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ން ށްގެފޮޓޯ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސްކޫލްަތކުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތަކުގެ އިސްދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮ 

 ގައި ކުޔިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޓީއޯޓީ ސްޓަޑީ ކޭމްޕެއްގައި ޓީމް ބިލްޑިންގ ޚަރަކާތެއްގެ ތެރެއިނ01ްއަދި  01ޖޫން  9102

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތަކުގެ ޓީއޯޓީ ސްޓަޑީ ކޭންޕް 

 މިއަދަދުގައި:

  ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވ

 މެކޭނިޒަމްއިން މާލެ ޖަލަށް ޒިޔާރާތްކުރުން

  ްދެވަނަ ކުއާޓަރ ފޮޓޯއިނ 

  ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށ

 ވިހެއުމާގުޅިގެންދެވޭ ޗުއްޓީއަށް ަބދަލުގެނައުން 
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 ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަްތތަކުގެ ޚުލާސާ 

ކޮމިޝަނުގަިއ މަސައްކަްތކުރާ 
 މުވައްަޒފުން 

 އަންހެން 

10 

  ފިރިހެން 

92 

 ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަުލވުްނތައް

 ބޭރުގެ ފަރާތްތައް 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ 

 މުއައްސަސާތައް 
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[1] http://hrcm.org.mv/publications/otherreports/2018MaafushiPrisonThematicVisitReport.pdf  

[2] http://hrcm.org.mv/publications/otherreports/2018DhoonidhooPoliceCustodialMonitoringReport.pdf  

[1]  

[2]  

[3] http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/BillComments.aspx#Bill_Comments  

[3]  

http://hrcm.org.mv/publications/otherreports/2018MaafushiPrisonThematicVisitReport.pdf
http://hrcm.org.mv/publications/otherreports/2018DhoonidhooPoliceCustodialMonitoringReport.pdf
http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/BillComments.aspx#Bill_Comments
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[4] http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/BillComments.aspx#Bill_Comments  

[4]  

http://www.hrcm.org.mv/dhivehi/legal/BillComments.aspx#Bill_Comments
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ްކލަބްތަކުގެ 

އިސްދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ބާއްވާފައިވާ ޓީއޯޓީ ސްޓަޑީ ކޭމްޕް 

 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން   ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ކްލަބްތަކުގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ސްކޫލްތަކުގެ 
ކޭމްޕެއް  ސްޓަޑީ  ޓީއޯޓީ  އަމާޒުކޮށްގެން  އިސްދަރިވަރުންނަށް 

9 1 0 0ޖޫން    2 0އިން    1 ވިލިމާލެ   1 ދުވަހަށް  ވަނަ 
 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައިޓްސް   ހިއުމަން  މަޤްޞަދަކީ  ކޭމްޕްގެ  މި 
ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  ދަރިވަރުން  ކްލަބްތަކުގެ 

ޓީއޯޓީގައި ބައިވެރިވާ ، ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުމާއި
ދަރިވަރުން މެދުވެރިކޮށް އެ ސްކޫލްތަކުގެ އެހެން ދަރިވަރުންނަށް 

ހިއުމަން ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ރައިޓްސް ކްލަބުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

އަދި ، ކްލަބުތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ސްކޫލްތަކުގައި އިތުތުކުރުމާއި
ގްރޫޕް  ވަލްނަރަބަލް  ކްލަބްތަކުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ  އުޅޭ  މުޖުތަމަޢުގައި  (
ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  ތަކުގެ  ފަރާތް) ބޭނުންވާ 

 މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އިންސާނީ   ދަރިވަރުންނަށް  މިކޭމްޕުގައި  މިގޮތުން 
ސެޝަންސްތައް  އެކި  ދާއިރާތަކުން  ގުޅޭ  ޙައްޤުތަކާއި 
ނަގައިދީފައިވެއެވެ. ސެޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ 
ޑައަޅާފައިވާ  ކަނ ދާއިރާއިން  ޙައްޤުތަކުގެ  ކުޑަކުދިންގެ 
ޙައްޤުތަކާ  ކުޑަކުދިންގެ  ޝިހާބު  މުޙައްމަދު  އެމްބެސަޑަރ 
މި  އިތުރުން  މީގެ  ނަގައިދީފައިވެއެވެ.  ސެޝަނެއް  ގުޅޭގޮތުން 
ކުރެވިދާނެ  ކްލަބްތަކުން  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ކޭންޕުގައި 

ހިންގުން ، ކަންތައްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ކްލަބްތަކުގެ 

ފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނެ  ، ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ހިންގުމަށް  ސްކޫލްތަކުގައި  ޕްލޭން  އެ  ޕްލޭނެއްހަދައި 
ގުޅުންހުރި  ރައިޓްސްއާއި  ހިއުމަން  އަދި  ނިންމާފައިވެއެވެ. 
ތެރެއިން  ގޭމްތަކުގެ  އެ  ބައިވެރިކޮށް  ކުދިން  ގޭމްތަކުގައި 
ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ގުޅުން  އިޖްތިމާއި  ހުނަރާއި  ކުދިންގެ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ، މި ކޭންޕްގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 
، އަލް މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ، ސްކޫލް

، ރެހެންދީ ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އަހްމަދިއްޔާ ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ކަލާފާނު ސްކޫލް
އަދި ، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 

މި   ސްކޫލް  0ޢިމާދުއްދީން  ޖުމްލަ    0 2ސްކޫލުން  9 
 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 00ދަރިވަރުންނާއި 

 9 1 0 ސްކޫލުތަކުގައި   9 ކޮމިޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން  ކްލަބްތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ދަރިވަރުންނަށް 
ތަފާތު  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން  މެދުގައި  ކުދިންގެ 
މިއަހަރުގެ  މިގޮތުން  ކުރެވެމުންނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ 
ހިއުމަން  ސްކޫލް  އިންޓަރ  މަހުގައި  ސެޕްޓެންބަރު 

 ރައިޓްސްކުއިޒް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

***** 
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ވިހެއުމާގުޅިގެންދެވޭ ުޗއްޓީއަށް 

 ބަދަލުގެނައުން 
 

މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޝަނުގައި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
މުއްދަތު  ޗުއްޓީގެ  ދެވޭ  ވިހެއުމާއިގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނަށް 

9 1 0 މިގޮތުން   9އެޕްރީލް    2 އިތުރުކޮށްފިއެވެ.  ގައި 
މުވައްޒަފުންނަށް  ފިރިހެން  ވިހެއުމާގުޅިގެން  ބިމީހާ  އަނ

ދަރިފުޅު އުފަންވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
މަސް ދުވަސް ވުމާ ދެމެދު ބަންދު ދުވަސްތައް   7ދަރިފުޅަށް  

ދިނުމަށް   0ހިމަނައިގެން   ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ  މަސް 
 01، ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފެއް ބަލިވެއިނދެ

ދަރިފުޅު  ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  މަދު  ހަފްތާއަށްވުރެ 
ބައިގެން ދިއުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބަންދު ދުވަސްތައް 

 97ހަފްތާ އާއި    01، ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  01ހިމަނައިގެން  
ދަރިފުޅުގެ  ވިހޭ  ނުވަތަ  ދިއުން  ބައިގެން  ދެމެދު  ހަފްތާއާ 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް  ފަދަ  ނެތުން  ބަންދު ، ފުރާނަ 
ހިމަނައިގެން   0ދުވަސްތައް  . ޗުއްޓީއެއް  1 ދުވަހުގެ   ،މަސް 

ހަފްތާގެ ފަހުން ވިހޭ   97، އަދި މުވައްޒަފެއް ބަލިވެއިނދެ

ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ، ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ނެތްނަމަ
މުވައްޒަފަށް   2މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް   މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ވިހެއުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ޑު  މާބަނ އިތުރުން  މީގެ 
ސަބަބުން ކައިރިވުމުގެ  ބައްޔެއްވުމުގެ ، ދުވަސް  ނުވަތަ 

ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ނުކުންނަން  އޮފީހަށް  ، ސަބަބުން 

މަސައްކަތްތެރިއަކު  ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 
އެކަންބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެފަދަ 

ޗުއްޓީގެ   ދޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  ހުށަހެޅުމުން   1ލިޔުމެއް 
، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މަހުން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް

ލިބޭގޮތަށް   މުސާރަ   0މުސާރަ  އަދި  ޗުއްޓީ  މަސްދުވަހުގެ 
އިތުރު   ވިހެއުމުގެ   0ނުލިބޭގޮތަށް  ޗުއްޓީއެއް  މަސްދުވަހުގެ 
 ކުރިއަށް ނެގިދާނެއެވެ.

ވަނަ ދުވަހުން   2މާރިޗު    9102، ހަމަ މިއާއެކު 
މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެން  ކޮމިޝަނުގެ  ފެށިގެން 

މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ   1ވިހެއުމާގުޅިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  
ފްލެކްސިބަލް ބްރޭކްގެ ، ދެވެއެވެ. އަދި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު

ފެށޭ   0ގޮތުގައި   އޮފީސް  ބްރޭކަކީ  މި  ދެވެއެވެ.  ގަޑިއިރު 
މިއީ  ބްރޭކެކެވެ.  ނެގޭ  ގަޑިއަށްވެސް  ނިމޭ  ނުވަތަ  ގަޑި 

ދެވޭ   ކެއުމަށް  ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ   0މެންދުރު  ގަޑިއިރުގެ 
  އިތުރަށް ދެވޭ ބްރޭކެކެވެ.

***** 

 ؟އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ 

ހައްދާފައިނެތުމުން  13އުމުރުން   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ރައްޔިތެއްގެ  ދިވެހި  ވީއިރުވެސް  ، އަހަރު 

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް އެފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް  އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ކަމާ 

 ގައި ހައްދާފައިވ7132ޭދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

      - 9107ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  - 
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ 

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންިޓވް މެކޭނިަޒމްއިން 

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ބޭނުންވާ މީުހންގެ ަމރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ 

 ޒިޔާރަތެއްކުރުން
 

ނޭޝަނަލް  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް( އިން ކ. ގުރައިދޫގައި 

 9102ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް  
9އެޕްރީލް   2އަދި    2 މޮނިޓަރިންގ   1 ވަނީ  ގައި 

މަޤްސަދަކީ  ޑު  މައިގަނ ޒިޔާރަތުގެ  މި  ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. 
އެއްވެސް  ދޭތެރޭ  މީހުންނާ  ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  މަރުކަޒުން 

ޢަމަލެއް ، އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ  ނުވަތަ  ލާއިންސާނީ 
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ތިބޭފަރާތްތަކަށް   ،ހިނގާތޯ ބެލުމާއި

މިންވަރު  ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ  ހައްޤުތައް  ލިބިދޭންޖެހޭ 
މީހުނާއި   ،ދެނެގަތުމާއި ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  މަރުކަޒުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.

ޒިޔާރަތަށްފަހު ޢާންމުކޮށް ، މި  ކޮމިޝަނުން 
މި ޒިޔާރަތުން ފާހަގަކުރެވުނު   ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެމަތިން

ކަރުދާހެއް އަވަސް  ހިމެނޭ  ޒިޔާރަތްކުރާތާ ، ކަންތައްތައް 
ބޭނުންވާ   2ގިނަވެގެން   އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ފެމިލީ އެންޑް ، މީހުންގެ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 
ޒިޔާރަތުގެ  މި  އަދި  ޙިއްޞާކޮށް  ވިސަސްއާ  ސަރ ސޯޝަލް 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް ޚާއްޞަ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަރުކަޒާއި  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ރައީސުލް ، ޖެންޑަރ 
މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އޮފީހާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ކަންކަމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ، ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު 

މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ހުށައެޅުންތަކާއި  ހުށައަޅާފައިވާ 
ޖެންޑަރ  އޮފް  ސޯޝަލް ، މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ފެމިލީ 

މީގެއިތުރުން  ބޭއްވޭނެއެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް  ވިސަސްއާއެކު  ސަރ
ކަންކަމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ، ކޮމިޝަނުގެ 

މި  ގުޅޭގޮތުން  ހުށައެޅުންތަކާ  ހުށައަޅާފައިވާ  އިސްލާހުކުރުމަށް 
މިންވަރު  ތަންފީޛުވަމުންދާ  ހުށައެޅުންތައް  ރިޕޯޓުގެ 

ލިޔުމުން އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ފޮލޯއަޕް ހަދަމުން ، ދެނެގަތުމަށް
 ދާނެއެވެ.

މަރުކަޒަށް  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ 
9ކޮމިޝަނުން   1 1 ގަވައިދުން   2 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 
ޒިޔާރަތެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވެއެވެ.   00ޖުމްލަ  ، ޒިޔާރަތްކޮށް

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވަނީ   9107އެންމެފަހުން މި މަރުކަޒަށް  
 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތެކެވެ.

***** 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ ރަސަކާ އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްވެފައިއޮތުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. އަދި މި ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 

 ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ.

      -ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  92ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  - 
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ ނޭަޝނަލް 

ޕްރިވެންޓިވް މެޭކނިަޒމްއިން މާލެ ޖަލަށް 

 ޒިޔާރާތްކުރުން
 

ނޭޝަނަލް  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ޖަލަށް  މާލެ  އިން  އެމް(  ޕީ. އެން. ( މެކޭނިޒަމް  ޕްރިވެންޓިވް 

9 1 0 9އެޕްރީލް    2 9އަދި     1 ވަނީ   1 ގައި 
މަޤްސަދަކީ  ޑު  މައިގަނ ޒިޔާރަތުގެ  މި  ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު   9107އަދި    9101  ،9100މާލެ ޖަލަށް  
ކަންކަމާ  ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ކޮށްފައިވާ 
ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ގުޅޭގޮތުން 
ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ 

ތަންފީޛު ނުވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ، މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި
ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ހުށަހެޅުންތައް 

 ދެނެގަތުމެވެ.

ޒިޔާރަތަށްފަހު ޢާންމުކޮށް ، މި  ކޮމިޝަނުން 
އުޞޫލުގެމަތިން ޒިޔާރަތުން   ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މި 

ކަރުދާހެއް އަވަސް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ، ފާހަގަކުރެވުނު 

ޖަލާއި   2ޒިޔާރަތްކުރާތާ ގިނަވެގެން   ތެރޭގައި މާލެ  ދުވަހުގެ 
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކޮށް އަދި މި 
އެ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު  ލިޔާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ޒިޔާރަތުގެ 
ވިސް  ސަރ ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޖަލާއި  މާލެ  ރިޕޯޓް 
ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު  އިދާރާތަކާ  އެހެނިހެން  ކަމާގުޅޭ  އަދި 

ކަންކަމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ހުށައަޅާފައިވާ ، ރިޕޯޓުގައި 
މޯލްޑިވްސް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ހުށައެޅުންތަކާއި 
 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތަކާ ، ކަންކަމާއި

ތަންފީޛުވަމުންދާ  ހުށައެޅުންތައް  ރިޕޯޓުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން 
ލިޔުމުން އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ފޮލޯއަޕް ، މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް
 ހަދަމުން ދާނެއެވެ.  

***** 

 ކޮމިޝަނުން ަތޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ުއސްއަލިތައް

 9102  ްވަނަ ދުވަހު ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  91ޖޫނ

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކުރުން

 9102  ްهللاވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ވިލިާމެލ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާ ޝައިމް ޢަބްދު 02ޖޫނ ،

އަހަރު(ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ   14)

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކުރުން 

 9102ގެއްިލފައިވާ މައްަސލައާ ގުޅޭގޮތުން ޯމލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސްއާ هللا ރިްޟާވން ޢަބްދު، މ.ޝައިނިްނގ ސްޓަރ 

ގައި ބަްއދަލުުކުރން. މި މައްަސލައިަގއި މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ަސރވިްސއިން ކުިރޔަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤު  92އެޕްރީލް 

އެފަރާތާއެއެކު ބަްއދަުލވުންތައް ، ތަޙުޤީޤު ުކރިޔަށް ގޮސްފަިއވާ ހިސާބުގެ އަޕްޑޭޓް ގަވާއިދުން ލިޔުމުން ހޯދުާމއި،  މޮނިޓަރކޮށް

 ބޭއްވެމުންދެެއވެ.

***** 
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 ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ފޮޓޯއިން

ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބާްއވާ ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ެތރެއިން 

 ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕްރިަޒންްސއާއެކު ޭބްއވުނު ަބއްދަުލވުން 

ބޭުރގެ ފަރާތްތަާކއެކު ބޭްއވުނު ބަްއދަލުުވންތަކުގެ ތެެރއިން ކޮަމންވެލްތު 

 އިލެކްޝަން ޮއބްަޒވޭޝަން ގުރޫާޕއެކު ޭބއްުވނު ބަްއދަލުުވން 

ސުކޫލްތަކުގެ ހިުއމަން ަރއިޓްސް ކުލަުބތަކުގެ ަޚރަކާތްތަކާ ުގޅޭގޮުތން 

ބޭްއވުނު ަބްއދަލުވުންތަުކގެ ތެެރއިން ުކޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތަުކގެ ފޮތް 

 ސުކޫލުތަކަށް ހަދިޔާ ކުރުން 

ސިވިލް ަސރިވސް ިއންޑަކްޝަން ްޕރޮްގރާުމގެ ތެެރއިން އިްނސާނީ 

 ޙަްއޤުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ނަަގިއދެުވނު ެސޝަން 

ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބާްއވާ ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ެތރެއިން 

 ޖުވެަނއިލް ކޯޓާއެކު ޭބއްުވނު ބަްއދަލުުވން

ބ. އަދި އދ. އަޮތުޅގައި ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްަފއިވާ އެޓޯލް މޮނިޓަރިްނގގައި 

 ރަށްރަުށގެ އެކި ފަރާްތތަކާއެކު ޭބްއވުނު ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ ެތރެއިން 
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ބޭުރގެ ފަރާތްތަާކއެކު ބޭްއވޭ ަބްއދަލުވުްނތަކުގެ ތެެރއިން ކޮމަްނވެލްތު 

 ހިއުަމން ރައިްޓސް އިނީިޝއޭިޓވްާއއެކު ބޭްއވުނު ަބްއދަލުވުން 

ދައުލަުތގެ ބެލުުމެގދަށުަގއި މިިނވަންަކްނ ގެއްލޭޮގތަށް މީހުން ބައިިތއްބާަފއި 

ތިބޭ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިާޔރާތްތަކާ ުގިޅެގން ދައުލަުތގެ ިއދާރާތަާކއެކު 

 އެން.ޕީ.ެއމްއިން ބާްއވާ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ތެެރއިން 

ކޮމިޝަާނއެކު ބަްއދަލު ކުރުަމށް އެދޭ ަފރާތްތަކާއެކު ޭބްއވާ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ 

 ތެރެއިން ޓްާރންސްޭޕރެްނސީ މޯލްިޑވްްސއާއެކު ާބްއވާފަިއވާ ަބއްދަުލވުން 

ބިސްަނސް އެްނޑް ހިުއމަން ަރއިޓްސް ސްޓްރެޓެީޖގެދަުށން ކުެރވޭ 

މަަސއްކަތްތަކުގެ ެތރެިއން އާަސންދަ ޮކންޕެނީ ލޓޑ.އާއެކު ޭބްއވުނު 

 ބަްއދަލުވުން 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންަތކުގެ ތެރެއިން އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ 
އޮފީހުގެ ކޮންސަލްޓަްނޓްކަމަށްވާ ރީޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ 
 ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ކޯޓް އޮފް ސައުތު އެފްރިކާ ޔޯހަން ކްރީގްލާ

 އާއެކު ބޭއްވުނު ަބއްދަުލވުން 

ެފމިލީ ، ކުޑަކުދިްނގެ ުދވަސް ފާަހގަކުުރމުެގގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ

އެންޑް ޯސޝަލް ސަރވިސް އިން ިއންިތޒާމްކޮށްފަިއވާ ކޭންުޕގައި 
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ސުކޫލުތަކުގެ ހިުއމަން ަރއިޓްސް ކުލަުބގެ ދަިރަވރުންނަށް ބޭްއވުނު ޓީ.އޯ.ޓީގެ 

 ބަިއވެިރން 

ބޭުރގެ ފަރާތްތަާކއެކު ބޭްއވުނު ބަްއދަލުުވންތަކުގެ ތެެރއިން 

 އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.ާއރގެ ސްޕެޝަލް ރެޕޮިޓއަރ ފޯ ކަލްޗަރަލް ަރއިޓްސް 
 އާއެކު ޭބްއވުނު ަބއްދަުލވުން 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުްނދާ މަްއސަލަތަުކގެ ތަޙުީޤޤާ ުގިޅގެން ަދއުލަތުގެ 

 އިާދރާތަކާއެކު ޭބްއވޭ ކޭސް ކޮންފަެރްނސްތަކުގެ ެތރެއިން 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ނަަގއިެދވޭ މަޢުޫލމާތު ސެޝަންތަުކގެ ތެެރއިން 

މ. މުލި އަޓޯލް އެޑިއުޭކޝަން ސެންަޓރުގެ ފަރާުތން ޭބއްުވނު ހިއުަމން 

ރައިޓްސް ވީކްަގއި ކޮމިަޝނުން ބެލެިނެވރިނަނަށް ަނގަިއދީަފއިވާ މަޢުޫލމާތު 

 ސެޝަުނގެ ތެެރއިން 

ބިސްަނސް އެްނޑް ހިުއމަން ަރއިޓްސް ސްޓްރެޓެީޖގެދަުށން ކުެރވޭ 

މަަސއްކަތްތަކުގެ ެތރެިއން ފެނަކާ ކޯޕަޭރޝް ލޓޑ.އާއެކު ޭބއްުވނު 

 ބަްއދަލުވުން 
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