެށި

އާއިުދިވެހިރާއްޖެުބައިވެރިވެފައިވާުކުޑަކުދިންގެުޙައްޤުތަކާބެހޭުބައިަނލްއަޤްވާމީުމުޢާހަދާގައ3/2012ުުިހުއްޓުވުމުގެުޤާނޫނުު
ުލި ުބަޔާންވެގެންވާބިދޭންޖެހޭކުޑަކުއްޖަކަށް ުނުވާކަންުުކަމަްށ ުޙިމާޔަތްކޮށްދެވިފައި ުފަރާތުން ުދައުލަތުގެ ުޙައްޤުތަކެއް ގިނަގުނަ

ު.ުކޮމިޝަންގެުތަޙުޤީޤަށްުފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ

ުހާދިސާއަކުންނެވ2114ުެ ުގެވެށިއަނިޔާގެ ުހިތާމަވެރި ުމިފަދަ ުނިމިގެްނދިޔައީވެސް ުއަހަރު ުވަނަ ުއަހަރ2112ުުު. ވަނަ
ު ުޤާޫނނުގެ ުހުއްޓުވުމުގެ ުއަިނޔާ ުގެެވށި ުކޮށްފައިވާ ުއިޖްތިމާީޢ6ުުތަސްދީޤު ުއަދި ުފުުލހުންނާއި،ުޞިއްޙީ ުދަުށން ުާބބުގެ ަވނަ

ުގދ ުކަމަށްވާ ުފަރާެތއް ުލިބެންވީ ުރައްކާތެރިކަން ުޙިމާޔަތާއި ުފަރާތްތަކުގެ ުޚިދުމަތްދޭ ުއަނިޔާގެު. ުގެވެށި ުައްނހެނަކު ތިނަދޫ،
އިންސާނަކަށްުވީތީުލިބިގެންވާުއެންމެުއަސާސީުހައްޤުުކަމުގައިވާުނަފްސުގެުރައްކާތެރިކަމާއިުދިރިހުރުމުގެު، ޝިކާރައަކަށްވެ

ު.ުުޙައްޤުންުމަޙްރޫމްވެގެންދިޔަުހިތާމަވެރިުހާދިސާުއަކީުމިކޮމިޝަނުންުއިންތިހާއަށްުކަންބޮޑުވިުކަމެކެވެ

ވާުއެއްުމައްސަލަކަމުގައިވާ،ުމީހުންުމެރުމާއި،ުމާރާމާރީުފަދަުބޮޑެތިުމުޖުތަމަޢުުތެރޭގައިުބިރުވެރިކަމާއިުހާސްކަންުއުފެދިފައި
ުފާހަގަކުރަމެވެ ުހިންގާފައިވާކަން ުމިންވަރަށް ުކަންބޮޑުވާ ުއަހަރުގައިވެސް ުފާއިތުވި ުޖަރީމާތައް ުޙަ. ުކޮންމެުދިރިހުރުމުގެ އްޤަކީ
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ތަކުގެުޙާލަތުުޤުުރާއްޖޭގައިުއިންސާނީުޙައްު  

 

ުމި ުވީހިނދު، ުޙައްޤުކަމަށް ުއެއް ުއަސާސީ ުެއންމެ ުލިބިގެންވާ ުމިުުއިންސާނަކަށްވެސް ުދާކަމީ ުދެވެމުން ުޙަމަލާތަްއ ފަދަ

ު.ކޮމިޝަނުންުނިހާޔަތަށްުކަްނބޮުޑވާުކަމެކެވެ

ުސެޕްޓ2114ުެ ުއަހަރުގެ ުންވަނަ ުމަހުގެ ުހަމަލާދީފައިވާތީ،4ުުބަރު ުއެއްޗަކުން ުވަކީލަކަށްތޫނު ުޤާނޫނީ ުދުވަހު ުހުކުރު ވީ
ތްުކުރާުފަރާތްތަކަށްުމިފަދަުނުރައްކާތެރިުހަމަލާތައްުއިންސާނީުހައްޤުތައްުނެގެހެއްޓުަމށާއި،ުރައްޔިތުންގެުލާބައަށްުަމސައްކަ

ުމިު ުކަމަށް ުދާކަމެއް ުއެޅިގެން ުހުރަސް ުބޮޑަށް ުވަރަށް ުމަސައްކަތްތަކަށް ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުރޭވުމަކީ ުދޭން ދިނުމާއި،
ު.ުކޮމިޝަނުންުދެކެމެވެ

ުއަހަރެކެވ2114ުެ ުހަލަބޮލި ުގޮތުން ުސިޔާސީ ުއަހަރަކީ ުވަނަ ުޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރި. ުޤައްޔޫމްގެުهللاުއްޔާ ުއަބްދުލް ޔާމީން
ުލޯްނޗް ުދަތުރުކުރެއްވި ުުދެކަނބަލުން ުނުރައްކާތެރި ުހިނގި ުހޯދުމަްށުާހދިސާގައި ުފަރާތްތައް ުފަހަތުަގއިވާ ުހާދިސާގެ އާއި،ުމި

ު ުނުަރއްކާތެރި ުރަށްތަކުން ުރާއްޖޭގެ ުއޮޕަރޭޝަންގައި،ުާމލެއާއި ުހިންގި ުގުިޅގެން ުފުުލހުން ހަނގުރާމަވެރިުދިވެހިުސިފައިންނާ
ުކަްނބޮޑުވިކަމެކެވެ ުނިހާޔަތަށް ުމިކޮމިޝަުނން ުފެނުނުކަމީ ުހަތިޔާރު ުހާސްކަމާއިު. ުތެރޭގައި ުރައްޔިތުންގެ ުސަބަބުން މިކަމުގެ

ުު.ބިރުވެރިކަންުއިންތިހާއަށްުބޮޑުވެެގންދިޔައެވެ

ުޤާ ުއިޢުލާންކުރެވި، ުޙާލަތު ުނުރައްކަލުގެ ުކުއްލި ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުގިނަުމިކަންކަމާގުޅިގެން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫނުއަސާސީގައި
ު.ުއަސާސީުޙައްޤުތަކެއްުހިފެހެއްޓިގެންދިޔަކަމީ،ުއެކިުގޮތްގޮތުންުޤަުއމަށްުގޮންޖެހުންތަކެއްުކުރިމަތިވިުކަމެކެވެ

ުބޮޑަށް ުވަރަށް ުމުއައްަސސާތަކުން ުއެކި ުދައުލަތުގެ ުޙައްޤު ުޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ުއުޅުމާއި ުއެއްވެ ުއަހަރުގައި، ުވޭތުވެދިޔަ
ުލިބިފައިވެއެވެ ުކޮމިޝަނަށް ުޝަކުވާ ުހަނިކުރާކަމުގެ ުލިބޭފަދަު. ުއުނިކަން ުކަންތައްތަކަށް ުޤާނޫނުގައިވާ ުއެއްވެއުޅުމުގެ އަދި

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުންުޝަރުތުކުރާކަމުގެުޝަކުވާުުގޮތަކަށް،ުވަކިުމުއްދަތެއްުވާންެދންުމުޒާހަރާކުރުމުގައިުބައިވެރިނުވުމަށް
ުލިބެ ުމުންަދނިކޮމިޝަނަށް ުގޮތަކަށް ުމިފަދަ ުހިފަހައްޓަކޮށް، ުޙައްޤެއް ުލިބިދީފައިވާ ުންޤާނޫނުއަސާސީއިން

ު.ުނިންމިނިންމުމަކީުމިކޮމިޝަނުންުމަރުޙަބާކިޔާކަމެކެވެޝަރުތުނުކުރެވޭނެކަމަށްުދިވެހިާރއްޖޭގެުސުޕްރީމްުކޯޓުންު

.ުރާއިންުކުރިއެރުންތަކެއްުލިިބފައިވެއެވެވަނަުއަހަރުުއިންސާީނުޙައްޤުތަކުގެުދާއ2114ުިުއަޅާބަލާއިރު،ުވަނަުއަހަރ2114ުާ
ު ުއޮތްނަމަވެސް، ުމިކަން ުއެންމެުމިހެން ުޙައްޤުތައް ުއިްނސާނީ ުއަފުރާދުންނަށް ުއެންމެހާ ުދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ު.ފުރިހަމަގޮތުގައިުހޯދައިދިނުމަށްުިގނަގުނަުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރަންޖެހޭކަމުގައިުކޮމިޝަނުންުދެކެމެވެ
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 ކޮމިޝަންގެުތަޢާރަފްު

ުކޮމިޝަންގެުތާޢާރަފްު .3
ު ުމޯލްޑިވްސްއަކީ ުދަ ުއޮފް ުކޮމިޝަން ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނ151ުުަދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައިވާުގޮތުގެު(ުށ)ވަނަުމާއްދާގ4ުުެގެު(2116/6ޤާނޫނުުނަްނބަރުު)މާއްދާއާއިުހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންގެުޤާނޫނުު
ުމެންބަރުު ުފަސް ުކުރައްވާ ުޢައްޔަން ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުލަފައާއެކު ުމަިޖލީހުގެ ުއެކުލެވޭުމަތިން،ުރައްޔިތުންގެ ުމައްޗަށް ންގެ

ުކެވެކޮމިޝަނެ .ު ުމޯލްޑިވްސް ުދަ ުއޮފް ުކޮމިޝަން ުރައިްޓސް ު(ކޮމިޝަން)ހިއުމަން ުޝަރީޢަތާއިުގެ ުއިސްލާމީ ު،މަޤްޞަދަީކ
ު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުސަރަޙައްދީުބައިނަލްއަޤްވާމީުއަދިުޤާނޫނުއަސާސީއާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުޤަރާރުތަކުގެުުއަދި މުޢާހަދާތަކާއި

ުޙައްޤުތައްުދިވެު،ތެރެއިން ުއިންސާނީ ުމަތިން، ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވާ ުަޤރާރުތަކާ ުމުޢާހަދާތަކާއި ުޖެހޭ ުޢަމަލުކުރަން ހިރާއްޖެއިން
ުު،ދަމަހައްޓައިުރައްކާތެރިކޮށް ުމަސައްކަތް ުކުރިއެރުވުމަށް ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީއެފަދަ ުޙިމާޔަތްކޮށްުުކުރުމާއި، ޙައްޤުތައް

ު.އަމިއްލަުޖަމާޢަތްތަކަށްުއެހީތެރިވެުހިތްވަރުުދިނުމެވެކުރިއެރުވުމަށްުމަސައްކަތްކުރާު

ުއަހަރ2114ުު ުތިއްބެވިއެވެުވަނަ ުމެމްބަރުން ުދައުރެއްގެ ުދެ ުކޮމިޝަންގައި .ު 3ުުމިގޮތުން ުދައުރުގެ ކޮމިޝަންުުވަނަ
ު ުއަޙްމަދު ުޢަޛްރާ ުމަްރޔަމް ުރައީސް)މެމްބަރުންނަކީ،ުައލްފާޟިލާ ުޠަލާލް، (ކޮމިޝަްނގެ ުއަޙްަމދު ކޮމިޝަންގެު)ުއަލްފާޟިލް

ވަނ4ުުަ.ުވެމެޑޮކްޓަރުޢަލީުޝަމީުއަދިުއައްޝައިޚްުއަޙްމަދުުޢަބްދުލްކަރީމް، އަލްފާޟިލާުޖީހާންުމަޙްމޫދު، (ނާއިބުުރައީސް
ު ުދައުރުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުއީާނސް ުއާމިަނތު ުރައީސް)މެމްބަރުންނަކީ،ުއަލްފާޟިލާ ުމުފީދުު، (ކޮމިޝަންގެ އަލްފާޟިލްުޝިފާޤް

(ު ުނާއިބު ުއަބްދު، (ރައީސްކޮމިޝަންގެ ުނައިވީން ުމުޙައްމަދުޢާުއަލްފާޟިލާ، هللاއަލްފާޟިލާ ުއަފްރީން ުއަދިުުއިޝަތު
ު.އަލްފާޟިލްުމޫސާުއަލީުކަލޭފާްނއެވެ
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ުކޮމިޝަންގެުއިދާރާު .4
2015ުު ުމަހުގެ ުޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެ ުކޮމިޝަންގައ31ުުިވަނަ ުމެންބަރުންެގުއިތުރުން ުކޮމިޝަން ުނިޔަލަށް ުދުވަހުގެ ވަނަ

ު ުކުރަމުންދިޔައީ ުމުވައްޒަފުންނެވ73ުެމަސައްކަތް ުތަރައްޤީކޮށްު. ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތްތަްއ ުކޮމިޝަންގެ މިގޮތުްނ،
ުމަސައްކަތްތައްު ުިއދާރާގެ ުކޮމިޝަންގެ ުހަަމޖެއްސުމަށްޓަކައި ުއިންތިޒާމުތައް ުބޭުނންވާ ުގޮުތން ުއިދާރީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،

ު.ވެމައްޗަށެުއްގެޕާޓްމަންޓަާކއިުރީޖަނަލްުއޮފީހެޑ7ުިބަހާލެވިފައިވަނީު

ު(ސީބީު)ުކޮމިޝަންުބިއުރޯުު 4.1

ުބިއުރޯގެ ުުކޮމިޝަން ުމަސައްކަތްތަކަކީ ނޑު ުމުއައްސަސާތަކާދަމައިގަ ުއުލަތުގެ ުސަރަޙައްދީުުބައިނަލްއަޤްވާމީއި، ުއަދި
ުހިންގުމާއި ފަރާތްތަކާ ުރާވާ ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުކުރުަމށް ުބަދަހި ުކޮމިޝަންގެުު،ގުޅުން ުރަިއޓްސް ހިއުމަން
ު ުވ21ުުަޤާނޫނުގެ ުމާއްދާގެ ުމަތިން(ދ)ނަ ުގޮތުެގ ުބަޔާންކޮށްފައިާވ ުގުޅޭގޮތުްނުު،ގައި ުމަސައްކަތްތަކާ ކޮމިަޝންގެ

ުމަޢުލޫމާތު ުދޭންވާ ުއިތުރުން،.ުދިނުމެވެުތައްމީޑިއާއަށް ުއެހީތެރިކަންުުމީގެ ުއިދާރީ ުބޭނުންވާ ުމެމްބަރުންނަށް ކޮމިޝަން
ުދިނުމާއި ުމަސައްކަތްު،ފޯރުކޮށް ުޓެްކނޮލޮޖީގެ ުކޮމިއުނިކޭޝަން ުކުރުމާއިއިންފޮރޭމޝަން، ކޮމިޝަންގެުު،ތައް

ުއެކުލަވާލުމުސްޓްރެޓީ ުޕްލޭން ުމަސައްކަތްކުރުމާޖިކް ުބެލެހެއްޓުމުެގުގެ ުޕްރޮޖެކްޓްަތއް ުހިންާގ ުކޮމިޝަނުން އި،
ު ުމަސައްކަތްކުރާ ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުއަދި ުޖަމަސައްކަތްކުރުމާ ުޖަމާއަތްުޔާޢިއްމުމަދަނީ ުުގޅިގެން އިންސާީނުތަކާ

ު.މަސައްކަތްުކުރުމެވެޙައްޤުތައްުކުރިއެރުވުމަށްު

 (ކެޑްު)ކޯޕަރޭޓްުއެފެއާޒްުޑިޕާޓްމަންޓްު 4.2

ު ުޑިޕާޓްމަންޓަކީ ުއެފެއާޒް ުއެހީތެރިކަންުކޮމިޝަންގެކޯޕަރޭޓް ުއިދާރީ ުބޭނުްނވާ ުޑިޕާޓްމަންޓެވެުހިންގުމަށް .ުފޯރުކޮށްދޭ
ު ނޑުމިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ުރިސޯސަސްުކަކީ،މަސައްކަތްތަުމައިގަ ުހިންގުމަށްުހިއުމަން ުކޮމިޝަން ުމަސައްކަތްކުރުމާއި، ގެ

 .ުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެުއަދިުބަޖެޓްގެުޕްރޮކިއުމަންޓްބޭނުންވާުއިދާރީުމަސައްކަތްތަކާިއ،ު

ު(އޭޑީު)އެޑްވޮކަސީުޑިޕާޓްމަންޓްު 4.3

ގައިު(މ)ވަނަުމާއްދާގ21ުުެހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންގެުޤާނޫނުގެުއެޑްވޮކަސީުޑިޕާޓްމަންޓުގެުމަސައްކަތްތަކަކީ،ު
ުމަިތން ުގޮތުގެ ުދިވެހިުު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގުޅޭގޮތުން، ުޙައްޤުތަކާ ުދިރިއުޅޭު އިންސާނީ ުރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނާއި،

ުޙުރުމަތްތެރި ުއެޙައްޤުތަކަށް ުއިތުރުކުރުވައި، ުހޭލުންތެރިކަްނ ުމެދުގަިއ ުމީުހންގެ ުރޫޙުުުޮކށްއެހެނިހެން ހިތުމުެގ
ު.މެވެއާލާކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގު

ު(އާރއެމްޑީު)ރިސަރޗްުއެންޑްުމޮނިޓަރިންގުޑިޕާޓްމަންޓްު 4.4

ުމަސައްކަތްތަ ނޑު ުމައިގަ ުޑިޕާޓްމަންޓްގެ ުމޮނިޓަރިންގ ުއެންޑް ުކޮމިޝަންގެުުކަކީ،ރިސަރޗް ުރައިޓްސް ހިއުމަން
ު 21ުުޤާނޫނުގެ ުމާއްދާގެ ުގޮތު(ފ)ވަނަ ުމަތިންގައިވާ ުދިރާސާތައްުު،ގެ ުކުރަންޖެހޭ ުބެހޭގޮތުން ުޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

ުބައިވެރިވެފައިާވު ުރާއްޖެއިން ުޙައްޤުތަކާއި، ުެއންމެހައި ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުބާބުގައި ުދެވަނަ ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރުމާއި،
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ުފޯރުކޮ ުސަރުކާރުން ުމިނިވަންަކން ުޙައްޤުތަކާއި ުލިބިދޭ ުމުޢާހަާދތަކުން ުދެނެގަނެ،ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމިންވަރު ށްދޭ
ުހުށަހެޅުމާއި ުފަރާތްތަަކށް ުކަމާބެހޭ ުސަރުކާރުގެ ުޯފރުކޮށްދިނުމަށް ުޙައްޤުތައް ުނުދެވޭ ދިވެހިރާއްޖެއިންުު،ފޯރުކޮށް

ު.ކުރުމެވެުބައިވެރިވެފައިވާުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާބެހޭުޤަރާރުތަކާއިުމުޢާހަދާތަާކުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައް

ު(އައިޑީު)ޝަންުޑިޕާޓްމަންޓްުއިންވެސްޓިގޭ 4.4

ު ުމަސައްކަތްތަކަކީ ުޑިޕާޓްމަންޓުެގ ުއިންވެސްޓިގޭޝަން ުޤާނޫނުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ުރައިޓްސް ުމާއްދާގ21ުެހިއުމަން ުވަނަ
ުހ) )ު ުތެރެއިންުގައި(ށ)އަދި ުކަންތައްތަކުގެ ުނިގުޅައިގެންފިކަމަށްު، ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުޙައްޤެއް ުއިންސާނީ މީހެއްގެ

ުޙަ ުއިންސާނީ ުއެީހެތރިވެއްޖެކަމަށްބުނެ،ުނުވަތަ ުކަމަކަށް ުއެަފދަ ުބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް،ުނުވަތަ ުނިުގޅައިގަތުމުގައި އްޤެއް
ުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ުމައްސަލަެއއް ުޖަމާޢަތަކުން ުނުވަތަ ުމީހަކު ުއެހެން ުފަރާތުން ުއޭނާގެ ުނުވަތަ ުއަމިއްލައަށް އެމީހަކު

ުނުވަ ުހިނގާކަމަށް، ުއެފަދަކަމެއް ުކޮމިޝަނަށް ުނުވަތަ ުހިނގާަފއިވާކަމަށް ުމައްސަލައެއްު، ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަޤަތަ އެ
ުއެޅުމުގައިު ުިފޔަވަޅު ުނުދިނުމަްށ ުހިނގިޔަ ުނުވަތަ ުހުއްޓުވުަމށް ުކަމެއް ުބުެނވުނުފަދަ ުމި ުބެލުމާިއ، ތަޙްޤީޤުކޮށް

ުބުނެ ުނުވަތަ، އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ުމީހަކު ުއެހެން ުފަރާތުން ުއޭނާގެ ުނުވަތަ ުއަމިއްލައަށް ޖަމާޢަތަކުންުުމީަހކު
ރާއްޖޭގައިުޢަމަލުުގެުދަށުންު(ނ)މިުމާއްދާގެުތަޙްޤީޤުކޮށްުބެލުމާއި،ުއެމައްސަލައެއްުު،މައްސަލައެއްުހުށަހަޅައިފިނަމަ
ު ުއިދާރީ ުއެއްވެސް ުއުޞޫލަކުރެވޭ ުޚިލާފު ުޙައްޤަކާ ުއިންސާނީ ުިލބިޭދ ުމީހަކަށް ުއެއްވެސް ުުބނެުއުޞޫލެކީ، އްކަމަށް
ުބަލައި ުޝަކުވާތައް ުއަދިު، ހުށަހަޅާ ުުތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ުމާއްދާގެ ުދަށުން(ރ)މި ުނުވަތަުުގެ ުއިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ

ުޙައްޤު ުއިންސާނީ ުނަމަވެސް، ުއިދާރާއަކުން ުނިސްބަތްވާ ުފަރާތަކަށް ުހިނގާކަމަށްޚިލާފަުތަކާއަމިއްލަ ުކަމެއް ބުެނުށް
ު.ުމެވެހުށަހަޅާުޝަކުވާތައްުބެލު

 (ޕީޑީުއެލްު)ލީގަލްުއެންޑްުޕޮލިސީުޑިޕާޓްމަންޓްު 4.6

ު ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ުޑިޕާޓްމަންޓުގެ ުޕޮލިސީ ުއެންޑް ުލީގަލް ުޤާނޫނުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ުރައިޓްސް ވަނ21ުުަހިއުމަން
ު ުގަ(ކ)ުއަދި(ުނ)މާއްދާގެ ުެތރެއިންއި ުކަންތައްތަކުގެ ުޢަމަލުކުރެވޭުއިދާރީު، ަބޔާންކޮށްފައިވާ ، އްގެއުޞޫލެރާއްޖޭގައި

 އި،އެއްވެސްުމީހެްއގެުއިންސާނީުޙައްޤަކަށްުއުނިކަެމއްުލިބޭތޯުބެލުމާު،ބުންނުވަތަުޤާޫނނެއްުނުވަަތުޤަވާޢިެދއްގެުސަބަ

ުއެކަމެ ުހުރިނަަމ ުއުނިކަން ުހުށަހެޅުމާމިފަދަ ުރަނގަޅުކުރަން ު، އިއް ުމާއްދާގެ ުޅ)މި ުއެކުލަވާާލު( ުއަލަށް ުދަުށން، ގެ
އި،ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުމަޝްވަރާއާއިުލަފާދިނުމާުކާއިުއިދާރީުއުޞޫލުތައްުއެކުލަވާލުމުގައިޤާނޫނާއިުޤަވާޢިދުތަ

ު ުމާއްދާގެ ުބައިަނލްއަޤްވާމީ(އ)މި ުގުޅޭ ުޙައްޤުތަކާ ުިއންސާނީ ުދަށުްނ، ުސަރަޙައްދީުގެ ުގުޅޭގޮތުންުުއަދި މުޢާހަދާތަކާ
ވަނ24ުުަނުގެުކޮމިޝަންގެުޤާނޫު،ސަރުކާރަށްުލަފާދިނުމަށްުކޮމިަޝންގެުމައްޗަށްުއޮންނަުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމާއި

ުދަށުން ުކުރުމާއި، މާއްދާގެ ުވަކާާލތު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ުކޯޓުގައި ުހުށަހެޅުމާއި، ުަމއްސަލަ މިނޫންު، ޝަރީޢަަތށް
ުކުރުމާއި،ު ުަކންކަން ުޖެހޭ ުކުރަން ުގޮތުން ުޤާނޫނީ ުނަމުގައި ުކޮމިޝަނުގެ ުރައިްޓސް ުހިއުމަން ގޮތްގޮތުންވެސް

ުޖެ ުދޭން ުމައްސަލަތަުކގައި ުބަލާ ުލަފާދިނުމެކޮމިޝަނުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުޤާނޫނީ ުސަރުކާރުންުު.ވެހޭ ުއިތުރުން މީގެ
ުއެއްގޮތްވާގޮތުގެު ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ނޑުތަކަކީ ުއޮނިގަ ުއެހެނިހެން ުސިޔާސަތުތަކާއި ުއެކަށައަޅާފައިވާ ުއަދި އެކަށައަޅާ

ނޑުތަކެއްތޯުބެލުަމކީވެސްުމިޑިޕާޓް ު.މަންޓްގެުމަސައްކަތެކެވެމަތިންުއެކުލަވާލެވިފައިވާުސިޔާސަތުތަކާއިުއޮނިގަ
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 ކޮމިޝަންގެުއިދާރާު

 

 (އެންޕީއެމްު)ނޭޝަނަލްުޕްރިވެންޓިވްުމެކޭނިޒަމްު 4.7

ނުވަތަުބަންދުުއެކަހެރިކުރެވިަފއިުމިނިވަންަކންުގެއްލޭުގޮަތށްުު،ނޭޝަނަލްުޕްރިވެންޓިްވުމެކޭނިަޒމްގެުމަސައްކަތްތަކަކީ
މަލެއްުނުވަަތުއެފަދަުކަމަކަްށުޢަރަޖައިގެުކުރެވިފައިުމީހުންުިތބޭުތަްނތަނުަގއިުއަނިޔާވެރި،ުލާއިންސާނީުނުަވތަުދަށުދަ

ނޑާުއެއްގޮތްމަގުފަހިވާފަދަުކަމެއްުހިނގާތޯުެބލުމާއި،ުއިންސާނީުޙަ ުއާއްމުތަނުގެުވާުގޮތުގެުމަތިން،ުއްޤުތަކުގެުމިންގަ
ުު،ލަތާއިޙާ ުޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ނޑު ުއޮނިގަ ުުބެލުމަށްަޓކައިއިދާރީ ުކުރުމިތަންތަނަށް ުޒިޔާރަތް .ުމެވެޤަވާއިދުން

މިނިވަންކަންުގެއްލޭޮގތަށްުދައުލަތުގެުބެލުމުގެުދަށުގަިއުތިބޭުމީހުްނނާމެުދުުތަކަކީޒިޔާރަތްތަކުގެުމަްޤޞަދުުމިގޮތުންުމި
ުޤާނޫނުތަކާއި ުޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ުއެއްގޮތަށްޯތުުޤަވާއިުދތަކާު،ޢަމަލުކުރެވެނީ ނޑުަތކާއި ުމިންގަ ުބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި

ުލަފާދީުު،ބެލުމާއި ުމުއައްސަސާތަކަށް ުކަމާބެހޭ ުދައުލަތުގެ ުކަންތައްތަކާމެދު ުފާހަގަކުރެވޭ ުބެލުމަށްަފހު މިކަންކަން
ުުހށަހެޅުމެވެ ުހުށަހެޅުންތައް ުދަށުދަރަޖައިގެު. ުލާއިްނސާނީ ުއަނިޔާއާއި ުރިޢާޔަތްކޮށް ުމައްޗަށް ުހުށަހެޅުްނތަކުގެ ުމި އަިދ

ުިއ،ލަތަށްުލާޒިމްކުރާުކަންތައްތަކާއިުެބހޭގޮތުްނުހުށަހެޅުްނތައްުހުށަހަޅައިްޞލާޙުުކުރުމަށްުދައުު،ތައްުހުއްޓުވައިޢަމަލު
ު.އެކަންތައްުރަނގަޅުުކުރުމަށްުމަސައްކަތްުކުރުމެވެ، މެދުުބިނާކުރަނިިވުގޮތެއްގައިުމަޝްވަރާކޮށްުއެހުށަހެޅުންތަކާ

ު(އެސްއާރއޯު)ސަދަރންުރީޖަނަލްުއޮފީސްު 4.4

ުމަސައްކަތް ުފުޅާކޮށްކޮމިޝަންގެ ު، ތައް ުފޯރުކޮށްދިނުމަށްަޓކައި، ުޚިދުމަތް ުގާތުން ުވީހާވެސް ވަނ2114ުުަރައްޔިތުންނާ
ު ުޑިސެންބަރު 21ުއަހަރުގެ ުއޮފީސް ުރީޖަނަލް ުފުރަތަމަ ުކޮމިޝަންގެ ުހިތަދޫގައި ުސިޓީގެ ުއައްޑޫ ސަދަރންު"ގައި

ު.ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ"ުރީޖަނަލްުއޮފީސް

ު ުއޮފީހުގެ ުރީޖަނަލް ުހިުަމސައްކަތްތަކަކީ،ސަދަރން ުޤާނޫނު ުކޮމިޝަންގެ ުރައިްޓސް ުމާއްދާގައ21ުުިއުމަން ވަނަ
ުއަދާކުރުމެވެ ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުނިޒާމްު، މީގެތެރޭގައި. ުޤާނޫނީ ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

އިޙްތިރާމްކުރުމުގެުުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްު، އިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުބެލުމާއި، ހަރުދަނާުކުރުމާއި
ުމަަސއްކަތްކުރުމާއި ުޤާއިމުކުރުމަށް ުނުހިނާގުު،ޘަޤާފަތެއް ުހިނގާ ުކަންތައްތަްއ ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

ުދެނެގަތުމާއި ުކުރުމާއިު،މިންވަރު ުދިާރސާތައް ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤުތަކާ ުުމއައްސަސާތަކާއެކުު، އިންާސނީ ދައުލަތުގެ
ުއިންސާނީ ުޒިންމާދާރުުކރުވުމާއިުގުޅުންހަރުދަނާކޮށް ުދައުލަތް ުމައްސަލަތަކުގައި ުގުޅުންހުރި މަދަީނު، ޙައްޤުތަކާ

ުކުރުމަށްު ުހަރުދަނާ ުހިންގުން ުއިދާރީ ުކޮމިޝަންގެ ުއަދި ުމަސައްކަތްކުރުމާއި ުފަރާތްތަާކއެކު ުހިމެނޭ މުޖުތަމަޢުގައި
ުހިމެނެއެވެމަސައްކަތްކުރު ުސަރަޙަ.ުން ުއޮފީހުެގުމެންޭޑޓްގެ ުރީޖަނަލް ުގއސަދަރން ުއަދިު.ުޏ، .ގދ، .އްދަކީ އަތޮޅު
ު.އައްޑޫުސިޓީއެވެ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުމަސައްކަތްތައްުުމުހިއްމުުކޮށްފައިވާުުވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުނ2114ުުް .4
ު

ުރައިޓްސ2114ުުް ުހިއުމަން ުޤާނޫނުއަސާސީއާއި ުއަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، ުމަސައްކަތްތައް ުކޮށްފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ވަނައަހަރު
ު ުމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ުއަދާކުރުމަށް ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ުޒިންާމތަކާއި ުޤާނޫނުގައިވާ 2111ުުކޮމިޝަންގެ އަށ2114ުުްން

ނޑައަޅާފައިވާުއެކުލަވާލާފައިވާުހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމި ދާއިރާގެުމަސައްކަތްތަކަށ11ުުްޝަންގެުސްޓްރެޓީޖިކްުޕްލޭންގައިުކަ
ުމިމަސައްކަތްތައްުއަމާޒުކުރެވިފައިވާުދާއިރާތަކަކީ؛.ުއިސްކަންުދީގެންނެވެ

 ްއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުޤާނޫނީުނިޒާމުުހަރުދަނާކުރުނ 
 ުްއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުބެލުނ 
 ުކުރުންއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްުއިޙްތިރާމްކުރުމުގެުޘަޤާފަތެއްުޤާއިމ 
 ުްއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުކަންތައްތައްުހިނގާުނުިހނގާުިމންވަރުުދެނެގަތުނ 
 ުްުޢަމަލުތައ ުދަށުަދރަޖައިގެ ުނުވަތަ ުލާއިންސާނީ ުހިްނގާ ުމީހުންނާެމދު ުތިބޭ ުބަްނދުގައި ުގެއްލޭގޮަތށް މިނިވަންކަން

 ންުހުއްޓުވު
 ްއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުދިރާސާތައްުކުރުނ 
 ުުުޒިންމާދާރ ުމައްސަލަތަކަށް ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާީނ ުހަރުދަނާކޮށް ުގުޅުން ުމުއައްސަސާތަކާއެކު ދައުލަތުގެ

 ކުރުވުން
 ްމަދަނީުމުޖުތަމަޢުގައިުހިމެނޭުފަާރތްތަކާއެކުުމަސައްކަތްކުރުނ 
 ަކޮށްުބަދަހިކުުރންޤާއިމުޙައްދީުގުޅުންތައްުބައިނަލްއަޤްވާމީުއަދިުސަރ 
 ްކޮމިޝަންގެުއިދާރީުހިންގުންުހަުރދަނާުކުރުނ 
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުހަރުދަނާކުރުންުުނިޒާމުުުޤާނޫނީުުގުޅޭުުޙައްޤުތަކާުުއިންސާނީު 4.1
 ޤާނޫނީުލަފާުދީފައިވާުކަންކަންުނުވަތަުމައްސަލަތައްު .4.1.1

 ައްޤާބެހޭުޤާނޫނީުރިވިއުޙަވެރިކަމާއެކުުއެއްވެުއުޅުމުގެުޞުލްޙ 

 ުެުުޤާނޫނީުލަފާުެބހޭއުޞޫލާުނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނަުފަާރްތތަކަށްުފްލެޓްުދިނުމުގ
 ާޤާނޫނީުލަފާުއެރުްނަތކާބެހޭުށުޤާނޫނާުހުރިުފުުބެހޭުިބމާުއިލޯކަލްުކައުންސިލްގެުޤާނޫނ 
 ާވާުިނންމުމާއިުގުޅޭުގެުމުއްދަތުުކުޑަކުރުމަށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސުޕްރީމްުކޯޓުންުނިންމާފައިފުއިސްތިއުނ

ުޤާނޫނީުރިވިއު
 ަުއާުބެހޭުޤާނޫނީުރިވިއުޝަރުތުކުރުމަށްފަހުުބަންުދންުދޫުކރާުމައްސަލ
 ުްކުރުމުގައިުތަާފތުކުރުންުހުންނަކަމަށްުބުނެުހުށަަހޅާފައިވާުމައްސަލާގެުޤާނޫނީުލަފާުއިޢުލާންވަޒީފާއަށ 
 ްނަށްުޕޮއިންޓްުދިނުމުގެުއުޞޫލުގައިުގޯތިުދޫކުރުމަށްޓަކައިުއެކުލަވާލާަފއިވާުގޯއްޗަށްުއެދޭމީހުނ

ގެުޤާނޫނީުގުޅިގެްނުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލާުލުތަކާޞޫގޯއްޗަށްުއެދޭުފަރާތްތަކަށްުޕޮއިންޓްުދީފައިވާުއު
ުލަފާ

 2114ުުުރޭޝަނުންުވަނަުދުވަހުުޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަންުއެންޑްުއެމިގ24ުްމާރިޗ
ުގުޅިގެންުތައްޔާރުުކުރެވިފައިވާުޤާނޫނީުލަފާުނެރެފައިވާުނޫސްބަޔާނާ

 ުެނާޔަތްުދިނުމަީކުއިޚްތިޔާރީުކަމެއްގެުގޮތުގައިުޢިބިދޭސީުމަސައްކަތްތެރިންނަށްުަރމަޟާންުމަހުގ
ުުރިވިއުުޤާނޫނީހަމަޖައްސަވާފައިވުމުންުއެކަމާުގުޅިގެންުތައްޔާރުުކުރެވިފައިވާު

 ޫއާުބެހޭުޤާނޫނީުކަމަށްުބުނެުހުށަަހޅާފައިވާުމައްސަލަގައިުކޯޓްރޫމެއްުހަދާޕޮލިސްުކަސްޓޯޑިއަލްުދޫނިދ
ުލަފާ

ު

ުކޮމެންޓުުކުރެވިފައިވާުބިލުތައްުު .4.1.2
 ުްުޖިންސީުހަމަހަމަކަންުޤާއިމުުކުރުމުގެުޤާނޫނުގެުޑްރާފްޓ
 ުުުކާރިސާއާބެހޭުކަންކަންުބެލެހެއްުޓމުގެުބިލ
 ުްއިންޑަސްޓްރިއަލްުރިލޭޝަންސްުބިލ 
 ުްޖިނާޢީުއިޖުރާޢަތުގެުބިލ 
 ުްނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނަުމީުހްނގެުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިކުރުމާއިުމާލީުއެހީތެރިކަނ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޤާނުަނށްުއިސްލާހުުހުށަހެޅުމުގެުބިލްު
 ްޓެރަރިޒަމްުމަނާކުރުމުގެުބިލ 
 ުްޞިއްޙީުޚިދުމަތުގެުފަންނީުމަސައްކަތްތެރިންގެުބިލ 
 ްޖުވެނައިލްުޖަސްޓިސްުބިލ 

ުު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުލީގަލްުބްރީފްު .4.1.3

 ުުުމަސައްކަތްކުރުމުގެުޙައްޤ
 ަުލޫމާތުޢުޕޮލިސީުރިވިއުތަކާބެހޭުމ
 ްުު؛އެހެނިހެންުމުއައްސަސާތަކުންުކޮމެންޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅާުޤަވާއިދުަތކާއިުސިޔާސަތުތައ

 ވަޒީފާުހަމަޖައްސައިދޭުއޭޖެންސީގެުގަވާއިދުު .1
ުރައްކާތެރިުކރުމާއި .2 ުޙައްޤުތައް ުީމހުންގެ ުުހންނަ ުއެހީތެރިކަންުު،ނުކުޅެދުންތެރިކަން މާލީ

 ތަންފީޒުކުރުމަށްުއެކުލަވާލާަފއިވާުސިޔާސަތުު(2111/4ު)ފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޤާނޫނުު
ުހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުންު .3 ުމީޑިއާގައި ުފޮޓޯ ުމީހުންގެ ުތުހުމަތުކުރެވޭ ުމައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި

 މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްގެުފަރާތުންުޢަމަލުކުރަމުންދާުސިޔާސަތުު
 ކުރުމާބެހޭުސިޔާސަތުުރިވިއުގެދޮރުވެރި .4
ރޑްުއޮޕަރޭ .4 ޓިވްުޑެފިނިޝަންއެއްުޝަރުޢީުއިދާރަތަކުންުމައްސަލަަތއްުބެލުމުގައިުރޭޕްގެުސްޓޭންޑަ

 ގެންގުޅުމަށްުބާރުުއެޅުމުގެުގޮތުންުދިރާސާއެއްުތައްޔާރުކުރުން
6. 14ުު ުޙަރަކާތްތެރިވުމ14ުާއަހަރާއި ުކަންކަމުގައި ުސިޔާސީ ުކިޔަވާކުދިން ުަދށުގެ ގުޅޭުުއަހަރުން

 ގޮތުންުގައިޑްލައިނެއްުތައްޔާރުކުރުމަށްުބާރުއެޅުމުގެުގޮތުންުތައްޔާރުކުރާުޕޮލިސީު
 ބެހޭގޮުތންުތައްޔާރުުކުރެވޭުދިރާސާުުމެޑިކޯުލީގަލްުޑޮކިއުމަންޓްތައްުއެއްގޮތްކުރުމަށްުބާރުއެޅުމާ .7
ުދިނު .4 ުއަދަބު ުޕަނިޝްމަންޓުގެ ުކޯޕްރަލް ުނިޒާމުގައި ުއިންސާފުގެ ުޢަދުލު މާުކުޑަކުދިންނަށް

 ބެހޭގޮތުންުތައްޔާރުކުރާުޕޮލިސީ
އެހީައށްުބޭުނންވާުމީުހންގެުމަރުކަޒުގައިުގެންގުޅޭުސިޔާސަތުތަކާބެހޭުޞަގުރައިދޫގައިުހުންނަުޚާއް .5

 ރިވިއުުރިޕޯޓްު
 ކުޑަކުދިންގެުޙައްޤުތަކާބެހޭުރިވިއުުރިޕޯޓްު .11
 އެކްސެސަބިލިޓީުއަދިުއެވެއިލަބިލިޓީުއޮފްުހެލްތްުސަރވިސަސްު .11
ުސިޔާސަތުގެުރިވިއުުރިޕޯޓްުތަޢުލީމާއިުބެހޭ .12
 ނޭޝަނަލްުޖެންޑަރުޕޮލިސީ .13
 މެންޓަލްުހެލްތްުޕޮލިސީު .14
 2116ހެލްތްުމާސްޓަރުޕްލޭންު .14
ުއަންގާ .16 ުމުޙިއްމުކަން ުފާސްވުމުގެ ުއެންޤާނޫނުތައް ުގޮތުން ުުއޯތަކާ.ޖީ.ދިނުމުގެ 2016ުގުޅިގެން

 ވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްގެންދަންުރާވާފައިވާުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުކެމްޕޭން
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

 އްމުުބައްދަލުވުންތައްުހިުމުު .4.1.4

ކުރުވުމުގެގޮތުންުބާއްވާފައިވާުުމަލުކުރަންުފެށުމުގެުކުރީންުއަހުލުވެރިުޢަުޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށްު .4.1.4.1
ުމަހާސިންތާު

ުއަހަރުގެުއެޕްރީލްުމަހުގ2114ުުެުޤާނޫނުލްއުޫޤބާތަށް މަލުކުރަްނުޢަުވަނަުދުވަހ13ުުވަނަ
ުއަހުލުވެރި ުއެއަށް ުކުރީން ުުފެށުމުގެ ުއެޕްރީލ2114ުުްކުރުވުމުގެގޮތުން ުއަހަރުގެ ވަނަ

ު ުދުވަހ11ުުމަހުގެ ުުވަނަ ުމަހާސިންތާގައި ުބާއްވާފައިވާ ު.ފައިވެއެވެބައިވެރިވެކޮމިޝަނުން
ުމަހާސިންތާގަ ުމި ުޤާނޫނުލްއުޫޤބާތަށް ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމައިގަ ުދައުލަތުގެުޢަުއި މަލުކުރުމުގައި

ު ުމުއައްސަސާތަކުން ުއެންމެހައި ުމަޝްވަރާކުރެވިުުމަލުޢަކަމާބެހޭ ުގޮތްތަކާމެދު ކުރަންޖެހޭނޭ
ު.ުވާހަކަުދެކެވިފައިވެއެވެ

ުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްުސެންޓަރުންުބާއްވާފައިވާުބައްދަލުވުންު .4.1.4.2

2114ުު ުއަހަރުގެ 24ުުމަހުެގުުމޭވަނަ 24ުުއަދި ުދުވަހު ރުމެނޭޖްމަންޓްުިޑޒާސްޓަވަނަ
ުބޭއް ުވާރކްޝޮޕްގައިސެންޓަރުން ުފަރާތުންުވި މިުު.ވެއެވެަބއިވެރިވެފައިުކޮމިޝަންގެ

ު ުމެދުވެރިވުމުން ުކާރިސާއެއް ުޢަވާރކްޝޮޕްގައި ުގޮތްތަކާއި ުކުރާޭނ ކާރިޘާތަކުްނުމަލު
ުގެއްުލން ުުލިބިދާނެ ުގޮތްތަކާޢަކުޑަކުރުމަށް ުަމޝްވަާރުުމަލުކުރެވިދާނޭ ބެހޭގޮތުން

ު.ވެއެވެކުރެވިފައި

ުބޭއްވިުުއޮފީހާއެކުުުޓަރނީުޖެނެރަލްގެުލީގަލްުއެއިޑްުރެގިއުލޭޝަންއާއިުގުޅިގެންުއެު .4.1.4.3
ުބައްދަލުވުންު

ރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހާއެކުުޓަވަނަުދުވަހުުއ4ުެމަހުގެުއޮކްޓޫބަރުުުވަނަުއަހަރުގ2114ުެ
މިުބައްދަލުވުމަކީުލީގަްލު.ުވެފައިވެއެލީގަލްުއެއިޑްުބިލާއިުގުޅޭގޮތުްނުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވި

ރުމުގެުަމސައްކަތްުފެށުމަށްޓަކަިއުއެއިޑްުބިލެއްުއެޓާރނީުޖެނެރަްލގެުއޮފީހުންުޑްރާފްޓްުކު
ުބައްދަލުވުމެ ުބޭއްވި ުމުއައްސަސާތަކާއެކު ުއެއިޑްުު.ކެވެކަމާގުޅޭ ުލީގަލް ުބައްދަލުވުމުގައި މި

ނޑައެޅުމަދިނުމަށްޓަކައިުދިވެހިރާއްޖެއަށްުެއންމެު ލީގަލްުއެއިޑްުު،އިށާއެކަށޭނަުނިޒާމެއްުކަ
ު ުއިރުބިލެއް ުއަންަނ ުދޭންުއެކުލަވާލެވިގެން ނޑައެޅުމަށާއިއިސްކަން ުކަ ުދާއިރާތައް ު،ވީ

ު ުއަތުވެއްޖެނަމަ ުވުޖޫދަށް ުބިލެއް ުޢަމިފަދަ ުކުއެއަށް ުމަޝްވަާރުުރާނޭމަލު ގޮތާއިބެހޭގޮތުން
ު.އެވެކުރެވިފައިވެ

ުބައްދަލުވުންުުބޭއްވިުުލޭބަރުރިލޭޝަންސްުއޮތޯރިޓީއާއެކުު .4.1.4.4

ު ުސޮއިކޮށް ުދިވެހިރާއްޖެއިން ުމުޢާހަދާގައި ުމަސައްކަތްތެރިންގެ ުތަސްދީޤުކުރުމާުބިދޭސީ
ު ުއޮތޯރިޓީއާއެކު ުލޭބަރުރިލޭޝަންސް ުއަހ2114ުަގުޅޭގޮތުން ުޖޫންވަނަ ުުރުގެ 17ުމަހުގެ

ުބައްދަލުވު ުދުވަހު ުބޭއްވުނެވެުމެއްވަނަ ުރިލޭޝަންސްު. ުލޭބަރ ުބައްދަލުވުމުގައި މި
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުމެންޑޭޓާއި ުއެފަރާު،އޮތޯރިޓީގެ ުމަސައްކަތްތެިރންނާމެދު ުބިދޭސީ ުކުާރުޢަްތތަކުން މަލު
 ު.ވެއެވެގުޅިގެންުމަޝްވަރާުކުރެވިފައިުގޮތްތަކާ

ުވަޒީފާއާބެހޭު .4.1.4.4 ުގުޅޭގޮތުން ުޤާނޫނާ ުހުއްޓުވުމުގެ ުގޯނާކުރުން ުފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސީ
ު.ބައްދަލުވުންުުޓްރައިބިއުނަލްއާއެކުުބޭއްވިު

ުވަޒީފާާއބެޭހު ުދަށުން ުާޤނޫނުެގ ުހުއްޓުވުމުގެ ުގޯނާކުރުން ުފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސީ
ުޓްރައިބިއުނަލްއާ ުގުޅޭގޮތުންުމިއި ުަމސައްކަތްތަކާ ުކުރެވިދާނެ ުގުޅިގެން ކޮމިޝަުނން
2114ުުުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުމަހުެގ ުޖަނަވަރީ ުއަހަރުގެ ުދުވަުހ27ުުަވނަ ވަނަ

ުބާއްވާފައިވެއެވެ ުބައްދަލުވުމެްއ ުމިކޮމިޝަނުގައި ުޖިންސީު. މިބައްދަލުވުމުގައި
ުދަު ުޤާޫނނުގެ ުހުއްޓުވުމުގެ ުގޯނާކުރުން ުމިުފުރައްސާރަކުރުމާއި ކޮމިޝަނުންު ށުން

ުޤަވާއިދާ ުސާފުކުރަންުުނާއި،ގުޅޭގޮތުންުއެކުލަވާލާފައިވާ ުޓްރަިއިބއުނަލްއިން ވަޒީފާއާބެހޭ
ުގުޅޭގޮތުންު ުަކންކަމާ ުމަސައްކަތްތައްުުނާއި،ބޭނުންވާ ުޭހލުންތެރިުކރުމުގެ މިޤާޫނނަށް

ުގުޭޅގޮތުންނާ ުގޮތާއި ުއަދާކުާރުުއަދިުކުރިއަށްގެންދާނެ ުވަޒީފާ ުަދށުން ޤާނޫނުގެ
ުކަށަވަރުކުރުމުގައިު ުއެކުލަވާެލވޭކަން ުކޮމިޓީތައް ުޝަކުވާ ުއެކުލަވާލަންޖެޭހ މަރުކަޒުތަކުގައި

ު.ުުމަލުކުރާނެުގޮތްތަކާއިުގުޅޭގޮތުްނުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެޢަ

ުއްދަލުވުންުއެންޑްުސްޕޯޓްސްއާއެކުުބޭއްވިުބަުުގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުުބިލާުުޔޫތުު .4.1.4.6

ުޔޫތު ުއޮފް ުޔޫތުުމިނިސްޓްރީ ުއެކުލަވާލަމުންދާ ުސްޕޯޓްސްއިން ގުޅޭގޮތުންުުބިލާުއެންޑް
ު ުއަހަރުގ2114ުެމަޝްވަރާކުރުމަށް 11ުުުމަހުގެުރީވަރުފެބުުވަނަ ދުވަހުުވަނަ

ުބާއްވާފަ ުބައްދަލުވުމެއް ުއިވެއެވެމިކޮމިޝަނުގައި ުޔޫތު. ބިލްުުމިބައްދަލުވުމަކީ
ުވަކިވަކި ުސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ުކުރިން ުޔޫތުޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ުގޮތުން ުބައްަދލުކުރުމުގެ ުން
 .ުމިނިސްޓްރީގެުއެދިލެއްވުމަކަށްުޭބއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ

ުއެންޓިު .4.1.4.7 ުއަދި ުބިލްތައް ުހުރި ުއެޖެންޑާގައި ުޑްރާފްޓްއާުުލެޖިސްލޭޓިވް ުބިލްގެ ޓެރަރިޒަމް
 .ބައްދަލުވުންުުއެކުުބޭއްވިުގުޅޭގޮތުންުއެޓަރނީުޖެނެރަލްއާު

ުކޮމިޝަނުްނުުމި ުތެރެއިން ުބިލްތަކުގެ ުހުރި ުއެޖެންޑާގައި ުލެޖިސްލޭޓިވް ބައްދަލުވުމަކީ
ުބަލަންސާއި ުނަޒަރުން ުޙައްޤުތަކުގެ ުހޯދުމާއިުުއިނީ ުބިލްތައް ކޮމެންޓްކުރުމަށް

ުއެންޓި ުކޮމެންޓްތަކާުުބެހޭގޮތުްނނާއި، ުކޮށްފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުބިލްއަށް ޓެރަރިޒަމް
ު ުއެދިލެއްވުމަށް ުޖެނެރަލްގެ ުއެޓަރނީ ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުއަހަރުގ2114ުުެބެހޭގޮތުން ވަނަ

ު ުމަހުގެ ުދުވަހ24ުުމޭ ުބައްދަލުވުމެކެވެުވަނަ ުޭބއްވުނު ުކޮމިޝަނުްނު. މިބައްަދލުވުމުގައި
.ުނުންުކަްނބޮޑުވާުކަންކަްނުފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެޓެރަރިޒަމްުބިލްގަިއުހުރިުކޮމިޝަުއެންޓި

ު ުމިކަންކަމަށް ުމިއަދި ުމަޖިލީހަށް ުރިޔާޢަތްކުރުމަށްުުރައްޔިތުންގެ ުކުރިން ުޮފނުވުމުގެ ބިލް
ު.ުުއެދިފައިވާނެއެވެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

 އިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުބެލުންު 4.2

 މައްސަލަތައްުވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިވ2015ުުާ .1.2.5

ު ުބާބު ުދެވަނަ ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުމިނިވަންކަން"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޙައްޤުތަކާއި ގައިު"ުައސާސީ
ު ުުހށަަހޅާފައިވާ ުކަމަށްބުނެ ުނިގުޅައިގަނެފައިވާ ުޙައްޤުތައް ނޑައަޅާފައިވާ ުއިންސާނ446ުުީކަ ޝަކުވާއާއި،

ުއޮވެދާނެކަ ުފުރުޞަތު ުލިބުމުގެ ުއުނިކަމެއް ުއިސްނަަގއިގެންުޙައްޤަކަށް ުކޮމިޝަނުން ުަޤބޫުލކުރެވޭތީ މަށް
ންުބަލަިއުވަނައަހަރުުމިކޮމިޝަނ2114ުުޝަކުވ452ުުާޖުމްލަުު،އެކުއާޝަކުވ46ުާބަލަންުނިންާމފައިވާު
ުު.ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ ުޙައްޤުުުއިންސާނ617ުީުޖުމްލަުގައިުތަކުޝަކުވ452ުާހުށަހަޅާަފއިވާ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުުކޮމިޝަނުންުއޮތްަކމަށްުފުރުޞަތުުގެއްލިފައިވުމުގެ

ުމައްސަލަތަކުގެުތަފާސްުހިސާބުު
 

 ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވ2015ުުާ

446ުުފައިވާުޝަކުވާުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާު
46ުުކޮމިޝަނުންުއިސްނަގައިގެންުބަލަންުފަށާފައިވާުމައްސަލަު

592ުުޢަދަދުުުގެުޖުމްލަުތަކުުވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލ2015ުުަ
ު

 ނިންމާފައިވާުމައްސަލަތައްުބަލައިުތަޙްޤީޤުކޮށްުވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުނ2114ުުް

ުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދުުުވަނަުއަހަރުގ2114ުުެ 341

 ތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދުުވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގ2114ުުެ 94

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2113ުުު 54

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2112ުުު 61

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2111ުުު 21

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2111ުުު 34

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2115ުުު 7

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2114ުުު 6

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2117ުުު 8

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2116ުުު 94

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2114ުުު 1

 ވަނަުއަހަރުގެުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނިންމާފައިވާުޢަދަދ2114ުުު 1

 ގެުޖުމްލަުޢަދަދުުތަކުުމައްސަލަުނިންމާފައިވާުބަލައިުތަޙްޤީޤުކޮށްުުވަނަުއަހަރ2114ުުު 774
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ުއިންސާނީުޙައްޤުތައްު

 ތަފާތުނުކުރުންު 17 4 3

ުދައުލަތުގެުވާޖިބުު 18 1 1

 ދިރިހުރުމުގެުޙައްޤުު 21 7 5

 އިޤްތިޞާދީުއަދިުއިޖްތިމާޢީުޙައްޤުތައްު 23 134 262

 ރަނގަޅުުކާނާއާއި،ުސާފުުފެންުފުދޭުމިންވަރަށްުލިބުންު (ހ)23ު 1 2

 ފޭރާމާއިުހިޔާވަހިކަންުލިބުމުގެުޙައްޤުު (ށ)23ު 31 122

 ރަނގަޅުުފެންވަރެއްގެުޞިއްޙީުޚިދުމަތްތައްުލިބުމުގެުޙައްޤުު (ނ)23ު 43 57

 ދިރިއުޅޭނެުސާފުުއަދިުޞިއްޙަތަށްުރަނގަޅުުމާޙައުލެއްުލިބުންު (ރ)23ު 15 31

 (ބ)23ު 1 1
ުނަރުދަމާނިޒާމެއްު ުމިންވަރުގެ ުރަށަކާއެކަށީގެންވާ ުއެ ުރަށެއްގައިވެސް ުކޮންމެ ުދިރިއުޅޭ މީހުން

 .ޤާއިމްވެފައިއޮތުން

 (ޅ)23ު 1 1
 ޤާއިމް ނަރުދަމާނިޒާމެއް މިންވަރުގެު ރަށަކާއެކަށީގެންވާު އެ ރަށެއްގައިވެސް ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން

ު.ވެފައިއޮތުން

 (ކ)23ު 6 11
ުކަރަންޓުގެޚިދުމަތްު ުމިންވަރަށް ުރަށަކާއެކަށީގެންވާ ުއެ ުރަށެއްގައިވެސް ުކޮންމެ ުދިރިއުޅޭ މީހުން

 .ޤާއިމްވެފައިުއޮތުން

 ޒާތީުދިރިއުޅުންު 24 2 4

 މަސައްކަތްނުކުރުވުންުއަޅުވެތިނުކުރުމާއި،ުގަދަކަމުންު 24 1 1

 ވޯޓުދިނުމުގެުޙައްޤާއިުއިންތިޚާބުތަކަށްުކުރިމަތިލުމުގެޙައްޤުު 26 1 3

14ު ުޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެުމިނިވަންކަންު 27 32

 ނޫސްވެރިކަމުގެުމިނިވަންކަންު 24 2 2

 މަޢުލޫމާތުހޯދުމާއިމަޢުލޫމާތުދިނުމުގެމިނިވަންކަންު 25 1 1

 މިނިވަންކަންުއެއްވެއުޅުމުގެު 32 4 4

 ނަމާއިުއަބުރުުރައްކާތެރިކުރުމުގެުޙައްޤުު 33 1 6

 ކައިވެނިކުރުމާއިުޢާއިލާުޤާއިމްކުރުމުގެުޙައްޤުު 34 7 12

 (ހ)34ު 0 0

ނޑައަޅައިފައިވާުޢުމުރުގެުކޮންމެމީހަކަށްމެ،ުޤާނޫނުގައިުުޤާނޫނުގައިުކައިވެނިކުރެވޭުޢުމުރުކަމުގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ުުކަ ުޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެގޮތުގެމަތީން ުޤާއިމްކުރުމުގެ ުޢާއިލާ ު.ކައިވެނިކުރުމާއި،

ުވީހިނދު ުބިންގާކަމަށް ުއަސާސީ ުއަދި ުޠަބީޢި ުމުޖްތަމަޢުގެ ޢާއިލާއަކަށްމެުުކޮންމެ، އަދިޢާއިލާއަކީ
 .ލިބިދޭންވާނެއެވެުދައުލަތުގެުޚާއްޞަުރައްކާތެރިކަންުމުޖްތަމަޢާއި
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

 (ށ)34ު 7 12
ު ުރޫޅިއްޖެ ުޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތީންުކައިވެންޏެއް ުއެދަރީންނަށް ުތިބިނަމަ، ުދަރީން ޙާލަތެއްގައި

 ޚާއްޞަުރައްކާތެރިކަންުލިބިދޭންވާނެއެވެ

73 80 34 
ުބޭނުންވާުުކުޑަކުދީންނާއިު ުޚާއްޞައެހީއަށް ުމީހުންނާއި ުދުވަސްވީ ުޢުމުރުން ުކުދީންނާއި ުޅަފުރާގެ

 މީހުންނަށްލިބޭުޚާއްޞަުރައްކާތެރިކަންު

 (ހ)34ު 60 46

ުޚާއްޞަު ުފަރާތުން ުފަރާތުންނާއިދައުލަތުގެ ުޖަމާޢަތުގެ ުޚާއްޞަުުޢާއިލާގެފަރާތުންނާއި އެހީތެރިކަމާއި
ުލިބުމަކީ ުކަން ުޙައްޤެކެވެުރައްކާތެރި ުލިބިގެންވާ ުކުދީންނަށް ުޅަފުރައިގެ އަދިުު.ކުޑަކުދީންނާއި

ުއެއްވެސްުކުޑަކުދީންނާއިު ުކުދީންނަށް ުޖިންުޅަފުރައިގެ ުހާނީއްކަކޮށް، ުގޮތުންއަނިޔާކޮށްުގޮތަކުން ސީ
ކަންތައްތަކުގައިުބައިވެރިކޮށްުުއިޖްތިމާޢީުތަފާތުކޮށްުއެކަށީގެންނުވާުއިޤްތިޞާދީ،ުއެއްވެސްުގޮތަކުން

ުނާޖާއިޒް ުފުށުން ުގެނެއްުުޙާޞިލްކުރުމަށްުމަންފާތައްުއެމީހުންގެ ުމަސައްކަތްކޮށް ހަމައެކަކުވެސް
 .ނުވާނެއެވެު

 (ށ)34ު 20 27
ު ުފަރާތުންނާއި ުފަރާތުންނާއިޢާއިލާގެ ުޚާއްޞަުުޖަމާޢަތުގެ ުފަރާތުން އެހީތެރިކަމާއިުުދައުލަތުގެ

ުޢުމުރުން ުލިބުމަކީ ުމީހުންނަށްުުރައްކާތެރިކަން ުބޭނުންވާ ުޚާއްޞައެހީއަށް ުމީހުންނާއި، ުދުވަސްވީ
 ލިބިގެންވާުޙައްޤެކެވެު

 އުނގެނުމުގެުޙައްޤުު 36 23 28

 .ތަފާތުކުރުމެއްނެތިުއުނގެނުމުގެުޙައްޤުކޮންމެުމީހަކަށްމެުލިބިގެންވެއެވެއެއްވެސްުބާވަތެއްގެު (ހ)36ު 21 26

 (ށ)36ު 2 2

ުވާނެއެވެ ުކޮށްދޭން ުފޯރު ުހިލޭ ުދައުލަތުން ުތައުލީމު ުމެދުމަރަސީ ުތައުލީމާއި ުފަށާ ުފަށާު. ކުދީންނަށް
ު ުމައިންބަފައިންނާއި ުއެކުދިންގެ ުދިނުމަކީ ުތައުލީމު ުމަދުރަސީ ުމެދު ުމައްޗަށްުތައުލީމާއި ދައުލަތުގެ

ުކަ ުމެކެވެލާޒިމް .ު ުރައްޔިތުންނަށް ުއެންމެހާ ުފުރުސަތު ުއުނގެނުމުގެ ުތައުލީމު ުމަތީ ކޮށްުއާއްމުއަދި
ު.ހުޅުވައިލެވިފައިުއޮންނަންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެުޙައްޤުު 37 49 63

 (ހ)37ު 19 24
ު ުއިޚްތިޔާރުކުރާ ުއެމީހަކު ުރައްޔިތަކަށްމެ ުމަސައްކަތެއްކުރުމުގެުކޮންމެ ުނުވަތަ ވަޒީފާއެއްއަދާކުރުމުގެ

 ޙައްޤުުލިބިގެންވެއެވެު

 (ށ)37ު 30 39

ުރައްކާތެރި ުމުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ުމަސައްކަތްކުރުމާއި،ުހަމަހަމަކަމާއެކު ުމަސައްކަތާުުމާޙައުލެއްގައި ކުރާ
ުއުޖޫރައެއް ުމިންުުއެކަށީގެންވާ ުއެއް ުމަސައްކަތް ުކުރާ ުލިބުމާއި، ނޑަކުން ވަޒަންކުރެވިުގަ

ުހަމައަކުންުވަޒީފާގެުކުރިއެރުންުހަމަހަމަކަމާއެކުުއެއްނިސްބަތަކުން ުލިބުމާއި،ުއެއް ލިބުމުގެުުއުޖޫރަ
 ޙައްޤުުކޮންމެުމީހަކަށްމެުލިބިގެންވެއެވެު

 (ނ) 37 0 0
ނޑައެޅިފައިވުމާއި،ު ުކަ ުވަގުތު ުމަސައްކަތްކުރާންޖެހޭ ުމީހަކަށްމެ، ުއަދާކުރާކޮންމެ ވަޒީފާއެއް

ުމުނިފޫހި ުލިބިގެންވެއެވެުއަރާމުކުރުމާއި ުޙައްޤު ުވަގުތުލިބުމުގެ ުފިލުވުމަށް އޭގެތެރޭގައިު.
 .ވަކިމުއްދަތަކަށްުމުސާރައާއެކުުޗުއްޓީުލިބުމުގެުޙައްޤުވެސްުހިމެނެއެވެ

ުޕެންޝަންުލިބުމުގެުޙައްޤުު 34 0 0

 މުދާުހޯދުމާއިުމުދާުގެންގުޅުމުގެުޙައްޤުު 41 2 2

 (ހ)41ު 2 1
ުކޮންމެު ުޙައްޤު ުމުޢަމަލާތުކުރުމުގެ ުވާރުތަކުރުމާއި،ުދިނުމާއި،ުމުދަލުން މުދާހޯދުމާއި،ުމިލްކުކުރުމާއި

 .ރައްޔިތަކަށްުލިބިގެންވެއެވެ

 (ށ)41ު 1 1
ުނޫނެވެ ުތަކެއްޗެއް ުނިގުޅައިގަނެގެންވާނެ ުމުދަލަކީ ުމީސްމީހުންގެ .ު ވެގެންވާުއާއްމުފަހެ،

ުއެކަމަށްޓަކައިު ުއަދި ުގޮތެއްގެމަތީން، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކަނޑައެޅި ުޤާނޫނުގައި މަންފާއަށްޓަކައި،
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުދައުލަތަށްު ުރުހުންނެތި ުއެމީހެއްގެ ުމުދަލެއް ުމީހެއްގެ ުއެއްވެސް ުމެނުވީ ުޙުކުމަކުން ުކުރާ ކޯޓަކުން
ުނުވާނެއެވެ ުނަގައިގެނެއް ުނަގާު. ުދައުލަތަށް ުމުދަލެއް ުމީހެއްގެ ނޑައަޅާުއަދި ުކަ ުކޯޓުން ންވާނީ

ު.ުޢަދުލުވެރިުބަދަލެއްުއެުމުދަލެއްގެުވެރިފަރާތަށްުދިނުމަށްފަހުގައެވެ

 ކުރުމާއިުވަޒަންވެރިވުމުގެުމިނިވަންކަންުުދަތުރުފަތުރުު 41 1 2

2ު 1ު ު(ހ)41ު
އެކިުރާއްޖެއިންުފުރައިގެންުދިއުމާއި،ުރާއްޖެއަށްުއެނބުރިުއައުމާއި،ުރާއްޖޭގައިުހުރުމާއިުރާއްޖޭގެު

ު.ތަންތަނަށްުދަތުރުފަތުރުކޮށްުއުޅުމުގެުމިނިވަންކަންުކޮންމެުރައްޔިތަކަށްމެުލިބިގެންވެއެވެ

 ޢަދުލުރިވެރިކަމާއިުހާމަކަމާއެކުުޝަރީޢަތްކުރުންު 42 11 14

 (ހ)42ު 4 5

ުވާޖިބުތައް ުޙައްޤުތަކާއި ުމަދަނީ ުމީހެއްގެމެ ުދަޢުވާުުކޮންމެ ުޖިނާއީކުށެއްގެ ުނުވަތަ ނޑައެޅުމުގައި ކަ
ުއުފުލުމުގައި، ުމައްޗަށް ުމުސްތަޤިއްލުުުމީހެއްގެ ުއަދި ުމިނިވަން ުކޮށްފައިވާ ުގާއިމް ުޤާނޫނަކުން

ުނުވަތަ ުުޓްރައިބިއުނަލެއްގައިުކޯޓެއްގައި ުތެރޭގައި، ުމުއްދަތެއްގެ ުކޮށްުއާއްމުއެކަށީގެންވާ
ުއިންޞާފުން ުއަޑުއެހުމެއްގައި ުބާއްވާ، ކޮންމެުުޙައްޤުުޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެުުހުޅުވައިލެވިގެން

 .މީހަކަށްމެުލިބިގެންވެއެވެ

 (ށ)42ު 4 6
ުހިންގާންވާނީު ުޝަރީޢަތްތައް ުއެންމެހާ ުހިންގާ ުރާއްޖޭގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު،ުުދިވެހި

 .ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި،ުހާމަކަމާއެކުގައެވެ

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކުުއިދާރީުފިޔަވަޅުތައްއެޅުންު 43  

 (ހ)43ު 44 74
ު ުހިންގުމުގެ ުޤާނޫނާުދާއިރާއިންުއިދާރީ ުމީހަކާމެދުވެސް ުގޮތުގެމަތީން،ުކޮންމެ އެތްގޮތްވާ

ުއެމީހަކަށްު ުކަންކުރެވުމަކީ ުމިނެއްގައި ުއެކަށީގެންވާއަވަސް ުއެއްގޮތަށް ުހަމަތަކާ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ
 .ލިބިގެންވާޙައްޤެކެވެު

 (ށ)43ު 7 4
ު ުޙައްޤަކަށް ުއެއްވެސް ުސަބަބުން ުފިޔަވަޅެއްގެ ުއަޅާ ުގޮތުން ުކަމަށްުއިދާރީ ުލބިއްޖެ އުނިކަމެއް

ު.ފެނިއްޖެނަމަ،ުއެުފިޔަވަޅެއްުއެޅިުސަބަބުުލިޔުމުންުލިބިމުގެުޙައްޤުުއެުމިޙަކަށްުލިބިގެންވެއެވެު

 (ނ)43ު 1 1

އިދާރީގޮތުންުއަޅާުފިޔަވަޅެއްގެުސަބަބުންުއެއްވެސްުމީހެއްގެުޙައްޤަކަށްުނުވަތަުއެއްވެސްުބައެއްގެު
ޙައްޤަކަށްުއުނިކަމެއްުލިބިއްޖެކަމަށްުފެނިއްޖެނަމަ،ުއެކަމެއްުކޯޓަށްުުޙައްޤަކަށް،ުނުވަތަުމުޖްތަމަޢުގެ

ުއަސަރުު ުގޮތެއްގައި ުސީދާ ުއެކަމުން ުނުވަތަ ުއެބަޔަކަށް ުނުވަތަ ުއެމީހަކަށް ުޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ
ު.ފޯރައިފާނޭުކޮންމެުމީހަކަށްމެލިބިގެންވެއެވެ

 ބަންދުނުކުރުންުޤާނޫނާުޚިލާފަށްުހައްޔަރުނުކުރުމާއިު 44 14 13

 ހައްޔަރުކުރުމާއިުބަންދުކުރުމުގެުބާރުު 46 1 1

 .ހިފެހެއްޓުމާއިުފާސްކުރުމާއިުމުދާުއަތުލުންު 47 3 4

 (ހ)47ު 2 1
އެކަށީގެންވާސަބަބެއްނެތިއެއްވެސްމީހެއްގެގަޔަށްއަތްލައި،ފާސްކޮށް،މީހެއްގެއެއްޗެއްގަދަކަމުންއަތުލައިގަު

ު.ނެގެނެއްނުވާނެއެވެ

 (ށ)47ު 1 3

ުތަންތަނެވެ ުތަންތަނަކީހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ުދިރިއުޅޭ ުމީހުން ުގެދޮރާއި ުގޮވަތި ުފިޔަވަޅެއްު. ވަގުތުން
ުއެު ުގެއްލުމަކުން ުނުރައްކާތެރި ުލިބިދާނެ ުމީހަކަށް ުނުވަތަ ުމީހެއްގެމުދަލަކަށް ނާޅައިފިނަމަ

ުހު އްދަލިބިގެންުމެނުވީުމުދަލެއްނުވަތަުއެުމީހަކުުސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި،ުނުވަތަުކޯޓުގެުއަކުރަކުން
 .އެއްވެސްުމީހަކުުދިރިއުޅޭުތަނަކަށްުއެުމީހެއްގެުނުރުހުމުގައިވަދެގެނެއްުނުވާނެއެވެު

 ހައްޔަރުކުރެވޭމީހުންނާއިުބަންދުކުރެވޭުމީހުންގެޙައްޤުތައްު 44 16 14

ުއަންގަންވާނެއެވެ (ހ)44ު 14 13 ުއެމީހަކަށް ުވަގުތުން ުސަބަބު ުކުރެވުނު ުހައްޔަރު ުއެމީހަކު ުގިނަވެގެންު. އަދި
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު.ސައުވީސްުގަޑިއިރުުތެރޭގައިުހައްޔަރުުކުރެވުނުުސަބަބުުލިޔުމުންުއެމީހަކަށްުދޭންވާނެއެވެ

 (ރ)44ު 1 2

ު ުޤާނޫނީ ުބަންދުކޮށްފައިވަނީ ުމީހާ ުބަންދުކޮށްފައިވާ ުތުހުމަތުގައި ުމަތީންތޯުކުށެއްގެ ހަމަތަކުގެ
ުގަޑިއިރުގެތެރޭގައި،ު ުސައުވީސް ުގިނަވެގެން ުހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ުއެމީހަކު ނޑައެޅުމަށް، ކަ

ުކުރިމައްޗަށްހާޒިރުކުރާންވާނެއެވެ ނޑިޔާރެއްގެ ުފަ ުނުލައިު. ުޝަރުޠަކާ ުނުވަތަ ުޝަރުޠަކާއެކު އަދި
ުނެ ުއަމުރެއް ުބެހެއްޓުމަށް ުބަންދުގައި ުނުވަތަ ުދޫކޮށްލުމަށް، ނޑިޔާރަކަށްުއެމީހަކު ުއެފަ ުބާރު ރުމުގެ

ު.ލިބިގެންވެއެވެ

 އަވަހަށްުމައްސަލަތައްުތަޙްޤީޤުކޮށްުދަޢުވާުކުރުންު 41 4 16

 ކުށެއްުކުރިކަމުގެުދަޢުވާުއުފުލިފައިވާުމީހުންގެުޙައްޤުތައްު 41 5 4

 .ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެއެކަށީގެންވާުމުއްދަތެއްގައިުއެމީހަކާމެދުުޝަރީއަތްކޮށްނިންމުމުގެު (ށ)41ު 5 4

 (ރ)41ު 1 1
ުނުވަތަު ުބީރުމީހަކުނަމަ، ުނުވަތަ ުމީހަކުނަމަ، ުނޭނގޭ ުބަސް ުކުރެވޭ ުޝަރީއަތް އެމީހަކީ
 .މަންމަނުމީހަކުނަމަ،ުއެމީހަކަށްުދައުލަތުގެުުފަރާތުންުތަރުޖަމާނަކުުހޯދުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވެއެވެ

 (ބ)41ު 1 1
ު ުމަސައްކަތް ުބަރީއަވުމަށް ުވަސީލަތްތައްުކުށުން ުއެކަށީގެންވާ ުވަގުތާއި، ުއެކަށީގެންވާ ކުރުމަށްޓަކައި

ުލިބޭންވާނެއެވެ ުމަޝްވަރާކުރުމަށްު. ުވަކީލަކާ ުޤާނޫނީ ުއިޚްތިޔާރުކުރާ ުއެމީހަކު އަދި
 .ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ

 (ޅ)41ު 1 1
ުވަކީލެއްު ުޤާނޫނީ ުއިޙްތިޔާރުކުރާ ުއެމީހަކު ުޝަރީއަތްކުރެވުމާއި، ުހާޒިރުގައި ުއެހީގައިުއެމީހެއްގެ ގެ

 .ކުށުންުބަރީއަވުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވެއެވެ

 (އ)41ު 1 1
ުމިންވަރެއްގެޝައްކެއްނެތި،ު ުއެކަށީގެންވާ ުކުށެއްކޮށްފިކަން، އެމީހަކު
 .ޝަރީޢަތުގައިސާބިތުނުކުރެވޭނަމަުއެމީހަކީުކުށެއްނެތްުމީހަކުކަމުގައިުބެލުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވެއެވެ

ުއިޢުތިރާފާއި،ުޤާނޫނާޚިލާފަށްުހޯދާހެކިު 42 1 1

ުޤާނޫނީުވަކީލެއްގެުއެހީތެރިކަންު 43 3 2

 (ހ)43ު 2 1
ުލިބިގަތުމުގެު ުހޯދައި ުއެހީ ުއެފަދަ ުހިނދެއްގައި ުކޮންމެ ުބޭނުންވެއްޖެ ުއެހީއަށް ުވަކީލިއްގެ ޤާނޫނީ

ު.ޙައްޤުުކޮންމެުމީހަކަށްމެުލިބިގެންވެއެވެ

1ު 1ު ު(ށ)43ު
މައްސަލަތަކުގައި،ުތުހުމަތުކުރެވޭުމީހާއަކީުޤާނޫނީުވަކީލެއްގެުއެހީތެރިކަންުހޯދޭުފަދަުޖިނާއީުބޮޑެތިު

ުކޮށްދޭންު ުޢައްޔަން ުވަކީލަކު ުޤާނޫނީ ުދައުލަތުން ުއޭނާއަށް ުނަމަ، ުމީހަކު ުނެތް ުތަނަވަސްކަން މާލީ
ު.ވާނެއެވެ

 ލާއިންސާނީުއަދަބުުނުދިނުންު 44 74 113

ުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެޙައްޤުު 46 1 1

 ބަންދުކުރެވިފައިވާމީހުންނާުއިޙްތިރާމާއެކުމުޢާމަލަތުކުރުންު 47 26 21

ުބަދަލުލިބިދިނުންު 44 1 2

1ު 1ު 61ު ުކޮށްުޝާޢިއުކުރުންުއާއްމުުޤާނޫނުތަކާއި،ުޤަވާއިދުތައްު

1ު 1ު ު(ށ)61ު
ުއަންގާު ުސަރުކާރުން ުޢަމަލުކުރުމަށް ުއެމައްޗަށް ުރައްޔިތުން ުޤަވާއިތުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކާއި،

ު ުސިޔާސަތުތައް ުއިންތިޒާމުކޮށް،ުއާއްމުއެންގުންތަކާއި،ުސަރުކާރުގެ ުގޮތަކަށް ުލިބޭންހުންނާނެ ންނަށް
 .ކޮށްުޝާއިޢުކުރާންވާނެއެވެއާއްމު

 އެހެނިހެންޙައްޤުތައްުލިބިދިނުންު 62  

ުއަންހެނުންނަށާއިު (ހ)62ު 1 3 ުމިނިވަންކަން ުޙައްޤުތަކާއި ުއެންމެހައި ުބަޔާންކުރެވިފައިވާ ުބާބުގައި މި
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

 ތަފާސްުހިސާބަށްުބިނާކޮށްުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތަކުގެުޚުލާޞާު .1.2.2
2015ުު ުއަސާސީގެ ުޤާޫނނު ުހުަށހެޅިފައިވަނީ ުގިނައިން ުއެންެމ ުއަހަރު ުމާްއދާއިނ23ުުްވަނަ ވަނަ

.ުލިބިދީފައިވާުއިޤްިތޞާދީުއަދިުިއޖްތިމާޢީުޙައްޤުތައްުގެއްލިގެންކަަމށްުބުނެުުހށަހަޅާފައިވާުމައްސަަލތަކެވެ
ހިޔާވަހިކަންުނުލިބުމާއި،ުުމިގޮތުންުރަނގަޅުުކާނާއާއިުސާފުުފެންުފުދޭުމިންވަރަށްުނުލިބުާމއި،ުފޭރާމާއި

ުަރނގަޅުު ުޞިއްޙަތަށް ުއަދި ުސާފު ުދިރިއުޅޭނެ ުނުލިބުމާއި، ުޚިދުމަތް ުޞިއްޙީ ުފެންވަރުގެ ރަނގަޅު
ުފުރު ުބޭނުންކުރުމުގެ ުހަމަހަމަކަމާއެކު ުވަސީލަތްތައް ުދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ުނުލިބުމާއި، ތުުޞަމާޙައުލެއް

ު ުނިޒާްމ ުނަރުދަމާގެ ުބުނެުއިމުވެފައިނެޤާނުލިބުމާއި، ުނުލިބޭކަމަްށ ުޚިދުމަތް ުކަރަންޓުގެ ުއަދި ތުމާއި،
ު.ހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ު ުއަސާސީގެ 23ުުޤާނޫނު ުމާއްދާގެ ުށ)ވަނަ ުޙައްޤުގެު( ުހިޔާވަހިކަމުގެ ުފޭރާމާއި ުބަޔާންކޮްށަފއިވާ ގައި
ު ުކޮމިޝަނަށް 2114ުުދާއިރާއިން ުމައްއާއްމުވަނައަހަރު ުހުށަހަޅާފައިވާ ސަލަތަކުގެތެރޭގައިުގޮތެއްގައި

ގޯތިދޫކުރުމުގައިުތަފާތުކުރުންތައްުގެންގުޅެފައިވާކަމުގެުމައްސަލަތަކާއި،ުސަރުކާރުންުހިންގާުބޯހިޔާވަހިކަންު
އަދިު.ުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަޝްރޫޢުގެުދަުށންުދޫކުރާުފްލެޓްތައްުދިނުމާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ުސުނާމީ ުއިތުރުން ުގުކާރިސާުމީގެ ުބަަދލުކޮްށފައިވާުއާ ުރަށްރަަށށް ުއެހެން ުގެއްލުމުްނ ުގެދޮރު ޅިގެން
ު.ުުދާއިމީުބޯހިޔާވަހިކަްނުނުލިބިުލަސްވާުމައްސަލަތައްވެސްުހިމެނެއެވެުށްފަރާތްތަކަ

ގައިުބަޔާންކޮށްފައިާވުރަނގަޅުުފެންވަރުގެުޞިއްޙީުޚިދުމަތްު(ުނ)ވަނަުމާއްދާގ23ުުެޤާނޫނުއަސާސީގެު
ުޙައްޤު ުހުށަހ2114ުަު،ދާއިރާއިންުގެލިބިދިނުމުގެ ުގިނައިން ުއެންމެ ުއަހަރު ުޖަުލަތކުގައިުޅާވަނަ ފައިވަނީ

ު.ުފިރިހެނުންނަށްުހަމަހަމަކަމާއެކުުލިބިގެންވެއެވެ

3ު 3ު ު(ށ)62ު
ުބާބުގައިު ުމި ުބަޔާންކުރެވިފައިވުމަކީ ުކަނޑައެޅި، ުމިނިވަންކަން ުޙައްޤުތަކާއި ުވަކިވަކީން ުބާބުގައި މި

ު ުކަމެއްުނުހިމެނޭ ުހުރަސްއަޅާ ުލިބިގަތުމަށް ުނުވަތަ ުހޯދުމަށް ުމިނިވަންކަން ުޙައްޤުތަކާއި އެހެނިހެން
ު.ނޫނެވެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއިުވާޖިބުތައްު 67 1 2

 (ހ)67ު 1 1
ުމިނިވަންކަމަށްު ުޙައްޤުތަކަށާއި ުއެ ުރައްކާތެރިވެ ުމިނިވަންކަމަށް ުޙައްޤުތަކާއި އަނެކުންގެ

ުއިޙްތިރާމްކުރުންު

 (ބ)67ު 1 1
ުއުޞޫލަށްު ުހިންގުމުގެ ުވެރިކަން ުޤާނޫނުގެ ުހިތުމާއި، ުޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ުޙުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތުންު

3ު 3ު
ުބެލެވޭުުޙައްޤެއްުުތެރެއިންުުމައްސަލަތަކުގެުުހުށަހެޅިފައިވާުުކޮމިޝަނަށްު ުޖުމްލަުުމައްސަލަތަކުގެުުގެއްލޭކަމަށްބުނެ

ުޢަދަދުު

774ު 452ު ުޢަދަދުުުޖުމްލަުުމައްސަލައިގެުުހުށަހަޅާފައިވާު

 އަދަދުުުޖުމްލަުުޙައްޤުގެުުގެއްލިފައިވާު 617
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުއެީމހުންގެު ުޤައިީދންނާއި ުނުލިބޭކަމަށް ުބޭސްފަރުވާ ުއެކަށީގެންވާ ުޤައިީދންނަށް ުތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް
ުޝަކުވާތަކެވެުޢާއިލާ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުފަރާތުން ުގެ .ު ުދިގު ުތެރޭގައި، މުއްދަތަކަްށުމިމައްސަލަތަކުގެ

ުބޭސްަފރުވާު ުބޭރުން ުރާއްޖެއިން ުބަލިމީުހންާނއި، ުނަފްސާނީ ުބަލިމީުހންނާއި، ުކުރަންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާ
ުކަންތައްތަކާއި ުޭބސްފަރުވާގެ ުބަލިމީހުންގެ ުދެއްވާފައިވާ ުއިރުޝާދު ުޑޮކްޓަރުން ކޮންމެހެންުު،ކުރުމަށް

ުލަސްވުމާއި ުފަރުވާލިބުން ުފަރާތްތަކަށް ުއޮޕަރޭޝަންކުރަންޖެހޭ ުބޭސްުނލިުބމާއިު، ުބޭނުންވާ ބަލިތަކަށް
ުފަރުވާލިބުްނު ުއިހުމާލުން ުަފރާތްތަކުގެ ުބަލަހަްއޓާ ުޖަލު ުހަމަޖައްސައިދިނުުމގައި މިކަންކަން

ު.ުލަސްވެފައިވާކަމަށްބުނެުހުަށހަޅާފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ުތެރޭގައި ުމައްސަލަތަކުގެ ުގުޅުންހުރި ުޚިދުމަތާ ުޞިއްޙީ ުފޯރުކޮށްދޭުުޙީއްޞި، މީގެއިތުރުން ޚިދުމަތް
ުހުށަހަާޅފައިވާު ުބުނެ ުގެއްލިފައިވާކަމަށް ުޙައްޤު ުދިރިހުރުމުގެ ުމީުހންގެ ުއިހުމާލުން ފަރާތްތަކުގެ

ު ުލިބެންޖެހޭ ުފަރުވާ ުއަވަސް ުވަގުުތތަކެއްުޙާމައްސަލަތަކާއި، ުިގނަ ުނުލިބި ުފަރުވާ ުވަުގތުން ލަތްތަކުގަިއ،
ުފަރާ ުލިބެންޖެހޭ ުފަރުވާ ުސަބަބުން ުބުނާުހޭދަވުމުގެ ުހުށަހެޅިފައިވާކަމަްށ ުނުރައްކަލަށް ުއިތުރު ތްތައް

ު ުޯފރުކޮށްުުޙީއްޞިމައްސަލަތަކާއި، ުޚިދުމަތް ުފެންވަރުގައި ުއެކަީށގެންވާ ުފަރާްތތަކުން ުފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް
ުދި ުސަބަބުން ުމާނުދިނުމުގެ ުމައްސަލަތަކާއި، ުގުޅުންހުިރ ުގޮންޖެހުންތަކާ ުޚިދުމަތްުޞިާވ އްޙީ

ުއިހުމާލުވެފައިާވކަމަށްުު،ޑޮކްޓަރުންނާއިުފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ުފަރާތުން ުމެނޭޖްމަންޓުގެ ުއަދި ނަރުހުންނާއި
ު.ުބުނެުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ު ުއަސާސީގެ 23ުުޤާނޫނު ުމާއްދާގެ ުޞިްއޙަތަށްުުގައި(ރ)ވަަނ ުއަދި ުސާފު ުދިރިއުޅޭނެ ބަޔާންޮކށްފައިާވ
އްދާުކައިރީގައިުކުިނުޙަމީހުްނުދިރިއުޅޭުސަރަ، ބުނެފައިީވނަމަވެސްުރަނގަޅުުމާޙައުލެއްުލިބެންޖެހޭެނކަމަށް

އްޙަތަށްުގެއްލުންވާުމައްސަލައާއި،ުޞިުންގެއާއްމުކޮށިުހުރުމާއި،ުއެތަނުގައިުކުނިުއެންދުމުގެުސަބަބުންު
ުއަޑު ުދުމާއި، ުބޭރުވާ ުއެތަނުން ުސަބަުބން ުހުރުމުގެ ުއިންޖީނުގެ ުކައިރީގައި ުގެތަކާ ުދިރިއުޅޭ ުގެުމީހުން

ު ުމައްސަލައާއި،ުޞިުގެންއާއްމުސަބަބުން ުގެއްލުންވާ ުފައިބަރުގެުުމީުހންއްޙަަތްށ ުކައިރީ ުގެތައް ދިރިއުޅޭ
ު ުުންގެއާއްމުމަސައްކަތްކުރުމުން ުމައްސަލައާއި،ުސްކޫލް ުގެއްލުންވާ ުރެނދުލާފަިއުޢިސިއްޙަތަށް މާރާތުގައި

ުމާު ުރައްކާތެރި ުކުދިންނަށް ުކިޔަވާ ުސްކޫލްގައި ުސަބަބުން ުހުށަހަޅާފައިވާުޙަހުރުމުގެ ުބުނެ ުނެތްކަމަށް އުލެއް
ުކާޕެންޓްރީ ުހުންނަ ުއިންވެގެްނ ުގެއާ ުުގެުމައްސަލައާއި، ުސަބަބުން ސިްއޙަތަށްުުއާއްމުއަޑުގަދަވުމުގެ

 .ުގެއްލުންވާކަމަށްުބުނެުުހށަހަޅާފަިއވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ު 23ުުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގެ ުކ)ވަނަ ުކޮން، ގައި( ުދިރިއުޅޭ ުއެރަށަކާުމީހުން ުރަށެއްގައިވެސް މެ
ފައިވީނަަމވެސް،ުބަޔާންކޮށްއެކަށީގެންވާުމިންވަރަށްުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުޤާއިމުވެފައިުއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްު

ު.އިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެފަޅާމިޙައްޤުުނުލިބޭކަމަށްުބުނެުުހށަހަު

ު ުޙައ27ުްޤާނޫނުއަސާސީގެ ުފާޅުކުރުމުގެ ުޚިޔާލު ުމާްއދާގައި ުލިބިދީފައިވުމާއި،ުުޤާުނނުއަސާސީގެުވަނަ ޤު
ުފާޅުކުރުމުގ32ުުެ ުޚިޔާލު ުނަމަވެސް، ުލިބިދީފައިވީ ުމިނިވަންކަން ުއުޅުމުގެ ުއެއްވެ ުމާއްދާގައި ވަނަ

ުޞުލް ުމައްސަލަަތކަށްުޙަމިނިވަންކަމާއި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުގުޅިގެން ުޙައްޤާ ުއެއްވެއުޅުމުގެ ވެރިކަމާއެކު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުމިނިވަން ުއެއްވެއުޅުމުގެ ުއަދިުބަލާއިރު، ުގެންދާކަމަށާއި، ުޢަމަލުކުރަމުން ުފުލުހުން ުހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ކަމަށް
ުކޮމިޝަނުންު ުއިލެކްޝަންސް ުމެދުގައި ުޕާޓީތަކުގެ ުސިޔާސީ ުހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ުމިނިވަންކަމަށް މި

ުޔާލުުޚިއަިދުބިދޭސީުމަސައްކަތްތެރިންނަްށު.ުތަފާތުކުރުންުގެންގުޅޭކަމަްށުބުެނުމައްސަލަުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
އުޅުމުގެުޙައްޤުުހަނިކުރެވޭގޮތަށްުމޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަންއިންުޢަމަލުކުރަމުންާދކަމަށްުފާޅުކުރުމާއިުއެއްވެ

ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ުމައްސަލަ ުބުނެވެސް ުމުއްދަތުުއުޅުއެއްވެ. ުކޯޓަށް ުމީހުން ުހައްޔަރުކުރެވޭ ުތެރެއިން މުގެ
ކޯޓުންުޝަރުތުކޮށްުދޫކުރުމާއި،ުބަންދުްނުކްރިމިނަލްުޖަހަންުގެންގޮސްުމުޒާހަރާތަކުގައިުބައިވެރިނުވުމަށްު

ު ުިލބިދޭ ުޤާނޫނުއަސާސީން ުބައިެވރިނުވުމަށްުޝަރުތުކޮށްފަިއުދޫކޮްށލުމަކީ ުމުޒާހަރާގައި ޔާލުުޚިދޫކޮށްލާއިރު
ުއެއްވެފާޅު ުމިނިވަންކަމާއި، ުކުރަމުންެގންދާކުރުމުގެ ުގޮތަްށ، ުހިފެހެއްޓޭ ުމިނިވަންކަން ުއުޅުމުގެ

ު.ނެުމިކޮމިޝަަންށުމައްސަލަުހުށަހަޅާފައިވެއެވެއްކަމަށްބުތެޝަރު

ގަިއުބަޔާންކޮށްފައިާވ،ުކުޑަކުދީންނާއި،ުއަންެހނުންަންށުލިބިދޭު(ުހ)ވަނަުމާްއދާގ34ުުެޤާނޫނުއަސާސީގެު
ު ުޝަކުވާތަކެއް ުގިަނ ުބުނެ ުލިެބމުންނުދާކަމަށް ުރައްކާތެރިކަން ަވނައަހަރ2114ުުުޚާއްޞަ

ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ު ުފަާރތްތަކުްނުކުޑަކުދީންގެ ުއެކި ުތެރޭގައި، ުޝަކުވާތަކުގެ ުގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ
ުޢާއިލާު، ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ ުއިހުމާލުވުމުެގުޝަކުވާއާއި،ުކައިވެނިކުރުމާއި ުކުޑަކުދިންނަށް ުއަދި ނަފްސާނީ

ުޝަކުވާ ުހުށަހަޅާފަިއވާ ުބުެނ ުމަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ުޙައްޤުން ުހިމެނެއެވެޤާއިމުކުރުމުގެ .ު އި،ުެތރޭގަމީގެ
ދަރިންނާއިުަބއްދަލުު ގެން،ގިނައިންުހުށަހެޅިފައިުވަނީުޢާއިާލުރޫޅުމުގެުސަބަބުންުދިމާވާުކަންތައްތަކާުގުޅި

ުނުިލބުމާއި ުބައްޕައަށް ުނުަވތަ ުމަންމަ ުފުރުޞަތު ުނުލިބުމާއި، ކުރުމުގެ ުޚަރަދު ޙަާޟނަތުގެުު،ދަރީްނނަށް
ު.ުވެކެމައްސަލަތަ ުމައިންނަށް ުއިތުރުން،ުއެކަނިވެރި ުނުލިބުމާއި،މީގެ ުޢިނާޔަތްތައް ުއުޅޭެނުުލިބެންވާ ދިރި

އަތޮޅުެތރޭގެުުއަދި.ުގެދޮރުުނެތުމާއި،ުގެވެިށުއަނިޔާުލިބޭކަމަށްުބުނާުމައްސަލަތައްވެްސުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
ު ުވަގުތީ ުމައްސަލަތަކުގައި، ުއަނިޔާގެ ުގެވެށި ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓުތަކަށް ުއެުޢަބައެއް ުއެދުމުން، މުރުުޢަމުރަށް

ު.އެވެއިވެވެސްުހުށަހެޅިފަތައްމައްސަލަުލަސްވާުނެރުން

މުރުންުދުވަސްވީުމީހުންނާއިުޚާއްސަުޢުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާ،ު(ުށ)ވަނަުމާއްދާގ34ުުެޤާނޫނުއަސާސީގެު
ު ުގުޅިގެން ުޙައްޤުތަކާ ުިލބިދޭ ުމީުހންނަށް ުބޭނުންވާ ުގޮތެއްގައ2114ުުިއެހީއަށް ނޑު ުމައިގަ ުއަހަރު ވަނަ

ުދު ުޢުމުރުން ުފޯރުކޮށްދިުނމުގައިުހުށަހަޅާފައިވަނީ، ުއެހީތެރިކަން ުރައްކާތެރިަކމާއި ުމީހުންނަށް ަވސްވީ
ު.ުއިލާގެުފަރާތުންުއިހުމާލުވަމުންާދކަމަށްުބުނެުހުށަހަޅާފައިވާުމައްަސލަތަކެވެޢާ

ު ުބަޔާންކޮށްފައިވ36ުާޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގައި ުހުށަހެޅިފައިވާުު،ވަނަ ުގުޅިގެން ުޙައްޤާއި އުނގެުނމުގެ
އުޅެމުންާދުު،މުރުުފުރާއިގެުކުދިންުސްކޫލަށްުނުފޮނުވާުމައްސަލައާއިޢުސްކޫލްުު،ތެރޭގައިުމައްސަލަތަކުގެ

މައްސަލައާއި،ުުފައިވާސްކޫލްުނޫންުއެހެންުސްކޫލަކުންުޖާގައަށްުއެދުމުންުޖާގަނުލިބޭކަމަށްުބުނެުހުށަހަޅާ
ު ުމައްސަލަތަްއުގަނާސްކޫލްތެރޭގައި ުހުށަހެޅިފައިވާ ުލިބިގެން ުއަނިޔާ ުޖިސްމާނީ ުއަދި ުނަފްސާނީ ކުރުމާއި،

ު.ުހިމެނެއެވެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު ުބަޔާންކޮށްފައިވ37ުާޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގައި ުއުނިކަންުު،ވަނަ ުޙައްޤަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ުމަސައްކަ ުބިދޭސީ ުތެރޭގައި، ުމައްސަލަތަކުގެ ުުހށަަހޅާފައިވާުލިބެމުންދާކަމަްށުބުެނުހުށަހަޅާަފއިވާ ތްތެރިން

ުއަދާކުރާުު،މައްސަލަތަކާއި ުވަޒީފާ ުސަރުކާރުގައި ުއަދި ުފަރާތްތަކުގައި ުއަމިއްލަ ރިސޯޓުތަކުގައާއި،
ުހިމެނެއެވެ ުމައްސަލަތައް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުފަރާތްތަކުން ުވަޒީފާު. ުވަކިކުރުމާއި، ުވަޒީފާއިން މީގެތެރޭގައި

ުވަޒީފާ ުބޭުނންކުރުމާއި، ުނުފޫޒުގެ ުުދިނުމުގައި ުމާޙައުލެއް ުރައްކާތެރި ުކުރުމަށް ފައިނުވުމާއި،ުޤާއިމުވެއަދާ
ުވަޒީފާގައިު ުމަސައްކަތްކުރަންޖެހުމާއި، ުވަގުތު ުގިނަ ުގޯނާކުރުމާއި، ުޖިންސީ ުމާޙައުލުގައި ުއަދާކުރާ ވަޒީފާ
ުސަރވިސްު ުސިވިލް ުމައްސަލަތަކާއި، ުނުިލޭބ ުވަޒީފާ ުއައުމުން ުއެނބުރި ުދިޔުމަށްފަހު ުކިޔަވަން ހުރެ

ުތަާފތުކުުމުވައްޒަފު ުމެދުގައި ުއަދިންގެ ުމައްަސލަތައްުުރާކަމާއި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކުޑަކަމަށްބުނެ މުސާރަ
ު.ުހިމެނެއެވެ

ުމައްސަލަ ުހުަށހަޅާފައިވާ ުމަސައްކަތްތެރިން ުދިވެހިުތަކުބިދޭސީ ުމުވައްޒަފުންނާއި ުބިދޭސީ ގެތެރޭގައި،
ުހުރުމާއި ުނުދިނުމާއި، ުމުސާރަ ުތަާފތުކުރުމާއި، ުއެކަީށގެންާވުުމުވައްޒަފުންނާމެދު ުކަންތައްތައް ކެއުމުގެ

ޤަވާޢިާދުޚިލާފަށްުއެމީހުންގެުޕާސްޕޯޓުުހިފެހެއްޓުމުގެުމައްސަލަތަކާއި،ުަޤއުމަށްު، ފެންވަރެއްގައިުނެތުމާއި
ުޓްރެފިކިންގގެު ުހިއުމަން ުމީހުން ުބައެއް ުއެތެރެވާ ުރާއްޖެއަށް ުައދި ުފޮނުވާނުދިނުމާއި އަނބުރާ

ު.މައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެުފަދަވޭުޝިކާރައަކަށްުވެދާނެކަމަށްުބެލެ

ު ުބަޔާންކޮށްފައިވ43ުާޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގައި ުފިޔަވަޅުތައްުު،ވަނަ ުއިދާރީ ުއެކު ޢަދުލުވެރިކަމާ
ުތެރޭގައި ުމައްސަލަތަކުގެ ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤާ ުިއްނސާފުގެު، އެޅުމުގެ ުޢަދުލު ުދާއިރާއިން ުިހންގުމުގެ އިދާރީ

ުއަ ުއެކަށީގެންވާ ުނުދިޔުމާއިހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ުކުރެވެމުން ުކަންތައްތައް ުމިނެއްގައި އިދާރީގޮތުންު، ވަސް
ު ުސަބަބުން ުފިޔަވަޅުތަކުގެ ުއަޅާފައިވާ ުޤާޫނނުގައިުއެއްވެސް ުލިބިެގންދިޔުމާއި، ުުއނިކަން ޙައްޤަކަށް

ުފިޔަވަޅުއަޅާފައިވުމާއި ުޚިލާފަށް ުޤާނޫނާއި ުބުނެފައިވަނިޮކށް ުމައްސަލަތަކެ، ވަކިގޮތަކަށް އްގައިުއެއްބާވަތުގެ
އެކިުމައްސަލައަށްުފިޔަވަޅުއެޅުމުގައިުތަފާތުކުރުންުގެންގުޅެފައިވާކަމަށްުބުނެުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތަްއު

ުހިމެނެއެވެ ުއުނިކަްނު. ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުމީުހންގެ ުތިބޭ ުބަންދުކޮށްފައި ުަޖލުގައި ުއިތުރުން، މީގެ
ުއެމީހުން ުޤައިީދްނ،ުނުވަަތ ުކަމަށްބުނެ ުމައްސަލަަތކުގެުއައިސްފައިވާ ުހުށަހަޅާފައިާވ ުަފރާތުން ުޢާިއލާގެ ގެ

ުުހށަަހޅާފައިވާުު،ތެރޭގައި ުބުނެ ުނުލިބޭކަމަށް ުފުރުޞަތު ުޕެރޯލްގެ ުހުށަހަޅާަފއިވަނީ ގިނައިން
ުެގންދިއުމުގެުު،މައްސަލަތަކާއި ުޖަލަށް ުއަނބުރާ ުމީހުން ުދޫކޮށްާލފައިވާ ުދަށުން ުފުރުޞަތުގެ ދެވަނަ
ުމީހުން.ުޝަކުވާތަކެވެ ުބަުއަދި ުުހންަނުުތިބޭްނދުކޮށްފައި ުމައްސަލަ ުަދށްވުމާއި،ުނަފްސާނީ ުޙާލަތު ތަނުގެ

ު ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުނުކުރެވުމާއި، ުކައިވެނި ުތިބެެގން ުަޖލުގައި ުބޭތިއްބުމާިއ، ުޖަލުގައި ދަދަްށވުރެުޢަމީހުން
ު ުދެވޭ ުބަންދުކުރުމާއި،ުގައިދީންނަށް ުގޮޅީގައި ުމީހުން ުޢިގިނަ ުތެރެއިން،ުފޯން އިލީުޢާ، އިކޯލާނާަޔތްތަކުގެ

ުމައްސަަލތަ ުުނލިބުމުގެ ުރިެހބިލިޭޓޝަްނުުކާބައްދަލުވުން ުޖަލުގައި ުދަށުން ުޤާޫނނުގެ ުމަސްތުވާތަކެތީގެ އަދި
ުހުަށހަޅާފަ ުބުނެ ުނުހިންގާކަމަށް ުއެޕްރޮގްރާމްތައް ުފަރާތްތަކަށް ުހިންގަންޖެހޭ އިވާުޕްރޮގްރާމްތައް

ު.ވެކެމައްސަލަތަ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު ުމާްއދާގައ44ުިޤާނޫނުއަސާސީގެ ުހައްޔަރުނުކުރުމާއި،ުބަންުދުނކުރުމާުު،ބުނެފައިވާުވަނަ ުޚިލާަފށް ާޤނޫނާ
ުތެޭރގައި ުމައްސަލަތަކުގެ ުބުެނުު،ގުޅުންހުރި ުޙައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ުނުޙައްޤުން ުގުޅިގެން މުޒާހަރާއާ

ުމައްސަލަތަ ުހުަށހަޅާފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ުމިކާ ުމީހުންުުއަދި ުބައިވެރިނުވާ ުމުޒާހަރާގައި ުމައްސަލަތަކުގައި
ުބުނެ ުބަހައްޓަމުންދާަކމަށް ުބަންދުގައި ުގެްނގޮސް ުަދށަށް ުބެލުމުގެ މައްަސލަތައްުުހުށަހަޅާފައިވާުފުލުހުންގެ

ު.ހިމެނެއެވެ

ވަނަުމާއްދާގައިުހައްޔަރުކުރެވޭުމީހުންނާއި،ުބަންދުކުރެވިފައިވާުމީހުންގެުޙަްއޤުތަކ44ުުާޤާނޫނުއަސާސީގެު
ރޭގައި،ުފުލުހުންގެުބެުލމުގެުދަށަށްުގެންދިއުމަށްފަހުުވަކީލެއްގެުގުޅިގެންުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތަކުގެުތެ

ުޙައްޤުުޞަފުރު ުވަކީލެއްގެ ުމައްސަލައާއި، ުުހށަހަޅާފަިއވާ ުުބނެ ުލަސްކުރަމުންދާކަމަށް ުދިނުމުގައި ތު
ުޙައްޔަ ުވަގުތުރުލިބިގެންވާކަން ވަކީލަކާުުމައްސަލައާއި،ުއަްނގާދީފައިނުވާުބައެއްފަރާތްތަކަށްުކުރެވޭ

ުފުރުބައް ުޞަދަލުކުރުމުގެ ުބުނެ ުނުިލބޭކަމަށް ުތު ުސަބަބުުުއަދިުމައްސަލައާުހށަހަޅާފައިވާ ހައްޔަރުކުރެވުނު
ު.ުހުަށހަޅާފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެއަންގައިދީފައިނުވާކަމަށްުބުނެު

ު ުއަސާސީގެ ުގުޅުންހ41ުުޤާނޫނު ުދައުވާކުރުމާ ުތަޙުޤީޤުކޮށް ުމައްސަލަތައް ުއަވަހަށް ުމާއްދާގައި ިރުވަނަ
ު.ުމައްސަލަތައްުމަދުންުނަމަވެސްުވަނީުހުށަހެޅިފައެވެ

ު ުއަސާސީގެ ުގުޅުންހުރ47ުުިޤާނޫނު ުޙައްޤާ ުމުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ުއިޙްތިރާމާއެކު ުމާއްދާގައި ވަަނ
ުތެރޭގައި ުގޮޅިއެއްގައިު، މައްސަލަތަކުގެ ުގަދަވުމާ،ުއެއް ުހޫނު ުއުޅުމާ،ުއާދަޔާުޚިލާފަށް ުމަދިރި ގޮޅިތަކުގައި

ު.ުގިނަުއަދަދެއްގެުބަޔަކުުބަންދުގަިއުބައިތިއްބާފައިވާކަމަށްުބުނެުަޝކުވާުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ު 41ުުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގެ ުށ)ވަނަ )ު ުއަވަސްުުބަޔާންކޮށްފައިވާ،ގައި އެކަށީގެންވާ
ުޙައްޤާއި،މުއްދަތެއް ުނިންމުމުގެ ުޝަރީޢަތްކޮްށ ުުގެތެރޭގައި ުއަދި ުމާއްދާގައ46ުުިޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ

ުތެރޭގައި،ު ުމައްސަލަތަކުގެ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުގުޅިގެން ުޙައްޤާއި ުއިސްތިޢުނާފުުކރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ުމައްސަލަ ުމަރުޙަލާގައި ުމައްސަުތައްޝަރީޢަތުގެ ުހިނގަމުންދާ ުކޯޓުަގއި ލަތަުކގައިުލަސްވުމާއި،

ުމައްސަލަ ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ުޤާޟީްނ ުނުވަތަ ނާފުކުރުމުގެުޢުއިސްތި، ލަސްވުމާއިުތައްމެޖިސްޓްރޭޓުން
ޑްރަގްުކޯޓުންުފަރުވާއަށްުފުރުޞަތުުުމީގެުއިތުރުްނ،ު.ޙައްޤުންުމަޙްރޫމުވެފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

 .ުނުދީުގިނަުދުވަސްުވަމުންދާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ

ު 44ުުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގައި ުގުޅޭގޮތުންުުބަޔާންކޮށްފައިވާ،ވަނަ ުނުދިނުމާ ުއަދަބު ލާއިންސާނީ
ުތުު ުކުށެއްގެ ުމައްސަލަތަކުގެތެޭރގައި، ުގެްނދެވޭުހުހުށަހަޅާފައިވާ ުބަންދަްށ ުފުުލހުންގެ ުތަޙުޤީޤަށް މަތުގައި

ުއަދިމީހުންނާ ުތަންފީުއި ުޙުކުމް ުޛުޖަލުތަކުގަިއ ުބުނެުއިދީންނަޤަކުރަމުންާދ ުއަނިޔާކުރާކަަމށް ށް
ު.ުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުދިރިހުރުމުގެުޙައްޤުންުމަޙްރޫމްވެފައިވާުފަރާތްތަކާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަު .1.2.5
 ު ުދިޔަ ުތަންފީޛުުކރަމުން ުޙުކުމް ުޖަލުގައި ުމާލޭ ުއަހަރުގ2114ުެމީހަކު ުވަނ14ުަުމަހުގެުޖަނަވަރީުވަނަ

ުމަޢުލޫުދުވަހު ުކަމުގެ 2114ުުު،މާތާއިނިޔާވި ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުމޭ ުދުވަހުގެރ11ުޭމަހުގެ މާފުށީު.ކުވަނަ
ުތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ުޙުކުމް ުޚަބަރާއިުޖަލުގައި ުނިޔާވި ސެންޓަރުގައިުުޑިޓެންޝަންުހުޅުމާލޭު،ޤައިދީއަކު

ުދުވަހުުވަނ6ުަުމަހުގެުނޮވެންބަރުުވަނަުއަހަރުގ2114ުެބަންދުކޮށްފައިހުރިުަބންގްލަދޭޝްެގުރައްޔިތެއްު
ުމަޢުލޫމަތު ުކަމުގެ ުމިުނިޔާވި ުފަރާތުން ުސަރވިސްގެ ުކަރެކްޝަނަލް ުލިބުާމުުމޯލްިޑވްސް ކޮމިަޝނަށް

ުޓީމަކުންު،ގުޅިގެން ުުއެމްު.ޖީ.އައިު،ކޮމިޝަނުގެ ުޒިޔާރަތްކޮށް ުހޮސްޕިޓަލަށް ުތިން ުތުންގެމައްޔިއެ
ުފެންަނން ުނިޝާނެއް ުއަނިޔާގެ ުއެއްވެސް ުޭބރުފުށުން ުބެލިެބލުމުން، ނޑު ެނތްކަންުުހަށިގަ

ުއެވެއިވެފާހަގަކުރެވިފަ ުހުރި. ުގުޅުން ުަމއްސަލައާ ުއިންޓަރވިއުކޮށް،ުއަދި ލިޔެކިޔުންތައްުުފަރަތްަތކާއި
ުބެލިބެލުމުން ުޤައިދީންުހޯދައި ުތިްނ ުތަޙުޤީޤަށްުނިޔައުވެފައިުއެ ުމަރަކުންކަމަށް ުގުދުރަތީ ވަނީ

 .އެވެއިވެފާހަގަކުރެވިފަ

 ގެުޚިދުމަތ1424ުުްކޮމިޝަނަށްުހިލޭުގުޅޭުނަންބަރުު .1.2.5
ތުއޮތްަކމަށްުޤަބޫލުކުރެވޭުޙާލަތްތަކުގައިުފަސޭހައިންުޞައިންސާނީުޙައްގެއްުގެއްލިގެން،ުނުވަތަުގެއްލުމުގެުފުރު

ުފުރު ުހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުޞަކޮމިޝަނަށް ުތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ުޖުލައ2111ުުިތު ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުޤާއިމްޮކށްފައިާވ ުފެށިގެން ު-ޓޯލ1424ުްމަހުން ުނަމްބަރަށް 2114ުުފްރީ ުޖުމްލަ ުއަހަރު ކޯލ1421ުުްވަނަ

ު.ުއައުުމައްސަލަުހުށަހަޅާފައިވެއެވ174ުެލިބި،ު

 ޒިޔާރަތްތަށްުތަޙްޤީޤުުމަރުޙަލާގައިުކުރިު .1.2.1
ު ުގުޅިގެން 2114ުުޙާދިޘާތަކާ ުގުިޅގެން ުމައްސަލަތަކާ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުދާއިރާތަކުްނ ުއެކި ުއަހަރުތެރޭ 64ުވަަނ
ު.ުޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ

ު
ު

ުޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާުތާރީޚްުުޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާުތަންުުޒިޔާރަތުގެުޢަދަދުުުޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާުސަބަބުު

ުޞިއްހަތަްށު ުއަދި ުސާފު ދިރިއުޅޭނެ
ުމާ ުޙަރަނގަޅު ުގުޅުންހުރިުއުލެއް ލިބުމާއި
ުމައްސަލަތައް

ު

6ު

2114ުރީުވަފެބްރ16ުުުމާލޭގެުގެއެއް
2114ުރީުވަފެބްރ16ުުުމާލޭގެުގެއެއް
2114ުުމ3ުޭުމާލޭގެުގެއެއް
2114ުުބަރުއޮކްޓ7ުޫުމާލޭގެުގެއެއް

ުމާލޭގެުގެއެއް
2114ުުޑިސެންބަރ16ުު
2114ުުޑިސެންބަރ17ުު

ުގުޅުންހުރިު ުދާއިރާއާ އުނގެނުމުގެ
ުމައްސަލަ

3ު
2114ުުމާރިޗ15ުުުހިތަދޫުގެއެއް.ސ
2114ުުމާރިޗ22ުުުހިތަދޫުގެއެއް.ސ
2114ުުމާރިޗ24ުުުހިތަދޫުގެއެއް.ސ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

2114ުޖޫނ4ުުްުހިތަދޫުގެއެއް.ސ1ުުގުޅުންހުރިުމައްސަލަުޒާތީުދިރިއުޅުމާ

ުމުދާު ުއަދި ުފާސްކުރުމާއި ހިފެހެއްޓުމާއި
ުއަތުލުމާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައް

2ު
2114ުުފެބުރުވަރ14ުީުދޫނިދޫުކަސްޓޯޑިއަލް

2114ުުފެބުރުވަރ15ުީުމާލޭގެުގެއެއް

ުގުޅުންހުރިު ުޙައްޤާ ދިރިހުރުމުގެ
ުމައްސަލަތައް

ު
6ު

ުއެމްުހޮސްޕިޓަލް.ޖީ.އައި
2114ުުޖަނަވަރ14ުީ
2114ުުޖަނަވަރ14ުީ

2114ުުމ11ުޭުއާސަހަރާ

2114ުޖުލައ5ުުިުމާލޭުޖަލު

2114ުުނޮވެންބަރ6ުުުހުޅުމާލެުހޮސްޕިޓަލް

ުޑިޓެންޝަންު ހުޅުމާލެ
ުސެންޓަރު

2114ުުޑިސެންބަރ2ުު

ުޚާއްސަު ުލިޭބ ކުޑަކުދީންނަށް
ުލިބިޭދު ުއެކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި

ުކުދިންާނުތަކުޙައްޤު ުމަޙްރޫމްވެފައިވާ ން
ުގުޅުންހުރިުމައްސަލަ

ު

14ު

2114ުުޖަނަވަރ24ުީުއެމްުހޮސްޕިޓަލް.ޖީ.އައި
2114ުުޖަނަވަރ25ުީުއާސަހަރާ

ުރަކީދޫ.ވ
2114ުުފެބުރުވަރ1ުީ
2114ުުފެބުރުވަރ3ުީ

2114ުުފެބުރުވަރ1ުީުފެލިދޫ.ވ
2114ުުފެބުރުވަރ2ުީުމުލައް.މ

2114ުުފެބުރުވަރ3ުީުފުލިދޫ.ވ

2114ުުމާރިޗ6ުުުނަޑެއްލާ.ގދ
2114ުުމާރިޗ7ުުުތިނަދޫު.ގދ
2114ުުއެޕްރީލ21ުްުހިތަދޫުގެއެއް.ސ

ުގެއެއްމާލޭގެު
2114ުުއެޕްރީލ17ުް
2114ުުސެޕްޓެންބަރ11ުު
2114ުުސެޕްޓެންބަރ25ުު

2114ުުއޮކްޓޫބަރ12ުުުމާލޭގެުގެއެއް
2114ުުޑިސެންބަރ31ުުުހޮސްޕިޓަލްުއެމް.ޖީ.އައި

ލާއިންސާނީުއަދިުދަށުދަރަޖައިގެު
ުއަނިޔާއާުގުޅުންުހުރިުމައްސަލަު

17ު

ުމާލޭުކަސްޓޯޑިއަލް
2114ުުޖަނަވަރ12ުީ
2114ުުމ2ުޭ

ުމާލޭުޖަލު
2114ުުފެބުރުވަރ15ުީ
2114ުުއޮގަސްޓ16ުު

ުޙުސައިންު ޝަހީދު
ުއާދަމްުބިލްޑިންގ

2114ުުފެބުރުވަރ22ުީ
2114ުުފެބުރުވަރ23ުީ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

2114ުުފެބުރުވަރ27ުީ

ުދޫނިދޫުކަސްޓޯޑިއަލް

2114ުުފެބުރުވަރ23ުީ
2114ުުފެބުރުވަރ27ުީ
2114ުުފެބުރުވަރ24ުީ
2114ުުއެޕްރީލ5ުް
2114ުުމ2ުޭ

ުޗައިލްޑްު ުއެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަންު
ޑިޕާޓްމަންޓްު

ުޕޮލިސްު) މޯލްޑިވްސް
ު(ސަރވިސް

2114ުުފެބުރުވަރ27ުީ

2114ުުމ1ުޭުއޭޑީކޭުހޮސްޕިޓަލްު

2114ުުމ1ުޭުއެމްުހޮސްޕިޓަލް.ޖީ.އައި

ފުވައްމުލައްުު.ޏ
ުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން

2114ުުއޮކްޓޫބަރ17ުު

ުޕޮލިސްު ހިތަދޫ
ުސްޓޭޝަން

2114ުުސެޕްޓެންބަރ17ުު

ުުގޅުންހުރިު ުތެރިންނާ ުމަސައްކަތް ބިދޭސީ
ުމައްސަލަ

1ު

ބިދޭސީު
މަސައްކަތްތެރިންު

ދިރިއުޅެމުންދިޔަުތަނަށްު
ު(ހިތަދޫ.ސ)

2114ުޖުލައ6ުުި

2114ުޖޫނ14ުުްުމާލޭުޖަލ1ުުުޞިއްޙީުދާއިރާއާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަ

ުއިޚުތިރާމާއެކުު ުމީހުންނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ
ުމުޢާމަލާތްކުރުމާުގުޅުންުހުރިުމައްސަލަ

6ު

ުމާފުށީުޖަލުު
2114ުުއެޕްރީލ4ުް
2114ުުމ1ުޭ

ުރީޖަނަލްު.ސ ހިތަދޫ
ުހޮސްޕިޓަލް

2114ުުއެޕްރީލ5ުް

ުއައްސޭރިުޖަލުު
2114ުުއެޕްރީލ22ުް
2114ުުއޮގަސްޓ11ުު

2114ުުއޮގަސްޓ11ުުުދޫނިދޫުކަސްޓޯޑިއަލް

ުޙައްޤާުޢު ުމީހުންެގ ުދުވަސްވީ މުރުން
ުގުޅުންހުރިުމައްސަލަ

6 
ުމާރުކޭޓްު ލޯކަލް

ުސަރަޙައްދުު
2114ުުއެޕްރީލ21ުް
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

2114ުުމ12ުޭުހިތަދޫުގެއެއް.ސ

ުމާލޭގެުގެއެއް

2114ުުސެޕްޓެންބަރ21ުު
2114ުުސެޕްޓެންބަރ23ުު
ު(ހެނދުނުު)

2114ުުސެޕްޓެންބަރ23ުު
ނޑު) ު(ރޭގަ

2114ުުސެޕްޓެންބަރ24ުު

ު

ުތެރެއިންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުމައްސަލަުބަލައިުތަޙްޤީޤުކުރުމުގެު .1.2.5
ުމަޢުލޫމާުތުުވަނ2114ުަ ުބޭނުންާވ ުތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ުބަލައި ުމައްސަލަތައް ުބަލަުމންދިޔަ ުކޮމިޝަުނން އަހަރު

ުކުރިމަތިވެ ުދަިތތައް ުބޮޑެތި ުލަސްވެފައިވެއެވެު،ލިބުމުގައި ުކުރުން ުތަޙްޤީޤު އެގޮތުންުު.މައްސަލަތަކުގެ
ު ުލިމައްސަލަތައް ުބޭނުންވާ ުަލސްވުމާއި،ުުޔުްނތައްތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ުފޯރުކޮށްދިނުްނ ުއިދާރާތަކުން ކަމާބެހޭ

ުނުދިނު ުއެއްބާރުުލން ުތަޙްޤީޤަށް ުބައެއްފަރާތްތަކުން ުގުޅުންހުރި ުމައްސަލަތަކާ ުއަދި ުބަލަމުންދާުމާ ކޮމިޝަނުން
ުވުޒާރާތަ ުބައެއް ުސަރުކާރުގެ ުބައްަދލުކުރުމަށް ުމައްސަލަތަކުގައި ުބައެއް ުއެއްބާރުލުން ދީފައިނުވުްނުކުން

ު.ހިމެނެއެވެ

ުއިންތިޒާމްު ުލިބޭނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުޚިދުމަތްތައް ުއަސާސީ ުފޯރުކޮށްދީ، ުޙައްޤުތައް އިންސާނީ
ުކުރެވިފައިވާކަމާއި ުޤާއިމް ުމުއައްސަސާތަކެއް ުފޯރުކޮށްދޭުު،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ުމުއައްސަސާތަކުން އެ

ުމައްސަލަ ުގުޅުންހުރި ުއެޚިދުމަތްތަކާ ުތަޙްޤީޤުކުރެވެއެވެުތައް ުބަލައި ުހުށަހެޅުމުން، .ުމުއައްސަސާތަކަށް
ުުހަށހަޅަންޖެހޭު ުފުރަތަމަ ުބެލުމަްށޓަކައި ުމައްަސލަ ުމައްސަލަތަކަކީ، ުގިނަ ުހުށަހަާޅ ުކޮމިޝަނަށް ނަމަވެސް،

ު ުހުށަނާޅާ، ުއިދާރާއަށް ުމަރުހަލާގައި ުފުރަތަމަ ުމައްސަލަތައްކަންުއެންެމ ުހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް
ު.ުވެއެވެވިފައިގަކުރެފާހަ

ކޮމިޝަނަށްުމައްސަލަތައްުުހށަެހޅުމުގައި،ުތިންވަަނުފަރާތަކުންުުހށަހަޅާުމައްސަލަތަކުގައިުފުރިހަަމުމަޢުލޫމާތުު
ުމަޢުލޫމާތުު ުއިތުރު ުތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާއިރު ުމައްސަަލ ުަދތިވުމާއި، ުބެލުމަށް ުމައްސަލަ ުސަބަުބން ނެތުމުގެ

ށްުގުޅުމުން،ުއެކަށީގެންވާުއެއްބާރުލުންުނުދިނުމުގެުސަބަބުންނާއި،ުމައްސަލަުހޯދުމަށްުމައްސަލަުހުށަހެޅިފަރާތަ
ުދިމާވެ ުދަތިތައް ުބެލުމުގައި ުމައްސަލަ ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ުޤަރީނާ ުހެއްކާއި ުއެކަށީގެންވާ ، ހުށަހަޅާއިރު

ު.ވެއެވެވިފައިށްުއަވަސްުޙައްލެއްުހޯދައިދިނުމަށްުދަތިވާކަންުާފހަގަުކރތަކަމައްސަލަ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

 މައްސަލަތަކާުގުޅިގެންުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުުބައެއްު .1.2.5

ުރަނގަޅުުފެންވަރުގެުޞިއްޙީުޚިދުމަތްތައްުލިބުންު(:ުނ)ުގެުވަނަުމާއްދ23ުުާޤާނޫނުއަސާސީގެު .4.2.7.1

ުއަހަރުގ2113ުެ .1 ުުވަނަ ުޖުލައި ުދުވަހ21ުުމަހުގެ ުބްލަޑްުުވަނަ މޯލްޑިވްސް
ުޕެކެޓްތަުގައިުސަރވިސަސް ުލޭ ުމައްސަލަުުއްކުނިވެފައިވާރައްކާކޮށްފައިހުރި ުބުނާ ކަމަށް

ުމައްސަލައާގުޅިގެންު ުފަާރތުން ުހެލްތްެގ ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުެބލިބެލުުމން، ކޮމިޝަނުން
ު ުވަގުތަްށ ުޙައްލުކޮށްުޙަވަގުތުން ުކަންކަން ުކުރެވެންހުރި ުބްލަޑްުު،އްލު މޯލްޑިވްސް

ުހަރުދަނާކުރު ުމެނޭޖްމަންޓް ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަްނުސަރވިސްގެ ުގޮތުްނ މުގެ
ުފާހަގަކުރެ ުބަލަުއިންުކޮމިޝަންވުމުން ުތަޙްޤީޤުކޮށްމައްސަލަ ުވަނ2114ުީުއި ގައި

 .ނިންމާފައެވެ
ުު

ުއައި .2 ުޖީ. ުއެމް. ުއެޗް. ުގަޔަށް ުއަންހެނެއްގެ ނޑު ުމާބަ ުލޭު.އައި.ހޮސްޕިޓަލުން ުޕޮޒިޓިވް ވީ
ު ުއިސްނަގައިގެން ުކޮމިޝަނުން ުމައްސަލަ ުބަލާފައިވެއެވެއަޅާފައިވާ .ު ުއެމްު.ޖީ.އައިއަދި

ުހިފެހެއްޓުމުގެގޮުތންުހޮސްޕިޓަލް ުެފންަވރު ުޚިދުމަތުގެ ުދެމުންދާ ުރައްޔިތުންނަްށ އިން
ުއެހޮސްޕިޓަލްު ުތާވަލެއްގެމަތިން ނޑައަޅާ ުކަ ުފަރާތުން ުހެލްތުގެ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުއަންގަު،ސުޕަރވައިޒްކޮށް ުއެހޮސްޕިޓަލަށް ުކަންކަން ުކުރަންޖެހޭ ު،އިއިޞްލާޙު
ުަތންފީ ުހެލްތަށްުޛުހުށަހެޅުންތައް ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުމޮނިޓަރކުރުމަށް ުމިންވަރު ކުރެވޭ
 .ުނިންމާފައިވެއެވެަގއ2114ުިކޮމިޝަނުންުބަލައިުތަޙްޤީޤުކޮށްުއެންގުމާއެކުުމައްސަލަު

ުއެއްވެއުޅުމުގެުމިނިވަންކަންު:ުވަނަުމާއްދ32ުުާޤާނޫނުއަސާސީގެު .4.2.7.2
2114ުު ުމަހުގެ ުމޭ ުއަހަރުގެ 1ުުވަނަ ުދުވަހު ުވާދަވެރިވަނަ ުބޭއްވިުުސަރުކާރާ ފަރާތްތަކުން

ުގެންދިއުމަށްޓަކައި ުކުރިއަށް ުސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ުލިބިދޭު، މުޒާހަރާ ުއިން ުއަސާސީ ުާޤނޫނު އަދި
ުޙައްޤާއި ުިލބުްނުޚިު،އެއްވެއުޅުމުގެ ުފުރިހަމައަށް ުއެންމެ ުމިނިވަންކަން ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ުމުޒާހަ ުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، ުއިންތިޒާމުކޮށް ުކަންބޮޑުވުންތަްއުުވާރާރާ ަފރާތްތަކުގެ
ުޒިންމާތަކާއި ުއެފަރާތްަތކުގެ ުއަދި ުބެހޭޮގތުްނުު،އޮޅުންފިލުވައި، ުކަންތައްތަކާ ސަމާލުވާންވީ

މަޝްވަރާކުރުމަށްުއެމުޒާހަރާުއިންތިޒާމުކޮށްުއޭގައިުބައިވެރިވާުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުމަޝްވަރާު
ު ުވ2114ުަބައްދަލުވުންތަކެއް ުއަހަރުގެ 25ުު، 24ުމަހުގެުއެޕްރީލްުނަ ުދުވަހ31ުުުއަދި ުވަނަ

މިގޮތުން،ުޖުމްޫހރީުޕާޓީ،ުއަދާލަތުުޕާޓީ،ުއަދިުދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްު.ުބާއްވާފައިވެއެވެ
 .އާުބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެޕާޓީ

ުއަހަރުގ2114ުެ ުުމޭުވަނަ 1ުުމަުހގެ ުގުޅިގެން ުުމޒާހަރާއާ ުބޭއްވި ުދުވަުހ އިންސާީނުވަނަ
ުކޮމިޝަނުންުޤުތަކުޙައް ުހިނގިގޮތް ުކަންތައްތައް ުއެދުވަހުގެ ުނަޒަރިއްޔާއިން ގެ

ު.މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ކުޑަކުދީންނާއިުޅަފުރާގެުކުދީންނާއިުޢުމުރުންުދުވަސްވީު:ުވަނަުމާއްދ34ުުާޤާނޫނުއަސާސީގެު .4.2.7.3
ުރިކަންުމީހުންނާއިުޚާއްޞަުއެހީއަށްުބޭނުންވާުމީހުންނަށްުލިބޭުޚާއްޞަުރައްކާތެު

1. ު ުމާލެއާއި ުއުނިކަމެއްލިބިގެން ުޙައްޤަކަށް ުހުށަހެޅުނުުއަތޮުކުޑަކުދިންގެ ޅުތެރެއިން
ުކޮމިޝަނަްށުު،ވުމާއިއިހުމާލު ުމަޢުލޫމާތު ުރައްކާތެރިނޫންކަމުގެ ުމާހައުލު ުއުޅޭ ކުދިން

ު ުަފރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ުކަމާބެހޭފަރާްތތަކާއިުހުށަހެޅުމުން، ުބެލުމަށްފަުހ، މައްސަލަ
 .އެވެމާފައިވެބަލައިުނިންުމިުމައްސަލަތައްުޙިއްސާކޮށް،އެމަޢުލޫމާތުު

ުޢުމުރުންރަކީދޫ.ވ .2 ުއޭނާގެއަހަރ3ުުުގައި ުކުއްޖަކަށް، ުލިބެމުންދިޔަުުގެ ުފަރާތުން މަންމަެގ
ުކުއްޖާ ުހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ުމުއައްސަސާތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުމައްސަލަ މަންމަގެުުގެއަނިޔާގެ

ުުބެލުމުގެދަށުގައި ުހުްއޓާ ުކުރިްނުނިޔާކުއްޖާ ުކުއްޖާއަށް ުގުޅިގެން، ުމައްސަލައާ ވެފައިވާ
ުގޮުތންު ުބެލުމުގެ ުއިހުމާލެްއވޭތޯ ުދައުލަތުގެ ުމަްއސަލާގައި ުއަނިޔާތަކުގެ ލިބެމުންދިޔަ

ކޮމިޝަނުންުރިޕޯޓެއްުު،ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްުފަހުުއިމިމައްސަލާގައިުކަންުހިނގާފައިވާގޮތްުބަލަ
ުޙައްޤުތައްުު.އެވެއިވެއެކުލަވާލާފަ ުކުޑަކުދިންގެ ުއާއި، ުޤާނޫނުއަސާސީ ުޖުްމހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި

ު ުޤާނޫނު ު)ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ުނަންބަރު ުހުއްޓުވުމުގެު(9/91ުޤާޫނނު ުއަނިޔާ ުގެވެށި އާއި،
ުބައިނަލްއަޤްާވީމުު،ޤާނޫނުއާއި ުޙައްޤުތަކާބެހޭ ުކުޑަކުދިންގެ ުބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ

ުކުޑަކުއްޖަޢާމު ުއެތައްުހަދާގައި ުގިނަގުނަ ުބަޔާންވެެގންާވ، ުލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ކަށް
ުތަޙުޤީޤަށްު ުކޮމިޝަންގެ ުނުވާކަން ުޙިމާޔަތްކޮށްދެވިފައި ުފަރާތުްނ ުދައުލަތުގެ ޙައްޤުތަކެއް

 .މިތަޙުޤީޤުގެުރިޕޯޓުުކަމާބެހޭުމުއައްސަސާތަކާވަނީުހިއްސާކޮށްފައެވެއަދިު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ

ުމުދާުއަތުލުންުު،ފާސްކުރުމާއިުު،ހިފެހެއްޓުމާއި:ުއްދާުވަނަުމ47ުުާޤާނޫނުއަސާސީގެު .4.2.7.4
ކުރީގެުޑިފެންސްުމިނިސްޓަރުުު،ވަނަުދުވަހުުމެންދަމ14ުުމަހުގެުޖަނަވަރީުވަނަުއަހަރުގ2114ެ

ުބެހެްއޓުމާުށްހައްޔަރުކޮ ުގެު،އިބަންދުގައި ފުލުހުންުު،އިަބލާފާސްކުރުމުގަުދިރިއުޅުއްވާ
ުގޮތުން ު، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ުހުރިކަމަްށުއިްނސާނީ ުކަންކަން ުބަލަންޖެހޭ ުނަޒަރުން ޙައްޤުގެ
ުފެްނނާތީ ުަބލަ، ކޮމިޝަނަށް ުިހނގާފައިވާގޮތް ުވަނީުުއިކަން ުކޮމިޝަުނން ތަޙްޤީޤުުކރުމަށްފަހު،

ުއެކުލަވާލާފައެވެ ުރިޕޯޓެއް .ު ުތަޙުޤީޤުން ުރަނގަމި ުޢަަމލުކޮށްފައިވަނީ ޅަށްަކްނުއޭނާއާމެދު
ުފައިވެއެވެފާހަގަކުރެވި .ު ުމުއައްސަސާތަކާވަނީުމިތަޙުއަދި ުކަމާބެހޭ ުރިޕޯޓު ޤީޤުގެ

ު.ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 ޗައިލްޑްުރައިޓްސްުޔުނިޓްު .1.2.5
ުިނންމައި ުޤާއިމްކުރުމަށް ުޔުނިޓެއް ުރައިްޓސް ުޗައިލްޑް ުއަހަރުގ2113ުުެު،ކޮމިޝަންގައި ުފެބުރުވަރީުވަނަ

ުދުވަހ27ުުުުމަހުގެ ުވަނަ ުމައްސަލަތަްއުތަޙުޤީޤުކޮށް،ުުޤާއިމްކޮށް،ުކުޑަކުދިންނާުޔުިނޓުއެ ުބައެއް ގުުޅންހުރި
ު.ވެވުނެޙަވާލުކުރެުޔުނިޓާުއެކުލަވާލެވުމުގެުޒިންމާުމިުހުށަހެޅުންތަކާއެކުުރިޕޯޓު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުކުދިންނ2114ުަ ުޅަފުރައިގެ ުކުޑަކުިދންނާ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ުއަހަރުގެތެރޭގައި ުިލޭބުޙާއްސަުވަނަ ށް
ުމައްސަުރައްކާތެރިކަމާ ުދިރާސާކޮށްގުޅުންހުރި ުޢަދަދާއި ،ލަތައް ުހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެުު،މައްސަލަތައް

ުފާހަގަކުރެވޭ ުސަބަބުތައްކަމަށް ުމެދުވެރިވާ ުދިމާވާން ުމައްސަލަތައް ުއެފަދަ ުމިފަދަުުބާވަތާއި ުއަދި ކަންތައްތަކާ
ުތަކުރާރުވިޔަ ުކަރުދާހެއްުުކަންތައްތައް ުހިމެނޭގޮތަށް ުފިޔަވަޅުތައް ުއެޅިދާނެ ނުދިނުމަށްޓަކައި

 .ުތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ
 

ުކުޑަކުދިންުބަލަހައްޓަމުންދާުމަރުކަޒުތަކުގެުތެރެއިންުތަޢުލީމާުމަސައްކަތްތެރިކަންުއުނގަންނައިދޭުކުޑަކުދިންގެ
ު ުބަންދުކުރުމަށްފަހުމަރުކަޒު ުގޮތުން ުވަގުތީ ުކުރުމަށް ުއަހަރ2114ުުުމަރާމާތު ުހުޅުުގައިުވަނަ ވުމުން،ުއަލުން

ުއްުއައިސްފައިނުވާތީ،ުބަދަލެުތަނުގެުޙާލަތަށްުއިންުއެމަރުކަޒަށްުކުރިުޒިޔާރަތުގައި،.އެމް.ޕީ.ކޮމިޝަންގެުުއެން
ގުޅިގެންުުއެމްުއާު.ޕީ.އެންޒިޔާރަތުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކާުގުޅިގެންުޗައިލްޑްުރައިޓްސްުޔުނިޓާއިުުމި

ުކުރެވުނެވެމަސައްުގިނަ ުކަތްތަކެއް ުޖަސްޓިސްުުމިގޮތުން. ުޖުވެނައިލް ުއެފެއާޒްގެ ުހޯމް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުު.ބޭއްވުނެވެބައްދަލުވުންތަކެއްުމަޝްވަރާުމިނިސްޓްރީުއޮފްުލޯުއެންޑްުޖެންޑަރއާއެކުުުއިޔުނިޓާ

 އެންޓިުޓޯޗަރުސެކްޝަންު .1.2.5
2114ުު ުހުށަހެޅުނު ުސެކްޝަނަށް ުއެންޓިޓޯޗަރ ުއަހަރު ުމައްސަލަތަކުގެުވަނަ ުނިމުނު ުތަކާއި، މައްސަލަ

ު.މައުލޫމާތުުތިރީގައިުމިުވަނީއެވެ
ު

ުު
 

ު

ުނިޒާމްުއިތުރަށްުހަރުދަނާކުރުމަށްުކުރެވިފައިވާުމަސައްކަތްތައްުމައްސަލަތައްުބެލުމުގެު .4.2.5.1

ު ުޤާނޫނުގެ ުޓޯޗަރ 21ުުއެންޓި ުރިޕޯޓްމާވަނަ ުމެޑިކަލް ުބަޔާންކުރާ ުޓޯޗަރު'، އްދާގައި އެންޓި
ުރިޕޯޓް ުލީގަލް ުމެޑިކޯ 'ު ުވަީނުުއްޙީޞިއެކުލަވާލައި، ުއިންތިޒާމް ުލިބޭނެ މަރުކަޒުތަކުން

ުހަމަޖައްސާފައެވެ .ު ުއަދި ުގެނައުމަށްޓަކައިުރިޕޯޓަމި ުއިސްލާޙުތައް ުބައެއް ުޖެހޭ ުގެންނަން ށް
ުހެލްތާ ުއޮފް ުބާއްވާފައެވެުއެމް.ޖީ.އައިުއިުމިނިސްޓްރީ ުވަނީ ުބައްދަލުުވންތަކެއް .ުހޮސްޕިޓަލާއެކު

ުއިްސލާޙުތަކަށްފަހު ުގެނެުވނު ުރިޕޯޓަށް ުލީގަލް ުމެޑިކޯ ުބައްދަލުވުްނތަކުގައި ފިލިޕީންސްގެު، މި
ރައިޓްސްުއާއިުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުހިމާޔަތްކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރާުުކޮމިޝަންުއޮންުހިއުމަން

ުތަފްޞީލުު ޢަދަދު
ުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަތައ2015ުް 28
 ވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަތަކުގެތެރެއިންުނިމުނުުަމއްސަލަތައ2114ުް 98
 ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުމައްސަލަތައ2114ުްމައްސަލަތަކުގެތެރެއިންުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނ2114ުުު 9
ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުމައްސަލަތަކުގެތެރެއިންުދައުވާކުރުމުށްުޕީޖީުއޮފީހަށްުފޮނުވުނ2114ުުު 3

 މައްސަލަތައް
 ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުތަޙުޤީޤުުކުރިއަށްދާުމައްސަލަތައ2114ުް 65
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުޖަމު ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުރިޑްރެސް'ޢިއްޔާ ުކޮމެންޓު' ުހޯދާފައެުގެ ުވެވަނީ ުއެފަރާތްތަކުގެު. އަދި
ުރިޕޯޓުކޮމެންޓު ުއެކުލަވާިލ ުހިމަނައި ުުޙީއްޞި، ތައް ުތަންަތނުގައި ުފޯރުކޮށްދޭ 2116ުޚިދުމަތް

ު.ވަނަުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުންުފެށިގެންުބޭުނންކުރާުގޮތަށްުވަނީުަހމަޖެހިފައެވެ

ު ުޤާނޫނުގެ ުޓޯޗަރ ުނޫނ15ުުްއެންޓި ުމަރުކަޒު ުހުރި ުބަންދުޮކށްފައި ުދަށުން، ުމާއްދާގެ ވަނަ
ުދައްކައިދިނުމަު ުޑޮކްޓަރަކަށް ުމަސައްކަތްކުރާ ުޙާލަތްތަކުގައިއެހެންތަނެއްގައި ުއެދޭ ު،ށް

އެފަދަުއެހީތެރިކަންު، ލަތްތަކުގައިޙާބޭސްފަރުވާއަށްުހިނގާުޚަރަދުުދައުލަތުންުފޯރުކޮށްދޭންުޖެހޭު
ު.ުފޯރުކޮށްދޭނެުނިޒާމެއްުއެކަށައެޅުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެންދެވިފައިވެއެވެ

ުބަލާ ުސެކްޝަނުްނ ުޓޯޗަރ ުުއެންޓި ުދިާމވާ ުދަތިތަކަކީ،މައްސަލަތަކުގައި ނޑު ުމައިގަ
ުހެ ުމިންވަރަށް ުސާބިތުކުރެވޭ ުޤަރީނާމައްސަލަތައް ުުއްކާއި ުބެލުމުގައިުނެތުމާއި، މައްސަލަތައް

ުސަރވިސް ުކަރެކްޝަނަލް ުލިބެންޖެޭހުމޯލްޑިވްސް ުސަރވިސްއިން ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުއާއި
ުޢުމަ ުދަިތތަިލބުމުގައިލޫމާތު ުއަހަރުގ2114ުެުގުޅިގެންުމިކަމާު.ކެވެދިމާވާ ުޑިސެންބަރުުުވަނަ

ުދުވަހ24ުުުުމަހުގެ ުސަރވިސްއާުވަނަ ުކަރެކްޝަނަލް ުުއެކު،މޯލްިޑވްސް ވަނ2114ުުައަދި
ުވަނަުދުވަހުުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްއާއެކުުމަޝްވަރ24ުުާުމަހުގެުޑިސެންބަރުުއަހަރުގެ
ު.ުވުންތަކެއްުބޭއްިވފައިވެއެވެބައްދަލު

ކުގައިުބަޔާންދޭންުއަންނަުފަރާތްތަކުންުޤާނޫނީުވަކީލެއްގެުކޮމިޝަނުންުތަހްޤީޤުކުރާުމައްސަލަތަ
ުހަދައި ުޤަވާއިދެއް ުގުޅޭގޮތުން ުހޯދުމާ 2114ުުުއެހީ ުއަހަރުގެ ުމަހުުުޑިސެންބަރުވަނަ

 .ވިފައިވެއެވެގެޒެޓްކުރެ

ުކުރުންުސައްކަތްތައްުމޮނިޓަރކޮށްުރިޕޯޓުުއެންޓިުޓޯޗަރުޤާނޫނުގެުދަށުންުމަު .4.2.5.2
ގައިުބަޔާންވެގެންވާފަދައިންުއެންޓިުޓޯޗަރުރިޕޯޓެއްު(ުހ)މާއްދާގ37ުުެއެންޓިުޓޯޗަރުޤާނޫނުު

ޖުލައިުވަނަުއަހަރުގ2114ުުެތައްޔާރުކޮށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްު
ުފޮނުވުނެވެުމަހުގެ ުރިޕޯޓު.ުތެރޭގައި ުއެންޓިމި ުތެރޭގައި ުބައިތަކުގެ ުހިމެނިފައިވާ ޓޯޗަރއާުުގައި
ު ުމަސައްކަތްތަކާއިޤާގުޅޭ ުކުރެވިފައިވާ ުކުރުމަށް ުހަރުދަނާ ނޑު ުއޮނިގަ ުޓޯޗަރއާުު،ނޫނީ އެންޓި

ުމައްސަލަތަކާއި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ުތަކުންުު،ގުޅިގެން ުއިދާރާ ުއެހެނިހެން ދައުލަތުގެ
ުމަސައްކަތްތަކާއި ުގުޅިގެންު،ކޮށްފައިވާ ުޓޯޗަރއާ ުމަސައްކަތްތަކާުުއެމްއިން.ޕީ.އެންުއެންޓި ކުރި

އްޤުތަކުގެުއަސާސްތައްުމަސައްކަތުގެުމައިދާނުގައިުބޭނުންުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުޙައަދިުއިންސާނީު
ުމުވައްޒަފުންނަށްު ުަމރުކަޒުތަކުގެ ުބަލަހައްޓަުމންގެންދާ ުމީހުން ުދަށުގައި ުބެލުމުގެ ދައުލަތުގެ

ު.ވެހިންގިުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުހިމެނިފައިވެއެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުމުހިއްމ2114ުުު .4.2.5.3 ުބޭއްވުނު ުގުޅިގެން ުމައްސަލަތަކާ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ވަނައަހަރު
 ބައްދަލުވުންތައްު

ުހުިރުުމި ުމުޖުތަމަޢުގައި ުދަށުން، ުގެ ުވަރކްޕްލޭން ުއަހަރީ ުކޮމިޝަްނގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ
ު ުޙައްޤުތަކާބެހޭ ުމައްސަމަުމުހިްއމުއިންސާނީ ުިމފަދަ ުދެނެގަނެ، ުބަލާނެުއްސަލަތައް ލަތައް

ު ުގޮތުން، ުއެޅުމުގެ ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުބާަވތްތަކުެގުއާހަރުދަނާ ުުހށަހެޅޭ ުކޮިމޝަނަށް އްމުކޮށް
ު.ުމައްސަލަތަކާުގުޅޭުކަމާބެހޭުމުއައްސަސާތަކާއެކުުބޭއްވިުސިލްސިލާުބައްދަލުވުންތަކެކެވެ

 

ުބައްދަލުވުމުގައިުކުރެވުނުުމަޝްވަރާުބައްދަލުކުރިުފަރާތްުު#
އޮފްުއިމިގްރޭޝަންުުޑިޕާޓްމަންޓްު 1

ުއެންޑްުއެމިގްރޭޝަން
ރާއްޖޭގައިުމަސައްކަތްކުރަންުއަންނަުބޭރުު

ުމީހުންނާުގުޅޭގޮތުންު
އްޚީުފަރުވާލިބުމުގެުޞިއެކަށީގެންވާުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތްުު 2

ުޙައްޤާގުޅޭގޮތުން
ޙުކުމްުތަންފީޛުކުރަމުންދާުފަރާްތތަކާުުމޯލްޑިވްސްުކަރެކްޝަނަލްުސަރވިސްު 3

ުގުޅޭގޮތުން
ކުޑަކުދިންނާއި،ުއަންހެނުްނނާއި،ުޢުމުރުންުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުލޯުއެންޑްުޖެންޑަރު 4

ދުވަސްވީުމީހުންނާުއަދިުޚާއްޞަުއެހީއަށްު
ުބޭނުންވާުފަރާްތތަކުގެުޙައްޤުތަކާުގުޅޭގޮތުން

ުފުލުހުންނާުގުޅޭގޮތުންުުހށަހެޅޭުމައްސަލަތަކާުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްުު 4
ުގުޅޭގޮތުން

 

 ފަތެއްުޤާއިމުކުރުންުޤާުޘަުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްުއިޙްތިރާމުކުރުމުގެު 4.3

ު ުޤާނޫނުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުރައިޓްސް 21ުުހިއުމަން ުމާއްދާގެ ުދިވެިހު(މ)ވަނަ ުގުޅޭގޮތުން، ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ގައި
ު ުހޭލުންތެރިކަން ުމެދުަގއި ުމީހުންގެ ުއެހެނިހެން ުދިރިއުޅޭ ުރާއްޖޭގައި ުއެޙައްޤުތަކަށްުރައްޔިތުންނާއި، އިތުރުކުރުވައި،

ވަނ21ުުަހުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތުމުގެުރޫޙުުއާލާކުރުމުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުކޮމިޝަނާުހަވާލުކުރެވިފައިވުމާއެކު،ުމިޤާނޫނުގެު
ު ުފަދައިން،ު(އ)މާއްދާގެ ުބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ުތަކެއ2114ުުްގައި ުމަސައްކަތް ުގިނަ ުވާނީ ުތެރޭގައިވެސް ުައހަރުގެ ަވނަ

ު.އެވެއިވެކޮށްފަ
ު ުކުރާ ުއިޙްތިރާމް ުޙައްޤުތަކަށް ުއަމާޒުކޮށްގެްނުޤާޘައިންސާނީ ުއެކިދާއިރާތަކަްށ ުގޮތުން ުުކރުމުގެ ުޤާއިމް ފަތެއް

ުކުރުމުގެ ުއިތުރު ުހޭލުންތެރިަކން ުވަނީ ުހިންގާފައެވެުކޮމިޝަނުން ުމިއަހަރު ުޕްރޮގްރާމްތަކެއް ުތަފާތު މިގޮތުންު.
ު ުއެކި ުމަސައްކައިދައުލަތުގެ ުތަކުގައި ުދާރާ ުތަފާތު ުކުރާ ުމީހުންނާއިއެކިތް ުއަދިުުދަރިވަރުންނާު،ފަންތީގެ

ު ުތެރެއިން ުޙައްޤުތަކުގ4243ުުެބެލެނިވެރިންގެ ުއިންސާނީ ުދާއިރާގައި ުަމސައްކަތުގެ ުއެމީހުންެގ މީހުނަށް،
ުހިފެނމިނގަ ުުޓުމަށްށްހެޑުތައް ުހުނަރު ުޢިލްމާއި ުބޭނުންވާެނ ުތަމްރީނުުމަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް

ު.ދެވިފައިވެއެވެ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުހިއުމަންުރައިޓްސްުކްލިނިކްު .1.5.5
ުމީހު ުދިރިއުޅޭ ުގާތުންުންުއަތޮޅުތަކުގައި ުފުޅާދާއިރާއެއްގައި ުވީއެންމެ ުޚިދުމަތްތައް ުކޮމިޝަންގެ ނަށް

ުތަޢާރަފުު ުވަނީ ުޕްރޮގްރާމެއް ުނަމުގައި ުކްލިނިކްގެ ުރައިޓްސް ުިހއުމަން ުޭބނުމުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ުހއ.ުކުރެވިފައިވެއެވެ ުމިއަހަރުތެރޭގައި ުފ، .ށ، .މިގޮތުން ުއަތޮޅުު.އަދި ުކްލިނިކްުގައި ުރައިޓްސް ހިއުމަން
ުޙަރަކާތްތަކެއްުު.ހިންގާފައިވެއެވެު ުގިނަ ުއަމާޒުކޮށްގެން ުދާއިރާަތކަށް ުތަފާތު ުކްލިނިކްގައި ުރައިޓްސް ހިއުމަން

ުހިންގާފައެވެ ުވަނީ ުކައުންސިލަރުން. ުކައުންސިލްތަކުގެ ުރަށު ުއަދި ުއަތޮޅު އެތަންތަނުގެުު،އިނާމިގޮތުން،
ުއިސްވެރިންނާ ުމަަސއްކަތްކުރާއަންހެނުންުއަދިުޒިންމާދާރު ުތަރައްޤީއަށް ުކޮމިުގެ ުއަމާޒު ުކޮށްގެންޓީތަކަށް

ުއިތުރުކު ުހޭލުްނެތރިކަން ުޙައްޤުތަކަށް ުބައްދަލުވުުއިންސާނީ ުމަސައްކަތު .ުއެވެިއވެބާއްވާފަުންތަކެއްރުމުގެ
ުޙައްޤުތަކާއަ ުލިބިދޭ ުންހެނުންަނށް ުހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ުއިޤްތިޢިމެދު ުސިޔާސީުޞާޖްތިމާއީ، ުއަދި ދީ

ުގޮ ުުހރި ުއަންހެނުންނަށް ުބާރުވެރިކުރުވުމުގެުދައިރާތަކުގައި ުދެނެގަނެ،ުއަންހެުނން ުކޮބައިކަން ންޖެހުންތަކަކީ
ުބާއްވާފައެވެ ުވަނީ ުފޯރަމްތަކެއް ުއަންހެނުންގެ ުމަޤްޞަދުގައި ުއަންހެނުންނަށްު. ުމެދުވެރިކޮށް ުފޯރަމްތައް މި

ުއަނިޔާއާ ުއަނިޔާުއިކުރާ ުޤާނޫނުގެުގެވެށި ުުހުއްޓުވުމުގެ ުރައްކާތެރިކަމާ ުލިިބދޭ ްނުގޮތުހޭބެުަދށުން
ުދީ ުމަުޢލޫމާތު ުޒުވާނުންނާު.ަފއިވެއެވެބައިވެރިންނަށް ުމީގެއިތުރުން ުކުދިްނނާުއި،އަދި އަދިުުސްކޫލް

ު.އެވެއިވެހިންގާފަުރާތްތައްޙަރައްޔިތުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުތަފާތުު

ުރަށުުކައުންސިލްުތަކާއިުއަތޮޅުުކައުންސިލްުތަކަށްުހިންގިުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންތައްު .1.5.2
ުކައުންސިލްުގެއަތޮޅު ުކައުންސިލަރުންނާއިތަކަށް ުއިސްވެރިންނާއި،ުު،އަމާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލުތަކުގެ
ުމެްނަބރުންއަންހެ ުކޮިމޓީތަކުގެ ުއަދިނުން ުއިސްވެުނާ ުމުައއްސަސާތަކުގެ ުއެހެިނހެން އިންސާނީުރިން

ު.ުތަކެއްުބޭްއވުނެވެަމސައްކަތުުބައްދަލުވުންުކުރުމަށްޙައްޤުތަކަށްުހޭލުންތެރި

ުޒުވާނުންުުއިުނީުޙައްޤުތަކާުއިންސާު .1.5.5
ުކޮށްގެން ުބައްޓަން ުއެޅޭގޮތައް ުބާރު ުރައްކާތެރިކުރުމަށް ުކުރިއަރުވާ ުޙައްޤުތައް ކުރިއަށްުުއަންހެނުންގެ

ުގެވެށިސެޝަުމިުގެންދެވުނު ުއަންެހނުންނާިއުހުއްޓުވުމުުއަނިޔާުްނތަކަކީ ުޒުވާްނފުރާގައި ުޤާނޫނަށް ގެ
ު.ުވެކެވާުސެޝަންތަކެފިރިހެނުންުހޭލުްނތެރިކުރުމަށްުިހންގާފައި

ުޖިންސުގެުމެދުގައިުއޮންނަުތަފާތުތައްުނައްތާލުންުދެު .1.5.5
ިޖންސުގެުެދުފަރާތްތަކަށްުއަމާޒުކޮށްގެްނުއަންހެނުންގެުޙައްޤުތަކާއިުުމުއައްސަސާތަކުގައިުމަސައްކަތްުކުރާ

ުގެންދެވުނެވެ ުސެޝަނެއް ުނައްތާލުމާބެހޭ ުތަފާތުތައް ުއޮންނަ ުމެދުގައި ނޑުު. ުމައިގަ މިސެޝަންގައި
ު ުއަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ުގޮތެއްގައި ުތަފާތުތަކާދެ ުހުރި ުމެދުގައި ުަނއްތާލުމާުޖިންސުގެ ުތަފާތުތައް ުއެ އި

ުު.ުގުޅޭގޮތުންނެވެ

ުޢިއްޔާުތަކާއިުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުމަދަނީުޖަމުު .1.5.1
ުޖަ ުޙައްޤުތަކަްށުުއްޔާމުޢިމަދަނީ ުއިންސާނީ ުކޮށްގެން ުއަމާޒު ުފަރާތްތަކަްށ ުތެރިވާ ުޙަރަކާތް ތަކުގައި

ހޭލުންތެރިުކުރުވުމަށާއިުއިންސާީނުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިކޮށްުހިމާޔަތްުކުރުމުގައިުކުރެވިދާނެުކަންތައްތަކާއިު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ލުތަާކުޒިންމާތަކާއިުބެހޭގޮުތންުސެަޝންތަކެއްުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުފޯރުކޮށްުިދނުމުގައިުއަދާކުރެވިދާނެުރޯ
ު.ގެންދެވިފައިވެއެވެކުރިއަށްު

ުކުޑަކުދިންގެުޙައްޤުތައްު .1.5.5
ު ުމަޢުލޫމާތު ުތަފާތު ުބެހޭ ުޒިންމާއާއި ުޙައްޤުތަކާއި ުއިންސާނީ ުކުދިންނަށް ުސްކޫލް ގޮތުންުފޯރުކޮށްދިނުމުެގ

ު.ުފައިެވއެވެވިންތައްުކުރިއަށްުގެންދެސެޝަުނަށްއާުދެމެދުުގެުދަރިވަރުނ11ުްއަކުންުފެށިގެނ6ުުްގްރޭޑްު

ު"ކޮންމެުއިހުމާލަކީުއަނިޔާއެއްު" .1.5.5
2111ުު ުފަށާފައިވާ ުއަހަރު ުއަނިޔާއެއް"ވަނަ ުއިހުމާލަކީ ުކޮންމެ ުސެޝަންތައްު" ުކެމްޕެއިންގެ މި

ުު.ފާއިތުވިުއަހަރުވެސްުހިންގާފައިވެއެވެބެލެނިވެރިންނާއިުޓީޗަރުންނަށްުައމާޒުކުރެވިގެންު

 މަގުމަތީުފޯރަމްު .1.5.5
ުގެވެށި ުހިނގާ ުމައްޗަށްުމުޖުތަމަޢުގައި ުމައްސަލަތަކުގެ ުުައނިޔާގެ ުއުޅޭުބިނާކޮށް، ުއެްއވެ ުގިނައިން މީުހން

ުހިސާބުތަކުގަ ުހިންގި ުހަރަކާއި ުމި ުގެނެސްދީުގެވެށިތުގައި ުޑްރާމާއެއް ުގުޅޭ ުޢަމަލުތައްުު،އަނިޔާއާ މިފަދަ
ު.އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެމައްޗަށްުޒިންމާތަކުގެުުގެހުއްޓުވުމުގައިުރައްޔިތުން

ުތިއޭޓަރުފޯރަމްު .1.5.5
ުއެުމައްސަލަތަކާމެދުުރައްޔިތުންުދެކޭގޮތްުު،މުޖުތަމަޢުގައިުހުރިުމައްސަލަތަކަށްުބިނާކޮށްުޑްރާމާުހުށައަޅައި

ުޭހލުންެތރި ުމަޝްވަރާކޮށް ުގޮތާމެދު ުހައްލުކުރާެނ ުމައްސަލަ ުޯފރަމްގެުހޯދައި، ުތިއޭޓަރ ުގޮތުން، ކުރުމުގެ
ުު.އްުހިންގުނެވެނަމުގައިުހަރަކާތެ

 ކްލިނިކްގެުޙަރަކާތްތަކުގެުބައިވެރިންު .1.5.55
 

ުޖުމްލަުޙަރަކާތް

ުކުރުމުގެު ުއިތުރު ުހޭލުންތެރިކަން ުޒިންމާތަކަށް ުޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ
ުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންު

72ު

44ުު(ުދާއިރާތައް)އަންހެނުންގެުފޯރަމްު

ު-ސެޝަންސީއާރސީއަށްުސުކޫލްުކުދިންުއަހުލުވެރިކުރުމުގެު
7ު-6ގްރޭޑްު

46ު

47ުުއެންޓިުބުލީންުސެޝަންު

41ުު(ޒުވާނުން)ރައިޓްސްުފޯރަމްު

ުއަނިޔާުއަދިުކްލަބްުއެސްޓެބްލިސްމެންޓްުުކުޑަކުދިންނަށްުކުރާ
ުޓީޗަރުންގެުސެޝަން -

44ު

326ުުކޮމިއުނިޓީބޭސްޑްުފޯރަމްުތިއެޓަރ

242ުުބެލެނިވެރިންނަށްުު-ކުޑަކުދިންނަށްުކުރާުއަނިޔާު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

26ުުޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކަށް ބޭއްވި ސެޝަންކުލަބް 

51ުުމަގުމަތީ ފޯރަމް

2ުުކޮމިޝަނުންދޭުޚިދުމަތްތައްުދިުނން

1141ުުޖުމްލަު

 
 
 

 

ުއިންޓަރުސްކޫލްުހިއުމަންުރައިޓްސްުކުއިޒްުމުބާރާތްު .1.5.55
ުމަުމިު ުޞަޤްމުބާރާތުގެ ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުމެދުގަިއ ުދަރިވަރުންގެ ުސްކޫލުތަކުގެ ޭހލުްނތެރިކަންުދަީކ

ަމޢުލޫމާތުުމުއްސަނދިކުރުމާއި،ުއެކުދިންގެުުބެހޭުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުތަފާތުުދާއިރާތަކާ، އިތުރުުކުރުމާއި
ުއިޙްތިރާމްކޮށް ުޙައްޤުތަަކށް ުމީހުންގެ ުއެހެން ުދެނެގަނެ، ުޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވުމާއި،ުު،އަމިއްލަ

ުއިންސާނީު ުލޯބިޖެހި ުސުލްޙަވެރިކަމަށް ުއިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު ުކަރާމާތަށް ުއިންސާނީ ުމެދުގައި ދަރިވަރުންގެ
ު.ުއަށަގެންނެވުމެވެުފަތެއްޤާުޘަޙައްޤުތަކަށްުއިޙްތިރާމްުކުރާު

7% 

5% 

5% 

8% 

4% 

4% 

31% 

24% 

3% 

9% 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކްގެ ހަރަކާތް

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

 އަންހެނުންގެ ފޯރަމް

 ސީއާރސީ ސެޝަން

 އެންޓި ބުލީން ސެޝަން

 ރައިޓްސް ފޯރަމް

 ޓީޗަރުންގެ ސެޝަން

 ކޮމިއުނިޓީބޭސްޑް ތިއެޓަރ ފޯރަމް 

 -ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 

 ބެލެނިވެރިންނަށް

ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކަށް ބޭއްވި 

 ސެޝަނ

 މަގުމަތީ ފޯރަމް
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު

ުރަސްމިއްޔާތުގެުތެރެއިންއިންޓަރުސްކޫލްުހިއުމަންުރައިޓްސްުކުއިޒްުމުބާރާތުގެުއިނާމުުދިނުމުގެު
ު

 "2114ގަދަުބަސްު"އިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުބަހުސްުމުބާރާތްުު .1.5.52
ުފުޅާު ުދަރިވަރުން ުކޮލެޖްތަކުގެ ުޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ުމެދު ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ުމަޤްޞަދަކީ ުމުބާރާތުގެ މި

ުހުޅުވާލާ ުފުރުޞަތު ުވިސްނަން ުދަރިވަރިވަ، ދާއިރާއެއްގައި ުޙައްޤުތަކާމެދު ުދިރާސާކޮށް،ުއިންސާނީ ރުން
އިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުޙާލަތުުދެނެގަނެ،ުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުޯފރުކޮށްދިނުމުގައިުހުރިުގޮންޖެހުްނތަކާމެދުު

ު.ުފަހިކޮށްދިނުމެވެުތުއުފެއްދުންތެރިުޚިޔާލުތަކެއްުހުށަހަޅަންުފުރުޞަު،ދަރިވަރުންުބަޙުސްކޮށް
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު

ުގެުތެރެއިން[2114ުބަސްުގަދަު]އިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުބަޙުޘްުމުބާރާތްު
ު

 ހިއުމަންުރައިޓްސްުކްލަބްު .1.5.55
ުއިތުރުކުރުމަށް ުތެރޭަގއި ުނިޒާމުގެ ުތަޢުލީމީ ުމަުޢލޫމާތު ުބެހޭ ުޙައްޤުތަކާ ުއަހަރ2114ުުުުއިންސާނީ ވަނަ

ުއުފެދިފައިވާު ުކުރިން ުއެހީތެރިވެދީ، ުއުފެއްދުމަށް ުކްލަބް ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުސްކޫލްތަކެއްގައި އިތުރު
ު.ުކުލަބުތަކުގެުމަސައްކަތްުހަރުދަާނުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ

4ުު 5ުުއަތޮޅެއްގެ ުޖުމްލަ ުމިޕްރޮގްރާމްގައި ުހިންގި ުގޮތަށް ުހިމެނޭ ުޓީޗަރުނ52ުްސްކޫލު 142ުނާއި
ު.ުދަރިވަރުންނަށްުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުބެހޭގޮތުންުމަޢުލޫާމތުުދެވުނެވެު

 ކްލަބްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުބޭއްވިުސްޓަޑީުކޭމްޕްު .4.3.13.1
ު ުޙަމި ުކްލަބްތައް ުރައިޓްްސ ުހިއުމަން ުހިންގާ ުސްކޫލްތަކުގައި ރުދަނާކޮްށުހަރަކާތަކީ

ުޙައްޤަ ުއިންސާނީ ުދަރިވަރުން ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުގޮތުންުކްލަބްގައި ުޝައުޤުވެރިކުރުމުގެ ށް
ު ުޙަރަކާތެކެވ1ުެގެންދިޔަ ުދުވަހުގެ ުމާލޭގެު. ުގެންގޮސްފައިވާނީ ުމިއަހަރު މިޙަރަކާތް

ުފުވައްމުލަކުު ުއަދި ުސިޓީ ުއައްޑޫ ުއިތުރުންނާއި ުސްކޫލްތަކުގެ ުއުފައްދާފައިވާ ކްލަބްތައް
ުކުރެވިގެްނނެވެ ުއަމާޒް ުސްކޫލްތަކަށް .ު ުކޭމްޕްތަކުގައި ުޖުމްލަުސ22ުުމިއަހަރުގެ ކޫލަކުން

ު.ޓީޗަރުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވ15ުެދަރިވަރަކާއ165ުުި
ު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު

ުކްލަބްުތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުބޭްއވިުސްޓަޑީުކޭމްޕްުގެުތެރެއިންު
ު
ު

އާުގުޅިގެންު(ުފެސްުއައިު)އިންޓަރނޭޝަނަލްުފައުންޑޭޝަންުފޮރުއިލެކްޓޯރަލްުސިސްޓަމްު .4.3.13.2
 އެސެސްމެންޓެއްުހެދުންުކްލަބްތައްުހިނގާުގޮތްުދެނެގަތުމަށްު

ުއެު ުގޮތާއި، ުކްލަބްތައްކުރިއަށްދާ ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުކުރިއަށްގެންދާ ސްކޫލްތަކުގައި
ކްލަބްތަކުގައިުގެންދާުޙަރަކާތްތަކުންުދަރިވަރުންނަށްުއެނގިފައިވާުމިންވަރާއި،ުކްލަބްތަކުެގު

ު ުެދނެަގތުމަށް ުކޮބައިކަން ުނަތީޖާއަކީ ުނެރެވިފައިވާ ންުއިފެސްއައިމަސައްކަތުން
ުިއތުރަްށު ުކްލަބްތައް ުބިނާޮކށް ުކަންތައްތަކަްށ ުކުރެވުނު ުފާހަަގ ުހަދައި، އެސެސްމެންޓެއް

ު ުކުރުމަށް ުހަރުދަނާ ުބިނާކޮށް ުމައްޗަްށ ުކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓެްއުކުރެވިާދނެ
ު.ުުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

4.3.13.3. ު ުސިސްޓަމް ުއިލެކްޓޯރަލް ުފޮރ ުފައުންޑޭޝަން ުގުޅިގެންު(ފެސްުއައި)އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ
 ރަކާތްތެރިވާުޓީޗަރުންނަށްުކުރިއަށްުގެންދިޔަުތަމްރީންުޙަުކްލަބްތަކުގައިު

ުކްލަބްތައްު ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުކުރިއަށްގެންދާ ުސްކޫލްތަކުގައި ުފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ
ު ުއަމާޒުކޮށްގެން ުޓީޗަރުންނަށް ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުކްަލްބތަކުގައި ުގޮތުން ުކުރުމުގެ 2ުހަރުދަނާ

ު.ގެުއެހީތެރިކަމާއެކު،ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވެއެވެއައިފެސްދުވަހުގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމެއްު

 "ުދިުކެމްޕެއިންުދޯު" .1.5.55
ވަނަުއަހަރުނ2113ުުްުައހުލުވެރިުކުރުމަށްކޮށްުގެވެށިުއަނިޔާުހުއްޓުވުމުގެުޤާޫނނަށްުޢާއްމުންުހޭލުްނތެރި

ު ުދޯދި"ފެށިގެން ުފަށާފައެވެ" ުކެމްޕެއިނެއްވަނީ ުނަމުގައި ުގެ ުއަާމޒުކޮށްގެންު. ުދުވަަހށް ުއަހަރު ތިން
ުއަނި ުގެވެށި ުދަށުން ުކެމްޕެއިންގެ ުމި ުގޮތުންުކުރިޔަށްގެންދާ ުއަހުލުވެރިކުރުމުގެ ުޤާނޫނަށް ުހުއްޓުވުުމގެ ޔާ
ު.ުތަފާތުުއެކިުޕްރޮގްރާމްތައްުކުރިޔަށްުގެންދެވިފައިވެއެވެ

ުމަގުމަތީުފޯރަމްު .4.3.14.1
ުބާއްވާފައިވެއެވ2114ެ ުހުުޅމާލޭގައި ުމާލެއާއި ުފޯރަމެއް ުދެ ުކެމްޕެއިންގެ ުދޯދި .ުގައި

ު ުގެންދެވުނު ުކުރިއަށް ުކޮށްގެން ުއަމާޒު ުޢާއްމުންނަށް ުބޭއްވި ުދަށުން 2ުމިކެމްޕެއިންގެ
ުކުރެޭވު ުމީހުންނާމެދު ުދުވަސްވީ ުއަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ުޯފރަމް ުފުރަތަމަ ުތެރެއިން ފޯރަމްގެ

ުއަނިޔާއަށެވެ ުގެވެށި ުގެވެށިު. ުކުރެވޭ ުއަންހެނުންނާމެދު ުއަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ުފޯރަމް ދެވަނަ
ު.އަނިޔާއަށެވެ

އަމާޒުކޮށްގެންުކުރިއަށްުއްވާުފަރާތްތަކަށްުމީޑިއާގައިުމަސައްކަތްކުރަުު-"ުޑީވީުފޮރުމީޑިއާު" .4.3.14.2
ުގެވެށިުއަނިޔާުއާުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުސެޝަންތައްުގެންދާު
ުފެށިގެނ2114ުް ުއަހަރުން ުމަސަު،ވަނަ ުމީޑިއާގައި ުނޫސްވެރިންނަކީުއްރާއްޖޭގެ ކަތްކުރާ

ުޚަބަރަކީު ުކުރެވޭ ުޝާއިޢު ުމީޑިއާގައި ުހެދުމަށާއި ުހޭލުންތެރިަބޔަކަށް ުޙައްޤަށް އިންސާނީ
ުހެދުމަްށޓަކައިުއި ުޚަަބރުތަކަކަށް ުއަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ުނަޒަރިއްޔާއިން ުޙައްޤުގެ ންސާނީ

ުސެޝަންތައްު ުޙަްއޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުނޫސްވެރިންނަށް ުމީޑިއާތަކުގެ ރާއްޖޭގެ
ު.ުނަގައިދެވުނެވެ

ު"ޑީވީުފޮރުޕޮލިސްު" .4.3.14.3
ުގެވެށި ުޙަރަކާތަކީ ުމި ުހިންގި ުދަށުން ުކެމްޕެއިންގެ ުހުއްޓުވުުދޯދި ުޤާނޫނަށްުއަނިޔާ މުގެ

ުފުލުހުްނނަށްު ުކުުރމަށްޓަކައި ުއަހުލުވެރި ުހޭލުންތެރިކޮށް ުފަރާތްތައް ުއެކި މުޖުތަމަޢުގެ
ުު.ުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމެކެވެދުވަހުގ1ުުެއަމާޒުކޮށްުހިންގުނުު

ުގެވެށިުއަނިޔާގެުމައްސަލަތައްުޑޮކިއުމެންޓްކުރުންު .4.3.14.4
ުޕޮލިސްު ުމޯލްޑިވްސް ުއޮތޯރިޓީއާިއ ުޕްރޮޓެކްޝަން ުފެމިލީ ުމަޤްޞަދަކީ މިޙަރަކާތުގެ
ުގެވެިށު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުޑިޕާޓްމަންޓަށް ުޕްރޮޓެކްޝަން ުޗައިލްޑް ުއެންޑް ުފެމެލީ ސަރވިސްގެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުހުށަހެޅިފައިވަނީު ުިގނައިން ުއެންމެ ުދެނެގަތުމާއި، ުޢަދަދު ުމައްސަލަތަކުގެ އަނިޔާގެ
ުމައްސަލަތަ ުަބލައިކޮންކަހަލަ ުކޮމިޝަންގެުު،ކެއްތޯ ުމިމަޢުލޫމާތު ުއަދި ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް

ުބޭނުންުކރުމެވެ ުތަކުގައި ުޓްރެއިނިންގ ުއެފް. ުއެފް.ޕީ.އެގޮތުން ުއަދި ޑީއިންު.ޕީ.ސީ.އޭ
ުހޯދައި ުދިރާސާކޮށްު،މިމަޢުލޫމާތުތައް ުހިސާބުތައް ުތަފާސް ރިޕޯޓެއްުު،ލިިބފައިވާ

ު.ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

ުޙައްޤުތަކަު .1.5.51 ުގޮތުންނާއިއިންސާނީ ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުޢާއްމުން ުއެޙައްޤުުު،ށް ުދާހިނދު ުގެއްލިގެން ޙައްޤެއް
ުހިތްވަރުދިނުމާއިު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުތެރެއިން ުހަމަތަކުގެ ުޤަވާޢިދުތަކާއި ުޤާނޫނާއި މަގުުު،ހޯދުމަށް

ު ުމަޤުޞަދުގައި ުކޮމިޝަންއ2114ުުާދައްކައިދިނުމުގެ ުމި ުއަހަރު ުވަނަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެންުުއަޑުުއ
ު ުޕްރޮގްރާމް ުރޭޑިއޯ ުވާހަކަު"ސިލްސިލާ ުޙައްޤުގެ ުދުރަށްު" ުވަނީ ުމެދުވެރިކޮށް ުއަޑު ުރާއްޖޭގެ ދިވެހި

 .ުފޮނުވާފައެވެު

 ހިއުމަންުރައިޓްސްުޑިފެންޑާސްުއިންޓާންޝިޕްުޕްރޮގްރާމްު .1.5.55

ުމަސައްކަތް ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ުމަދަނީ ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުއެހެނިހެންުރާއްޖޭގައި ކުރާ
ުއެހީތެރިވެދީ ުމަސައްކަތްތަކުގަިއ ުހިއުމަންުު،ފަރާތްތަކުގެ ުޮގތުގައި ުވޮލަންޓިއަރުންގެ ޙަރަކާތްތެރިވާެނ

 .ުވަނަުއަހަރުުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނެވ2114ުެތަމްރީންުކުރުމަށްުުރައިޓްސްުޑިފެންޑަރުން

 ސްކޫލުުކުދިންގެުދިވެހިުއަދިުއިނގިރޭސިުފޮތްތަކުގައިުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުހިމެނިފައިވާުމިންވަރުުބެލުންު .1.5.55

ު ުުއައުޤައުމީ ުމަންހަޖުގައި ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުކޮިމޝަނުނ2111ުުްހިމެނުމަށް ުފެށިގެން ުއަހަރުން ވަނަ
ު ުސްޓޭޖް ުކީ ުތެރެއިން ުމަސައްކަތުގެ ުއ1ުަކުރަމުންދާ ުއިނގިޭރސި ުމުޤަްއރަރުގައިުގެ ުބަހުގެ ުދިވެހި ދި
ފާހަގަުކުރެވުނުުކަންކަންުނޭޝަަނލްުއިންސްޓިޓިއުްޓުު،އިންސާނީުޙައްޤުތައްުހިމެނިފައިވާުމިންވަރުުބަލައި

މިޙަރަކާތުގެުއެންމެުމުިހއްމުުމަޤްޞަދަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުތަޢުލީމީު.ުހިއްސާކުރެވުނެވެުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންއާ
ުއިންސާނީ ުމަންހަޖުގައި ުބަލައިުއާ ުމިންވަރު ުހިމެނިފައިވާ މުޤައްރަރުތަކުގެުު،ދިރާސާކޮށްު،ޙައްޤުތައް

ު.ުތެރޭގައިުއިންސާނީުޙައްޤުގެުތަޢުލީމާުތަމްރީނުުއިތުރަށްުފުޅާުކުރެވޭނެުމިންވަރުުދެނެގަތުމެވެ

1.5.55. ު ުރިވިއު ުޕީރިއޮޑިކް ުދައުލަތުގެު(ޔޫޕީއާރުު)ޔުނިވަރސަލް ުހުށަހެޅުންތަކަށް ުހުށަހެޅޭ ުރާއްޖޭއަށް ކަމާބެހޭުުގައި
 ފަރާތްތައްުހޭލުންތެރިކުރުވާުއެހުށަހެޅުންތައްުތަންފީޛުކުރުމަށްުބާރުއެޅުންު

ުއދ ުބައިވެރިވެފައިވާ ުޙައްޤުތަކާު.ދިވެހިރާއްޖޭން ުއިންސާނީ ުކޮމިޓީތަކުްނުުގެ ުމުޢާހަދާތަކުގެ ުހުރި ގުޅުން
ުފަާރތްތައްުު،ފާހަގަކޮށް ުކަމާބެހޭ ުދައުލަތުގެ ުމެދު ުރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާ ުުހށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތަށް

ުަމސައްކަތްުު،ހޭލުންތެރިކުރުވާ ުކޮމިަޝނުން ުގޮތުން ުބާރުއެޅުުމގެ ުތަންފީޛުކުރުމަްށ އެކަންކަްނ
އިްނުކޮންމެުު.ދަޤއުމުތަކުގެުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުެގުޙާލަތުުދެނެގަތުަމށްުއު،މިގޮތުން.ުކުރަމުންގެންދެއެވެ

ުރިވިއުގ4ުުެ ުޕީރިއޯޑިކް ުޔުނިވާސަލް ުގެންދާ ުކުރިއަށް 22ުުއަހަރަކުން ުގައި ވަނ2114ުުަވަނަުސެޝަން
ުރިވިއުކޮށް ުދިވެހިރާއްޖެ ުމަޝްވަރާުު،އަހަރުގައި ުގޮތުން ުބެހޭ ުކަންކަމާ ުހިއްސާކޮށްފައިވާ ުދައުލަތާ ދިވެހި

ު.ުފައިވެއެވެބާއްވާދުވަުހގެުފޯރަމްއެއ1ުުްކުރުމަށްުދައުލަތުގެުކަމާބެހޭުފަާރތްތަކަށްުއަމާޒުކޮށްގެންު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު

ު

ުފޯރަމްގެުބައިވެރިންުު(ޔޫޕީއާރ)ުޔުނިވަރސަލްުޕީރިއޯޑިކްުރިވިއު
 

1.5.55. "ު ުއޮން ުފޯރަމް ުދިުސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ުއޮން ުއޮފްުުކޮންވެންޝަން ުފޯމްސް ުއޯލް ުއޮފް އެލިމިނޭޝަން
 "މަންޑޭޝަންުކޮުރެުު(ސީޑޯު)ޑިސްކްރިމިނޭޝަންުއެގެއިންސްޓްުވިމެންު

ުނޭދެވޭު ުއެންމެހާ ުކުރާ ުއަންހެނުންނަށް ުތެރެއިން ުމުޢާހަދާތަކުގެ ުއދުގެ ުބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
ުނަ ުތަފާތުތައް ުމުޢާހަދާ ުބައިަނލްއަޤްވާމީ ުސީޑޯ)އްތާލުާމބެހޭ ުއަންހެނުންގެު( ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިޓީއިން

ު ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުބިނާކޮށް ުމައްޗަށް ުޙާލަތުގެ 4ުުޙައްޤުތަކުގެ ުއަދި ުރިވިއުގ4ުުެވަނަ ުޕީރިއޮޑިކް ވަނަ
ުަކންބޮޑުވުންަތކާއި ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުއޮބްޒަވޭޝަންގަިއ ުުގޅޭގޮތުންުު،ކޮންކްލޫޑިންގ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި

ު ުއަމާޒުކޮށްގެން ުފަރާތްތަކަްށ ުކަމާބެހޭ 2114ުުދައުލަތުގެ ުއަހަރު ުއޮންު"ވަނަ ުފޯރަމް ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް
ުރެ ުމަންޑޭޝަންކޮސީޑޯ ުބާއްވާފައިވެއެވެ" ުފޯރަމެއް ުނަމުގައި ުގެ ުމުއްދަތަށްު. ުދުވަހުގެ ުއަހަރު ހަތަރު

ުމިޕްލޭންގެ ުކުރިއަށްގެންދާ ުުރާވައިގެން ުކޮމިޓީއިން ުސީޑޯ ުމަޤްޞަދަކީ ުފޯރަމްގެ ުމި ުބޭއްވި 2114ުދަށުން
، އިންތައްތަކާމެދުުދައުލަތުގެުކަމާބެހޭުފަރާތްތައްުހޭލުންތެރިކުުރވަވަނަުއަހަރުުދައުލަތަށްުހުށަހަޅާަފއިވާުކަ

ންތައްތައްުއެކަންކަންުތަންފީޛުކުރުމަށްުބާރުއެޅުމާއި،ުއެުކަު،އެކަންކަންުޙާޞިލުކުރާނެުގޮތަކާމެދުުވިސްނާ
ުމިާހތަނަްށު ުކަންތަްއތަކާއި، ުކޮށްފައިވާ ުގަސްުތ ުކުރަން ުފަރާތްތަކުްނ ުކަމާެބހޭ ުދައުލަތުގެ ޙާޞިލުކުރުމަށް

ު.ުކުރެވިފައިުހުރިުކަންތައްތަކާއި،ުއަދިުއެުކަންކަންުކުރުމުގައިުދިމާވާުގޮންޖެހުންތައްުދެނެގަތުމެވެ
ު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު

ުގެުބައިވެރިން[ުމަންޑޭޝަންކޮސްޓޭކްހޯލްޑަރސްުފޯރަމްުއޮންުސީޑޯުރެ]

 މަންޑޭޝަންސްުރިކޮުމީޑިއާުޓްރެއިނިންގުސެޝަންުއޮންުސީޑޯު .1.5.25

ުަބއިނަލްު ުނައްތާލުމާެބހޭ ުތަފާތުތައް ުނޭދެވޭ ުއެންމެހާ ުކުރާ ުއަންހެނުންަނށް ުޓްރެއިނިންގުސެޝަންއަކީ މި
ކޮމިޓީއިންުދިވެހިރާއްޖޭގެުއަންހެނުންގެުޙައްޤުތަކުގެުޙާލަތުގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށްު(ުސީޑޯ)އަޤްވާމީުމުޢާހަދާު
ު 4ުުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުއަދި ުރިވިއ4ުުވަނަ ުޕީރިއޮޑިކް ުއޮބްޒަވޭޝަންގައިުވަނަ ުކޮންކްލޫޑިންގ ގެ

ު ުކަންބޮޑުވުންތަކާިއ ުސެޝަނެކެވެރިފާހަގަކޮށްފައިވާ ުބޭއްވި ުގުޅޭގޮތުން ުކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި މިސެޝަންގެު.
ުހުށަަހޅާފައިވާު ުކަމަށް ުކުރަންޖެހޭ ުމަސައްކަތް ުއިތުރަށް ުރާއްޖެއިން ުކޮމިޓީއިން ުސީޑޯ މަޤްޞަދަކީ

ުޙިއްސާކޮށް ުމީޑިއާތަކާ ުއެކަމާބެހޭގޮތުންު، ކަންތައްތައް ުއަދި ުއަހުލުވެރިކޮށް، ުބޭފުޅުން މީޑިއާތަކުގެ
ު.ުމީޑިއާތަކަށްުކުރެވިދާނެކަންކަންުާފހަގަކޮށްުމީޑިއާުބާރުވެރިުކުރުވުމެވެ

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްުުރުންުޓީޗާރުއެޑިއުކޭޓއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްު .1.5.25

ޓީޗަރުންުތަމްރީންުކުރާުފަރާތްަތކަކީުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްުއަުހލުވެރިވެފައިވާުބަޔަކަށްުހެދުމާއި،ުއަލަށްު
ުއެފަރާތްތަްއު ުމަފްހޫމުތަކަށް ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުހުރި ުމަންހަޖުގައި ުޤައުމީ އެކުލަވާލެވުނު

ުދިވެ ުމިޕްރޮގްރާމުގައި ުބޭއްވުނު ުމަޤްޞަދުގައި ުޔުނިވަރސިޓީގެުއަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ުޤައުމީ ހިރާއްޖޭގެ
 .ުފަރާތެއްުތަމްރީންކުރެވުނެވ31ުެފެކަލްޓީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންގައިުއެކިުމާއްދާތައްުކިޔަވައިދޭު

 އަހުލުވެރިުކުރުމުގެުޕްރޮގުރާމްުޕްރިޒަންސްުއޮފިސަރުންުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްު .1.5.22

ދުވަހުގެުމުއްދަތަށ2ުުްންަޝންުސެންޓަރުގައިުއައްސޭރިުޖަލު،ުމާލެުޖަލު،ުމާުފށީުޖަލުުއަދިުހުޅުމާލެުޑިޓެ
ުއޮފިސަރުުހިންގި ުބަަލހައްޓާ ުޖަލު ުމަޤުަޞދަކީ ުޕްރޮގުރާމްގެ ުއިޙްތިރާމުކުރަންުމި ުއަދާކުރުމުގައި ްނުޑިއުޓީ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުމަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުޙައްޤުތަކަށްުު،ޖެހޭ ުއިންސާނީ ުކަންކަމުގައި ުއެކިއެކި ދިމާވާ
 .ުއިޙްތިރާމުުކުރާުބަޔަކަށްުވުމަށްުހިތްވަރުދިނުމެވެ

 އަހުލުވެރިުކުރުމުގެުޕްރޮގުރާމްުުލިސްުކަސްޓޯޑިއަލްުއޮފިސަރުންުޕޮުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްު .1.5.25

ުތަންަތްނުބަލަހަ ުިތބޭ ުބަންދުކޮށްފައި ުމީުހން ުދަށުގައި ުބެލުމުގެ ުއަމާޒުކޮށްގެންުދައުލަތުގެ ުފުލުހުްނނަށް އްޓާ
2114ުު ުމަހުގެ ުޖޫން ުއަހަރުގެ ުޙައްޤުތަކާއި،16ުުވަނަ ުއިންސާނީ ުމިސެޝަންގައި ުބޭއްވި ުދުވަހު ވަނަ

ުމުޢާހަދާު ުދެކޮޅު ުހިންގުމާ ުޢަމަލު ުދަށުދަރަޖައިގެ ުލާއިންސާނީ ުކުރުމާއި ުއަނިޔާ ުޓޯޗަރުޤާނޫނާއި، އެންޓި
ު.ުހޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުޯފރުކޮށްުދެވުނެވެއަދިުސްޓޭންޑާޑްުމިނިމަމްުރޫލްސްއާުބެ

 ހޭލުންތެރިުކުރުވުންުުފަރާތްތައްުއްޙީުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްުކުރާުޞިުއިންސާނީުޙައްޤުތަކަށްު .1.5.25

ުގޮތުން،ު ުކުރުވުމުގެ ުހޭުލންތެރި ުޙަްއޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުފަރާތްތައް ުކުރާ ުމަސައްކަތް ުދާއިރާގައި ޞިއްޙީ
އްުސެޝަނެމާލެުއާއިުއައްޑޫުސިޓީގެުޞިއްޙީުދާއިރާުގައިުމަސައްކަތްުކުރާުފަރާތްތަކަށްުއަމާޒުކޮށްގެންު

ުު.ުގެންގޮސްފައިވެއެވެުކުރިއަށް

ުހޭލުންތެރިުކުރުވުންުުހިޔާގެުމުވައްޒަފުންުުގެުކުޑަކުދިންުށްުޙައްޤުތަކަުއިންސާނީު .1.5.21

ުހިޔާގެ ުކުޑަކުދިންގެ ުޙައްޤުތަކާމުވައްޒަފުންނަށް ުޤާޫނނުތަކާއިުުއިއިންސާނީ ުގުޅުންހުރި ުޙައްޤުތަކާ އިްނސާނީ
 .ބައިނަލްއަޤްވާމީުމުޢާހަާދތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ

 ސެންސިޓައިޒޭޝަންުޕްރޮގުރާމްުުޑަރޖެންުުއުމީުމަންހަޖުގެުމެޓީރިއަލްުތައްޔާރުކުރާުފަރާތްތަކަށްުޤަު .1.5.25

ުސެންސިޓައި ުޖެންޑަރ ުމެޓީރިއަލްތަަކކީ ުމަންހަޖްގެ ުަހމަތަކުގެުުއަދިުޒްޑުޤައުމީ ުއީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު ުނޭޝަނަލް ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުމެޓީރިއަލްތަކެއްކަން ުތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ުބިނާކޮށް މައްޗަށް

ު ުއެޑިއުކޭޝަނުން ުއީ.އައިު.އެން)ފޮރ )ު ުސްޓޭޖް ުކުރ1ުާކީ ުތައްޔާރު ުމަންހަޖް ުމުރާޖަޢާކޮށް ުފޮތްތައް ގެ
ު.ުމުވައްޒަފުންނަށްުޖެންޑަރުސެންސިޓައިޒޭޝަންުސެޝަންއެއްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވެއެވެ

ުއެކިުފަރާތްތަކުންުއެދިގެންުހިންގާފައިވާުތަމްރީނުތައްު .1.5.25

ުބާވަތްުހިންގިުތަމްރީނުގެުުތަމްރީނުުހިންގައިދިންުފަރާތްުު#
ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުމައުލޫމާތުުމޯލްޑިވްސްުކަރެކްޝަނަލްުސަރވިސްު 1
ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުމައުލޫމާތުުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސާރވިސްުު 2
ުގެުތަޢާރަފްއިންސާނީުޙައްޤުތަކުުސިވިލްުސަރވަންޓުންު 3
އަންހެނުންނާއިުކުޑަކުދިންގެުުޕްރޮގްރާމުުކުޅުދުއްފުށީގައިުބޭއްވިު.ުގެުފަރާތުންުހދ.ުއޭ.ޕީ.އެފްު 4

ޙައްޤުތަކަށްުހޭލުންތެރިުކުރުވުމަްށު
ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުބެހޭުމަޢުޫލމާތު

ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުމައުލޫމާތުުބިލަބޮންގްުހައިުއިންޓަރނޭޝަަނލްުސްކޫލުގެުދަރިވަރުންނަށްު 4
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުހޭުލންތެރިކުުރމަށްޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތައްުުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސާރވިސްުު 6
ވިކްޓިމްސްުރައިޓްސްއާއި،ުވިކްޓިމްސްު މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސާރވިސްގެުވިކްޓިމްުސަޕޯޓްުޔުނިޓުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުު 7

ރައިޓްސްުކަށަވަރުކޮށްދޭުމުޢާހަދާތަކާއި،ު
ުޤާނޫނުތަާކބެހޭުމަޢުލޫމާތުު

ޕައިލެޓްުޕެމެލީުޕްރޮޓެކްޝަންުއޮތޯރިޓީއިންުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުމެނުއަލްުު 4
ުއިންުބޭއްިވުތަމްރީން(ުޝީ)ކުރުމަށްުސޮސައިޓީުފޮރުހެލްތްުއެޑިޔުކޭޝަންު

އިންސާނީުޙައްޤުތަކާއިުބައިނަލްއަޤްވާމީު
ުމުޢާހަދާތަކާުބެހޭުމަޢުލޫާމތުު

ހަނގާކުރުމުންުދިމާވެދާނެުނުރަްއކާުުސްކޫލެއްގައ11ުުިމާލޭގެުު 5
ދަރިވަރުންނަށްުއަންގައިދިނުމާއި،ު

ހުއްޓުވުމަށްުހަނގާުކުރުންު
ދަރިވަރުންނަށްުކުރެވިދާނެުކަންަތއްތަކާު

ުގުޅޭގޮތުން
ުކުޑަކުދިންނަށްވާުއިހުމާލާުގުޅޭގޮުތންުސްކޫލެއްގެުބެލެނިވެރިންނަށ11ުުްމާލޭގެުު 11
 

 .ޔާރުކުރުންުއިންސާނީުހައްޤުތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްުދިނުމަށްުމެޓީރިއަލްުތައްު .1.5.25

މިޙަރަކާތުގެުމަޤްޞަދަކީުކިޔަވާކުދިންގެުމެދުގައިުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުމެދުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުުކރުމާއިު
ު.ުއިތުރުުކުރުމެވެުފޮތްތައްސްކޫލްތަކުގެުލައިބްރަރީތަކުގައިުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާބެހޭުދިވެހިު

 މެނުމުގެުމަސައްކަތްުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަތީތަޢުލީމްގެުނިޒާމްގައިުއިންސާނީުޙައްޤުތައްުހިު .1.5.25

ުޤާއިމުކުރުަމށްޓަކައިު ުޘަޤާފަތެއް ުދެމެހެއްޓުމުގެ ުއެޙައްޤުތައް ުއިޙްތިރާމުކޮށް ުޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ
ުތަޢުލީމު ުމަތީ ުހިުގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޙައްޤުތައް ުއިންސާނީ ުތެރޭގައި ުނިޒާމުގެ ުއެ ު ޙައްޤުތައްުމަނައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީއާުުއިތުރުކުރުމުގެުގޮުތންުންދެމެހެއްޓުމަށްުމަސައްކަތްކުރާުފަންނީުމީހު
 .ުކޯހެއްުތަޢާރަފްުކުރުމަށްޓަކައިުމަޝްވަރާުކުރެވިފައިވެއެވެުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުބެހޭުމާސްޓާސްުއެކު

ުޔުނިވަރސިޓީު .1.5.55 ުކޯހުގައިުުގެުޤައުމީ ުޑިޕްލޮމާ ުގްރެޖުއޭޓް ުޕޯސްޓް ުއެދުމަކަށް ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް ފެކަލްޓީ
ު.ރުކުރެވުނެވެުތައްޔާުުއިޓްސްުއެޑިއުކޭޝަންގެުމޮޑިއުލްުމެނުމަށްުހިއުމަންުރަުހިު

ުޓީވީުޝޯުުޞަުއްުޚާުގެުއިންސާނީުޙައްޤުގެުދުވަހާުގުޅިގެންުގެނެސްދިންުކުޑަކުދިންު .1.5.55

2114ުު ުމަހުގެ ުޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެ ުދުވަހ11ުުވަނަ ުުވަނަ ުއިންސާނީުކޮށްގެޞައްޚާކުޑަކުދިންނަށް ން
ު ުގުޅޭ ުކޮމިޝަނާޙައްޤުތަކާއި ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުގެނެސްދީފައެވެުއާދިޓީވީުއިޕްރޮގްރާމެއް ުވަނީ .ުގުޅިގެން

ުގުޅު ުޙައްޤާއި ުއިންސާނީ ުޕްރޮގްރާމްގައި ުއިތުރުން،މި ުމަޢުލޫމާތުެގ ުހުރި ުބައިވެރިވިުުން ުގައި ޕްރޮގްރާމް
ު.ުލޫމާތުުވަނީުފޯރުކޮށްދީފައެވެޢުކުދިންނަށްުއެކިުޙަރަކާތްތަކުންުއިންސާނީުހައްޤުތަކާއިުގުޅުންހުރިުމަ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

 އިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުންު .1.5.52
 

ުތާރީޚުު ުފާހަގަކުރިުދުވަސްތައްު
2114ުމާރިޗ4ުުު  ބައިނަލްއަޤްވާމީުއަންހެނުންގެުދުވަސް
 ދުނިޔޭގެުނޫސްވެރިކަމުގެުމިނިވަންކަމުގެުދުވަސްު 2114މ3ުުޭ
 ދުވަސްުޤައުމީުކުޑަކުދިންގެު 2114މ11ުުޭ
2114ުސެޕްޓެންބަރ14ުުު ުވާމީުޑިމޮކްރަސީުދުވަސްުޤްބައިނަލްއަ
 ދުވަސްވީުމީހުންގެުދުވަސްު 2114އޮކްޓޫބަރ1ުުު
 އިންޓަނޭޝަނަލްުޑޭުއޮފްުދަުގާލްުޗައިލްޑްު 2114އޮކްޓޫބަރ11ުުު
 އަންހެނުންަނށްުކުރާުއަނިޔާއާުދެކޮޅަށްުފާހަގަުކުރާުދުވަސްު 2114ނޮވެންބަރ14ުުު
ބައިނަލްއަޤްވާމީުގޮތުންުފާހަގަކުރާުނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނަު 2114ޑިސެންބަރ3ުުު

ުމީހުންގެުދުވަސްު
2114ުޑިސެންބަރ11ުުު ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުދުވަސްުުބައިނަލްއަޤްވާމީ
ުު"މައިގްރަންޓްސްުޑޭު"ބައިނަލްއަޤްވާމީު 2114ޑިސެންބަރ14ުުު

ު

ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުންުުބައިނަލްއަޤްވާމީު .4.3.31.1
ުއަހަރީު ުކޮމިޝަންގެ ުކުރުމަށާއި ުފާހަގަ ުދުވަސް ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ވަނަުއަހަރުގެުޑިސެންބަރުުމަހުގ2114ުުެުކުރުމަށްުޚާއްޞަުރަސްމިއްޔާތެއްދުވަސްުފާހަގަ
ުބާއްވާަފއެވ11ުެ ުވަނީ ުދުވަހު ުފާ.ުވަނަ ުދުވަސް ނޑައެޅިުހަމި ުކަ ުކޮމިޝަނުން ގަކުރުމަށް

ު ުއަބަދުވެސް"ޝިއާރަކީ ުމިނިވަންކަްނ، ުއަހަރެމެންގެ ުޙައްޤުތައް، ުއަހަރެމެންގެ .ުއެވެ"
އަހަރުުކޮށްފައިވާުަމސައްކަތްތަކުގެުމައްޗަށްުުތުގައިުކޮމިޝަނުންުފާއިތުވެދިޔަމިރަސްމިއްޔާ

އިންސާީނުހައްޤުތަކާުޒިންމާތަކުގެުބިނާކޮށްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުވީޑިޯއރިޕޯޓެއްުހުށަހެޅުމާއި،ު
ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ުތަމްސީލެއް ުއަލިއަޅުވާލާފައިވާ ުމައްޗަށް ުޝަރަފްވެރިު. މިހަފްލާގެ

 .ޔާމީންުއަބްދުލްޤައްޔޫމެވެهللاުމެހެމާނަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަބްދު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު

ށްުބޭއްވިުޙަފްލާގައި،ުޝަރަފްވެރިުމެހުމާނުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުބައިނަލްއަޤްވާމީުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަ
ުޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫްމުވާހަކަފުޅުުދައްކަވަނީهللاުޢަބްދު

 

ު

ބައިނަލްއަޤްވާމީުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުބޭއްވިުޙަފްލާގައި،ުކޮމިޝަންގެުރައީސްުުުުުުުުުުުުުު
ުއީނާސްުާވހަކަފުޅުުދައްކަވަނީއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު

ބައިނަލްއަޤްވާމީުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުބޭއްވިުޙަފްލާގައި،ުކޮމިޝަންގެުސެކްރެޓޭރީުޖެނެރަލްުުުުުު
ުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދުުވާހަކަފުޅުުދައްކަވަނީ

 

ު

ުގެުތެރެއިންރުކޮށްފައިވާުއައިޓަމްއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުމައްޗަށްުއަލިއަޅުވާލައިުތައްޔާ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުކަންތައްތައްުހިނގާނުހިނގާުމިންވަރުުދެނެގަތުންު 4.4

ުމުޢާހަދާތަކާއިު ުބެހޭ ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ުބައިނަލްއަްޤވާމީ ުބައިވެރިވެފައިވާ ުދިވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
މިނޫންވެސްުމިފަދަުކަންކަމުންުދައުލަތުންުފޯރުކޮށްދޭންުޖެހޭުއެންމެހައިުޙައްޤުތަކާއިުމިނިވަންކަންުު،ޤާރާރުތަކުންނާއި

ުދެނެަގނެ ުމިންވަރު ުފަރާްތތަކަށްުު،ފޯރުކޮށްދޭ ުަކމާބެހޭ ުދައުަލތުގެ ުނުދެވޭނަމަ ުޯފރުކޮށް ުގޮތެއްގައި ުއެދެވޭ ޙައްޤުތައް
ު.ރެވިފައިވެއެވެތިރީގައިވާުމަސައްކަތްތައްުކު ބާރުއެޅުމުގެުގޮތުން

1.5.5. ު ުމުޢާހަދާ ުނައްތާލުމާބެހޭ ުތަފާތުކުރުންތައް ުއެންމެހައި ުކުރާ ުމެދު ުގުޅިގެން(ުސީޑޯު)އަންހެނުންނާ އެު، އާއި
ުމުޢާހަދާުމުރާޖަޢާކުރާުކޮމިޓިއަށްުޝެޑޯުރިޕޯޓްުފޮނުވުންު

ުގުޅުންހުރި ުތަފާތުކުރުންތަކާއި ުއެންމެހައި ުކުރާ ުއަންހެނުންނާެމދު ކުރެވޭުފާހަގަު،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ުމުރާ ުސީޑޯ ުލިޔުމެއް ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުބަލާލާ ުމައްޗަށް ުއދޢާޖަމައްސަލަތަކުގެ ުކޮމިޓީއަށްުު.ކުރާ ގެ

ު.ުވަނަުއަހަރުގެުޖެނުއަރީުމަހުުފޮނުވުނެވ2114ުެ

1.5.2. ު ުމުޢާހަދާ ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުޙައްޤުތަކާބެހޭ ުސީއާރްސީު)ކުޑަކުދިންގެ ުގުޅިގެން( ުމުއާހަދާުު،އާއި އެ
ުކޮމިޓީއަށްުޝެޑޯުރިޕޯޓްުފޮނުވުންުކުރާުޢާުމުރާޖަު

ުބަލައިު ުމައްޗަށް ުމައްސަލަތަކުގެ ުފާހަގަކުރެވޭ ުއެންމެ ުގުޅޭގޮތުން ުޙައްޤުތަކާ ުކުޑަކުދިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ުއދ ުލިޔުމެއް ުސީ.ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުމުރާޖަ.އާރް.ގެ ުޢާސީ ުކޮމިޓީއަށް ުއޭޕްރިލ2114ުުްކުރާ ުއަހަރުގެ ވަނަ

 .ުމަހުުފޮނުވުނެވެ

ުޓޯޗަރުޤާނޫނުުމޮނިޓަރކުރުންުުއެންޓިު .1.5.5

ުމަސައްކަތްތައްު ުކުރަމުންދާ ުކޮމިޝަންއިން ުމުއައްސަސާތަކުންނާއި ުތަންފީްޛކުރާ ުޤާނޫނު ުޓޯޗަރ އެންޓި
ުު،ބަޔާންކޮށް ުރިޕޯޓެއ2114ުުްޖުލައި ުއޮފީހަށް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުމަޖިލީހަށާއި ުރައްޔިތުންގެ ގައި

 .ފޮނުވިފައިވެއެވެ

1.5.5. ު ުމުޢާހަދާުކުޑަކުދިންގެ ުއަތޮޅުުޛުުތަންފީު ޙައްޤުތަކާބެހޭ ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުމިންވަރު ުތަކަށްކުރަމުންދާ
 .ކުރުންުމޮނިޓަރިންގުޒިޔާރަތްު

ު ުދަށުން ުމުޢާހަދާގެ ުޙައްޤުތަކާބެހޭ ުދިވެހ2117ުުިކުޑަކުދިންގެ ުކުރުމަށްފަހު ުރިވިއު ުދައުލަތް ުއަހަރު ވަނަ
ު ުހުަށެހޅުންތައް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުކޮމެންޓްސްކޮން)ދަޢުލަތަށް ުކްލޫޑިން ުތަންފީު( ކުރަމުންދާުޛުދަޢުލަތުން

ު ުދެނެގަތުމަށް ުކޮމިޝަނ2114ުުމިންވަރު ުމަހު ުފެބްރުއަރީ ުއަހަރުގެ ުހއވަނަ ުން ުދ. ުއަދި އަށްު.
 .ރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެުބިނާކޮށްުުމައްޗަށްުމަޢުލޫމާތުތަކުގެުުލިބުނުޒިޔާރަތްކޮށްު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

އިންސާނީުޙައްޤުތަކާބެހޭުކޮމިޓީތަކުންުދިވެހިދައުލަތަށްުތަންފީޛުކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވާުހުށަހެޅުންތައްުު.އދ .1.5.1
 ތަންފީޛުކުރާުމިންވަރުުދެނެގަތުންު

ުމު ުނައްތާލުާމުބެހޭުު،ހަދާޢާމަދަނީުސިޔާސީުޙައްޤުތަކާުބެހޭުބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންެމހާުނަސްލީުތަފާތުތައް
ުުސީއާ.އާރ.ސީު،ސީ.ރއާ.ސީު،ހަދާޢާމު ުޕްރޮޓޮކޯލް ުއޮޕްޝަަނލް ުމުޢާހަދާގެ 1ުުބެހޭ ކުރާުމުރާަޖޢ2ުާއަދި

ުތަންފީ ުދައުލަތުން ުހުށަެހޅުންތައް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުރިވިއުކުރުމަށްފަހު ުދިވެހިދައުލަތް ކުުރމުންދާުޛުކޮމިޓީތަކުން
ުު.ުވިފައިވެއެވެފުކުރެމިންވަރުުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުދައުަލތުގެުކަމާބެހޭުމުއައްސަސާތަކުންުމަޢުލޫމާތުުސާ

ުއަނިޔާވެރިު،އަނިޔާކުރުމާއި .1.5.5 ުހިންގުމާއިުު،އެހެނިހެން ުޢަމަލު ުދަށުދަރަޖައިގެ ުނުވަތަ ލާއިންސާނީ
 އަދަބުދިނުމާއިުދެކޮޅުުމުޢާހަދާއަށްުޓޫލްކިޓްއެއްުތައްޔާރުކުރުންު

ުއަނިޔާވެރިު،އަނިޔާކުރުމާއި ުހިު،އެހެނިހެން ުޢަމަލު ުދަށުދަރަޖައިގެ ުނުވަަތ ްނގުމާއިުލާއިންސާނީ

ު.ުމާއްދާއަކަށްުއިންޑިކޭޓަރސްތަކެއްުއެކުލަވާލާފައިވެއެވ16ުެއަދަބުދިނުމާއިުދެކޮޅުުމުޢާހަދާގެު

ުކޮމިޝަނުންުނެރޭުރިޕޯޓުތަކުގެުހުށަހެޅުންތަކަށްުޢަމަލުކުރާުމިންވަރުުދެނެގަތުންު 4.4

1.1.5. "ު ުއާންމު ުޙާުމުޖުތަމަޢުގައި ުމީހުންނަށް ުލިބިފައިވާ ުނިކަމެތިކަން ުޚިދުމަތްތަކާބެހޭުލަތަށްވުރެ ފޯރުކޮށްދެވޭ
ުގެުފޮލޯއަޕްުރިޕޯޓުުު"ސިޔާސަތުުރިވިއުު

ވަނަުއަހަރުގެުއޭޕްރިލްމަހުުއާއްމުކޮށްފައިވާުރިޕޯޓުގެުހުަށހެޅުންތައްުދައުލަތުްނުތަްނފީޛުޮކށްފައިވ2112ުުާ
ުމަޢުލޫމާތު ުކޮމިޝަނުން ުގޮތުްނ ުދެނެގަތުމުގެ ުތައްޔާރުކުރެވުނެުު،އެްއކޮށްުމިންވަރު ުވެރިޕޯޓެއް މިު.

ުތަންފީޛުކުރަ ުހުށަހެޅުންތަކެއް ުހުރިހާ ުފަށަުންރިޕޯޓުގައިވާ ުއި ުތެރެއިން ުވަނ41ުުީ%މީގެ ހުށަހެޅުން

ުު.ނިމިފައެވެތަންފީޛުކޮށްު

ުށ .1.1.2 .ު ުދައުލަތުގ14ުުެފޭދޫ ުގުޅިގެން ުމައްސަލައާ ުއަނިޔާގެ ުޖިންސީ ުލިބިފައިވާ ުކުއްޖަކަށް އަހަރުގެ
ުރިޕޯޓުގައިވާު ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުބަލައި ުމައްޗަށް ުގޮތުގެ ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން

ު.ުރެވިފައިވެއެވެުހުށަހެޅުންތައްުތަންފީޛުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުދެނެގަތުމުގެުގޮތުންުމަސައްކަތްކުު

1.1.5. 2112ުު 6ުުފެބްރުއަރީ ުރެއާއި ުދުވަހުގެ ުހަމަނުޖެހުންތަކުގައ7ުުިވަނަ ުހިނގާދިޔަ ުމާލޭގައި ުދުވަހު ވަނަ
ުހުށަހެޅުންތަކުގެު ުނިޒާމީ ުރިޕޯޓްގައިވާ ުތަޙްޤީޤު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގާފައިވާ ުޚިލާފަށް ުޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

 ފޮލޯއަޕްުރިޕޯޓުު

ު ުހުށަރިޕޯޓުމި ުނިޒާމީ ުތަންފީުގައިވާ ުދައުލަތުްނ ުދެނެަގތުަމށްޓަކައިުކުރަމުންޛުހެޅުންތައް ުމިންވަރު ގެންދާ
ލިބުނުުު،ވަނަުއަހަރުުކޮށ2114ުްދައުލަތުގެުކަމާބެހޭުމުއައްސަސާތަކުންުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްު

ު.ުވަނީުއެކުލަވާލެވިފައެވެޓުމަޢުލޫމާތުތަކުގެުމައްޗަށްުފޮލޯއަޕްުރިޕޯ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ގައިުމާލެއާއިުއައްޑޫސިޓީގައިުހިނގިުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުުޢަމަލުތަކާުގުޅ4ުުޭފެބްރުއަރ2012ުުީ .1.1.5
ުއަޕްުރިޕޯޓުުވާުނިޒާމީުހުށަހެޅުންތަކުގެުފޮލޯުތަޙުޤީޤްުރިޕޯޓްގައިު

ު ުތަންފީމި ުދައުލަތުން ުހުށަހެޅުންތައް ުނިޒާމީ ުދެނެގަތުަމށްޓަކައިުމުުރަޛުކުރިޕޯޓްގައިވާ ުމިންވަރު ުގެންދާ ން
ު ުކަމާބެހޭ ުދައުލަތުގެ ުފަރާތްތަކުްނ ުމަސައްކަތް ުހޯދުމުގެ ުލިބުނ2114ުުުމަޢުލޫމާތު ުކޮށް، ުއަހަރު ވަނަ

ު.އެވެއިވެއެކުލަވާލެވިފަުތަކުގެުމައްޗަށްުފޮލޯއަޕްުރިޕޯޓުމަޢުލޫމާތު

ުހިު 4.6 ުމީހުންނާމެދު ުތިބޭ ުބަންދުގައި ުގެއްލޭގޮތަށް ުދަށުދަރަޖައިގެުމިނިވަންކަން ުނުވަތަ ުލާއިންސާނީ ންގާ
ުޢަމަލުތައްުހުއްޓުވުންު

ުޒިޔާރަތްކޮށް ުތަންތަަނށް ުބަންދުކޮށްފައިިތބޭ ުމީުހން ުގެއްލޭގޮތަށް ުލާއިންސާނީުު،މިނިވަންކަން އެތަންތަނުގައި
ރީުމުޢާހަދާގެުދަށުންުކެޓްުކޮންވެންަޝނުގެުަދށުންުއެކުލަވާލާފައިވާުއިޚްތިޔާުދަށުދަރަޖައިގެުޢަމަލެއްުހިނގާތޯުބެލުމަށް

ުާލޒިމްކޮށްފައިވާ ުދައުލަތަްށ ުުޤާއިމުކުރުމަށް ުމެކޭނިޒަމްއަކީ ުޕްރިވެންޓިވް ކަމުގައިުކޮމިޝަންނޭޝަނަްލ
ު ނޑައަޅާފައިވާތީ، ުޒިޔާރަތްކޮށްކަ ުަތންތަަނށް ުބަންދުކޮްށފައިތިބޭ ުީމހުން ުގެއްލޭގޮތަށް ުޢަމަލެްއުު،މިނިވަންކަްނ އެފަދަ

ުއެން ުމޮިނޓަރުކުރުމަށް ުބަލައި ު.ޕީ.ހިނގައިތޯ 2114ުުއެމްއިން ުއަހަރު ުޒިޔާރަތާއ4ުުިވަނަ މޮނިޓަރިްނ12ުުފޮލޯއަޕް
ު.ުޒިޔާރާތްުކޮށްފައިވެއެވެ

ު؛ކޮށްފައިވަނީުމޮނިޓަރިންގުޒިޔާރަތްަތއްުމިގޮތުން

 

ުތާރީޚުުޒިޔާރަތްކުރިުތަންުޢަދަދު
2114ުޖަނަވަރ24ުުީުހުޅުމާލޭުޕޮލިސްުސްޓޭޝަންު 1
2114ުފެބުރުވަރ3ުުީ-2ުވިލިނގިލީުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ުގއު 2
2114ުފެބުރުވަރ4ުުީ-4ުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ުގދު 3
2114ުފެބުރުވަރ17ުުީުމަހިބަދޫުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ުއދު 4
2114ުމާރިޗ15ުުުުމަނަދޫުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ނު 4
2114ުއެޕްރީލ16ުުްުކުޅުދުއްފުށީުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ުހދު 6
2114ުއެޕްރީލ21ުުްުވިލިމާލޭުޑިޓޮކްސިފިކޭޝަންުސެންޓަރު 7
2114ުއެޕްރީލ23ުުްުހުޅުމާލޭުޖަލުު 4
2114ުއެޕްރީލ24ުުްުކުޑަކުދިންގެުހިޔާ،ުއަމާންުހިޔާު 5
2114ުމ27ުުޭުހިތަދޫުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ސު 11
2114ުމ24ުުޭުޑްރަގްުޓްރީޓްމަންޓްުއެންޑްުޑިޓޮކްސިފިކޭޝަންުސެންޓަރުހިތަދޫ.ސު 11
2114ުޖޫނ5ުުްުތަޢުލީމާއިުމަސައްކަތްތެރިކަންުއުނގަންނައިދޭުކުޑަކުދިންގެުމަރުކަޒުު 12

ު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު:ކޮށްފައިވަނީުުޒިޔާރަތްތައްުފޮލޯއަޕްު .1.5.5
 

ުތާރީޚުުޒިޔާރަތްކުރިުތަންުޢަދަދު
2114ުމ12ުުޭުޑްރަގްުޓްރީޓްމަންޓްުއެންޑްުރިހިބިލިޓޭަޝންުސެންޓަރު 1
2114ުމ15ުުޭުމަރުކަޒުުޚާއްޞަުއެހީއަށްުބޭނުންވާުމީހުްނގެުު 2
2114ުޖުލައ31ުުިުމާލޭުކަސްޓޯޑިއަލްު 3
2114ުއޮގަސްޓ11ުުުުދޫނިދޫުޕޮލިސްުސްޓޭޝަންު 4
2114ުއޮކްޓޫބަރ24ުުުުގަންުޕޮލިސްުސްޓޭޝަން.ލު 4
ު

 

ުޝަނަލްުޕްރިވެންޓިވްުމެކޭނިޒަމްގެުފަރާތުންުބާއްވާފައިވާުބައްދަލުވުންތައްުއަހަރުގައިުނ2114ުޭ .1.5.2
 

ުމަޤްޞަދުުުބައްދަލުކުރިުފަރާތްުުތާރީޚްުުއަދަދުު
ުއަދިުުކާއިޖަލުތަުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސ2114ުުްުމާރިޗ1ު4ުު ުސްޓޭޝަން ޕޮލިސް

ުމީހުންނަްށު ުބަންދުކުރެވޭ ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި
ުޙައްޤުތަކާއި،ު ުލިބިޭދންޖެހޭ ުތިބޭއިރު އެތަންތަނުގައި
ުމަޢުލޫމާތުު ުޚިުދމަތްތަކުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުއެތަންތަުނން

ުުމަށްލުއިފޮތެއްުތައްޔާރުކުރުުހިމެނޭ
މާރިޗ2ު24ުުު

2114ު
ުކުޑަހުވަދޫ.ދުއަދިުކުޅުދުއްފުށިު.ހދު،ދިއްދޫ.ހއުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްު

ުުޕޮލިސް ުރިޕޯޓްގެުުޒިޔާރަތުގެުުކުރިުސްޓޭޝަނަށް
ުމަށްުބެލުުމިންވަރުުކުރަމުންދާުތަްނފީޛުުހުށަހެޅުންތައް

ުއެޕްރީލ3ު14ުުް
2114ު

ުކުއެޖެންސީނޭޝަނަލްުޑްރަގްު ުއެންޑްު. ުޓްރީޓްމަންޓް ުޑްރަގް ހިންމަފުށީ
ކުރިުޒިޔާރަތުގައިުުފާހަގަުުންުސެންޓަރަށްރިހިބިލިޓޭޝަު

ުކަންތައްތަކާއި ުހުށައަޅާފައިވާުުކުރެވުނު ރިޕޯޓުގައި
ު.މަށްމަޝްވަރާުކުރުހުށައެޅުންތަކާުމެދުު

ުއެޕްރީލ4ު7ުުް
2114ު

ުޑަރމިނިސްޓްރީުއޮފްުލޯުއެންޑްުޖެން
ުބޭނުންވާު ުއެހީއަށް ުޚާއްޞަ އަދި

ުމީހުންގެުމަރުކަޒު

ުކ ުޚާްއޞަ. ުހުންނަ ުބޭނުންާވުުގުރައިދޫގައި އެހީއަށް
ުފާހަގަކުރެވުނުު ުޒިޔާރަތުގައި ުކުރި ުމަރުކަޒަށް މީހުންގެ

ު.މަށްކަންތައްތައްުޙިއްޞާކުރު

ުއެޕްރީލ4ު12ުުް
2114ު

ުއެންޑްު ުލޯ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުއަދި ުހިޔާ ުކުޑަކުދިންގެ ުޖެންޑަރ،

ުއަމާންުހިޔާ

ުއަމާންު ުއަދި ުހިޔާ ުކުޑަކުދިންގެ ުހުންނަ ވިލިމާލޭގައި
ތައްތައްުކަންފާހަގަކުރެވުނުުުތުގައިުހިޔާއަށްުކުރިުޒިޔާރަ

ު.ޙިއްޞާކުރުމަށް

ުމަސައްކަތް.ކުޔުނިޓުުޖުވަނައިލްުޖަސްޓިސ2114ުްޖޫނ6ު14ުުް ުތަޢުލީާމއި ުހުންނަ ުތެރިކަންމާފުށީގައި
ުމަ ުކުޑަކުދިންގެ ުމަސައްކަތްތައްުއުނގަންނައިދޭ ރުކަޒުގެ

ުބެހޭގޮުތންު ުރާވާަފއިވާގޮތާއި ުގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް



53 

 
 
 

ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު.މަށްމަޝްވަރާކުރު
ުގޮތާގުޅޭގޮތުންުރާޢަމަލުކުުކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައިުޕޮލިސްުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސ2114ުުްޖޫނ7ު14ުުް

ު.މަށްމަޝްވަރާކުރުުގޮުތންބެހޭުއަތްމަތީފޮތާުތައްޔާރުކުރާ
ުކަރެކްޝަނަލްޑިމޯލްުކޮންސަލްޓެންޓްުުގެ.ުއދ2114ުޖޫނ4ު21ުުް ސްޓްރެޓެޖިކްު"ުސްގެސަރިވިުވްސް

ުފާހަގަކުރެވިފައިވާުު"ންޕްލޭ ުޖަލުތަުކން އެކުލަވާލުމުގެ
ުކަންތައްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމަޢުލޫމާުތުޚިއްޞާުކުރުމަށްު

ު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީސް 2114ޖޫނ5ު23ުުް
 ،އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްު

ުއިމިގްރޭޝަންު ުއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
 ،އެންޑްުއެމިގްރޭޝަން

ުކަރެކްޝަނަލްު މޯލްޑްވްސް
 ،ސަރވިސް

 ،މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސް
ުއިކޮނޮމިކްު ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުޑިވެލޮޕްމަންޓް

ުބަްނދުކުރެވޭު ުމީހުން ުޮގތަްށ ުގެއްލޭ މިނިވަންކަން
ުއިޞްލާޙުކުރުމަށްު ުޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ތަންތަަނށް
ނޑައެޅިފައިވާު ުކަ ުެތރެއިން ުކަންތައްތަކުގެ ހުށައަޅާފައިވާ

ު ުހުށައެޅުންތައް ުދައުލަތުގެުތަންީފޛުމުހިއްމު ކުރުމަށް
ުއެޅުމުގެގޮތުންު ުބާރު މުއައްސަސާތަކަށް

ު.މަށްމަޝްވަރާކުރު

ުސްޓްރެޓީޖިކްުުމޯލްޑިވްސްުކަރެކްޝަނަލްުސަރވިސ2114ުްޖޫނ11ު24ުުް ުސަރވިސްގެ ުކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް
ު.ކޮމިޝަަނށްުހުށަހެޅުމަށ2121ުް-2114ުޕްލޭން

 މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސ2114ުުްޖުލައ11ު7ުުި
ު

ުސްޓޭޝަން.ސ ުޕޮލިސް ުުހިތަދޫ ޕޮލިސްުއަދި
ޕޮލިސްުުފުވައްމުލަކު.ޏ، އަށާއިކަސްޓޯޑިއަލް

ު 2114ުުސްޓޭޝަނަށް ުައހަރު ުޒިޔާރަތާއިުވަަނ ުކުރި
ު ުސްޓޭޝަނަށް ުޕޮލިސް ުހުޅުމާލެ ވަނ2114ުުައަދި

ުޒިޔާރަ ުކުރި ުއަހަރު ުކަންތައްތަާކުތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
ު.ގުޅޭގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުޙިއްޞާުކުރުމަށް

ުއޮގަސްޓ12ު12ުުު
2114ު

ު.ކުޖުވެނައިލްުޖަސްޓިސްުޔުނިޓު ުހުންނަ ުމަސައްކަތްމާފުށީގައި ުތެރިކަންތަޢުލީާމއި
ުމަސައްކަތްތައްު ުމަރުކަޒުގެ ުކުޑަކުދިންގެ އުނގަންނައިދޭ
ުބެހޭގޮުތންު ުރާވާަފއިވާގޮތާއި ުގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

ުު.މަށްމަޝްވަރާކުރު

ުއޮގަސްޓ13ު26ުުު
2114ު

ުމަސައްކަތް.ކުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްުއެފެއާރޒްު ުތަޢުލީާމއި ުހުންނަ ުތެރިކަންމާފުށީގައި
ުމަސައްކަތްތައްު ުމަރުކަޒުގެ ުކުޑަކުދިންގެ އުނގަންނައިދޭ
ުބެހޭޮގތުންނާއި ުރާވާފަިއވާގޮތާ ުގެންދިއުމަށް ު،ކުރިއަށް

ުރައްކާތެރި ުބޭއްތިއްުބމަކީ ުކުދިން ުކަމެއްުއެތަނުގައި
ު.ކުރުމަށްނޫންކަމުގައިވާތީުއެކަމާުގުޅިގެންުމަޝްވަރާ

ު



54 

 
 
 

ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ުޕްރިވެންޝަންުއެމްބެސެޑާރސްުޕްރޮޖެކްޓްުުޓޯޗަރ .1.5.5

ުފައްޓާފައިވާު ުގުޅިގެން ުޓޯޗަރއާ ުއޮފް ުފޮރުޕްރިވެންޝަން ުއެސޯސިއޭޝަން ުފޯރަމްއާއި ުޕެސިފިކް އޭޝިޔާ
ު ުދަށުން ުޕްރޮޖެކްޓުގެ ުއެމްބަސަޑަރސް ުޕްރިވެންޝަން ުޓޯޗަރ ުހަަމޖެހިފައިވާުކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް

ު؛މަސައްކަތްތަކަކީ

 2ުަުއަގެއިްނސްުވަނ ުކޮންވެންަޝން ުދަ ުޓު ުޕްރޮޓޮކޯލް ުޓޯޗަރގެއޮޕްޝަނަލް ޑައިޮލގްުުނޭޝަނަލްުޓް
 ބޭއްވުންު

 ްކެްޓުއަދިުއޮޕްކެޓްުކޯޑިނޭޓިންގުކޮމިޓީުރަޢީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެުއޮފީހުންުއެކުލަވާލުމުން،ުުނޭޝަނަލ
 މިކޮމިޓީގެުމެންބަރުންުއޮޕްކެޓްުސިސްޓަމަށްުއަހުލުވެރިކުރުމަށްުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމެއްުހިންގުން

 ޭއޮޕަރޭޓިންގްުގައިޑްުތައްޔާރުކުރުންުުގެކޯޑިނޭޓިންގުކޮމިޓީޝަނަލްުކެޓްުއަދިުއޮޕްކެޓްުނ 
 ޭުނ ުކޮމިޓީއާިއ ުކޯޑިނޭޓިންގ ުއޮޕްކެޓް ުއަދި ުކެޓް ުކޯޑިނޭޓިޭނޝަންު"ޝަނަލް އިންޓާރނަލް

 އެއްުއެކުލަވާލުން"މެކޭނިޒަމް
 ްއެއްުހެދުންމެނުއަލެުގމޮނިޓަރިންުގެއެމް.ޕީ.އެނ 

 

ު

ުޕްރޮޖެކްޓްުގެުތެރެއިންުޓޯޗަރުޕްރިވެންޝަންުއެމްބެސެޑާރސްު
 

 ގެުއަތްމަތީުފޮތްުތައްޔާރުކުރުންުޤައިދީންު .1.5.5

ުޢާއިާލތަކަށްު ުއެމީހުންގެ ުޤައިދީންނަށާއި ުކުރަމުންދާ ުތަންފީޛް ުޙުކުމް ުޖަލުތަކުގައި ުމަޤުޞަދަކީ ުފޮތުގެ މި
ު ުއަސާސީ ުލިބިދޭ ުމީހުންަނށް ުބަންދުކުރާ ުޚިދުމަތްތައްުޙަޖަލުތަކުގައި ުިލބިދޭ ުތަންތަނުން ުމިފަދަ އްޤުތަކާއި

 .ުއަންގައިދިނުމެވެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުފައިވާުސެޝަންތައްުދީުނަގާުއެމްއިންު.ޕީު.އެންުއަހަރުގައިުވަނ2114ުުަ .1.5.1
 

ުނަގައިދެވުނުުބައިތައްުުނަގައިދެނުުފަރާތްުުތާރީޚްުުދަދުުޢަު
ުޕޮލިސ2114ުުްޖޫނ1ު16ުުް މޯލްޑިވްސް

ު ުުު ޕޮލިސްު)ސަރވިސް
ު(ންއޮފިސަރުކަސްޓޯޑިއަލްު

 
 

 
 
 

 ގެުތަޢާރަފްއެމް.ޕީ.އެން -
ރޑްުުޔޫއެން - ުދަުުފޯރުރޫލްސްުމިނިމަމްުސްޓެންޑަ

 ޕްރިޒަނަރަސްުުއޮފްުޓްރީޓްމަންޓް
ުއެންޓިުޓޯޗަރުޤާނޫނުު -

ފެބްރުއަރ2ު3ުުީ
2114ު

ުގއ ުޕޮލިސްު. ވިލިގިނލި
ުސްޓޭޝަންގެުމުވައްޒަފުން

ފެބުރުއަރ3ު4ުުީ
2114ު

ުޕޮލިސްު.ގދ ތިނަދޫ
ުމުވައްޒަފުންސްޓޭޝަންގެު

ފެބުރުއަރ4ު17ުުީ
2114ު

ުއދ ުޕޮލިސްު. މަހިބަދޫ
ުސްޓޭޝަންގެުމުވައްޒަފުން

ުނ2114ުމާރިޗ4ު15ުުު ުޕޮލިސްު. މަނަދޫ
ުސްޓޭޝަންގެުމުވައްޒަފުން

އޮކްޓޯބަުރ6ު24ުު
2114ު

ުލ.ލ ުއަދި ފޮނަދޫު.ގަން
ުސްޓޭޝަންގެު ޕޮލިސް

ުމުވައްޒަފުން
 

 ތައްުމަސައްކަތްުރެވުނުުދެނެގަތުމަށްުކުުހުށަހެޅުންތައްުތަންފީޛުވީުމިންވަރުު .1.5.5

ުޒިޔާރަތްތަކުގައި ުކުރާ ުކޮމިޝަނުން ުިމ ުތަްނތަނަށް ުބައިތިްއބާ ުމީުހން ުގެއްލޭގޮަތށް ު،މިނިވަންކަން
ުރިޢާޔަތްކޮށް ުމައްޗަށް ުކަންކަމުގެ ުއެްނމެހާ ުކުރެވޭ ުހަރުދަނާުު،އެތަންތަުނންފާހަގަ ުކަންތައްތައް ތަނުގެ

ުގޮތުން ުސިފައިގައިުުރަނގަޅުުކުރުމުގެ ުހުށަހެޅުންތަކެއްގެ ުކަންަތއްތައް ުފެންނަ ކުރަންޖެހޭކަމަށް
ުޮފޯލއަޕްު.ހިމަނާފައިވާނެއެވެުރިޕޯޓުތަކުގައި ުުހށަހެޅުންތަކުގެ ުއަހަުމަސައްކަތްުއެގޮތުން ފަހަރ2ުުުރަކު

ު.ކުރެވިފައިވެއެވެ
ު

 އިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިުދިރާސާކުރުންު 4.7
ު

 ރައިޓްުޓުުރިޕްރޮޑަކްޓިވްުއެންޑްުސެކްޝުއަލްުހެލްތުުއެޑިއުކޭޝަންު .1.5.5

ުޞިްއޙަތާއި،ު ުއުފަންވަނިިވ ުއެޑިުއކޭޝަންއަކީ ުހެލްތް ުސެކްޝުއަލް ުއެްނޑް ުރިޕްރޮޑަކްޓިވް ުޓު ރައިޓް
ުމިންވަރުު ުހުރިނެތް ުހޭލުންތެރިކަން ުމެުދގައި ުދިވެހީންގެ ުގުޅޭގޮތުން ުޞިއްޙަތާ ުދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޖިންސީ

ުކުދެނެގަ ުދިރާސާއެކެވެުރެވުނުތުމަށްޓަކައި .ު ުދިރާސާއަކީ 2112ުުމި ުއަހަރު ުކުރެވުނުވަނަ
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު ުމަޢުލޫމާތުތައް ުމުހިއްމު ުބައެއް ުހިމަނާފައިވާ ުދިރާސާގައި އަޕްޑޭޓްކުރެވިުުގައ2114ިދިރާސާއެއްކަމުން،

ު.ުރެވޭނެއެވެރިޕޯޓްގެުމަސައްކަތްުނިމުމުންުކަމާބެހޭުއިދާރާތަކާުޙިއްޞާކުު.ކުރެވިފައިވެއެވެވޭލިޑޭޓު

ުކުޑަކުދިންނަށްުދެވޭުޚިދުމަތްތައްުދެނެގަތުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުދިރާސާު .1.5.2

ުބައިވެރިފައިވާު ުދިވެހިރާއްޖެ ުރައްކާތެރިކުރުމަށް ުހައްޤުތައް ުކުޑަކުދިންގެ ުބޭނުމަކީ، މިދިރާސާގެ
ުރި ުޤާނޫނުތަކަށް ުިދވެހިރާއްޖޭގެ ުމުޢާހަާދތަކާއި ުކުޑަކުދިންނަށްުދިވެހިރާއްު،ާޔތްކޮށްޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖޭގައި

ުމުއައްސަސާތަކާއި ުއިދާރާތަކާއި، ުވުޒާރާތަކާއި، ުދައުލަތުގެ ުޖަމުު،ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ޔާތަށްުޢިއްއަމިއްލަ
ުދެނެގަ ުޚިދުމަތްތައް ުދޭ ުއަމާޒުކޮށްގެން ުކުަޑކުދިންނަށް ުމިފަރާްތތަކުން ުޚިުދމަތްތައްު، ނެފާހަގަކޮށް، މި

ުއިދާރާަތކަށްުގައިފޯރުކޮށްދިނުމު ުފާހަގަޮކށްުމި ުދަތިތައް ުޚިދުމަތްތަކުު،ދިމާވާ ުމި ހުރިުވެފަލްުޞިޙާން
ުދެނެގަތުމެވެުއްނަތީޖާތަ ުުމި. ުބައެއް ުހިމަނާފައިވާ ުުއްމުހިމުިދރާސާގައި ުގައ2114ުުިމަޢުލޫމާތުތައް

ުވޭލިޑޭޓު ުިއދާރާތަކާުު.ކުރެވިފައިވެއެވެއަޕްޑޭޓްކުރެވި ުކަމާބެހޭ ުނިމުމުން ުމަސައްކަތް ރިޕޯޓްގެ
ު.ުޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ

ުއެވެއިލިބިލިޓީުއެންޑްުއެކްސެސިބިލިޓީުއޮފްުހެލްތުުސަރވިސަސްު .1.5.5

ުޚިދުމަތްތަކާމެ ުޞިއްޙީ ުލިބެންހުރި ުރާއްޖޭން ުމަޤްސަދަކީ ނޑު ުމައިގަ ުދިރާސާގެ ުދެމި ުއާއްމުން ކޭގޮތްުދު
ުދިނުމުުބެލުމާއި، ުޚިދްމަތްތައް ުނަޒަރިއްޔާއިންުމި ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުދަތިތައް ުކުރިމަތިވެފައިވާ ގައި

ުދެނެގަތުމެވެ ުމުުމި. ުބައެއް ުހިމަނާފައިވާ ުޙިދިރާސާގައި ުމަޢުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓްކުރެވިުުގައ2114ުިއްމު
 .ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެރިޕޯޓްގެުމަސައްކަތްުނިމުމުންުކަމާބެހޭުއިދާރާތަކާުު.ކުރެވިފައިވެއެވެވޭލިޑޭޓު

 ލޫމާތުުއާއްމުންނަށްުގެނެސްދިނުންުޢުުކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތަކުގެުމަު .1.5.5

ުމަ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުޢުކޮމިޝަންގެ ުފުޅާދާއިރާއެއްގައި ުއެންމެ ުވީ އަދިު، އިކުރުމަށްޓަކައާއްމުލޫމާތު
ުޤަ ުޙައްޤުތަކުގެ ުއިންސާނީ ުހިނގާ ުމީޑިުޚައްޞާސްއުމުގައި ުގުޅޭގޮތުން ުއެކިުމައްސަލަތަކާ ުތަފާތު އާގެ

ުޭބނުންކޮށްެގންު ުމަންނައާއްމު ވަޞީލަތްތައް ުގެނެސްދެވިފައިޢުށް ުއެކިުު.ވެއެވެލޫާމތު ކޮމިޝަންގެ
ުކޮމިޝަނަށްުު،ގުޅޭގޮތުންނާއި މަސައްކަތްތަކާ ުމީޑިއާއިން ުގުޅޭގޮތުން ުމައްސަލަތަކާ ުޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ

ު.ވެއެވެލޫމާތުުހިއްސާކުރެވިފައިޢުވާއިދުންުމަގަގުޅޭގޮތުންު ހުށަހަޅާުސުވާލުތަކާ

ުގެުޒަރީއާއިންުއާއްމުކުރެވުނުުމަޢުލޫމާތުުޚަބަރުުއަދިުނޫސްބަޔާނުު .1.5.1

ު ުގުޅޭގޮތުން ުމަސައްކަތްތަކާ ުގުޅ74ުުޭކޮމިޝަނުގެ ުޙައްޤުތަކާ ުއިންސާނީ ުއަދި ުތައްޔާރުކުރެވި ޚަބަރެއް
ު ުއިންސާނީ ުފާހަގަކުރުމަށާއި، ުދުވަސްތައް ުކަންބޮޑުވުންތައްުޙައްޤުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުހުރި ތަކާގުޅިގެން

ު ުޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިުުއްނޫސްބަޔާނ21ުެހާމަކުރުމަށްޓަކައި ުމީޑިއާ ުސޯޝަލް ުއަދި ުވެބްސައިޓް ކޮމިޝަންގެ
ު.ކުރެވިފައިވާނެއެވެޞާުއްޙިކާުމީޑިއާތަު،ޝާޢިއުކުރެވި

ު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ު

ު

ުންުމީޑިއާތަކުގައިުގެނެސްދޭުއިންސާނީުޙައްޤުތަކުގެުމައްސަލަތައްުމޮނިޓަރުކުރުު .1.5.5

ު ުމޮނިޓަރކޮށްޙައިންސާނީ ުޚަބަރުތައް ުގެނެސްދޭ ުމީޑިއާއިން ުގޮތުން ުބެހޭ ުމައްސަލަތަކާ ުގުޅޭ ު،އްޤުތަކާއި
ު.ގެނެވިފައިވެއެވެސަމާލުކަމަށްުުކޮމިޝަންގެުފާހަގަކުރެވޭުކަންކަންު

މައްސަލަތަކަށްުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކާއެކުުގުޅުންުހަރުދަނާކޮށްުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅުންހުރިު 4.4
ުޒިންމާދާރުުކުރުވުންު

ުވެ ުހަރުދަނާ ުމަސައްކަތްކުރާނެ ުގުޅިގެން ުމުއައްސަސާތަކާ ުހުށަހެޅުންތަްއުށްދައުލަތުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުޤާއިމުކޮށް، ޓެއް
ުބާރުއެޅުުމގެގޮތުން ުތަންފީޛުކުރުމަށް ުފުރިހަމައަށް ުމުއްދަތެއްގައި، ުމުއައްސަސާތަކާއެކުުު،އަވަސް ުއެކިއެކި ދައުލަތުގެ

ު؛މިގޮތުން.ުއެވެއިވެއްދަލުވުންތަކެއްުބާއްާވފަބަ

 6ުު ުކުރަމުންދާު :2114ޖަނަވަރީ ުމަސައްކަތް ުސިނާޢަތުގައި ުކުރުމުގެ ުދިމާާވު ޢިމާރާތް ުގުިޅގެން ބިދޭސީންނާ
ުގޮުތން ުމައްސަލަތަކާއިބެހޭ ުކޮންސްޓްރަކްޝަންު ބައެއް ުއޮފް ުއެސޯސިއޭޝަން ުމޯލްޑިވްސް މަޝްވަރާކުރުމަށް

 .ުރާތުންުކޮމިޝަނާުބައްދަލުކުރިއެވެއިންޑަސްޓްރީގެުފަ

 4ުު ުފުރައްސާރަކުރުމާއިުު:2114ފެބުރުއަރީ ު ޖިންސީ ުޤާޫނނާއި ުހުއްޓުވުމުގެ ުޤަވާގޯނާކުރުްނ ގޮތުންުގުޅޭއިާދ
ކޮމިޝަނާއިުުމުގައިބައްދަުލވުމެއްުބޭއްވިުމިބައްދަލުވު ޓްރައިބިއުނަލާުވަޒީފާއާބެހޭުުއާމަޝްވަރާކުރުމަށްުކޮމިޝަން

 .ފައިވެއެވެޓްރައިބިއުނަލާދެމެދުުޓެްކނިކަލްުކޮމިޓީއެއްުއުފައްދުމަށްުއެއްބަސްވެ

 4ުުީުޢުމުރުންރަކީދޫު.ވު:2114ފެބުރުއަރ ުކުއްޖަކަށް،ުއޭނާގެއަހަރ3ުުުގައި ުލިބެމުންދިޔަުުގެ ުފަރާތުން މަންމަގެ
 .ުށްުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވިަފއިވެއެވެދުމަގުޅޭުގޮތުންުޕޮލިސްުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަންގެުއެއާއަނިޔާގެުމައްސަލަ

ވަކި  
ުމުނާސަބަތަކާގުޅިގެނ  

31%ު

ސިޔާސީ ހަރަކާތ ތަކާ  
ުގުޅިގެނ  
21%ު

ބައެއ ގެ ހައ ޤަކަށ   
އުނިކަމެއ   
ުއައިސ ގެނ  

31%ު

ުއެހެނިހެނ  
21%ު

ުޕ ރެސ  ރިލީސ  އަމާޒުކުރެވުނު ދާއިރާ  
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

 26ުު 2114ު:2114ުުފެބުރުއަރީ ުމަހުގެ ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރުގެ ުދުވަހ11ުުވަނަ މޯލްޑިވިއަންުުފެށިގެންުުންވަނަ
ު ުޕާޓީ ުޕާޓީޖުުއަދިޑިމޮކްރެޓިކް ުގެންދިުބާއްވަމުންުއިންމްހޫރީ މޯލްޑިވްސްުުގުޅިގެންުުރާތަކާުމުޒާހަުސިލްސިލާޔަ

 ު.ުށްފައިވެއެވެކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކޮުވިސްއާރޕޮލިސްުސަ

 15ުު 2114ުމެއި ުޙައްޤުތަކާުއިންސާނީުހުރިުމުޖުތަމަޢުގައި: ުގުޅޭގޮތުންނާއި،ުުމުހިއްމުގުޅޭ މައްސަލަތަކާ
ުގުޅުންހުރިުސަރވިސްއާުުޕޮލިސްުމޯލްޑިވްސްުތެރެއިންުމައްސަލަތަކުގެުހުށަހެޅޭުުކޮމިޝަނަށްުކޮށްއާއްމު

ުކޮމިޝަނުންުމަޝްުގުޅޭގޮތުންުމައްސަލަތަކާ ުއާ ުސަރވިސް ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ވަރާކުރުމަށް
ު.ށްފައިވެއެވެބައްދަލުކޮ

 4ުު 2114ުއޭޕްރީލް ުމަޝްރަ: ުުޙުގައިސިޔާސީ ުގުޅޭގޮތުން ުކަންބޮޑުވުންތަކާ ުބައެއް ުހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރުކުރީގެ
 .ށްފައިވެއެވެކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކޮުުޖެނެރަލްއާ

 27ުު 2114ުއޮގަސްޓް ުބެލުމު: ުގިަނުދައުލަތުގެ ުތިޭބތަްނތަނުން ުބައިތިއްާބފައި ުކުޑަކުދިން ުަދށުގައި ގެ
ު ުފާހަގަކުރެވި ުއެދެވޭމައްސަލަތަކެއް ުނުވާތީުމިކަންކަމަށް ުގެނެވިފައި ުހޯމްުު،ހައްލެއް ުއޮފް މިނިސްޓަރ

ރޒް  .ށްފައިވެއެވެއާުކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކޮއެފެއަ

 16ުު ުު:2114ސެޕްޓެމްބަރު ުަދށުގައި ުބެލުމުގެ ުބައިތިްއބާފައިތިބޭދައުލަތުގެ ުގުޅިގެންުުކުޑަކުދިން މަރުކަުޒތަކާ
ު.ްށފައިވެއެވެކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކޮުމަޝްވަރާކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުލޯުއެންޑްުޖެންޑަރއާ

ުބައިނަލްއަޤްވާމީުއަދިުސަރަޙައްދީުގުޅުންތައްުބަދަހިކުރުންު 4.5

ު:އްވުނުުބައްދަލުވުންތައްުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުބައިނަލްއަޤްވާމީުފަރާތްތަކާއެކުުބޭު .1.5.5

 21ުުީ2114ުޖެނުއަރ:ު ުފޮރުއިލެކްޓޯރަލްުސިސްޓަމް ުފައުންޑޭޝަން ު(އައިފެސް)އިންޓަރނޭޝަނަލް
ުބައިވެރިވުމަށްު ުޕްރޮގްރާމްގައި ުލީޑަރޝިޕް ުވިމެންސް ުހަަމޖެހިފައިވާ ުކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިން

ު ުުމިު،ފުރުޞަތެއްދ4ުީކޮމިޝަނަށް ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުގުޅޭގޮތުން އާުުއައިފެސްުޕްރޮގްރާމްއާ
 .ްށފައިވެއެވެކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކޮ

 24ުު ުޗީފްުއައިފެސްު:2114ޖެނުއަރީ ުޕާޓީުގެ ުތަބެު،އޮފް ުޓާކޫރް ުހެގާޑަން ުވމުގެުފުރަޢާވަރލީ
 .ށްަފއިވެއެވެބައްދަލުކޮުުއާގޮތުންުކޮމިޝަން

 3ުު ުއޭޝިޔާގައިުުއިލޭބަރުމައިގްރޭޝަންއާު:2114ފެބުރުއަރީ ުސައުތު ުގޮތަށް ުހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖެ
ު ުހިންގާ ުސޮލިޑެރިޓީުގގެޓްރެފިިކންހިއުމަން ުމަޝްަވރާކުރުމަށް ުގުޅޭގޮތުން ސެންޓަރގެުުމައްސަލަތަކާ
 .ްށފައިވެއެވެބައްދަލުކޮުުކޮމިޝަންއާފަރާތުންު

 4ުު ުނޭޝަުސެކްޝުއަލްު:2114ފެބުރުއަރީ ުގުޅޭގޮތުން ުރައިޓްސްއާ ަނލްުރިޕްރޮޑަކްޝަން
ު ުހިންގުމަށް ުއިންކުއަރީއެއް ުފަންޑު ުފޯރުޕޮޕިއުލޭޝަން ުނޭޝަންސް ގެު(އޭު.ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫ)ޔުނަިއޓެޑް
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުކޮމިޝަންއާ ުށްފައިވެއެވެބައްދަުލކޮުބޭފުޅުން ުސެކްޝުއަލް. ރިޕްރޮޑަކްޝަންުުމިބައްދަލުވުމުގަިއ
ުސްކޯޕްު ުހިންގާނެ ުއިންކުއަރީއެއް ުނޭޝަނަލް ުގުޅޭގޮތުން އޭއާު.ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫުކޮށްޑިވެލޮޕްުރައިޓްސްއާ

 .އެވެއެދިފައިވެުކުރުމަށްޙިއްޞާ

 5ުީއާުކޮމިޝަނުންުޖެންުހާރޓްުރކަލްުކައުންސެލަޕޮލިޓިުކެނެޑާުހައިކޮމިޝަންގެު:2114ުފެބުރުއަރ
 ު.ށްފައިވެއެވެބައްދަލުކޮ

 3ުު ނޑަުށްދިވެހިރާްއޖެއަުސްރީލަންކާއަށާއިުއެމެރިކާއިންު:2114މާރިޗް ުކަ -ޑި-ޗާރޖްއަޅާފައިވާ
ރޒް ުއޯޓްުޝިވޯންު،ޗީފްުޕޮލިޓިކަލްުޑެޕިއުޓީުއެމްބަސީގެުއަދިުުމާން.ުސީުއެންޑުރޫުުމިސްޓަރު،އެފެއަ

ުުއާޖަޖް ުޙައްޤުތަކުގެުއިންސާނީުރާއްޖޭގައިުމިބައްދަލުވުމުގައިު.ްށފައިވެއެވެބައްދަލުކޮކޮމިޝަނުން
ުރާއްޭޖގެުގޮންޖެހުންތަކާއިުދިާމވެފައިވާުކޮމިޝަނަށްުމަޝްވަރާކޮށްުމިހާރުުއޮތްގޮތާުގުޅޭގޮތުންުުޙާލަތު
ު.މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެުގުޅޭގޮތުންުދައުރާުއަދާކުރަމުންދާުކޮމިޝަނުންުރަނގަޅުކުރުމަށްސްރަޙުުމަ

 4ުު ނޑައަުދިވެހިރާއްޖެއަށްުޑެންމާކްއިންު:2114މާރިޗް ުފައިޅާކަ ުހިސްުުއެމްބެސެޑަރވާ
ުސްވޭންުމިސްޓަރުއެކްސަލަންސީ ުފްރެޑީ ުގުޅޭުޙާުޙައްޤުތަކުގެުއިންސާނީުރާއްޖޭގައިއަށް ލަތާ

 .ުުއެވެވުމެއްުބޭއްވިފައިވެމަޝްވަރާުބައްދަލުވައިދިނުމުގެުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުއޮޅުންފިލު

 4ުު ުމަޖިލީު:2114މާރިޗް ުރައީސްހުރައްޔިތުންގެ ުބައްދަލުކޮުުއާގެ ުޙާލަތުުށްކޮމިޝަނުން ުޤައުމުގެ
ބައެއްުޤާނޫނުތަކަށްުގެނެސްފަިއވާުކޮށް،ުރާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާއެކިފަރާތްތަކުގެުދައުބަދަލުކުރުމުގައިު

 .ކާމެދުުމަޝްވަރާކުެރވިފައިވެއެވެބަދަލުތަކާުގުޅިގެންުކޮމިޝަންގެުކަންބޮޑުވުންތަ

 16ުު ނޑަު:2114މާރިޗް ުކަ ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ުސްރީލަންކާއަށާއި ުނޯވޭއިން ުމިސްުއަޅާފައިވާ ސަފީރު
ުލޯކެން ުގްރީޓް ުއޮޅުންފިލުުޙާުުޙައްޤުތަކުގެުންސާނީއިުރާއްޖޭގެއަށް، ުމަޢުލޫމާތު ވައިުލަތާގުޅޭ
ު.އެވެވުމެއްުބޭްއވިފައިވެބައްަދލުދިނުމުގެގޮތުންު

 15ުު ުުޔޫރަޕިއަންު:2114މާރިޗް ުދިވެހިރާއްޖެއަށްުުސްރީލަންކާއަށާއިުއިންު(އީޔޫ)ޔޫނިއަން
ނޑައަޅާ ުޑަލީުޑޭވިޑްުމިސްޓަރުސަފީރުުވާފައިކަ ލަތާގުޅޭުޙާުޙައްޤުތަކުގެުއިންސާނީުރާއްޖޭގެއަށް،

ު.އެވެވުމެއްުބޭއްވިފައިވެުބައްދަލުވައިުދިނުމުެގގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުއޮޅުންފިލު

 6ުު 2114ުއޭޕްރީލް .ުޑރުޗެއާމަންުކޮމިޝަންގެުރައިޓްސްުހިއުމަންުބަންގްލާދޭޝްގެ:
ުުމާންޙްމިޒާނުއްރަ ުމީހުްނގެުުބަންގްލަދޭޝްުއުޅޭދިރިުރާއްޖޭގައިު،ބައްދަލުކުރައްވައިކޮމިޝަންއާ
ުމަސައްކަތްރިންނަށްުުބިދޭސީުމާރާމާރީތަކުގައިުލަތާބެހޭގޮތުްނނާއި،ޙާުވަޒީފާގެު ،ދިރިއުޅުމާއި

 .ުށްފަިއވެއެވެމިކަމުގައިުހުިރުކަންބޮޑުވުންތައްުހިއްސާކޮުއަނިޔާލިބެމުންދާތީ

 24ުު ުދެނެު:2114މެއި ުމައްސަލަތައް ުމުހިއްމު ުޙައްޤުތަކާބެހޭ ުއިންސާނީ ުހުރި ގަނެ،ުމުޖުތަމަޢުގައި
ުމައްސަލަތަ ުމިފަދަ ުހަރުދަނާ ުއެޅިދާނެ ުގުޅޭުުފިޔަވަޅުތަކާކާމެދު ުކޮމިޝަނަށްުއާއްމުގޮތުންނާއި، ކޮށް
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ު ުތެެރއިން ުމައްސަލަތަކުގެ ުބެހޭގޮތުްނުޞިހުށަހެޅޭ ުމައްސަލަތަކާ ުގުޅޭ ުޙައްޤުތަކާ އްޙީ
ު.ފައިވެއެވެވުމެއްުބޭްއވިބައްދަލުއެކުުމަޝްވަރާކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތާ

 27ުުިނޑައަޅާުުދިވެހިރާއްޖެއަށްުއޮސްޓްރޭލިއާއިން:2114ުމެއ ުފައިކަ ުއެކްސެލެންސީުުހަރުސަފީރުުވާ
ުމޫޑީުރޮބީންުމިސް ުރާއްޖޭގައަށް، ުގުޅޭުޙައްޤުތަުއިންސާނީއި ުމަސައްކަތްތަކާ ުކުރާ ުކުރިއެރުމަށް އް

 .އެވެވުމެއްުބޭއްވިފައިވެުބައްދަލުވައިުދިނުމުެގގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުއޮޅުންފިލު

ު

ނޑައަޅާުދިވެހިރާއްޖެއަށްުއޮސްޓްރޭލިއާއިން އާުއެކުުބޭއްވެވިުމޫޑީުުރޮބީންުމިސްުއެކްސެލެންސީުހަރުސަފީރުވާުފައިކަ
ުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންު

ު

ުއިންސާނީުޙައްޤުތަކާުގުޅޭުބައިނަލްއަޤްވާމީުނިޒާމުގައިުބައިވެރިވުންު .1.5.2

 16ުުުވަރުފެބ ުުއިން ު:2114ުުޗްމާރ16ުުިރީ ުދިުދިވެހިރާއްޖެ ުއޮން ުކޮންވެންޝަން ބައިވެރިވެފައިވާ
ު ުވިމެން ުއަގެއިންސްޓް ުޑިސްކްރިމިނޭޝަން ުއޮފް ުފޯްމސް ުޯއލް ުއޮފް ދަުށންުގެ(ސީޑޯ)އެލިމިނޭޝަން

ުމަރް ުއަލްފާޟިލާ ުރައީސް ުކޮމިޝަންގެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުކޮމިޓީ ުސީޑޯ ުޢަޛުރާުއުފެދިފައިވާ ޔަމް
ުއަޙްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުރައީސް ުނާއިބު ުަބއިވެރިުއަޙްމަދާއި މިބައްދަލުވުމުގެުު.ވެފައިވެއެވެޠަލާލް

23ުުު،ތެރެއިން ުރައިޓްސްުުހިއުމަންުނޭޝަނަލްުކޮމިޓީގެުބޭއްވުނުުގައ2114ުިފެބްރުއަރީ
ކޮމިޝަންގެުު،ސެޝަންގައިުބޭްއވުނުުކޮށްޞައްޚާުއަށް(އިއަ.އާރް.އެޗްު.އެން)ުއިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ު.ޅާފައިވެއެވެހުށަހަބަޔާނެއްުުގުޅޭގޮތުންުހަދާއާޢާމުުރައީސްުސީޑޯު
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

 11-13ުު ުޮއފްުު:2114މާރިޗު ުކޮމިޓީ ުކޯޑިނޭިޓން ުއިންޓަރޭނޝަނަލް ުކުރިއަށްދިޔަ ޖެީނވާގައި
ުހިއުމަންއިންުޝަނަލްނޭ ުއޮފް ުޕްރޮޓެކްޝަން ުއެންޑް ުޕްރޮމޯޝަން ުދަ ުފޯ ުސްޓިޓިއުޝަްނސް

ު ުގެރައީސ24ުްރައިޓްސްގެ ުކޮމިޝަން ުބައްދަލުވުމުގައި ުޢަޛްރާުއަލްފާުވަނައަހަރީ ުމަރްޔަމް ޟިލާ
ުޑރ ުމެންބަރު ުޙަމީދުު.ުއަޙްމަދާއި ުޝަމްޫޢން ުއަލްފާޟިލް ުޖެނެރަލް ުސެކްރެޓަރީ ުއަދި ުޝަމީމް ޢަލީ

 .ފައިވެއެވެބައިވެރިވެ

 3-4ުު ުމެލޭޝިއާގެ،ުު:2114ނޮވެމްބަރު ުއިންތިޒާމްކޮށްގެން ުފޯރަމްއިން ުޕެސިފިކް އޭޝިއާ
ުރައިޓްސް ުިހއުމަން ުނޭޝަނަލް ުއެގްޒެކެޓިވްު"އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެުކުއަލަލަމްޕޫރްގައި ސީނިއަރ

ުޓޭބަލް ުރައުންޑް ުބައްދަލުވުމު"އޮފިސަރުންގެ ުއަލްފާޟިލްުގެ ުޖެނެރަލް ުސެކްރެޓަރީ ުކޮމިޝަންގެ ގައި
ު.ފައިވެއެވެޝަމްޢޫންުޙަމީދުުބައިވެރިވެ

 23ު–ު24ުު 2114ުނޮވެމްބަރ ުނޭޝަަނލްު: ުފޯ ުފޯރަމް ުކޮމަންވެލްތް ުދިޔަ ުކުރިއަށް މާލްޓާގައި
ުރައީސްުހި ުކޮމިޝަންގެ ުބައްަދލުވުމުގައި ުބައެނިއަލް ުއިންސްިޓޓިއުޓްސްގެ ުރައިޓްސް އުމަން

 .އަލްފާޟިލާުއައިމިނަތުުއީނާސްުުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ުމަސައްކަތްކުރުންުުފަރާތްތަކާއެކުުުހިމެނޭުުމުޖުތަމަޢުގައިުުމަދަނީު .1.5.5

 15ުުީއިންުތައްޔާރުކުރާުޕޮލިސްު(އެން.ޑީ.އެމް)މޯލްޑިވިއަންުޑިމޮކްރަސީުނެޓްވަރކްު:2114ުޖެނުއަރ
ުމަ ުޮކމިޝަނުން ުރިޕޯޓަށް ުޕޮރޮޖެކްޓްގެ ުކޮންސަލްޓެންޓްުޢުރީފޯމް ުޕްރޮޖެކްޓްގެ ުމި ުހޯދުަމްށ ލޫާމތު

ުމިސް ުސްރިވާސްތަވާ. ުޑިރެކްޓަރއެން.ޑި.އަދިއެމްުދޭވްޔާނީ ުއެކްޒެކެޓިވް ުންކޮމިޝަނުުއާގެ
ު.ުށްފައިވެއެވެބައްދަލުކޮ

 ސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުމަޝްވަރާކުރުންު .1.5.5

 25ުު ުޤާޫނނުތަާކއިުުބޭނުންކުރުމުގައިުޙައްޤުުއެއްވެއުޅުމުގެުޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއިު:2114އޭޕްރީލް
ުއަދާލަތުުޢަުވެރިކަމާއެކުޙަސުލްުއިމުގެތެރެއިންުޤަވާޢިދުތަކުގެ ުގޮތުން ުބާރުއަޅުމުގެ މަލުކުރުމަށް

ު.އެކުުބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެޕާޓީއާ

 14ުުކޮމިޝަންޕީ.ޑީ.އެމްު:2114ުއޮކްޓޯބަރ ުފަރާތުން ުއެއްވެުު،ބައްދަލުކޮށްުއާގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި
 .ުރެވިފައިވެއެވެއުޅުމުގެުމިނިވަންކަމުގެުޙައްޤުުބޭނުންކުރުމުގައިުހުރިުދަތިތަކާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކު

ުގެުޖަމުޢިއްޔާތަކުގެުހިލޭުއެހީގެުދަށުންުހިންގުނުުޙަރަކާތްތައްު.ުއދ .1.5.1
ުޔ2114ުުޫ ުމިކޮމިޝަނާއެކު ު.ޑީު.އެންު.ވަނައަހަރު ުޕްރޮޖެކްޓް'ޕީގެ ުގަވަނަންސް ުދަށުންު'ުއިންޓަރގްރޭޓަޑް ގެ

ު.ުއްުހިންގާފައިވެއެވެމަގޫދޫގައިުހިއުމަންުރައިޓްސްުކްލިނިކެ.ުފފަންނީުއަދިުމާލީުއެހީލިބިެގންު
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ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2114ުުު  

 

ލްޑްރެންސްުޔުނައިޓެޑްުނޭޝަންސްުއިންޓަނޭޝަނަލްުޗިުވަނައަހަރުުމިކޮމިޝަނާއެކ2114ުުު .4.5.4.1
ގެުޗައިލްޑްުރައިޓްސްުއެވެއަރނެސްގެުޕްރޮޖެކްޓްގެުދަށުންު(ޔުނިސެފް)އެމެޖަންސީުފަންޑުު

ު:ފަންނީުއަދިުމާލީުއެހީލިބިގެންުހިންގިުހަރަކާތްތަކަކީު

ުންުދުހިންނަވަރުުހިއުމަންރައިޓްސްުކްލަބްުއުފެއް.ުޅ .1
 ންުދުއުނގޫފާރުުހިއުމަންރައިޓްސްުކްލަބްުއުފެއް.ުރ .2
 ންދުއުފެއްމުލިުހިއުމަންރައިޓްސްުކްލަބްު.ުމ .3
 ންުދުއުފެއްތިނަދޫުހިއުމަންރައިޓްސްުކްލަބްު.ުގދ .4
 ންދުއުފެއްގަންުހިއުމަންރައިޓްސްުކްލަްބު.ުލ .4
ުދުވަހުގެު.ުޏ .6 ުއެއް ުހިންގި ުކްލަބްތަކަށް ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުސްކޫލްތަކުގެ ފުވައްމުލައް

 ކޭމްޕް
 ރައިޓްސްުކްލަބްތަކަށްުހިންގިުއެއްުދުވަހުގެުކޭމްޕްއައްޑޫުސްކޫލްތަކުގެުހިއުމަންު .7
 އިންޓަރސްކޫލްުކުއިޒްުކޮމްޕެޓިޝަން .4
ުހިންގިު .5 ުއަމާޒުކޮށްގެން ުކުދިންނަށް ުކޭމްޕްތަކުގެ ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުސްކޫލްތަކުގެ މާލޭ

 ކޭމްޕ3ުުްއެއްދުވަހުގެު
11. ު ުމަޢުލޫތަަކށް ުހައްޤުތަކުގެ ުއިްނސާނީ ުއަމާޒުކޮށް ފޮތްުވާހަކ4ުަކުޑަކުދިންނަށް

 ތައްޔާރުކުރުން

ު.ރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވ307,194.41ުެު މިހަރަކާތްތަކަށްުޔުނިސެފުންުޖުްމލަ

ުކުރުންުޝަންގެުއިދާރީުހިންގުންުހަރުދަނާުކޮމިު 4.11

2114ުު ުޖުމްލަ ުިބނާކުރުމުގެ ުވަޞީލަތްތައް ުއިންސާނީ ުކޮމިޝަްނގެ ުއަހަރު 34ުުވަނަ 754،144ުޕްރޮގްރާމަކަށް
ު ުބަޖެޓެއް ުުހށަހެޅުނެވެރުފިޔާގެ ުދައުލަތަށް .ު ުހިމަނ2114ުާކޮމިޝަނުގެ ުދައުލަތުން ުބަޖެޓުގައި ުއަހަރުގެ ފައިުވަނަ

ު ުޖުމްލަ ުރުފިޔާއެވ176,684ުެވަނީ ުއޭ. ުތެރެއިން ުސްޓަޑ72,474ުުީގެ ުޓްރޭނިންގއާއި ުކުރުމުއްދަތުގެ ރުފިޔާއަކީ
ުފައިސާއެވެ ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުޓުއާސްއަށް ުފެލޯޝިޕްތަކަ. ުސްކޮލަރޝިޕް، ުއަދި ުލިބިފައިަވނީ ުޖުމްލަ 104,210ުށް

ުރުފިޔާއެވެ .ު ުތެރެއިން ުޕްރޮގްރާމްތަކަށ2114ުުްމީގެ ުކުރުމުއްދަތުެގ ުހިންގުުނ ުބޭރުގައި ުރާއްޖެއިން ުއަހަރު ވަނަ
އަދިުދިގުުމުއްދަތަށްުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުހިންގާުތަމްރީުނތަކަށްުލިބިފައިާވު.ުރުފިޔާއެވ54,896ުެޚަރަދުވެފައިވަނީު

ުބަޖެޓަށްވު ުޚަރަދުކުރެވިފައެވ42,451ުެރެ ުއިތުރަށް ުރުފިޔާވަނީ .ު ުދިމާެވފައިވަނީ ުއަހަރުގ2114ުުެމިގޮތަށް ވަނަ
ު ުފައިސާއަކީ ުލިިބފައިާވ ުޚަރަދަށް ުފެލޯޝިޕް ުއަިދ ުސްކޮލަރޝިޕް ުކޮމިޝަންގ2114ުުެބަޖެޓްގައި ުައހަރު ވަނަ

ު ުފަރާްތތަކަްށ ުފޮނުވާފައިވާ ުކޯސްތަކުގައި ުދިގުމުއްދަތުގެ ުކުރަންޖެހ2114ުުޭޚަރަދުގައި ުކޮިމަޝނުން ުއަހަރު ވަނަ
ުބަޖެޓަކަްށވީމައެވެ ުކުޑަ ުވުރެން ު.ުޚަރަދަށް ުސަބަބުން ުމިކަމުގެ ުތަމްރީނ2114ުުްއަދި ުމުއްދަތުގެ ުދިގު ުއަހަރު ވަނަ

ުފޮނުވާފަ ުމުވައްޒަފަކު ުކޮމިޝަންގެ ުއިންސާނީުވަޞީލަތްތަްއު.ުނުވެއެވެުއިޕްރޮގްރާމެއްގައި ުކުރި ުޕްލޭން ކޮމިޝަނުން
ުބިނާކު ުތެރެއިން ުބަޖެޓްގެ ުލަފާކުރި ުޕްރޮގްރާމްތަކަށް ުބޭުނންވ74ުުި%ރުމުގެ ުކޮމިޝަނުން ުލިބިފައިނުވާީތ، ބަޖެޓް

ު.ުމިންވަރަށްުއެޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުމުގައިުގިނަުގޮންޖެހުންތަކެއްުިދމާވިއެވެ
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ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތައ2114ުުް  

ުކޯސްތ2114ުަ ުކުރުމުއްދަތުގެ ުހިންގާފައިވާ ުބޭރުގައި ުރާއްޖެއިން ުރާއްޖެއާއި ުއަހަރު ުކޮމިޝަންގެުވަނަ ކުގައި
ުބައިވެރިކުރުވާފައިވެއެވެ ުމުވައްޒަފުން .ު ުޖުމްލަ ުމުވައްޒަފުނ5ުުްމިގޮތުން ުކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ުޚަރަދުގައިުު.ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ ުކޮމިޝަންގެ ުއިސްނަގައިގެން، ުކޮމިޝަނުން ުޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މިތަމްރީން
ު ުޕްރޮގްރާްމތަކުގެ ުތަމްރީން ުފަްނީނުއެހީތެރިކަމާއެކުުހިންގާފައިވާ ުއަދި ުމާލީ އިތުރުން،ުބައިނަލްއަޤްވާީމުއިދާރާތަކުގެ

ުޖަމާޢަތްތަުކންނާ ުަމދަނީ ުޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ުތަމްރީން ުއިންތިޒާމްކޮްށފައިާވ ުސާރވިސްުުއަދިުކޮމިޝަނުން ިސވިލް
ު.ޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުުޓންުލިބިފައިވާުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތަކެވެ

ު

ު

ު

ުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތަކުގެުޢަދަދުުުޕްރޮގްރާމްތައްުތަމްރީންު
5ުުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުހިންގާފައިވާުކުރުމުއްދަތުގެުކޯސްތައްު
-ުުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުހިންގާފައިވާުދިގުުމުއްދަތުގެުކޯސްތައްު

33ުުރާއްޖޭގައިުހިންގާފައިވާުކުރުމުއްދަތުގެުކޯސްތައްު
37ުުޖުމްލަު

ު
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ުވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް .6
ު

ބަޔާންުުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުުލިބުނުގޮތާއިުފައިސާު  

 ގެުނިޔަލަށ2015ުުްޑިސެމްބަރ31ުު
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

ުފާސްކުރެވުނުުބަޖެޓާއިުއެބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔާންު ު       ުުުުު  ުުުުުުުުުުުުުު

 ނިޔަލަށްުުގ2015ުެުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

މަޖިލީހުންުުނޯޓްުު
ފާސްކުރިުބަޖެޓްު

2015ު

އައިޓަމުންުުއެއްު
އައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

/ުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިު
ުއުނިކުރިު

ފައިނަލްުބަޖެޓްު
2015ު

ހިނގިުޚަރަދުު
2015ު

ފައިނަލްުބަޖެޓާއިު
ހިނގިުޚަރަދުގެު

ުތަފާތުު

                 ުލިބުނުުފައިސާު

 264,915 25,915,336 26,180,252 169,512 - 25,524,940 3ުފާސްކުރެވުނުުބަޖެޓް

 264,915 25,915,336 26,180,252 169,512 - 25,524,940 ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

       ުރިކަރަންޓްުޚަރަދުު

 562,000 16,704,428 17,266,427 (772,824) (600,700) 18,639,951 5ުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގިުޚަރަދ211ުު

ޕެންޝަނާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށ213ުުް
ުފައިސާުުނޫންގޮތުންުދޭ

6 738,024 60,000 (3,266) 794,758 794,289 469 

 (192,767) 1,634,237 1,441,471 13,253 182,000 1,246,218 7ުފަތުރުކުރުމުގެުޚަރަދުުުދަތުރ221ުު

 12,968 418,880 431,848 (16,252) 206,500 241,600 8ުތަކެތީގެުއަގުުއޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދ222ުާ

 180,851 4,868,711 5,049,563 719,000 181,100 4,149,463 9ުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުއޮފީސ223ުުް

 27 193,675 193,702 (36,842) 53,860 176,684 10ުތަމްރީނުކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަދ224ުުު

 (312,328) 527,015 214,687 10,432 35,255 169,000 11ުމަރާމާތުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދ226ުުު

ުއަދިުއިޝްތިރާކާއިު،އެހީުސަރުކާރުންދ228ުޭ
ުސަބްސިޑީޒްު

16 30,000 6,900 (30) 36,870 23,070 13,800 

ލިބިފައިވާުގެއްލުމެއްުނުވަތަުލިބިދާނ241ުުެ
ުގެއްލުމެއްުހަމަޖެއްސުމަށްުދޭުފައިސާު

13 - -  - 105 (105) 

 264,915 25,164,411 25,429,327 (86,528) 124,915 25,390,940 ުޖުމްލަުރިކަރަންޓްުޚަރަދަށްުހޭދަކުރިު

       ުކެޕިޓަލްުޚަރަދުު

 - 750,925 750,925 256,040 330,885 164,000 13ުފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކްއިޕްމަންޓ423ުުް

 - 750,925 750,925 256,040 330,885 164,000 ުލަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުުޖުމްު

 264,915 25,915,336 26,180,252 169,512 455,800 25,554,940 ުމުޅިުޖުމްލަު

 264,915      ުބާކީުުބަޖެޓްު

ު

ު
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  ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުބަޔާންު

ުނިޔަލަށްުުގ2015ުެުޑިސެންބަރ31ުުު

 2014 2015 ނޯޓްު ތަފްޞީލްު

 ބަލައިގަތްުފައިސާުމާލީުއަހަރުުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިު

 16,385 - 4ުކުރިންުކޮށްފައިވާުަޚރަދަކަށްުއަނބުރާުލިބޭުފައިސާ

 - - ުނީލަމުގައިުތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބުނުުފައިސާ

 16,385 -  ޖުމްލަު

 16,385 -  ު މާލީުއަހަރުުތެރޭގައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާުކޮށްފައިވާުފައިސާު

 - -  ު (ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާުނުކުރެވިވާުފައިސާު)ނިމުނުއިރުުހުރިުބާކީުހަރުުމާލީުއަު

 
އެސެޓްސްުު–ުމިލްކިއްޔާތުގެބަޔާންު  

 ގެުނިޔަލަށ2015ުްުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

ު

  ނޯޓްު 2015 2014

 (ހަރުމުދާު)އެސެޓްސްު ކަރަންޓް-ނޮންު   

 އިކްވިޕްމަންޓްު މެޝިނަރީއާއި 13 4,001,554 3,250,628

ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހޯދުނުުހަރުމުދަލުގެުތެރެއިންުފައިސާުނުދެއްކިުހުރިުމުދަލުގެުއަގުު 16 - 97,877

ުލަުޖުމްުހަރުމުދަލުގެު  4,001,554 3,348,505

  

 އެސެޓްސްު ކަރަންޓް   

 ނަގުދުުފައިސާު 15 4,429 212

 ލިބެންޖެހޭުފައިސާބަޖެޓުންު އަހަރުުހުރިުބިލްތަކަށްުއަންނަުނުދައްކާ 16 - 1,055,636

  ފައިސާއިންުބާކީުހުރިުފައިސާ އެހީގެ 17 214,266 214,266

 އެސެޓްސްގެުޖުމްލަު ކަރަންޓް  218,695 1,270,114

 ޖުމްލަު މިލްކިއްޔާތުގެ  4,220,249 4,618,619
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ލައިބިލިޓީސްުު–ުބަޔާންުުޒިންމާތަކުގެުުމާލީު  

ުގެުނިޔަލަށ2114ުްުބަރުުންުޑިސ31ުުެ

 

2015ު2014ުުނޯޓްުުމާލީުޒިންމާތައްު

 1,055,636 - 16ުފައިސާުނުދައްކާުހުރިުބިލްތައް

 16,597 - 14ުުސްުއެންޑްޓްރެޜަރީއަށްުއަނބުރާުރައްދުކުރަންޖެހޭމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭން

 1,072,233 - ުލަުމާލީުޒިންމާތަކުގެުޖުމުު

 
 

  ާުބައެކެވެ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓުތަކަކީ މާލީ ގުޅޭ ކާބަޔާންތަ އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ 66ން  16ޞަފްޙ  ނޯޓްތަކާއެކުމި ފުރިހަމަވާނީ ބަޔާންތައް މާލީ އަދި .

 .ވިދާޅުވުމުންނެވެ

 

 ތައްުގުޅޭުނޯޓުުއިލީުބަޔާންތަކާމާު 6.1
 

(ރުފިޔާއިންު)ުތައްުގުޅޭުނޯޓުުއިލީުބަޔާންތަކާުމާު  
ުނިޔަލަށްުުގެު 2114 ޑިސެމްބަރ31ު

 ތަޢާރަފްު -1

ު ުއޮފް ުކޮމިޝަން ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުއުފެދުނީ ުމޯލްޑިވްސް 15ުުދަ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ6553ުުެޑިސެމްބަރ ގައި
އަދިުއެއަށްފަހުުކޮމިޝަނަށްުޤާނޫނީުޙައިޘިއްޔަތުުލިބިުފުރިހަމަުޤާނޫނީުމުއައްސަސާއަކަށްވީުހިއުމަންުރައިޓްސްު.ުޤަރާރަކުންނެވެ

ު ުޤާނޫނު ު)ކޮމިޝަންގެ ުނަންބަރު 6552/2ުޤާނޫނު )17ުު ުތ6552ުުައޯގަސްޓް ުގުޅިގެންނެވެގައި ުކުރެއްވުމާ ުޞްދީޤު .7ު
ު 6558ުުއޯގަސްޓް ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކުރެވުނު ުތަޞްދީޤު މާއްދާގައި،ުުވަނ189ުުަގައި

ުވަކި ުބަޔާންކޮށްފައިވުުުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުއޮންނަންވާނެކަމަށް ުކޮމިޝަނެއް ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުމުސްތަޤިއްލު ުބުރަނުވާ ުމާުފަރާތަކަށް
މަސައްކަތްތައްުހިނގަމުންދަނީ،ުހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންގެުުގުޅިގެން،ުހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންުއޮފްުދަުމޯލްޑިވްސްގެ

ުހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންުއޮފްުދަުމޯލްޑިވްސްއަކީުއަމިއްލަު.ުގައިވާުގޮތުގެމަތީންނެވެ(6552/2ުޤާނޫނުުނަންބަރުު)ޤާނޫނު،ު
ނަމުގައިުމުޢާމަލާތުުކުރުމުގެުޙައިޘިއްޔަތުުލިބިފައިވާުއަދިުުލިބުމުގެުބާރުުލިބިފައިވާ،ުއަމިއްލަުުރުމާއި،ުދަޢުވާކުުނަމުގައިުދަޢުވާ

ުޝަޚްޞެކެވެ ުޤާނޫނީ ުމިނިވަން ުއޮންނަ ުވަކިސިއްކައެއް ުހިންގުމަށް. ުދައުލަތުގެުުމިކޮމިޝަން ުލިބެނީ ުފައިސާ ބޭނުންވާ
ުބަޖެޓުންނެވެ .ު ުކޮމިޝަންގެ ުމިލްކިއްޔާތާއިމިބަޔާނަކީ ުޚަރަދާއި ުޖެނެރަލްގެު، އާމްދަނީ ުއޮޑިޓަރ ުހިސާބު، ުބެހޭ ުޒިންމާތަކާ މާލީ

ުޤަވާު ުހަދާ ުކޮމިޝަނުން ުމަތިންއިމަޝްވަރާއާއެކު، ުގޮތުގެ ުއެުދުގައިވާ ުކުރުމަށްފަހު ުއޮޑިޓް ުބަލަހައްޓާ ުމާލީުލިޔެ ކުލަވާލާފައިވާ
ު.ބަޔާނެކެވެ

ު
ު
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ުނޑުުސިޔާސަތުތަކުގެުޚުލާޞާުހިސާބުުބަލަހައްޓައިުއެކުލަވާލުމުގެުމައިގަު -2

ުސިޔާސަތުތައ6511ުުް ނޑު ުމައިގަ ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުހިސާބު ުބޭނުންކޮށްފައިވާ ުތައްޔާރުކުރުމުގައި ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު.އެކަންުބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ، އެނޫންުތަފާތުުގޮތަކަށްުބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ.ުތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ

 

ުހުށަހަޅާފައިވާުގޮތ2.1ުުް
 

ު ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުުބަޔާންތައްމާލީ ުޕަބްލިކް"ނީ ުސްޓޭންޑަުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ު(:އިޕްސަސް)ޑް
ުރިޕޯޓިން ުުގފައިނޭންޝަލް ުއަންޑަރ ުއެކައުންޓިންގދަ ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުސްޓޭންޑަޑްު" އަސާސެއްކަމަށްުުމި

ުބަލައިގެންނެވެ ުދައުލަތުގެު. ުބިލް ުޚަރަދުގެ ުދެއްކިފައިވާނީ ުބަޔާނުގައި ުމާލީ ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުއެހެންނަމަވެސް،
(ުސެޕް)ުސޮފްޓްވެއަރުގެންގުޅޭުޓްރެޜަރީންުއެންޑްުފިނޭންސްުުއޮފްުމިނިސްޓްރީުބެލެހެއްޓުމަށްުހިސާބުުމުއައްސަސާތަކުގެ

ުތާރީޚުގައެވެ ުޕޯސްޓުކުރާ ުއަށް ުމިގޮތަށް. ުގޮތުން، ުފައިސާުުއުސޫލެއްގެ ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުބިލްތަކަށް، ޕޯސްޓްކުރެވޭ
ު.ދެއްކޭނެއެވެ

ުބަޔާންުފައިސާ" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތާއި ުލިބުނު ުލިބުނު" ުރައްޔިތުންގެުުގައި ުހިމަނާފައިވާނީ ުގޮތުގައި ފައިސާގެ
ު ުފާސްކުރ6511ުިމަޖިލީހުން ުއަހަރަށް ުު،ވަނަ ުބަޖެޓުންކޮމިޝަނުމި ުުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ުހޭދަކުރެވިފައިވާުމި ޚަރަދުތަކަށް
ުފައިސާއެވެ ުފައިސާ. ުނެގޭ ުބަޖެޓުން ުފާސްކުރެވުނު ުފައިސާ ުލިބޭ ުފަރާތްތަކުން ުއެކި ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުއާއި މިުފިޔަވައި
ފައިސާުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުށްުލިބޭުނުވަތަުބަލައިގަންނަުފައިސާއަކީުދައުލަތުގެުއާމްދަނީއެއްކަމުންުމިކޮމިޝަނަ
ުބޭންުުއެންޑް ުޕަބްލިކް ުޓްރެޜަރީގެ ުު.ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެުއެކައުންޓަށްކް ުފައިސާ ުބަލައިގަނެފައިވާ ދައުލަތުގެު"މިގޮތަށް

ު.ުގައިުހިމަނާފައިވާނެއެވެ"ުއާމުދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުބަޔާން
ު ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުއަގުތައް ުތައްޔާރުކުރުމުގައި ުބަޔާންތައް ުކޮންވެންޝަންުހިސްޓޮރިކަ"މާލީ ުކޮސްޓް ތައް،ުއެއްގޮުއިއާު"ލް

ުއުޞޫލުންނެވެ ުބަޔާންކުރާ ުއަގު ުހިނގިއިރުގެ ުއެމުޢާމަލާތެއް ުދަރަންޏާއިު. ުއަރަންޏާއި ުއެހެން ުހަރުމުދަލާއި،ުއަދި މިގޮތުން
ު.ުނީުއެއެއްޗެއްުހޯދިއިރުގެުއަގުގައެވެރައުސުލްމާލުގެުއަގުުބަޔާންކޮށްފައިވާ

ު.ރުމުދަލުގެުޑިޕްރިސިއޭޝަންގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުމިންވަރެއްުއުނިކޮށްފައެއްުނުވާނެއެވެހޯދާފައިވާުހަުކޮމިޝަނަށްުމި
ު

ުބޭރުގެުޖަމްޢިއްޔާތަކުންުލިބޭުހިލޭުއެހ2.2ުުުީ
ުހިލޭ ުޖަމާޢަތްތަކުން ުޖަމްޢިއްޔާ ުނަގުދުުުބޭރުގެ ުލިބިފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ުރައިޓްސް ުހިއުމަން ުގޮތުގައި ފައިސާއާއިުުއެހީގެ

ުތަކެތި،ުުނަގުދު ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުބަޔާންުފައިސާ]ފައިސާގެ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ު[ުލިބުނުގޮތާއި [ުޚަރަދުު/އެހީުލިބޭ]ގައި
ުކޮލަމުގައިވާނެއެވެ ުމިނަމުގައިވާ ުއެހީ. ުފަރާތަކަށްުުއަދި ުއެހެން ުމަންފާއަށްޓަކައި ުލާބައާއި ުކޮމިޝަންގެ ުފަރާތްތަކުން ދޭ

ު.ުވެސްުމާލީުބަޔާންތަކުގެުނޯޓްތަކުގައިުހިމަނާފައިވާނެއެވެފައިސާއެއްުދައްކާފައިވާނަމަުއެފައިސާ
ު

 ފައިސާއިންުހިންގޭުމުޢާމަލާތުުުބޭރ2.3ުުު
ުދިވެހި ުކުރެވިފައިވާނީ ުބަޔާން ުއަގުކޮށް ުތަކެތި ުބޭނުންކުރެވިފައިވާ ުބަޔާންތަކުގައި ުރުފިޔާއިންނެވެުމާލީ ުދިވެހިު. އެއީ

ު.ުރުފިޔާއަކީުމިކޮމިޝަނުންުމުޢާމަލާތުުކުރުމަށްުބޭނުންުކުރާުފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ
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ފައިސާގެުމުޢާމަލާތުތައްުހިސާބުކޮށްފައިވަނީުއެމުޢާމަލާތެއްުހިނގިުތާރީޚުގެުއެމެރިކާުޑޮލަރަކަށްޖެހޭުދިވެހިުރުފިޔާގެުުބޭރު
ުރޭޓްގައެވެ ުއެކްސްޗޭންޖް ުނިމޭުުބޭރު. ުއަހަރު ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުބާކީތައް ުއޭގެ ުދަރަންޏެއްވާނަމަ ުއަރަންޏާއި ފައިސާގެ

ު.މިނޫންގޮތަކަށްުއަގުކޮށްފައިވާނީުކުރިޔަށްުއެއްބަސްވެފައިވާުއެއްބަސްވުންުތަކުގައެވެ.ުތާރީޚުގެުއެކްސްޗޭންޖްުރޭޓްގައެވެު
ު

ުހ2.4ުުޯ ުބޭނުންކުރުމަށް ުބަހައްޓައިގެން ުގަނެފައި ުޚިދުމަތްުކޮމިޝަނަށް ުތަކެއްޗާއި ުހޯދުނުުުދުނު ުބޭނުމަށް ުދިނުމުގެ
ުތަކެތިު

ުގަތް ުބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ުތަކެތި ުހޯދޭ ުހިންގުމަށް ުއަގުގައެވެުއޮފީސް ުބޭނުންކުރުމަށްު. ުބަހައްޓައިގެން ުގަނެފައި އޮފީހަށް
ުހިމަނާފައެވެ ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުނުކޮށް ުކެޕިޓަލައިޒް ުވާނީ ުތަކެތި ުޚަރަދުގެު.ުހޯދާ ުގަތުމުންުުއަދި ުތަކެތި ުހިމެނޭނީ ގޮތުގައި

އެތަކެތިުބޭނުންކުރުމުންުނޫންކަމުން،ުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުބޭނުންނުކޮށްުހުރިުތަކެތިުހިސާބުތަކުގައިުހިމަނާފައެއްު، ކަމަށާއިު
ު.ނުވާނެއެވެ

ުގަތް ުބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ުތަކެތި ުހޯދޭ ުހިންގުމަށް ުބަހައް.ުއަގުގައެވެުުއޮފީސް ުގަނެފައި ުބޭނުންއޮފީހަށް ކުރުމަށްުުޓައިގެން
ު.ުހޯދާުތަކެތިުވާނީުކެޕިޓަލައިޒްުނުކޮށްުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނާފައެވެު

ު

ުޒިންމާތަކުގެުބަޔާންތަކުގެުތާރީޚަށްފަހުުހިނގާފައިވާުކަންތައްުުމިލްކިއްޔާތުުއަދިުމާލ2.4ުުީ
ހިނގާފައިވާުމުޢާމަލާތްތަކުގެުތެރެއިން،ުއެުމުޢާމަލާތްތަކުގެުޒިންމާތަކުގެުބަޔާންތަކުގެުތާރީޚަށްފަހުުުމިލްކިއްޔާތުުއަދިުމާލީު

ު.ގެނެސްފައިވާނެއެވެުބަޔާންތަކަށްުބަދަލުުބޮޑުކުޑަމިނަށްުރިޢާޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވާގޮތަށްުމިުމާލީު
ު

 މާލީުޒިންމާތައ2.6ުުް
ުއަގުގައެވެ ުއޭގެ ުކުރެވިފައިވާނީ ުބަޔާން ުޒިންމާތައް ުމާލީ ުޚަރަ. ުހުރި ުއަދާނުކުރެވި ުއަގު 31ުުދުތަކަކީ 6511ުޑިސެމްބަރ

ުޚަރަދުތަކެކެވެ ުހުރި ުނުކުރެވި ުއަދާ ުއަގު ުހަމައަށް ުއާއި ުބަޖެޓުންު. ުދައުލަތުގެ ުފައިސާއަކީ ުތަކަށްވާ ުޚަރަދު ުމި އަދި
ު ުކަމުގައި ުފައިސާ ުބަޔާން"ލިބެންޖެހޭ ުމިލްކިއްޔާތުގެ ުހިމަނާފައިވާނެއެވެު" ުގޮތުގައިުުޒިންމާގެުމާލީުދެންހުރިު.ގައި

ުމިުހަމައަށްުއާއ6511ުިުޑިސެންބަރ31ުުުތަކަކީުޢަދަދުުބަޔާންކުރެވިފައިވާ ުފަރާތްތަކަށްުުއައިއިރު ުއެކި ކޮމިޝަނުން
ު.ދައްކަންޖެހޭުފައިސާއެވެ

 

ުލިބެންޖެހޭުފައިސ2.7ުުާ
ުއޮތްު ުކޮމިޝަނަށް ުހުއްދަ ުކުރުމުގެ ުޚަރަދު ުލިބިގެން ުފައިސާއެއް ުއެ ުބެލެވެނީ، ުކަމުގައި ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް

އަދިުދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިު.ުމިފަދަުފައިސާުކޮމިޝަނުގެުމިލްކިއްޔާތުގެުބަޔާނުގައިުހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ުފައިސާއެވެ
ުފަރާތްތަކުު ުނޯޓްސްގައެވެބެލެވޭ،ުއެކިއެކި ުބަޔާންތަކުގެ ުމާލީ ުހިމަނާފައިވާނީ ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ުދައުލަތަށް ސަބަބަކީ،ު.ުން

އެުފައިސާުއަކީުދައުލަތަށްުނިސްބަތްވާުފައިސާއަކަށްުވުމާއި،ުކޮމިޝަނުންުއެުފައިސާުބަލައިގަތްުނަމަވެސްުކޮމިޝަނުގެު
ުނުވުމެވެ ުފައިސާއަކަށް ުހުއްދައޮތް ުކުރުމަށް ުޚަރަދުތައް ުނަމަ. ުފައިސާުވެސް، ުފަރާތްތަކުން ުދައްކަންޖެހޭ ުފައިސާ މި

ު.ގައިުހިމަނާފައިވާނެއެވެު"ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުބަޔާން"ދެއްކުމުންު
 

ުނަގުދުުފައިސ2.4ުުާ
ުދައްކާފައިއެވަނީު ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުކޮމިޝަުނަގުދު ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުނަގުދުުމާލީ ނުގައިވާ

ުއޮންނަު ުހުއްދަ ުކުރުމަށް ުޚަރަދުތައް ުކޮމިޝަނުގެ ުތެރެއިން ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުނަގުދު ފައިސާއާއި
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ުފައިސާއެވެ .ު ުފައިސާއަކީ ުއޮންނަ ުހުއްދަ ުހޭދަކުރުމުގެ ުފައިސާ ުގޮތަށް ުފައިސާމި ުބާކީއެވެޕެޓީކޭޝް ުގެ ުއިތުރުންު. މީގެ
ުކުރު ުޚަރަދުތައް ުނެުބަޖެޓުންުމަށްކޮމިޝަނުގެ ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުއާމްު،ފައިސާއާއިުބާކީވިގި ުގޮތުގައިުދައުލަތުގެ ދަނީގެ

ު ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުބަލައިގަތް ުފައިސާމާލީ ުހުރި ުޖަމާނުކުރެވި ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުނިމުނުއިރު އެުު،އަކީއަހަރު
ުނޫނެވެ ުފައިސާއެއް ުއޮތް ުކޮމިޝަނަށް ުހުއްދަ ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސާއެއް ުނަގުދުު. ުކޮމިޝަނުގެ ުފައިސާ ުމި އެހެންކަމުން

ުނުވާނެއެވެ ުހިމަނާފައެއް ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުދައުލަތުގެު. ުދަށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ނަމަވެސް
ު.ންތަކާުގުޅޭުނޯޓުުތަކުގައިުހިމަނާފައިވާނެއެވެފައިސާގެުމަޢުލޫމާތުުމާލީުބަޔާ

 

 ކޮމްޕެރެޓިވްސ2.5ުުް
ު.އަހަރުގެުމަޢުލޫމާތުުހިމެނިފައިވާނެއެވެުވަނ6519ުައަހަރުގެުއިތުރަށްުުވަނ6511ުަމިއަހަރުގެުހިސާބުތަކުގައިު

 

 ބަޖެޓްގެުމަޢުލޫމާތ2.11ުުު
ު ުބަޔާންމި ުމާލީ ުއެކުލެވިފައިވާނީ ުބަޖެޓާއ6511ުިތަކުގައި ުފާސްކުރެއްވި ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރު މާލީު، ވަނަ

ުޓްރެޜަރީންު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުުއަހަރުތެރޭގައި ުބަޖެޓަށް ުކޮމިޝަނުގެ ުއަދި އިތުރުކުރިުއުނިކުރި
.ުއަނެއްުކޯޑަށްުގެނެވޭުބަދަލުތަކެވެބަޖެޓުގެުމުޅިުޖުމްލަުޢަދަދަށްުބަދަލުުނާންނަުގޮތަށްުބަޖެޓްގެުއެއްުކޯޑުންު، ފައިސާއާއި

ުކުރުމުގެު ުޚަރަދު ުފައިސާ ުބަޖެޓުން ުސަބަބުން ުސަބަބުތަކެއްގެ ުނުވަތަ ުސަބަބެއް ުއެ ުނަމަވެސް ުދެއްކި ުބާކީ ބަޖެޓުން
ުހާލަތުގައި ުނެތް ުފުރުޞަތު ުތަފުު، ުބަދަލުތަކުގެ ުލިބިފައިވާނަމަޞީމި ުކޮމިޝަނަށް ުބަޖެޓާބެހޭު، ލުތައް ުބަދަލުތައްވެސް މި

ުދެއްކިފައިވާނެއެވެހިސާބު ުތަކުގައި ުތަފުު. ުބަދަލުތަކުގެ ުމިފަދަ ުބަދަލުތައްުޞީއަދި ުއެ ުލިބިފައިނުވާނަމަ، ުކޮމިޝަނަށް ލު
ުދެއްކިފައިނުވާނެއެވެު ުހިސާބުތަކުގައި ުމިދެންނެވުނުުު.ބަޖެޓާބެހޭ ުބަޖެޓަކީ ުދެއްކިފައިވާ ުގޮތުގައި ުބަޖެޓުގެ ފައިނަލް

ު.މަށްުދައްކާުމިންވަރެވެބަދަލުތަކަށްފަހުުބަޖެޓުގައިުފައިސާހުރިކަ

ުފައިސާުުނެގިުުބަޖެޓުންުުކުރިުުފާސްުުމަޖިލީހުންުުރައްޔިތުންގެު -3

 2555 2551ުތަފްޞީލްު

  22,259,898 25,524,940 ބަޖެޓްު ކުރިު ފާސްު ހިއުމަންުރައިްޓސްުކޮމިޝަނަށްު މަޖިލީހުންު ރައްޔިތުްނގެު

  473,389 169,512 ބަޖެޓަށްުިއތުރުކުރިު ކުރިު ފާސްު ހިއުމަންުރައިްޓސްުކޮމިޝަނަށްު ރައްޔިތުްނގެުަމޖިލީހުންު

  (22,582,346) (25,915,336) ރައްޔިތުްނގެުަމޖިލީހުންުިހއުމަންުރައިްޓސްުކޮމިޝަނަށްުާފސްކުރިުަބޖެޓުންުެނގިު

 150,941 (220,885) ބަޖެޓުގައިުބޭނުންނުކޮށްހުރިުފައިސާު

ުަރއްދުުކރަންޖެހޭުއަނުބރާުއެންްޓރެަޜރީައށްުފިނޭްނސްުއޮފްުމިިނސްޓްރީ)ުޕެޓީކޭޝްުހުރިުިނމުުނއިރުުއަހަރު
ު(ފަިއސާުބެެލވޭުގޮުތގައިުާއމްދަނީުދައުލަުތގެ

-    -    

 150,941 (220,885)ުބާކީުުބަޖެޓްު

 ދައުލަތުގެުއާމްދަނީުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާު -4

 2555 2551ުތަފްޞީލްު

 16,385 -ުވޭތުެވދިޔަުައހަުރގެުބަޖެޓުންުއަނބުރާުލިބުނުު
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 - -ުހަރުުމދާުިވއްކަިއގެންުލިުބނުު

  4,429ުގެުޕެޓީުކޭޝްުބާކީުފައިސާުވޭތުެވދިޔަުައހަރުު

 16,385 5,525ުޖުމުލަު

ު
 

ުޚަރަދުު ހިނގިު މުވައްޒަފުންނަށްު -5
 

 ޞީލުުތަފުު

ުމަޖިލީހުންު
ުފާސްކުރިުބަޖެޓްު

2015ު
ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2014ު

 9,172,912 9,871,710 9,875,436 (447,007) (220,756)  10,543,200 މުސާރައާއިުއުޖޫރ211001ުަ

 798,601 783,283 727,039 (132,281) -  859,320       އިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތައްދޭުފައިސ211112ުުާ

ރަމަޟާންުމަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުޚާއްސ212005ުުުަ
 255,233 216,000 216,000 - (76,867)  292,867ުއެލަވަންސްު

 - - - (18,000) - 18,000ުމުސާރައިގެުކުރިއެރުމުގެުއެލަވަންސ212008ުުުް

މުވައްޒަފުންގެުމަޤާމުގެުގޮތުންުދޭުޚާއްޞ212115ުުަ
 92,400 76,967 59,067 (38,433) -  97,500       ުއެލަވަންސްު

މުވައްޒަފުންނާއި،ުމުވައްޒަފުންގެުއަނބިދަރީންގ212114ުުެ
 2,948,800 3,105,967 3,369,300 205,300 (400,000)  3,564000    ުލިވިންގުއެލަވަންސްއާއިުފެމިލީުއެލަވަންސްު

 13,800 32,377 238,377 11,453 226,923    -          ުއަހަރީުޗުއްޓީުކެންސަލްވާުދުވަސްތަކަށްުދޭުފައިސ212117ުުާ

 123,500 127,442 116,692 (15,308) -  132,000     ުފޯންުއެލަވަންސ212124ުުް

 - 8,000 8,000 (13,900) -    21,900ުރިސްކްުއެލަވަންސ212124ުުް

 2,249,566 2,476,250 2,601,717 (314,283) (150,000)  3,066,000    ުސަރވިސްުއެލަވަންސ212127ުުް

 25,786 58,950 54,800 (10,364) 20,000  45,164ުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުމުވައްޒަފުންނަށްުދޭުފައިސ212555ުުާ

 (57,381) (52,518) - - -    -          ު(ގަޑީލާރި)ު

  15,623,218 16,704,428 17,266,427 (772,824) (600,700)  18,639,951ުޖުމުލަު

ު

 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިއަށްުސިޓCA/13/2015/9-168ުީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުއިވާމެމޯއިންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފަ(E1/13/2015/1455-MEMO)13ުނަންބަރުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

ު

ު

ު

ު
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 ދޭުފައިސާު ނޫންގޮތްގޮތުންު ޚިދުމަތަކަށްު ވަކިު ޕެންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިުކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިު -6

 

 ޞީލުުތަފުު

ުމަޖިލީހުންު
ުފާސްކުރިުބަޖެޓްު

2015ު
ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2014ު

  578,254  794,289 794,758 (3,266) 60,00  738,024ުފައިސާުުޕެންޝަންގ213111ުެ

  578,254  794,289 794,758 (3,266) 60,00  738,024 ޖުމުލަު

ު
މިނިސްޓްރީުއޮފްުުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިއަށްުސިޓCA/13/2015/3-168ުީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް

ު.ފައިސާއެވެުމެމޯއިންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާ(E1/13/2015/1455-MEMO)13ުނަންބަރުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

ު

 ދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު -7

 ޞީލުުތަފުު

ުމަޖިލީހުންު
ފާސްކުރިު
ުބަޖެޓްު
2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2014ު

ނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރ221001ުު  568,431 563,157 667,460 (89,555)    58,000  699,015 ޙަރަދުުރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުކަ

 50,430 56,983 35,973 11,903    5000  19,070 ދަތުރުުޙަރަދުުުރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރ221002ުާ

 707,115 658,034 505,814 130,135    (60,00)  453,679 ޙަރަދުުުދަތުރުުކުރާުވައިގެމަގުންުއެތެރޭގައިުރާއްޖޭގ221003ުެ

 328,161 356,063 232,224 (39,230)  179,000  92,454 ޚަރަދުުުދަތުރުުބޭރަށްުކުރާުރާއްޖޭނ221004ުް

 1,654,137 1,634,237 1,441,471 13,253  182,000  1,246,218ުޖުމުލަު

ު

ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8,25 -168ުީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުމެމޯއިންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާު(E1/13/2015/1455-MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

ު

 އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާތަކެތީގެުއަގުުު -8

 ޞީލުުތަފުު

ުމަޖިލީހުންު
ފާސްކުރިު
ުބަޖެޓްު
2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2014ު

 884,011 291,579 291,632 10,132  145,000  136,500 ތަކެތިުލިޔެކިޔުމާއިުބެހޭުގޮތުންުހޯދ222001ުާ

 89,091 40,020 50,020 (14,980)    25,000  40,000 ތަކެތިުުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީުއާއިބެހޭުގޮތުންުހޯދ222002ުާ

ދެވޭުުވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުއުޅޭުތުގައިއޮފީހުގެުޚިދުމ222004ުަ
 ސައިފަދަުތަކެތިުުކެއުމާއި

33,600  -    (26,888) 6,712 6,712 89,190 
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

 871 46,458 46,458 18,958   16,000  11,500 ތަކެތިުުބެހޭގޮތުންުހޯދާއިލެކްޓްރިކ222005ުުާ

 1,977 15,087 15,087 6,587    5,500 3,000 ކުނިކަހާުފޮޅާސާފުކުރުަމށްުހޯދާުތަކެތ222008ުުި

 2,021 9,820 9,820 2,820    -  7,000 ހިފާގެންގުޅޭުތަކެތިުހޯދުމަށ222009ުް

 2,453 583 3,498 (6,502)    -    10,000ުދިދަފަދަުފޮތީގެުބާވަތްތައްުހޯދުމަށްުުދޮރުފޮތި،ުމޭޒުފޮތިުއަދ222011ުި

 14,402 8,622 8,622 (6,378) 15,000 - އެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުހޯދާުތަކެތ222555ުުި

 172,633 418,880 431,848 (16,252) 206,500 241,600ުޖުމުލަު

 

ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8,25,12 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުއުނިކޮށްފައިވާުމެމޯއިންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންު(E1/13/2015/1455-MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

 ޚަރަދުުުޚިދުމަތުގެުުންވާުބޭނުުުހިންގުމުގެުުއޮފީސްު -9

ުމަޖިލީހުންު ޞީލުުތަފުު

ފާސްކުރިު
ުބަޖެޓްު

2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު

ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު

ު/އިތުރުކުރިު

 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު

ުބަޖެޓްު

2015 

ުހިނގިު

ުޚަރަދުު

2015ު

 ހިނގިު

 ޚަރަދުު

2014ު

 147,084 214,093 214,093 4,093    40,000  170,000 ޓެލެފޯން،ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސ223001ުުުް

 572,220 691,080 735,895 45,895    (40,000)  730,000 އިލެކްޓްރިކްުފީގެުޚަރަދ223002ުުުު

 32,977 49,541 55,265 (7,735)    -  63,000 ޚަރަދުުުކުރާުދިނުމަށްުބޯފެނާއިުފާޚާާނގެުޚިދުމަތުގެުއަގ223003ުުު

 246,564 355,953 355,953 42,535    72,000  241,418 ލީޒްލައިނާއިުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދ223004ުުުު

 1,520,000 2,084,000 2,084,000 408,000    116,000  1,560,000 ޢިމާރާތުގެުކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލ223005ުުި

 - - - - - - ޢިމާރާތުގެުކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލ223006ުުި

 - 142,103 131,503 36,103   95,400    - ޢިމާރާތުގެުކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލ223007ުުި

ޚިދުމަތަށްދޭުފައިސާުުސާފުކުރުމުގެުއޮފީސްުޢިމާރާތްުފޮޅ223008ުުާ
 އާއިުކުނީފީ

60,000   (4000) 56,000 51,850 34,980 

 3,118 21,210 21,210 110   14,000  7,100 ޕޯސްޓޭޖާއިުމެސެޖްުޚަރަދުުު 223009

 5,905 - - - - - އިޝްތިރާކްުުއަދިުއެންގުން،އިޝްތިހާރު،އިޢްލާން 223010ު

 - 1,032 1,032 332   (17,300)  18,000 ޚަރަދުުއުފުލުމުގެު 223011

 1,236 99,361 282,038 267,038    15,000    - ޚަރަދުުުކރާުކަންތައްތަަކށްުފަދަޖަލްސާުއަދިުސެމިނަރ 223012ު

އެކިއެކިުރަސްމީުމުބާރާތްތަކާއިުމުނާސަބަުތުފާހަގަުު 223013
 ަޚރަދުުކުރާުކުރުމަށް

-    200,000    236,381 436,381 418,095 187,394 
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

     އިޖްތިމާޢީުތަރައްޤީގެުއެކިއެކިުޕްރޮގްރާމްތައ223014ުުް
ު              ހިންގުމުގެުޚަރަދުު

402,895  105,800 (134,233) 374,462 400,830 399,318 

ުތަރުޖަމާކުރުންފަދަު،ޚިދުމަތާއިުކޮންސަލްޓެންސ223116ުުީ
 ުުފައިސާުއަގަށްދޭުޚިދުމަތުގެ

273,000  (171,000)    51,438 153,438 134,438 147,530 

 1,394 4,770 25,970 (9,630)    21,200 14,400 ަޚރަދުުކުރާުމެހުމާނުންނަށްުމެހުމާންދާރީުއަދާކުރުމަށ223017ުް

 - 3,839 3,839 (1,161)    -    5,000 ފީތައްުއެކިކަންކަމަށްުސަރުާކރަށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީު 223019

 237,807 23,055 (45,023) (28,827)    (70,000)  143,850 ޚަރަދުުތަކެތީގެުުޗާޕުކުރާުޢާންމުފައިދާއަށ223121ުް

 5,537 3,687 3,687 3,687    - - ބޭންކްުޗާޖާއިުކޮމިޝަނުގެުގޮތުގައިުދައްކާުފައިސ223024ުާ

 131,383 155,562 55,562 (144,938)   (200,000)  400,500 އިންޝުއަރެންސްުޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދާުކުރުންު 223025

 1,582 14,212 14,212 (46,088)    -  60,300 ހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުުއެހެނިހެންުއޮފީސްު 223999

 3,676,027 4,868,711 5,049,563 719,000 181,100  4,149,463ުޖުމުލަު

ު

ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8,25,12 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
މެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެު(E1/13/2015/1455,485,451 -MEMO)13ު)E1/13/2016/192, -MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

ު.ފައިސާއެވެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާ

 

 ހޭދަުުކުރެވޭުުކުރުމަށްުުތަމްރީނުު -11

 ޞީލުުތަފުު

ުމަޖިލީހުންު
ފާސްކުރިު
ުބަޖެޓްު
2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2013ު

 310,894 146,489 146,532 (3,038) 45,360  104,210 ސްކޮލަރޝިޕް،ުފެޯލޝިޕްގައިުދާމީހުންގެުފައިސާ 225001

ޓްރޭނިންގއާއިުސްޓަޑީޓުއާސްގައިުކުރުމުއްދަތުގެު 225002
 ދާމީހުންގެުޚަރަދުު

72,474 8,500 (33,804) 47,170 47,143 18,456 

 84,865 - - - -    - ވާރކްޝޮޕްުފަދަކަންތަްއތަަކށްުކުރާުޚަރަދުު 225003

އްުހިންގުމަށްުރާއްޖޭގައިުހިންގާއެކިއެކިުޓްރޭނިންގުކޯސްތަ 225005
ުކުރާުޚަރަދުު

-    - - - 42 49,327 

ޚާއްޞަކޮށްގެންުހިންގޭުުއޮފީސްުމުވައްޒަފުންނަށް 225006
 ޓްރޭނިންގގެުޚަރަދު

-    -    -    -    - - 

 463,542 193,675 193,702 (36,842) 53,860  176,684ުޖުމުލަު

ު
ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8,25,12 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް

މެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންު(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ު)E1/13/2016/192, -MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު
ު.ފައިސާއެވެުއުނިކޮށްފައިވާ
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުމަރާމާތުު -11

ުމަޖިލީހުންު ޞީލުުތަފުު

ފާސްކުރިު

ުބަޖެޓްު

2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު

ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު

ު/އިތުރުކުރިު

 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު

ުބަޖެޓްު

2015 

ުހިނގިު

ުޚަރަދުު

2015ު

 ހިނގިު

 ޚަރަދުު

2014ު

ކުރާުުބިނާުމީހުންުދިރިއުޅުންުނޫންުބޭނުންތަކަށް 226002
 ޢިމާރާތްުމަރާމާތުުކރުން

50,000  (16,405)    51,615 85,210 378,539 29,717  

 7,061 - - - - -ުމަގާއި،ފާލަންުއަދިުބްރިޖްުފަދަުތަންތަންުމަރާމާތުުކުރުނ226003ުުް

 3,300 2,966 2,966 2,966    -    -             ކަރަންޓްުވިއުގަުމަރާމާތުކުރުންު 226007

 - 8,851 8,851 (11,149)    -  20,000 ފަރުނީޗަރާއިުފިޓިންގްސްުމަރާމާތުުކރުން 226009

 55,952 108,585 89,585 (415)  40,000  50,000ުމެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުނ226010ުުް

 12,630 28,074 28,074 (7,586)    11,660    24,000 ވެހިކިއުލަރުއިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުނ226111ުުް 

 2,536 - - (25,000)    -    25,000 ކޮމިއުނިކޭޝަންުއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރުމަރާމާތުކުރުނ226112ުުް

 - - - -    -    -             ކޮމްޕިއުޓަރުސޮފްޓްވެޔަރުމަރާމާތުކުރުނ226113ުުް

   -   -   - -   -   -ުޓީުއާއިުގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރުމަރާމާތުކުރުންު.އައ226014ުި

   -   -   - -   -   -ުއެހެނިހެންުއިކްވިޕްމަންޓްުމަރާމާތުކުރުނ226015ުުް

 1,136   -   - -   -   -ުއެއްގަމުގައިުދުއްވާތަކެތިުމަރާމާތުކުރުނ226016ުުް

ނޑުގައިުދުއްވާުއުޅަނދުފަހަރުުމަރާމާތުކުރުނ226017ުް    -   -   - -   -   -ުކަ

   -   -   - -   -   -ުވައިގެުއުޅަނދުފަހަރުުމަރާމާތުުކރުނ226018ުް

 112,333 527,015 214,687 10,432  35,255  169,000ުޖުމުލަު

ު

މިނިސްޓްރީުުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުމެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާު(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ުނަންބަރުުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

 ސަރުކާރުންުދޭުއެހީ،ުއިޝްތިރާކާއިުއަދިުސަބްސިޑީޒްު -12

ުމަޖިލީހުންު ޞީލުުތަފުު

ފާސްކުރިު
ުބަޖެޓްު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު

ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު

ު/އިތުރުކުރިު

 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު

ުބަޖެޓްު

2015 

ުހިނގިު

ުޚަރަދުު

2015ު

 ހިނގިު

 ޚަރަދުު

2014ު
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

2015ު

 23,000 23,070 36,870 (30) 6,900 30,000ުސަބްސިޑީސްުުއަދިުއިޝްތިރާކާއިުއެހީއާއިުސަރުކާރުންދ224117ުޭ

      

 25,055 25,075 36,870 (30) 6,900 35,000ުޖުމުލަު

      

      

މިނިސްޓްރީުއޮފްުުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,8 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
 .ފައިސާއެވެުުމެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާު(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ުނަންބަރުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

ުލިބިފައިވާުގެއްލުމެއްުނުވަތަުލިބިދާނެުގެއްލުމެއްުހަމަޖެއްސުމަށްުދޭުފައިސާު -13
 

 

ބަދަލަކާއިުގުޅިގެންުލިބޭުއެކްސްޗޭންޖްުރޭޓަށްުއަންނ241113ުުަ
ުގެއްލުމަށްުދޭުފައިސާ

- - - - 501 - 

      

 - 551 - - - -ުމްލަުޖުު

      

މެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެު(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ުނަންބަރުުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުބަޖެޓުންުއިތުރުކޮށްފައިވާ

ުުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުުހިންގުމަށްުުއޮފީސްު -14
 

 ޞީލުުތަފުު
ުމަޖިލީހުންު

ުފާސްކުރިުބަޖެޓްު
2015ު

ުއައިޓަމުންުުއެއްު
ުއައިޓަމަށްުުއަނެއްު

ުބަދަލުކުރިު

ުބަޖެޓަށްު
ު/އިތުރުކުރިު
 އުނިކުރިު

ުފައިނަލްު
ުބަޖެޓްު
2015 

ުހިނގިު
ުޚަރަދުު
2015ު

 ހިނގިު
 ޚަރަދުު
2014ު

  41,098 129,997 129,997 114,997    -  15,000ުފަރުނީޗަރާއިުފިޓިންގްސ423111ުުް

  10,070 14,165 14,165 (10,835) -  25,000 ޕްލާންޓް،ުމެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓ423112ުުް

 - 226,795 226,795 202,795    -  24,000 މުވާޞަލާތުގެުތަކެތ423116ުުި

 - - - -    -    - ކޮމްޕިއުޓަރުސޮފްޓްވެޔަރ423117ު

  227,995 379,969 379,969 (50,916) 330,885  100,000 އާއިުގުޅޫގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރ.ުޓީ.އައ423114ުުި

  279,163 750,925 750,925 256,040   330,885  164,000ުޖުމުލަު

 

ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,12,44 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް
ު.ފައިސާއެވެުމެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާ(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

ު

ުޞީލުުތަފުު

ު

ވަނ2114ުުަ
އަހަރުުފެށުނުއިރުު

ުހުރިު

ވަނ2114ުުަ
 އަހަރުގައިުހޯދުނުު

/ުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިު
ުއުނިކުރިު

ގައ2114ުުި
/ުނައްތާލެވުނުު

ުވިއްކާލެވުނުު/ުގެއްލުނުު

އަހަރުުނިމުނުއިރުު
ުހުރިުތަކެތިު

ު(ގަތްުއަގުގައިު)

 971,160 (751) 114,997 129,997 841,163ުފަރުނީޗަރާއިުފިޓިންގްސ423111ުުް

 1,326,114 (1525) (10,835) 14,165 1,311,949 ޕްލާންޓް،ުމެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓ423112ުުް

 287,703 (200) 202,795 226,795 60,908 މުވާޞަލާތުގެުތަކެތ423116ުުި

 104,221 - - - 104,221 ކޮމްޕިއުޓަރުސޮފްޓްވެޔަރ423117ު

 1,312,356 (4424) (50,916) 379,969 932,387 އާއިުގުޅޫގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރ.ުޓީ.އައ423114ުުި

 4,001,554 (6900) 256,040 750,926 3,250,628ުޖުމްލަު

 ފައިސާުުނަގުދުުުހުރިުުބެހެއްޓިފައިުުމުއައްސަސާގައިު -15

2015ު2014ުުތަފްޞީލްު

 212 4,429ުތިޖޫރީގައިުހުރިުޕެޓީކޭޝްުފައިސާ

 252 4,429ުޖުމުލަު

 

 
ުވަނަުއަހަރަށްުއިތުރުކޮށްފައިވާުފައިސާއާއ2114ުުިތަކުންުސިޓCA/13/2015/9,12,44 -168ީނަންބަރުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓަށްުއިތުރުކުރިުފައިސާގެުގޮތުގައިުވަނީު:ުނޯޓް

ު.ފައިސާއެވެުމެމޯތަކުންުމިކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުއުނިކޮށްފައިވާ(E1/13/2015/1455 -MEMO)13ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު

 

 އަދިުބަޖެޓަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާުފައިސާުނުދައްކާހުރިުބިލްތައްު -16

2015ު2014ުުތަފްޞީލްު

 11,492 -ުޚަރަދުުހިނގިުުމުވައްޒަފުންނަށ210ުް

 240,774 -ުޚަރަދުުުފަތުރުކުރުމުގެުދަތުރ221ުު

 110,477 -ުއަގުުތަކެތީގެުހޯދާުބޭނުމަށްުހިންގުމުގެުއޮފީސ222ުް

 467,250 -ުޚަރަދުުޚިދުމަތުގެުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސ223ުް

 42 -ުޚަރަދުުުކުރެވޭުތަމްރީނުކުރުމަށ225ުް

 127,725 -ުޚަރަދުުުބެލެހެއްޓުމުގެުމަރާމާތުކުރުމާއ226ުި

 97,877 - ޚަރަދުުހޯދުމަށްކުރާުހަރުމުދާުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސ421ުް

  1,055,636       ުޖުމުލަު
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

 ފައިސާުުލިބުނުުުއެހީގެގޮތުގައިުު -17

 އަހަރުުކޮމިޝަނަށްުއެހީގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާުުވަނ2114ުަ

2ުޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުއެހީުުލިބ2ުުޭޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހީުުޔުނިފެމްުފަންޑްު

 2114 2114ު2114ު2114ުލިބުނުުފައިސާު

ު-156,094ުު- 156,094ުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުލިބުނުު

 - 156,094 - 156,094ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމުލަު

 - - - -ުކުރެވުނުުޚަރަދުު

 - 156,094 - 156,094ުބާކީު

ު

ު

2ުޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުއެހީުުލިބ2ުުޭޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހީުުޔުނިސެފްުފަންޑްު

2114ު2114ު2114ު2114ުުލިބުނުުފައިސާު

ު-  300,000ު- 32,507ުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުލިބުނުު

 - - - - އަނބުރާުޖަމާކުރެވުނު

 - - - -ުޔުނިސެފްުއިންުލިބުނުު

  300,000  32,507ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

    ުކުރެވުނުުޚަރަދުު

 - - - -ުއޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގ222ުު

 - 267,493 - ުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުއޮފީސ223ުުް

 - - - -ުރަދުުޚަތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވ224ުުޭ

 - 267,493 - -ުހޭދަކުރެވުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

 - 32,507 - 32,507ުބާކީު
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ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ2114ުުް  

 

2ުޚަރަދުު/ުއެހީުލިބ1ުުުޭޚަރަދުު/ުއެހީުުލިބ2ުުޭޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހީުުއޮޕްޓެކްުނެޝަނަލްުފަންޑްު

2114ު2114ު2114ު2114ުުލިބުނުުފައިސާު

ު- 56,712ު- 25,605ުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުލިބުނުު

 - 134,265 - ުޕީުއިންުލިބުނުު.ޑީ.އެން.ޔޫ

 - 190,977 - 25,605ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

 -  - -ުކުރެވުނުުޚަރަދުު

 - 70,211 - -ުދަތުރުުފަތުރުގެުޚަރަދ221ުުު

 - 12,863 - -ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދ223ުު

 - 82,298 - -ުރަދުުޚަތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވ224ުުޭ

 - 165,372 - -ުހޭދަކުރެވުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

 - 25,605 - 25,605ުބާކީު

 

 

ުސްކޫލްުކުއިޒްުމުބާރާތްު/ުއޯުއެސްޓީު

2ުޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުއެހީުުލިބ2ުުޭޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހ1ުުުީޚަރަދުު/ުލިބޭުއެހީުު

ު

ުލިބުނުުފައިސާު
2114ު2114ު2114ު2114ު

ު-60ުު- 60ުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުލިބުނުު

 - - - -ުއެސްޓީއޯުއިންުލިބުނުު

 - 55 - 60ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

 - - - -ުކުރެވުނުުޚަރަދުު

 - - - -ުހޭދަކުރެވުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

 - 55 - 55ުބާކީު

 
ު
ު
ު
ު
ު
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 ނިންމުންު

 

ުނިންމުންު .7

ނޑިތައްު ނޑުދަ ުލަ ުޕްލޭންގައިވާ ުއަހަރީ ުއެކުލަވާލި ުޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ުމަޤްޞަދުތަްއ ކޮމިޝަންގެ
ު 2114ުުޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ުއަހަރު ުޙަރަކާތްތަުމަސަްއކަތްތަކެއްުގުނަގިނަވަނަ ުކާމިޔާބު ވަނީުުކެއްކުރެވި،

ުުހިންގާފައެވެ ުޙައްޤުތައް. ުގެއްިލފައިފާ ުިގނަުކޮމިޝަުހޯދުމަށްުުމިޮގތުން، ުތެރެއިން ުމައްސަަލތަކުގެ ުުހށަހަޅާފައިވާ ނަށް
ުނިންމާފައިވެއެވެ ުބަލައި ުމައްސަލަތަކެއް ުވަނީު. ުމަސައްކަތްތައްވެސް ުއެހެނިހެން ުކޮމިޝަނުގެ ހަމަމިއާއެކު،

ުވާސިލްވެފައެވެ ނޑިތަކަށް ނޑުދަ ުލަ ުއެމަސައްކަތްތަކުގެ ުކާމިޔާބުކަމާއެކު ުކޮމިޝަ. ުއަދާކުރުމުގައި ނުގެުއެމަސައްކަތްތައް
މެމްބަރުންނާއިުމުވައްޒަފުންކޮށްަފއިވާުހީވާގިުމަސައްކަތްުފާހަގަކޮްށުކޮމިޝަނުގެުމެމްބަރުންނާއިުުހރިހާުމުވައްޒަފުންނަްށު

ުދަންނަވަމެވެ ުޝުކުރު ުއިޙުލާސްތެރިކަމާއެކު ުއިޙްތިރާމްކުރާ،ު. ުޙައްޤުތަކަށް ުއިންސާނީ ުދިވެިހރާއްޖޭގައި ހަމައެހެންެމ،
އްކާތެރިވާ،ުއޯގާތެރިުމުޖުތަމަޢެއްުިބނާކުރުމަށްުކޮމިޝަނުންުކުރަމުންދާުިގަނގުނަުމަސައްކަތްތައްުއަނެކުންގެުޙައްޤަށްުރަ

ުއިދާރާތަކާއި،ު ުދަުއލަތުގެ ުފާހަގަކޮށް، ުއެއްބާރިލުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުވެދެއްވާ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުކަމާއެކު ކާމިޔާބު
ުޖަމާޢަތްތަކަށް ުޖަމުިޢއްޔާ ުއަމިއްލަ ުދަންނަވަމެވެުކުންފުނިތަކާއި، ުޝުކުރު ުމަސައްކަތްތައްު. ުކުރަުމންދާ ކޮމިޝަނުން

އާއްމުންނާހަމައަށްުފޯރުކޮށްދީުިއންސާނީުޙައްޤުތަކަށްުހޭލުންތެރިުމުޖުތަމަޢެއްުބިނާކުރުމަށްުމީޑިއާިއންުދޭުއެއްބާރުލުމާއިު

ުދަންނަވަމެވެ ުޝުކުރު ުއެހީތެރިކަމަށް ުމަސައްކަތްތައްު، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި މިކޮމިޝަންގެ. ކޮމިޝަނުގެ

ު ުދެއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކަށް ޝުކުރު  ފަންނީ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައިމާލީ އަދި ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

އިސްނާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ  .އަދާކުރަމެވެ

ު!ބަރަކާތް ލައްވާށި، އާމީންهللا ތްމަސައްކަތުގައި މާ
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