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ފެށުން
އިންސާނުންނަކީ ކަރާމާތްތެރި ބައެއްކަމުގައި ލައްވަވައި، ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު އިންސާނުންނަށް މިންވަރު 

ކުރެއްވި މާތް هللا ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި މި ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން 

އަންގަވައި އެންމެ ރިވެތި މިސާލު ދެއްކެވި މުޙައްމަދު ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ 

ކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކާއި މިނިވަންކަން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފު ނުވާނެ 

ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އެއްވެސް  މިއިން  އަދި  ދެއްވާފައެވެ.  ކަށަވަރުކޮށް  ވަނީ  ލިބިގެންވާނެކަމަށް  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ގޮތުގެމަތިން 

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ޤާނޫނީ އުސޫލުވެސް މި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަނީ ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ މި ކޮމިޝަނަށްވަނީ މަތިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހިތާ މިންވަރު ވަޒަން 

ކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރޭ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ހާލަތު ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަ

ޢާއްމުކުރުމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެގެން 

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ މިފަދަ  ނޑުގެ ދުއާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އޭގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ ދިޔުމެވެ. އަޅުގަ

އެންމެހައި މަސައްކަތުގައި މާތްهللا ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ. 

    މަރްޔަމް މުނާ

       ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
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ތަާޢރަފު
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 190 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު 

ނަންބަރު 2006/6 )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ 5 

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި،  މަޤްޞަދަކީ  ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތްވަރުދިނުމެވެ. 

ރައްކާތެރިކޮށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި  އޭޝިއާ  އަކީ  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭ.ޕީ.އެފް( ގެ މެންބަރެއްގެ 

ގޮތުން ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ. އަދި އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ގްލޯބަލް  މުއައްސަސާތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  އުފެދިފައިވާ  ތެރޭގައި  މެކޭނިޒަމްގެ  ޤާއިމުވެފައިވާ  ޖެނީވާގައި 

“B” ސްޓޭޓަސް  ހިމެނި،  )ޖީ.އޭ.އެން.އެޗް.އާރް.އައި(ގައި  އިންސްޓިޓިއުޝަންސް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  އޮފް ނެޝަނަލް  އެލަޔަންސް 

ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްވެސް މެއެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2005 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި 

ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ، އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ )އޮޕްކެޓް(

ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތްތަކުން އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް( އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެން.ޕީ.އެމް.އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި 2007 ޑިސެންބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން 

ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.

ޕީ.އެމް.ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. )ނ( ގައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމަކީ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ކަ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 20 

ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަނީ  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ޝާއިޢުކުރުމަށް  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓެއް  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ 

ހިމަނާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓަކީ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ 

މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 31 ޖުލައި 2020 އިން 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 

ގެ ނިޔަލަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމެވެ. 
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ޚުާލާސ ރިޕޯޓު
1. ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤު

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިއުއެޗްއޯ( ގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 60 

އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ ދެ ބިލިއަނާ ގާތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ 

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2045 ވަނަ އަހަރު، ޢުމުރުން 45 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ އެއަށްވުރެ ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ 

އާބާދީއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. 

ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ 

އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސްއަށް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި އިހުމާލު އަދި 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މި ދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ 

ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

މައްސަލަތަކުގައި  ބޭނުންކުރުމުގެ  ކުޑަކުދިން  ވިޔަފާރީގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ބޭނުންކުރުމާއި  ކުޑަކުދިން  ވިޔަފާރީގައި  ޖިންސީ 

އިޖުތިމާއީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެޑްރެސް ކުރެވިގެން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޖިންސީ ވިޔަފާރީގައި 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ލެވެލްގައި  ގޮތްނިންމާ  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  މުޖުތަމަޢުން  މައްސަލަތައް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުޑަކުދިން 

ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދަށްވަމުންދާކަން  މިންވަރު  ބަލައިގަންނަ  މުޖުތަމަޢު  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  ޙައްޤުތަކާއި  އަންހެނުންގެ 

އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދީން ބޭނުންކުރާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ  ޤާއިމްކޮށް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުޑަކަން  ބައިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ  މައިދާނުގައި  ސިޔާސީ 

ނޑު ފަރުމާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

ރަށްރަށުގައި އުޅޭ އަންހެނުން ބާރުވެރިވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރެވޭ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކްރައިމްސް  ސައިބަރ  ފަދަ  ސެކްސްޓޯޝަން  އަދި  އެސޯލްޓް  ސެކްޝުއަލް  ރެކޯޑެޑް  ޕޯނޯގްރަފީ،  ނޮން-ކޮންސެންޝުއަލް 

މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ވަރީގެ  އަންހެނުންނެވެ.  ގިނައިން  ވަނީ  ހުށަހަޅާފައި  އެދި  ކުރަން  ވަރި  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ  އަދި  މަތިކަމާ  ނިސްބަތް  ވަރީގެ 

ގިނަކަން  ވުރެ  އެއްބަޔަށް  ދެބައިކުޅަ  ނިސްބަތް  ބޭރުގައި(  )ކޯޓުން  ވަރީގެ  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ވަރިވުމަށް/ވަރިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ސުލްހަވި މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް މަދެވެ.

ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  ދަރިންގެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ލަސްވާނަމަ  ރެޖިސްޓްރީކުރުން  ކައިވެނި  ކުރާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ހެއްދުމަށާއި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެއްދުމަށާއި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ.

2. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

3. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމާ އަދި މިފަދަ 

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަމާއި ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލަ މަދުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަންފީޛީ އިދާރާތައް ބައްޓަން 

ކުރެވިފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކްސެސިބަލްކޮށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް 

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިގެން ރިޕޯޓުކުރެވޭ އަދަދު އެހެނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ 

އަޅާބަލާއިރު ގިނައެވެ. 

މަގު  އުޅުމުގެ  މިނިވަންކަންމަތީގައި  އަމިއްލަ  ބަރޯސާނުވެ،  މައްޗަށް  އެހެންމީހެއްގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފަހިވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މުޖްތަމައުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން 

މުޖްތަމަޢުން ބަލައިގަތުން ފަހަކަށްއައިސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަވެފައިވާކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކަށަވަރުވެފައިވީނަމަވެސް  ތެރެއިން  ނިޒާމްގެ  ޤާނޫނީ  މަގު  ކުރެވޭނެ  ކައިވެނި  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ކައިވެނިކުރުމުގަޔާއި ކައިވެނީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިނުވެއެވެ. 

ނަމަވެސް  އެހެން  އިތުރުވެފައިވެއެވެ.   ޢަދަދު  ސްކޫލުތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް 

ތަނަވަސްވެފައި ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މަތީ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް 

މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެން މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން ކަރާމާތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި މަގުތަކާއި ޕާކުފަދަ 

ތަންތަނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަނުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފުރިހަމައަށް 

އަދި އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށް ދަތިވެއެވެ. 

ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ރެޖިސްޓްރީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މި ރެޖިސްޓްރީ 

ޤާއިމު ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ‘ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރީއެއް’ ޤާއިމުކުރުމުގައިވެސް އެންމެ 

ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ޤައުމީ ރެޖިސްޓްއީއެއް ނެތުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޒަރޫރީ  މީހުންގެ  އެ  ޢިނާޔަތަކީ  މާލީ  ރުފިޔާގެ  )ދެހާސް(   2000 ދޭ  ދައުލަތުން  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމާއި، މިފަދަ 

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަން އަދި ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލަ މަދުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގައި 

ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން  އިންތިޒާމް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުގެ  އަނިޔާއަށް  އަންހެންކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބަލާއިރު،  މައްސަލަތަކަށް  އަނިޔާގެ 

ފުރުސަތުބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 4. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން
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5. ތަޢުލީމު ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު

6. ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޮޔކަންމަތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު

ފެސިލިޓީތަކުގެ  ދިމާވެފައިވާ  ސްކޫލްތަކަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ސްޓްރީމްތަކަށް  ކިޔަވައިދޭ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ހިންގާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ސްކޫލަށް 

ނުދާ ކުދިންނަށް ވެސް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުދިން  އެފަދަ  އުޅޭއިރު،  ބަޔަކު  ކުރާ  މަސައްކަތް  ލަންބާލުމަށް  ތެރެއަށް  ފިކުރުގެ  ހަރުކަށި  ދީނީ  ގުރޫމްކޮށް،  ކުޑަކުދިން 

ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް މަދުކަމާއި މިފަދަ ކުދިންނަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިނގޭނެ 

ގެނައުމަށް  ތެރެއަށް  މުޖުތަޢުގެ  އަނބުރާ  އަދި  މުހިންމުކަމާ  ދިއުމުގެ  ހަމަޖެހިގެން  ތެރެއިން  ސަރުކާރުގެ  އިންތިޒާމުތަކެއް 

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ސާނަވީ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާއިރު 

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ ދަށް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެއެވެ. ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ދަށެވެ.

ދަސްކޮށްދޭ  މަސައްކަތްތެރިކަން  ފަންނީ  އިތުރުކުރުމާއި  ހޭލުންތެރިކަން  ގުޅޭގޮތުން  ފުރުޞަތުތަކާ  ހުރި  ތަޢުލީމަށް  މަތީ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންއައި ނަމަވެސް،   ނޑުދަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ

ބޮޑުކަން  ގޮންޖެހުންތައް  ލިބުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާގުޅޭ  ތެރޭގައި  މީގެ  ފަރުވާ،   އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެން ނުހުންނަކަމާއި، 

ޞިއްޙީ  ޚާއްޞަ  ޑޮކްޓަރުންނާއި،  ސްޕެޝަލިސްޓް  ލިބެންހުރިނަމަވެސް،  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުތެރޭގެ 

ފަރުވާއަށާއި، ޓެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިންފަދަ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ނިޒާމުގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބޮޑުތަނުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ އަދި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޯވިޑް-19 ގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ނުލިބުމާއި، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ 

ޚިދުމަތް ނުލިބުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކާއި، ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް އެހެނިހެން ބަލިތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމާއި ބޭނުންވާ 

ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި އަދި ބޭސް ހޯދުމުގައި ޢާންމުންނަށް ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަމްރީނުވެފައިވާ  ދާއިރާއިން  ފޮރެންސިކްގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި،  ފޮރެންސިކްގެ  އެކަށީގެންވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ 

މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީ، ދިވެހިއްޖޭގައި ޖިނާއީ ތަޙްގީގުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަދި އެހެނިހެން 

ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށްވެސް އެޅިފައިވާ ބޮޑު ހުރަހެކެވެ. 
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7. ޯބހިޔާވަހިކަން

8. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

9. މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަލިބުމުގެ ޙައްޤު 

ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  މާލޭގައި  މަޝްރޫޢުތައް  ގިނަ  ތަރައްޤީގެ  ކުރިއަރުވައި  ގައުމު  ދަށުން  ނިޒާމެއްގެ  ސެންޓްރަލައިޒްޑް 

ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %47 ދިރިއުޅެނީ މާލެގައި ކަމާއި މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މާލެއަށް ދިރިއުޅުން 

ސިއްހީ  އަދާކުރުމަށާއި  ވަޒީފާ  ހޯދުމާއި  އާމްދަނީ  ކުރުމާއި،  ހާސިލް  ތަޢުލީމު  ސަބަބުތަކަކީ  ނޑު  މައިގަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ 

ފަރުވާއަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަނީ ޕްރައިވެޓް ހައުސިންގ ގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެންކަމާއި، 

މާލޭގައި ޕްރައިވެޓް ހައުސިންގ ގެ އަގުބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ރަށްރަށުގައި ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި ދަތިކަން ހުރިކަން 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ގިނަ ރަށްރަށުގައި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމާއި އެތައް ޢާއިލާއަކުން 

އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މުރަކަ ފަރުތައް ހަލާކުވަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮތްތައް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫއުތައް  ތަރައްޤީގެ  އިތުރުން  އުފުލުމުގެ  ނޑު  ލޮނުގަ ނޑުގެ  ކަ

ބޯހިޔާވަހިކަން  މީގެ ސަބަބުން  އަދި  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމާއި  ރަށްތަކުގައި ރަށްގިރުމާއި  ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ 

ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރުއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ގުދުރަތީގޮތުން ހެދިފައި ހުންނަ އިކޯ ސިސްޓަމްތައް ހަލާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން، 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންކުރާނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މުސާރަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ އިދާރާއަކީ 

ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީކަމަށްވެފައި، އެއިދާރާއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުންނަށް ތަނަވަސްވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ހެދުމަށް  މާހައުލްތަކަކަށް  މަސައްކަތުގެ  ޝާމިލްކުރުވަނިވި  އެންމެން  މާހައުލަކީ  ވަޒީފާއަދާކުރާ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުނުކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 

ވަޒީފާ ލިބުނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބެއެއް މީހުން ވަޒީފާގައި ދެމިނުތިބެވުނުކަން ފަހާގަކުރެވުނެވެ. 
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 10. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ

11. ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން

12. އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިއުމަންޓްރެފިކިންގ ޢަމަލު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި އެގޮތުން ބިދޭސީން ރާއްޖެގެނެސް ޕާސްޕޯޓް 

އަތުލާ އަދި ވިސާ ނުނަގާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތައް މަގުމަތިވެ ބައެއް ފަހަރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ފަރުވާ 

ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމާ އަދި ބައެއްފަހަރު އެފަރާތްތައް ޑޮކްޓަރަށް ނުގޮސް ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އަތުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް 

ދެއްކުމާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް އެހީތެރިވެދިން “އޭޖެންޓުން” އެފަރާތްތަކަށް ވިސާއަކާނުލައި ރާއްޖެއަށް 

އައިސް މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ މަޢުލޫމާތު ދޭކަމާއި، އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި 

އެ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ގައުމުގެ ހައި ކޮމިޝަންތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ 

ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚަރަދެއްކޮށްފައިކަމަށްވުމުން،  ބޮޑު  ވަރަށް  އަންނަނީ  ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ 

އެހީތެރިވެދިން “އޭޖެންޓުން” ލިބޭނެކަމަށް ބުނާ މުސާރަ ނުލިބުމުން، ގައުމަށް ފޮނުވުމަށް އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ބިދޭސީ މީހާ ގެންނަ ފަރާތުން ދޭން 

ބުނާ އުޖޫރަ ނުލިބުމުން، ފިލައިގެން އެހެން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ދާކަމާ އަދި ބައެއް ފަހަރު އެ ފަދަ ފަރާތްތައް މަގުމަތީގައި 

ސަލާންޖަހައިގެން އުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒިފާ ގެއްލި އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވި ފަރާތްތަކާ އަދި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން 

ފައިސާއިން  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ޓެސްޓް  ކޯވިޑް  އަދި  ޓިކެޓް  ފަރާތްތަކުގެ  ފޮނުވާލި  ގައުމަށް  އަނބުރާ  ވަކިކޮށް 

ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަންޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތަފާތު ގްރޫޕްތަކަށް ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގާނޫނެއް ވުޖޫދުވެފައި ނެތުމާއެކު ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޓްރޭޑް 

ޔޫނިއަންތައް ތަމްސީލުކޮށް، އެ ހައިސިއްޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކަކަށް ލިބެމުން ނުދެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ވަނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ހަނިކުރެވިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ސިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ވަނީ ހަނިކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާތަކުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ‘ޕްރޮޓެސްޓް މޮނިޓަރ’ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވާ ކަންކަން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.
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13. އަމިއްލަ މުދަލާއި ޢާއިލާގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން

14. މައުލޫމާތު ޯހދުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން

16. އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު

17. ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް

15. ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޙާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ތުހުމަތު 

ކުރެވޭ މީހުން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަށް ސިއްރުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، ގޭގެ އާއި އުޅަނދުތަކުގައި ކެމެރާއާއި އެހެން ވެސް 

ވަސީލަތްތައް ހަރުކޮށް، އެވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި ބެލުމުގެ އިތުރުން މުވާސަލާތީ 

ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ބެލުމުގެ ބާރާއި، ކުށް ކުރަނިކޮށް އަތުލައި ގަތުމަށްޓަކައި ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ ބާރު ވެސް 

ކުރުމާއި  މުޢާމަލާތު  އޮޅުވާލައިގެން  ކުރުމާއި  މޮނިޓަރ  ދަށުން،  ގަވާއިދުގެ  މި  އެހެންނަމަވެސް  ދީފައެވެ.  ފުލުހުންނަށްވަނީ 

ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން ހިންގޭނީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ 

ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

2021 ގައި ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭންކް ވަނީ 72 އަށް މައްޗަށް އަރާފައިކަމާއި، 2019 

އިން ފަށައިގެން ވަނީ މަތިވާން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަންކަން ހިނގާކަމާއި 

ނޫސްވެރިން ވަޔަލެންސާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިން ވަޔަލެންސާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހާދިސާތަކާ 

އަޅާބަލާއިރު ތަހްޤީޤު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަހައްޓާފައިވާ  ޢަމަލުތައް  ގޮތްގޮތަށް  ފަދަ  ގެއްލުންލިބޭ  ކަރާމަތަށް  ކުޑަކުދިންގެ  ރިޕޯޓުކުރުމުގައި  އަހަރުތެރޭގައި  ވޭތުވެދިޔަ 

މީޑިއާތައް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން ޖުރިމާނާކޮށް އެހެނިހެން މީޑިއާތަކަށް އިންޒާރުދީފައިވެއެވެ. 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ބައެއްފަހަރު މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ މުއްދަތުގައި 

ފޯރުވިދާނެކަން  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު  ވަކިގޮތަކަށް ޝަރީއަތް  ދީފައިވުމަކީ  ފުރުސަތު  ދެމިތިބުމުގެ  ބެންޗުގައި  ގާޒީން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެންދާކަމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގައި 1،910 

ހުރިކަން  މައްސަލަތައްވެސް  ގިނަދުވަސްވެފައިވާ  އަހަރަށްވުރެ   10 މީގެތެރޭގައި  ހުރިއިރު،  ބެކްލޮގްވެފައި  މައްސަލައެއް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި ރީއިންޓަގްރޭޓް ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަމާއި، މި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް 

ނުހަނު ބޭނުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓުމަންޓުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 2019 ގައި ފަށައިގެން 

ފަންނުގެ  މި  ބޭނުންވާ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  މުހިއްމު  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް 

މާހިރުންނާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނުލިބޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އިންތިޚާބާއި  ކައުންސިލް  ލޯކަލް  ބޭއްވި  ގައި   2021 އެޕްރީލް   10

އިންތިޚާބު ކޮމިޝަނުން ވަނީ އޮބްޒާވްކޮށްފައެވެ.  މި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި 15 މައްސަލައެއް 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
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18. ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު

19. ޤާނޫނީ ހިމާޔަތުން ބޭރުން މީހުން ''ގެއްލުން'' ނުވަތަ ސިއްރުން ހިފެހެއްޓުން

20. އަނިޔާ ކުރުމާއި ލާއިންސާނި ޢަމަލުތަކުން މިނިވަންވެގެންވުން

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ، ‘ސެކަންޑް އޮޕްޝަނަލް 

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް، އެއިމިންގ ޓު ދަ އެބޮލިޝަން 

އޮފް ޑެތް ޕެނެލްޓީ’ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޙުކުމް  މަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަހުން  އެންމެ  ތިބިއިރު،  މީހަކު  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ 15  މަރުގެ  ވަގުތު  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަމަށް އެނގިފައިވަނީ 1954 ވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޓޯޗަރ، ނީލްސް މެލްޒަރ، މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، ދަންޖައްސައިގެން މަރުގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރަމަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޓް ކުރައްވާފައިވާކަމާއި، މި ފެސިލިޓީގެ ބޭނުން ކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް 

އަދިވެސް ޤާއިމުވެފައި ހުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން ދެމެހެއްޓުމަށް 

ދަޢުލަތުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަމާ ފުށުއަރާކަމެއްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

މ. ޝައިނިންގ ސްޓަރ، އަޙުމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މިމައްސަލާގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔުމަށްފަހު 

މި މައްސަލައަކީ އެތަކެއް އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮތުމުން 

ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށާއި، މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން 

އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ދެނެގަތުމަށް ތަޙްޤީގުކުރަން ފެންނާތީ، މި މައްސަލަ މޮނީޓަރިންގ ފޭސްއިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ފޭސްއަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޓޯޗަރގެ 88 މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ  ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޤާނޫނުގައި ކަ

ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ދަތިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމާއި ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުމާއި ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ލިބޭ ފޮރެންސިކް ހެކި އެކަށީގެންވާ 

ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި، ތަޙްލީލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި އާންމު ފަރާތްތަކުން އަނިޔާގެ ނިޝާން 

ޓޯޗަރގެ  ނުހުންނަކަމާއި  ނަގާފައި  ފޮޓޯ  މިންވަރަށް  ހުށައެޅޭ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ޝަރީޢަތަށް  ނަގާފައިހުންނައިރު  ފޮޓޯ 

މައްސަލަތައް  ގެ  ޓޯޗަރގެ  ހުށަހެޅުމާއި  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލަ  ފަހުން  ގިނަދުވަސް  ހިނގާތާ  މައްސަލަ  މައްސަލަތަކުގައި 

ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކީގެ މިންވަރު/ތަފްސީލް ނެތުން ހިމެނެއެވެ. 
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21. މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ޮގތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަންދުމީހުންނާއި ގައިދީންގެ ޙައްޤުތައް
ޖަލަށް ބަންދަށް/ހުކުމަށް ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށްފަހު ރަގަޅަށް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވިފައި ނުހުންނަކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށްފަހު ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް 

ރިފަރަލް ހެދުމުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޤައިދީން/ބަންދު މީހުންގެ މެޑިކަލް 

ފައިލްގައި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރަގަޅަށް ތަރުތީބުވެފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގައިދީންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމާއި، ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ގައިދީން ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ 

ދަށުން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

ޚާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ބައެއް ބޭރު ބަންދު/ގައިދީންގެ ފަރާތުން އޭނާ ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބައެއްފަހަރު ތަރުޖަމާނަކު 

ނެތުމުން ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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2. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
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3. އިންާސީނ ޙައްޤުތަކުގެ ާހލަތު

1. ޢުމުރުން ދުވަސްީވ ީމހުންގެ ޙައްޤު

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން، ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި 

ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 

ޚާއްޞައެހީއަށް  މީހުންނާއި  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ލިބުމަކީ 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.1

މުޢާހަދާތަކުގެ  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޙައްޤުތަކަށް  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ތެރޭގައި 

ނެތްނަމަވެސް،  އަދި  މުޢާހަދާއެއް  ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

އަހަރު  ވަނަ   1991 އެސެމްބްލީއިން  ޖެނެރަލް  އ.ދގެ 

ފާސްކޮށްފައިވާ ‘ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްރިންސިޕަލްސް ފޯ 

މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ގައި  ޕަރސަންސް’  އޯލްޑަރ 

މިނިވަންކަމާއި،  އެމީހުންގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް،  ޙައްޤުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ރައްކާތެރިކަން  އަޅާލުމާއި  ބައިވެރިވުމާއި، 

ނަފްސު ތަރައްޤީކުރުމާއި، ގަދަރުވެރިކަމާ ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.2

އާބާދީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު، . 1

ތަންފީޒުކުރުން  ނޑުތައް  މިންގަ އުސޫލުތަކާއި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މިހާރު  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ 

ހަރުދަނާކުރުން ނުވަތަ މި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއް ވުޖޫދުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން 

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާބެހޭ ޤައުމީ . 2

ސިޔާސަތެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ މަޤްސަދަކީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި 

ދިނުމާއި، ޢާއިލާގެ ތެރޭގައާއި، މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ފާގަތި، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކަށް 

މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ.4

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިއުއެޗްއޯ( ގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 60 . 3

އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ ދެ ބިލިއަނާ ގާތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ 

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2045 ވަނަ އަހަރު، ޢުމުރުން 45 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ އެއަށްވުރެ ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ އާބާދީއާ 

އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.5 މި ސަބަބަށްޓަކައި، ދޮށީ ޢުމުރުގެ އާބާދީއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކުރެވި، އެ ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ދުރާލައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ.

ފައިދާހުރި . 4 ރަނގަޅު  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ޞިއްޙަތަށް  މީހަކު  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  މައްސަލައެއްގައި  ދިޔަ  ބަލަމުން  ކޮމިޝަނުން 

ކާނާއާއި އަންނައުނު އަދި ބަލިވުމުން އަޅާލުންފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން، މި 

މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބެންދެން އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ސާފު 

ފޭރާން އަދި ބޭސްފަރުވާއާއި މިނޫންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގައި 5 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަމުރެއް 

ނެރެފައެވެ. މި އެންގުން ތަންފީޒުކޮށްފައި ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މައްޗަށް މި އެންގުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި އިތުރު އަމުރެއް 7 ޑިސެންބަރު 2020 
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ގައި ވަނީ ނެރެފައެވެ.

މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި 7 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން . 5

ތަޙްޤީޤް ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ؛

އުފެދުމުގެ  	 ސުވާލު  ތެރޭ  އާޢިލާ  ފަރާތަކާމެދު  ޙަވާލުވާނެ  މެދުގައި  ދަރިންގެ  ބެލުމުގައި  ފަރާތްތައް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން 

މައްސަލައާއި، އަދި އެފަރާތްތައް ބެލުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް 

ނުވަތަ ހުންނާނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި އެހީތެރިކަމަށް އެދޭކަން

ހުންނަ  	 ބަލިތައް  ބޮޑެތި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  މަރުކަޒުގައި  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ 

ފަރާތްތަކަށް ސިއްޚީ ގޮތުން ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފަރުވާ މަރުކަޒުން ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް 

ކުރިމަތިވާކަން 

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިގު މުއްދަތަށް އެދުމަތިކޮށްގެން  	

ނޑުގައި އެނދުފާރު ހުންނަކަން ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަށިގަ

މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހަވާލުވުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތްތަކުގައި އެދުމުން  	

އެ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުނުވާކަން.

2. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

2.1 ކުޑަކުދިންނަށް ކުާރ އަނިާޔ

ޙައްޤުތައް  )ކުޑަކުދިންގެ   19/2019 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   33 ޤާނޫނު(ގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަށް އަންނަ ގޮތަކަށް، ކުޑަކުދިންގެ 

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢާންމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

އަދި ކުށުގެ ތަހުމަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް 

ވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އަޅާލުމާއި 

ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ތަޢުލީމު 

ޙާޞިލުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

ކުއްޖާއަކީ  ނަމަވެސް  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ  ސީދާގޮތުން 

ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ފަދަ  ދެނެގަނެވޭނެ  ކާކުކަން 

އެކުދިންގެ ތަސްވީރެއް، އެއްވެސް މީޑިއާގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ވަސީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 19 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  މައިންބަފައިން، ޝަރުޢީ ބެލެނިވެރިން 

ނުވަތަ އެހެންވެސް ކުއްޖާ ބަލަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ޙަވާލުގައި ކުއްޖާ 

ނަފްސާނީގޮތުން  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީގޮތުން  އޭނާއަށް  ވަނިކޮށް 

އިހުމާލުވެ  މެދު  އޭނާއާ  ލިބި،  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް 

އިހާނެތިކޮށްހިތާ،  ކަމެއްކޮށް،  ކުޑަގޮތެއްގައި  ފަރުވާ  ނުވަތަ 

ބަދުއަޚްލާޤީ  )ޖިންސީގޮތުން(  ނުވަތަ  ކުރުމުން  އިސްތިޢްލާލު 

ޢަމަލެއް ހިންގުމުންވިޔަސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހުރިހާކަމަކުން 

ފިޔަވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ  ދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް 

ޤާނޫނީގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަދި 

އުނގެނުމުގެ ރޮނގުން އަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް . 6

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި އިހުމާލު އަދި ޖިސްމާނީ 

ފުރައްސާރަ،  ބުލީންގ، ގަނާކުރުން،  އިތުރުން ނަފްސާނީ އަނިޔާ، ސައިބަރ  މީގެ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.6  އަނިޔާގެ މައްސަލަކަން 

ބްލެކްމެއިލްކުރުން، ބިރުދެއްކުން، ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންހިފުން، ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކުރުން އަދި ގެވެށިއަނިޔާގެ އަމަލެއް 

ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަން ދައްކައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.7 އަދި ކުޑަކުދިންނަށް 

އަނިޔާކޮށްގެން ދަޢުވާކޮށްފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނައީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.8
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ގިނައީ . 7 އެންމެ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ހުށަހެޅުނު  އަހަރު  ދިޔަ  މި  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.9

މީޑިއާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އަދި ކުޑަކުދިންގެ . 8

ކަރާމާތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ގޮތްތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ 

އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ފަދަ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅައި، ޖުރިމަނާކޮށް އިންޒާރުދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.10

ޗިލްޑްރަންސް . 9 ހުރިކަން  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި  ދުޅަހެޔޮކަން  ނަފްސާނީ  ކުޑަކުދިންގެ  އަތޮޅުތެރޭގައި 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.11

ހުށަހެޅުނު . 10 އެގޮތުން  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.   ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައެއް   46 ގުޅުންހުރި  ކުޑަކުދިންނާ  ތެރޭގައި  މިމުއްދަތުގެ 

މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން، އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި ޚިޔާލުތަފާތުވެ ނުވަތަ ތަނުގެ ތެރެއިން އެ 

ކުދިން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަންކަން ދިމާވުމުން، އެކުދިންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމާއި، 

މަރުކަޒުން ފިލައިގެން ދިއުމާ އަދި މަރުކަޒުގެ ތަކެއްޗާއި ތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ތަނުގައި އަލިފާން ރޯކުރުމާއި،  ކުދިން 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވާކަން، 

ކުދިންނަށް  ހުންނަ  އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަރުވާކުރާ  ބަލިތަކަށް  ބޮޑެތި  ތިބޭ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ބަލަހައްޓާ  ދައުލަތުން 

ބޭނުންވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ބޭސްތައް ރާއްޖެއިން ލިބުމުގައި ދަތިކަން ހުންނަކަމާ އަދި ކުދިންނަށާއި ކުދިން ބަލަހައްޓަން 

ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނަކަން،

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު އެކުދިން ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ވެވޭ އިހުމާލުތައް 

ސިއްރު ކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާ ނުކުރުމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރާ 

ތަޙްޤީޤަށް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާ އަދި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން، 

ކުޑަކުދިން އެކުދިން ދިރިއުޅޭ ގެއިން ފިލައިގެން ގޮސް، މުޖުތަމަޢުގެތެރޭގައި އުޅޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅުމާ 

އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ކުދިން ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވާކަމާ އަދި އެކުދިންލައްވާ ޖިނާއީ ކުށްތައްކުރުވުމާއި، 

އަދި ބައެއް ޙާލާތްތަކުގައި ކުދިން ރަހީނުކޮށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ، އަނިޔާދީ ކުދިންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަން،

ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކޮށްފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކުދިން ކަންތައްތަކަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަން،

ރުޤްޔާކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާދޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ކުޑަކުދިން 

ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުގެ އެންގުން އަންގާ 

މާޙައުލަކަށް  ރައްކާތެރި  ކުޑަކުދިން  ތިބި  ޖަލުގައި  އައްސޭރި  ކ.ހިންމަފުށީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   30 ފެށިގެން  ވަގުތުން 

ބަދަލުކުރުމަށް  2021 އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އެންގުމެއް އަންގާފައިވާކަން.

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މިރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ 13 

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މި 13 މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ 

ގިނައިން ހިމެނެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތައްކަން ތަޙުޤީޤުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ 

ކުރެވެއެވެ. 
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2.2 ކުޑަކުދިން ލައްާވ މަސައްކަތްކުރުވުން މަާނކުރުން 

ޤާނޫނު(ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 16 ޢުމުރުން  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   6

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެކުއްޖެއްގެ ތަޢްލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ 

ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ދިނުމަށް މެނުވީ، ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ 

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ޢުމުރުން 

16 އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ ކުއްޖެއްގެ ރުހުމާއެކު، ޢާއިލާގެ 

އުސޫލުން  މި  ބައިވެރިވުން  މަސައްކަތެއްގައި  ފަރާތުންކުރާ 

އިސްތިސްނާވެއެވެ.

ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  އެހެންމެ،  ހަމަ 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންވެސް ޢުމުރުން 

16 އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ ކުއްޖެއްގެ ރުހުމާއެކު ޢާއިލާގެ 

ފަރާތުންކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ޢާއިލާގެ 

ބައިވެރިކުރުމަށް  ކުއްޖާ  މަސައްކަތެއްގައި  ކުރާ  ފަރާތުން 

ހުއްދަވާނީ، އެ މަސައްކަތަކީ ކުއްޖާއަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް 

ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް  ކުއްޖާގެ  ނުވަތަ  ފަދަ  ހުރަސްއެޅޭ 

ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫހާނީ ނުވަތަ 

ގެއްލުމެއް  ނުވަތަ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ތަރައްޤީއަށް  އިޖުތިމާޢީ 

ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިނުވާނަމައެވެ. 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 

އަހަރު   16 ޢުމުރުން  ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ތަރުބިއްޔަތާ  ތަޢްލީމާއި  ކުއްޖެއްގެ  އެ  ކުއްޖަކު،  ނުފުރޭ 

ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއްގައި  މެނުވީ  ތަމްރީންދިނުމަށް  ގުޅޭގޮތުން 

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އޮންނަ  ކިޔެވުން  ސްކޫލުގެ  ކުއްޖެއްގެ  ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި 

ދުވަހެއްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑީގައި ކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި 

ގެންގުޅެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 26 

 R-70/2020 ުވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި ޤަވާޢިދު ނަންބަރ

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އާންމު ޤަވާޢިދު(

ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތެއްގައި 

ފަރާތްތަކުން  ކުރުވާ  އެކަމެއް  ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ  ކުއްޖަކު 

ޖޫރިމަނާކުރުން  )ރުފިޔާ(އިން   2000 ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ކުރާ 

ހިމެނެއެވެ.  އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާ ފަރާތްތަކުން 

ލިޔުމުން  ނުކުރުމަށް  ތަކުރާރު  އެކަން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ކުރާ 

އަންގައި، އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެފަރާތްތަކުން ކުރާނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް އަންގައި، އެ 

އެންގުން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ވެސް މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުންނަމަ، 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މީޑިއާއަކުން ނަމަ، އަދި އެ 

ކަމެއް ކުރީ އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދި/ނުވަތަ  އާންމުކުރުން  އެކަން  ފޮނުވައި، 

އެހެންވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. 

ޤާނޫނު(ގައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ބާބުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 1000 ރުފިޔާއާ 5000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މަނާ . 11 ބައިވެރިކުރުން  ކުޑަކުދިން  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   26 ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙަޢްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ލިސްޓެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ލިސްޓް ވަނީ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-70/2020 ކުޑަކުދިންގެ 

ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އާންމު ޤަވޢިދުގެ  10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އަދި މި މަސައްކަތްތަކީ ކުޑަކުދިން 

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުރުން މަނާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް ލިބިދީފައެވެ. 

ޢާއިލާގެ . 12 ދިނުމަށާއި  ތަމްރީނު  މާއްދާގައި  ވަނަ   11 ޤަވާޢިދުގެ  އާންމު  ކުރުމުގެ  ރައްކައުތެރި  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 

މަސައްކަތުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް ބަޔާން 

ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއުސޫލުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، 

ކުޑަކުދިން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ސްކޫލު ޓާމުގެ ދުވަސްވަރު ކުއްޖަކު 

މަސައްކަތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރުވޭނީ ކިހާ ވަގުތަކަށްކަމާއި ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަރު ކުއްޖަކު މަސައްކަތުގައި 
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އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރެވޭނީ ކިހާ ވަގުތަކަށްކަން ހިމެނެއެވެ.12 އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ 

އާންމު ގަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހު ތެރޭގައި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ސަރވިސްއިން މި އުސޫލު އެކުލަވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އުސޫލު 

ގެޒެޓްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މިފަދަ އުސޫލަކަށްް އަމަލުކުރަމުން ދިޔުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފާހަގަވެފައިނެތްކަން  2019 . 13 މައްސަލައެއް  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްކުރުވުމާ  ބައިވެރިކޮށްގެން  ކުޑަކުދިން  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

ވަނީ  ރިޕޯޓުގައި  ލޭބަރ  ފޯސްޑް  އެންޑް  ލޭބަރ  ޗައިލްޑް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ސްޓޭޓް  ޔޫ.އެސް  އަހަރު  ވަނަ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ.13

2.3 ޖިންީސ ވިޔަާފީރގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުވުން މަާނކުރުން 

ކުޑަކުއްޖަކު  ކުރުމަށް  ކުށްތައް  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ 

  17/2011 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ބައިވެރިކުރުމަކީ 

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު އަދަބު 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެކެވެ. ދޭންވާނެކަމަށް ކަ

ޓްރެފިކްކުރުން  )މީހުން   12/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

މީހުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   2 ޤާނޫނު(ގެ  ހުއްޓުވުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މި  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ކަ

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   10 ޤާނޫނުގެ 

ހިމެނެއެވެ.  ހަށިވިއްކުން  މަޖުބޫރުން  ތެރޭގައި  ޢަމަލުތަކުގެ 

މި  ކުޑަކުއްޖަކު،  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   15 މިޤާނޫނުގެ 

އޭނާއާ  ޢަމަލެއް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކަމަށް  ކުށެއް  ޤާނޫނުގައި 

ދެކޮޅަށް ހިންގުމަށް ރުހުން ދިން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ކުޑަކުދިންގެ ޙަޢްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 123 

އެކުއްޖާ  ގޯނާކުރުމަށްޓަކައި  ޖިންސީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގޯނާކުރުމަށްޓަކައި  ޖިންސީ  ކުޑަކުއްޖަކަށް  ގްރޫމްކުރުމާއި 

އެކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ 

އެކުއްޖާގެ ބެލުން ޙަވާލުވެފައިވާ މީހަކު ގްރޫމްކުރުމަކީ ވެސް 

ހަށިވިއްކުމުގެ  މާއްދާއިން  ވަނަ   11 ޤާނޫނުގެ  މި  ކުށެކެވެ. 

ވިޔަފާރިއާއި އެނޫންވެސް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގައި 

ބައިވެރިކުރުމާއި، އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގައި ނުވަތަ އުފެއްދުމުގައި 

ޙައްޤު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ދެއްކުމުން  ބައިވެރިކުރުމާއި 

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދެއެވެ.

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން 

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ހިންގޭ  ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުއްޖަކާ  މާއްދާގައި 

މާއްދާގައި  ވަނަ   12 ޤާނޫނުގެ  މި  ތެރޭގައި  ޢަމަލުގެ 

މާއްދާގައި  ވަނަ   13 ނުވަތަ  ޓްރެފިކްކުރުން(  )މީހުން 

ޓްރެފިކްކުރުން(  މީހުން  ހިމެނޭގޮތުން  )އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން 

ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުއްޖަކާ  ހިންގީ  މީހަކު  ޢަމަލެއް  ބަޔާންކުރާ 

ދެނެގަތުމުގައި  ކުޑަކުއްޖެއްކަން  އެއީ  އަދި  ކަމުގައިވާނަމަ، 

އެ  ކުރީ،  އެކަން  އޭނާ  އަދި  އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ،  އޭނާ 

ކުއްޖަކާމެދު  އެ  ހިންގުމަށްފަހު  ނުވަތަ  ހިންގުމުގައި  ޢަމަލު 

ކަމާމެދު  ހިންގާފާނެ  މީހަކު  ޢަމަލެއް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

އިހުމާލުވެ ހުރެ ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އޭނާ އެކަން ކުރީ އެ 

ހުރެ  އިހުމާލުވެ  ކަމާމެދު  ލާޒިމުކޮށްފާނެ  މީހަކު  ކުއްޖާއަށް 

ޓްރެފިކްކުރާ  ކުޑަކުދިން  މީހާއަކީ  ކުރި  އެކަން  ކަމަށްވާނަމަ، 

މީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގެ  އ.ދ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަހަރު  ވަނަ   1991

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ވަނީ ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ. 

އިޚްތިޔާރީ  މުޢާހަދާގެ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުޑަކުދިންގެ  ގެ  އ.ދ 

މުޢާހަދާކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިން ގަނެ ވިއްކުމާއި ކުޑަކުދިން ލައްވާ 

ހަށިވިއްކައި އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުން މަނާކުރާ މުޢާހަދާ 2002 

ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް  ކްރައިމްގެ  އޯގަނައިޒްޑް  ޓްރާންސްނެޝަނަލް 

އެންޑް  ސަޕްރެސް  ޕްރިވެންޓް،  ޓު  ޕްރޮޓޮކޯލް  ކަމުގައިވާ 

ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެން 

އެންޑް ޗިލްޑްރަން 2015 ވަނަ އަހަރުތަސްދީޤުކޮށްފައިވެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ . 14

ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.14 މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ބާވަތްތައް އިތުރަށް އެނގެން ނުހުންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

ޔޫ.އެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ “2019 ފައިޑިންގްސް އޮން ދަ ވަރސްޓް ފޯރމްސް އޮފް ޗައިލްޑް . 15

ލޭބަރ: މޯލްޑިވްސް” ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮރިޔާންކާޑާއި 

ޖިންސީ ވިޔަފާރީގެ 80 މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 4 މައްސަލައަކީ ކުޑަކުދިން ހަށިވިއްކުމުގެ 

ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެވެ. 15ހަމަ އެހެންމެ، ޔޫ.އެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކިންގ 

commercial sexual ex-( ި2021 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖިންސީ ވިޔަފާރީގައ  އިން ޕަރސަންސް ރިޕޯޓް

ploitation( ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ 291 މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 2020 ވަނަ އަހަރު 

ތަޙްޤީޤުކޮށް އަދި 115 މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.16 މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަތައް ބަލާފައިވަނީ 

ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނޫކަން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.17 އެހެންކަމުން ޖިންސީ ވިޔަފާރީގައި 

ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތް ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތައް މުޖުތަމަޢުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި 

ގޮތްނިންމާ ލެވެލްގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ. 

ޖިންސީ ވިޔަފާރީގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި . 16

މޯލްޑިވްސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.18  ނުދާކަން  އެޑްރެސްކުރެވިގެން  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  އިޖްތިމާޢީ 

ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޖިންސީ ވަގުފާރި އަދި ޖިންސީ އަނިޔާގެ ފަރަގު އެންމެ 

ފުރިހަމައަށް ފަހުމްވެފައިނުވާކަން ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.19 އެހެންކަމުން ޖިންސީ 

ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ދެނެގަނެވިފައިނުވެއެވެ.20 
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3. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް

ޤާނޫނީ . 17 ނެތްނަމަވެސް،  ހުރަހެއް  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ބައިވެރިވުމަށް  އަންހެނުން  ފަންތީގައި  ގޮތްނިންމާ  މައިދާނުގައާއި  ސިޔާސީ 

ނޑުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް  އޮނިގަ

އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 )ޖެންޑަރ 

އިކުއާލިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ޤާނޫނުން  މި  އެޅުން  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ނުވަތަ  ވަގުތީގޮތުން  ފިޔަވަޅުތައް  މިފަދަ  ވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   37 ޤާނޫނުގެ  މި 

ހުރަހެއްނެތްކަން  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން  އެޅިދާނެ  ހަމައެކަނި  މިއީ  ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  ހުރަސްނާޅަކަމަށް 

ޖެންޑަރ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނޫންކަން  ލާޒިމުކުރާކަމެއް  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ 

އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިތާ 5 އަހަރުވެފައިވާއިރު، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައި 

ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލޯކަލް . 18 ފުރަތަމަ  ބޭއްވި  ނޑައެޅުމަށްފަހު  ކަ ކޯޓާއެއް  ޚާއްޞަކޮށް  ނޑި  ގޮ  33% އަންހެނުންނަށް  ކައުންސިލްތަކުގައި  ލޯކަލް 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 833 އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރިކަމާއި މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %73 ގިނަ 

އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަދަ ކޯޓާއެއް ލުމުގެ މަޤްސަދު ޢާންމުންނަށާއި . 19 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ %33 ގޮ

މިކަމުގައި މަޝްޣޫލުވާ މީހުންނަށް ނޭނގޭކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.21 އެގޮތުން، އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލެވެނީ ހަމައެކަނި 

ނޑިތަކަށް  22 ޢާއްމު ގޮ ނޑިތަކަށްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ކޯޓާގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ގޮ

ކައުންސިލްތަކަށް  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.23  އަންހެނުންކަން   2% ހަމައެކަނި  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

ހަމައެހެންމެ،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނޑިތަކަށްކަން  ގޮ ކޯޓާ  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  ފަރާތްތަކުންވެސް  އިންތިޚާބުވެފައިވާ 

އަންހެން  އެއްވެސް  މިމަޤާމުތަކަށް  މަދުކަމާއި  އަދަދު  އަންހެނުންގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަޤާމްތަކަށް  އިސް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ނޑިތައް ފިޔަވައި އެހެން  ކެންޑިޑޭޓެއް އިންތިޚާބުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.24 މީގެއިތުރުން، ކޯޓާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޮ

ނޑިތައް” ކަމަށް އާންމުން ޤަބޫލުކުރާކަން ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގ  ނޑިތަކަކީ ހަމައެކަނި “ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮ ގޮ

މަސައްކަތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ . 20 ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރާގޮތަށް  ޚާއްޞަ  އަންހެނުންނަށް  ނޑި  ގޮ  33% ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އެ އިޞްލާޙު ބާތިލްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ 

ހުށަހަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށްވެސް މި މައްސަލަ 

3.1 ސިާޔީސ މައިާދނުގަާއއި ގޮތް ނިންާމ ލެވެލްގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން

އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އަށް  ޤާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް 

2019 ވަނަ އަހަރު ގެނައި 8 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު، ލޯކަލް 

ކައުންސިލްގެ %33 އަންހެނުންނަށް ވަނީ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައެވެ. 

ތަފާތުކުރުންތައް  އެންމެހާ  ކުރެވޭ  އަންހެނުންނާމެދު 

ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާ )ސީޑޯ(ގެ 7 ވަނަ 

ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  އިންތިޚާބުތަކާއި  ހުރިހާ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާއި، ޢާއްމުކޮށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ޙައްޤާއި  ކުރިމަތިލުމުގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެންމެހާ 

ބައިވެރިވުމާއި،  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ 

ޢާއްމު  ބައިވެރިވުމާއި،  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް  އެ 

ގިންތިތަކެއްގައި  އެންމެހާ  ސަރުކާރުގެ  ފުރުމާއި،  މަގާމުތައް 

ދައުލަތަށް  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޙައްޤު  ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ 

ލާޒިމުކުރެއެވެ.
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ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.25 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ވަނީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުކަމެއް 

ނޑައަޅައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.26 ނޫންކަމަށް ކަ

ޢާއްމު އަދި ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމާއި، . 21

ޢާއިލާއާއި މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި، ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި، މީޑިއާގައި 

ޢާއްމު އަދި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުން ނޭދެވޭ ގޮތުގައި ތަމްސީލްކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު 

އުފެއްދުން އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ގާބިލްކަން މިނެކިރުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ އަންހެނުންގެ ޒިންމާކަމުގައި ދުށުމަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި 

ނެތްކަމާއި ދަރިން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މައިންބަފައިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ގިނަފަހަރަށް އުފުލަންޖެހެނީ އަންހެނުން ކަމަށްވީއިރު، 

ނެތްކަން  އަޅާފައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  މިހާތަނަށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ދައުލަތުން  އިންތިޒާމް  ލިބޭނޭ  ލުއި  ޒިންމާތަކަށް  މިފަދަ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ވަޒީފާއަދާކުރާ ވަގުތު ކުދިން ބޭތިއްބޭނެ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރފަދަ ފެސިލިޓީތަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ 

ފަރާތްތައް ބޭތިއްބޭނެފަދަ އެލްޑަރލީ ހޯމް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީއީ އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނަށާއި ވަޒީފާގެ 

މައިދާނަށް ނިކުތުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކެބިނެޓްގެ މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އެހެނިހެން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުން . 22

ތަމްސީލު ކުރަނީ %25 ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.27

ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހުރަސްތަކެއް ނެތްނަމަވެސް، މުޖްތަމަޢުގައި . 23

އިކުއާލިޓީ  ޖެންޑަރ  މީގެ ސަބަބުން  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުރިކަން  ގޮންޖެހުން  ގިނަ  ބައިވެރިވުމަށް  ފުރިހަމަ  އަންހެނުންގެ 

ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން އެދެވޭ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.28

އަންހެނުންގެ . 24 ފެންވަރުގައި  ގޮތްނިންމާ  ކުރެވިގެންދިއުމަކީ  ޢައްޔަން  ނޑިޔާރުން  ފަ އަންހެން  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ މުހިއްމު ކުރިއެރުމެއް 

ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، އަންހެން މެންބަރުން ތަމްސީލް ކުރާ މިންވަރު މަދެވެ. އެގޮތުން، މަޖިލީހުގައި . 25

މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރުންނެވެ.29   4 ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ   87 އެއީ  އެވެ.   4.5% ނިސްބަތަކީ  އަންހެނުންގެ 

ޕާޓީތަކުގެ  )ސިޔާސީ   4/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އެކަށީގެންވާ  އިތުރުކުރުމަށް  ބައިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ 

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ “ރިފްލެކްޓިންގ 15 އިޔަރސް- ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް” ސަރވޭގެ ހޯދުންތައް ދައްކާ . 26

ގޮތުން، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ދަށްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.30

މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ އަންހެނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފިރިންނަށް ބޯލަނބަންވާނެކަމާއި،31 މިންތީގެ . 27

ހަމަހަމަކަމަކީ އިސްލާމްދީނާ ފުށުއެރުން ހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެއެވެ.32

އޮފް . 28 މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނަށް  ހިމޭނޭކަން   އަންހެނުން   35 ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ  ގުޅިފައިވާ  ޖަމާޢަތްތަކާ  ހަނގުރާމަވެރި 

ހޯމް އެފެއާޒުން 2020 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.33 ނަމަވެސް ކޮމިޝަނަށް ކަމާއި 

މި  ހުރިކަމާއި  ފުށުންއެރުން  މަޢުލޫމާތާއި  މި  މައުލޫމާތާއި  ސިއްރު  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުން  އެހެން  ގުޅުންހުރި 

އަދަދު މިއަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަނގުރާމަވެރި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 

އަންހެނުން އެތަންތަނަށް ގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެންކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަމާގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް މައުލޫމާތު 

ދަޢުވާ  ބުނަނީ  މިގޮތަށް  ބުނާކަމަށާއި  ހާލަތުގައިކަމަށް  މަޖްބޫރީ  ގޮސްފައިވަނީ  ޤައުމުތަކަށް  ހަނގުރާމަވެރި  ހިއްސާކުރާއިރު، 

އުފުލުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުންދެކޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.34 ހަނގުރާމަވެރި ގައުމުތަކަށް 

އަންހެނުން ދާ މަޤްސަދު ދެނެގަތުމަށް ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކުރެވިފައި ނެތްކަމާއި، އަންހެނުން ހަނގުރާމަވެރި 

މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ނިންމަންވާނީ  ބޭނުންވެގެންކަމުގައި  އަމިއްލައަށް  ނެތި  ހާލަތެއް  މަޖުބޫރީ  ދަނީ  ގައުމުތަކަށް 

ބިނާކޮށްކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޖެންޑަރ . 29 މެދުގައި  ޓީޗަރުންގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ހަމަހަމަކަމަށް  މިންތީގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  މަންހަޖު  ގައުމީ 

ސްޓީރިއޯޓައިޕްސްއާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި 

އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް މިބައިތައް ބުނެނުދެވޭކަން ކޮމިޝަންގެ އެޑްވޮކަސީ މަސައްކަތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހޭލުންތެރިވެފައި . 30 ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ޙައްޤުތަކަށް  އަންހެނުންގެ  ހަމަހަމަކަމާއި  މިންތީގެ  ރިޕޯޓުކުރުމުގައި  މީޑިއާގައި  ބައެއް 

މީޑިއާ  ކޮމިޝަނުންގެ  ހުށަހެޅޭކަން  އަނިޔާއަށް  އިތުރަށް  އަންހެނުން  ވާ  ޝިކާރައަށް  އަނިޔާގެ  ރިޕޯޓުކުރުމުގައި  ނުވާކަމާއި 

މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީޑިއާގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގެ 

ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުންވެސް އެކަށީގެންވާ 

ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.35

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންޒާރުލިބޭކަމާއި އެފަރާތްތައް ސްޓިގްމަޓައިޒްވާކަމަށް . 31

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.36

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން %6 މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ.37 ޢާއްމުގޮތެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަކީ . 32

މުޖްތަމަޢުގައި ޚާއްޞަރައްކާތެރި ކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވީ ހިނދު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން 

އަދި ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ ހާލަތު އިތުރަށް ނިކަމެތިވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

3.2 މިންީތގެ ހަމަހަމަކަާމއި ސްީޓރިއޯޓައިޕްސް

އިކުއަލިޓީގެ  )ޖެންޑަރ   18/2016 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  މަޤްޞަދަކީ  ޤާނޫނު(ގެ 

ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން، ވަކި ޖިންސަކަށް 

ނުވަތަ ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަ ކޮންމެ 

މީހަކަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރާމެދު ޢާއްމުކޮށް ހުރި 

ގަބޫލުކުރުންތަކާއި، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަކީ މޮޅު ބައެއްކަން، 

ނުވަތަ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ބައެއްކަމަށް ދެކި 

އާދަތަކުގައި  ބުރަވުމާއި،  ކޮޅަކަށް  ވަކި  އަމަލުތަކާއި،  ހިންގާ 

ހުރި އެފަދަ ކަންކަން ނައްތާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި، އިޖްތިމާޢީ 

އަދި ސަގާފީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް 

ސީޑޯ ގެ 5 ވަނަ މާއްދާއިން ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.
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ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި . 33

ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.38 ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ 

މީހުންނަށް ވަކިން ބޮޑަށް އަސަރު ކުރާކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ބުރޫއަރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.39

ބޭނުންވާ . 34 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޡަޤާފީ  ފަދަ  ރޯނުވެށުން  ވިއުމާއި  ކުނާ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ 

އެހީތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.40

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައިވެސް އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ . 35

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ޢާއްމު މިންވަރަށްވުރެވެސް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.41

ދައުލަތުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން %25 ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނަށެވެ. އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް . 36

ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ( ގެ ލޯނުތަކަށް އަންހެނުން ކުރިމަތިލީނަމަވެސް، އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް 

ފުރިހަމައަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ.އިން އާންމު ގޮތެއްގައި ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.43

ކޯވިޑް-19 ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫއެންޑީޕީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ . 37

ގޮތުގައި، ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވީ އިޤްތިޞާދީ ލޮޅުމުގައި، ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން %47 މީހުން ރިޑަންޑަންޓްވީއިރު، 

ނޑަކަށް %55 މީހުން ވަނީ ރިޑަންޑަންޓްވެފައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މި ތަފާތު  އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަ

އިތުރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ޖޮބްސެންޓަރުގައި ހުރި ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދައްކާގޮތުން، %65 އަންހެނުން 

ރިޑަންޑެންސީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، %54 އިންސައްތަ ފިރިހެނުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.44

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވާއިރު، ތައުލީމީ ދާއިރާއިން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ . 38

10 މީހަކުން 8 މީހަކީ އަންހެނެކެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް ފަދަ ‘އެހެނިހެން’ 

ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަސަރުކުރި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިނޫން ދާއިރާތަކުގައި 

އަސަރުކުރި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.45

3.3 ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން

3.4 ާމީލ އަދި އިޤްތިާޞީދގޮތުން އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަށްފުށު  ދައުލަތުން  މާއްދާގައި،  ވަނަ   14 ސީޑޯގެ 

ދިމާވާ  ޚާއްޞަކޮށް  އަންހެނުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ހިސާބުތަކުގައި 

ދިރިއުޅޭ  ހިސާބުތަކުގައި  ރަށްފުށު  ދެނެގަނެ،  ދަތިތައް 

އަންހެނުންނަކީ އެމީހުންގެ ޢާއިލާތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިއްމު 

ތެރޭގައި  އޭގެ  ދައުރުތަކެއް،  އިޤްތިޞާދީ  ޚާއްޞަ  އަދި 

އިޤްތިޞާދީ  ނުލިބޭ  އިނާޔަތްތައް  ފައިސާގެ  ޚާއްޞަކޮށް 

ބައެއްކަން  އަދާކުރާ  ދައުރުތަކެއް  މުހިއްމު  ދާއިރާތަކުގައި 

އަންހެނުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ހިސާބުތަކުގައި  ރަށްފުށު  ދެނެގަނެ، 

ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއާހަދާގައި  މި 

ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޔަޤީން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ މި މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދައުލަތްތަކަކުން، 

ބިނާކޮށް،  ހަމަހަމަކަމަށް  ފިރިހެނުންގެ  އަންހެނުންނާއި 

ރަށްފުށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ 

ތަފާތުކުރުންތައް ނަތްތާލުމުގެ ގޮތުން، ރަށްފުށު ހިސާބުތަކުގެ 

ބައިވެރިކޮށް، އެ ތަރައްޤީގެ ފައިދާ  ތަރައްޤީގައި އަންހެނުން 

އަންހެނުންނަށް ލިބޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށްވެސް ލާޒިމްކުރެއެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 

މުޢާހަދާ، ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން އިކޮނޮމިކް، 

ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް’ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ  ސޯޝަލް އެންޑް 

މި  ދައުލަތްތަކުން،  ބައިވެރިވެފައިވާ  މުޢާހަދާގައި  އެ  ދަށުން 

އަދި  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ  ބަޔާންވެގެންވާ  މުޢާހަދާގައި 

ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި  ޙައްޤުތަކެއް  ހުރިހާ  ޘަޤާފީ 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދިނުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.42 
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3.5 އަންހެނުންނަށް ކުާރ އަނިާޔ

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި އެމީހެއްގެ 

ޖިންސަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަންކަމަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވާނެކަމަށް 

17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގައިޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ 

ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޙައްޤެކެވެ.

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް 

ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގައި މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން، އަންހެނުންނާ 

ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އޭގެ އެންމެހައި ބާވަތްތައް 

ލަސްނުކޮށް،  ގޮތަކުން،  ހުރިހާ  އެކަށީގެންވާ  ކުށްވެރިކޮށް، 

ނައްތާލުމަށް  ތަފާތުކުރުންތައް  ކުރެވޭ  ދެކޮޅަށް  އަންހެނުންނާ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 

ގެވެށި  ހިނގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަޤްޞަދަކީ  ޤާނޫނު(ގެ 

އުސޫލުތައް  މަނާކުރުމުގެ  ހުއްޓުވުމާއި  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ 

ހިންގާ  ޢަމަލުތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ނޑައެޅުމާއި،  ކަ

ނޑައެޅުމާއި،  ކަ އުސޫލުތައް  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މީހުންނާމެދު 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ނޑައެޅުމާއި، ކަމާގުޅޭގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑައެޅުމާއި، އެއް  އޮތް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު ކަ

މުއައްސަސާ އަނެއް މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

ނޑައެޅުމެވެ. ގޮތްތައް ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން ތަފްރީޤުކުރުމުގެ އަމުރަކާއެކު، 

ލިބިގެންވާ  އަންހެންމީހާއަށް  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ 

ޙައްޤެއްކަމުގައިވާ ތަފްރީޤުކުރުން، “އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވާ 

ނޑާލުމާއި ކައިވެނި ރޫޅާލުމުގެ ޙައްގު”  ކައިވެނީގެ ގުޅުން ކަ

އަންހެންމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު(

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރޭޕްކުރުމާއި، މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ 

މިދެންނެވުނު  އަދި  ކުށެކެވެ.  ކުރުމަކީ  ޖިންސީގޯނާ  ކުރުމާއި 

ބައިވެރިވުމާއި  އުޅުމާއި  އަމަލެއްކުރަން  ތެރެއިން  އަމަލެއްގެ 

އެހީތެރިވެދިނުމަކީވެސް ކުށެކެވެ.

އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ ފަސްބައިކުޅަ ދެބައި މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.46 އަނިޔާއަށް . 39

ހުށަހެޅޭ އަންހެނުން ރިޕޯޓުކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުމާއި، ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓުމާއި، 

ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ރައްކާތެރިކަން ކުޑަވުން ހިމެނޭކަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.47 

މީގެ އިތުރުން، ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސްގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަދާފައިވާ ނިޒާމްތަކަކީ ޝަކުވާ ހުށެހުޅަށް ފަސޭހަ 

ނިޒާމްތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.48

ބޭނުންކުރާކަން . 40 ދީން  ހުރަސްއެޅުމަށް  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  ޙައްޤުތަކާއި  އަންހެނުންގެ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.49 އަދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.50

ކްރައިމްސް . 41 ސައިބަރ  ފަދަ  ސެކްސްޓޯޝަން  އަދި  އެސޯލްޓް  ސެކްޝުއަލް  ރެކޯޑެޑް  ޕޯނޯގްރަފީ،  ނޮން-ކޮންސެންޝުއަލް 

މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރަމުން ދާތީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން 

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ކުށްކުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެތީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް އިތުރު އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިގެންދާކަމާއި 

މިކަމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓުކުރަން ފަސްޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

އުޅޭކަން . 42 ތަފާތުކުރުން  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ކުރުމުގައި  ކޮޑިފައި  މާނަކުރުމާއި  ޤާނޫނު  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ގެވެށި 

ނޑައަޅާފައި ނުވުމުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި ކަ

ސަބަބުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ދަޢުވާކުރަނީ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރާއި 2020 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން . 43

ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.51     
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އިން . 44 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2015  މަދުކަން  އަދަދު  ދަޢުވާކުރެވޭ  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަނިޔާކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް 

2020 އާއި ދެމެދު އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބެލި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރަން 

ފޮނުވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި %14 މައްސަލަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2016 އާއި 2019 އާއި ދެމެދު އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ 60 މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާކޮށްފައި ވާއިރު، 

މިފަދަ  ލިބިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަމަށް  މައްސަލައެއްގައި   10 ސާބިތުވެފައިވަނީ  ކުށް 

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢާއިލާއިން ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް 

ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލާއި 

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ފަދަ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އައުމުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާއިރު އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު 

ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައި ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތަށް ފަހު ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ އަނިޔާކޮށްގެން ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާކޮށްގެން . 45

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.52

އަންހެނަކު ގެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ތަޙްޤީޤުގައި . 46

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، އަންހެން މީހާއަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް 

ލިބިފައި ނުވާކަމާއި، އަންހެން މީހާ އަކީ މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއްމުންނާއެކު އުޅޭ މީހެއް ނޫންކަން އޭނާގެ 

ވާހަކަތަކާއި އަދި ޢަމަލުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އޭނާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ ރީއިންޓަގްރޭޓްކޮށް، އޭނާ ބާރުވެރިކުރުވަން މަސައްކަތް 

ނޑައެޅިފައި ނެތްކަމާއި، ވިކްޓިމައިޒް ވެފައިވާ  ކުރަންޖެހޭކަމާއި، މިފަދަ ކޭސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނޭ ވަކި ޕްރޮސީޖަރއެއް ކަ

ފަރާތްތައް ގްރޫމް ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން އެނެލައިޒް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްޤާއިމު ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި 

އެފަދަ ޓްރެއިނިންގއެއް ލިބިފައި ހުރި މުވައްޒަފުން ނެތްކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.53 

އަނިޔާ . 47 ނަފްސާނީ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ   9 ކޮމިޝަނަށް  ގުޅިގެން  އަނިޔާއާ  ކުރާ  އަންހެނުންނަށް 

ލިބިފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބިގެން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ 

ލިބިގެން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ކަމާގުޅުންހުރި އެހެން ޤާނޫނު ތައްކަމުގައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ 

ޤާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އަނިޔާތައް  ކުރާ  އަންހެނުންނަށް  ތެރެއިން  މުޖުތަމަޢުގެ  ތެރެއިންނާއި  ޢާއިލާގެ  މާޙައުލުންނާއި  ވަޒީފާގެ 

ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރިވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރަތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމަށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އުނދަގޫކަންވެސް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބިންތައް މިލްކުވަނީ ދައުލަތަށްކަމާއި، މިފަދަ ބިންތައް ބެހުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި . 48

ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅެއެވެ.54 އަމިއްލަ ބިން ވާރުތަކުރުމާއި ބެހުމުގައި ޝަރުޢީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަންހެން ދަރިންނަށް 

ލިބޭވަރަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށް ފިރިހެން ދަރިންނަށް ލިބެއެވެ.55 އެހެންނަމަވެސް، އާންމުގޮތެއްގައި ބިން ބެހުމުގައި އާއިލާއިން 

އެދޭނަމަ އަމިއްލަ މީހުންގެ ބިންވެސް ބަހަނީ އެއް ހަމައެއްގައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 4/2000 )ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު(އަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ވަރިކުރުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން . 49

އެކުގައި ހޯދާފައިވާ މުދާ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ބެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ. މި އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 

ކައިވެނި ރޫޅޭ ޙާލަތުގައި، ކައިވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް 

ބަޔާންކޮށް މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައި ވާނަމަ، ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން 

ނުވަތަ ކައިވެނި ރޫޅައިދިނުމުގެ ކުރިން، ނުވަތަ ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން، ކައިވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން 

ޢަދުލުވެރި  މެދުގައި  ދެމަފިރިންގެ  އެ  ގޮތެއްގެމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ފައިސާ،  މުދަލާއި  ހޯދާފައިވާ  އެކުގައި 

ބެހުމަކުން ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.56 އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ކައިވެނީގެ އެއްބަސްވުމަކީ އާ އެއްޗަކަށްވުމާއި، އަދި 

މި ކަމާގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ވެފައިނުވާތީ މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް ވެވެނީ މަދުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އާންމުން 

ހޭލުންތެރިކޮށް މެޓްރިމޯނިއަލް ޕްރޮޕަރޓީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބެހޭނެ ފަދައަކުން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަން 

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

3.6 ާޤނޫީނ ހަމަހަމަކަން
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މޯލްޑިވްސް ޑިމޮގްރަފިކް ހެލްތް ސަރވޭ 2017/2016 ދައްކާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން އަލަތު ކައިވެނިކުރާ މީޑިއަން . 50

ޢުމުރަކީ 20.9 އަހަރު އަދި ފިރިހެނުންގެ މީޑިއަން ޢުމުރަކީ 24.7 އަހަރެވެ.57

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 67 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރުގައި ވަރިކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. މި ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ . 51

އަދަބަކީ -/5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

2015 އިން 2019 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާލާއިރު، ވަރީގެ ނިސްބަތް މަތިކަމާ އަދި ޤާނޫނާ 

އެއްގޮތަށް ވަރި ކުރަން އެދި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ގިނައިން އަންހެނުންނެވެ.58 ކަންމިހެން އޮތްއިރު ވަރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް )ކޯޓުން ބޭރުގައި( ކުރާ ވަރީގެ ނިސްބަތް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ވަރިވުމަށް/

ވަރިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ސުލްހަވި މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތަކީ 13 އިންސައްތައެވެ.59

ކުއްޖާގެ . 52 މީހާއަކީ،  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޙަޟާނަތު  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ   42 ޤާނޫނުގެ  ޢާއިލާއާބެހޭ 

މަންމަކަމަށްވާނަމަ، އެ މަންމަ، ކުއްޖާގެ މަޙްރަމަކާ ނޫން ފިރިހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭނެ ގޮތެކެވެ. 

60 އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ 

އިދާރާތަކުންވިޔަސް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުންވިޔަސް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވިޔަސް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

ކަންކަން  ކުޑަކުއްޖަކާގުޅޭ  ކަމުގައިވިޔަސް،  ބެލެނިވެރިން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުންވިޔަސް  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ 

ނިންމުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ، އެކުއްޖާގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮގްރަފިކް ހެލްތް ސަރވޭ 

 -2017 އިން   2009 ޢަދަދު  ކުދިންގެ  ދިރިއުޅޭ  އެކުގައި  ބައްޕައާ  އަދި  މަންމަ  ގޮތުގައި،   ދައްކާ  އިން   2017/2016

2016 އަށް ވަނީ %71 ން %56 އަށް ދަށްވެފައެވެ.61 އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 2015 

އިން 2019 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު އެވެރެޖްކޮށް އަހަރަކު 186 ހަޟާާނަތުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، ނިމުނު ގިނަ ހަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މަންމައާ ދަރިފުޅު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 58% 

މައްސަލަތަކުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-24/2014 )ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު( ގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރެންދެން . 53

3.7 ާޢއިާލ ބިާނކުރުމުގެ ޙައްޤު

ކައިވެނިކުރެވޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ  ޤާނޫނު އަސާސީގެ 34 

ނޑައަޅައިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ،  ޢުމުރުކަމުގައި ކަ

ނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައިވެނިކުރުމާއި،  ޤާނޫނުގައި ކަ

ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަކީ 

މުޖްތަމަޢުގެ ޠަބީޢީ އަދި އަސާސީ ބިންގާކަމަށްވީހިނދު، ކޮންމެ 

ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 

ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަރިއާއި،  ކައިވެންޏާއި،  ޤާނޫނުގައި  ޢާއިލާއާބެހޭ 

ޙަޟާނަތާއި،  ކުދިންގެ  ޚަރަދުދިނުމާއި،  އަނބިދަރިންނަށް 

ސާބިތުކުރުމާއި،  ނަސަބު  ދަރިލެއްވުމާއި،  ބަލަދުވެރިކަމާއި، 

ކަންތައްތަކާ  ބައެއް  އެހެނިގެން  ގުޅިގެން  ދިރިއުޅުމާ  ޢާއިލީ 

މި  އުސޫލަތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބެހޭގޮތުން 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލަތައް  )ޢާއިލީ   2010/3-R ނަންބަރު  ޤަވާޢިދު 

ގައި  ޤަވާޢިދު(  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނޭ  ޙައްލުކުރުމުގައި 

ބޭރުގައި  ޝަރީޢަތުން  މައްސަލަތައް  ޢާއިލީ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 

ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ތަފާތުތައް  ނޭދެވޭ  ކުރެވޭ  މެދު  އަންހެނުންނާ 

ކައިވެންޏާއި  މާއްދާގައި  ވަނަ  މުޢާހަދާގެ 16  ނައްތާލުމާބެހޭ 

އަންހެނުންނާމެދު  ކަންތައްތަކުގައި  ގުޅުންތަކާބެހޭ  ޢާއިލާގެ 

ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ނައްތާލުމަށް  ތަފާތުކުރުން  ނޭދެވޭ 

އަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ 

ޢުމުރުގެ  ކައިވެނިކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   23 މުޢާހަދާގެ 

ޢާއިލާ  ކައިވެނިކުރުމާއި  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންވާނެކަމާއި ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ 

ހާލަތުގައި، ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ހަމަހަމަ ގޮތުގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަޤީންކުރުމަށް މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 

ދައުލަތްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި ކުއްޖާ ބެލުމުގެ ޚަރަދަށް، އެއް ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ، މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ، އަދި އެއް ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ 

ކުދިން ތިބިނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކު -/1000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-24/2015 )ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު(ގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ)ހ(. 54

އަނބި  އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  މީހުންގެ  ހުށަހަޅާ  ކައިވެނިކުރަން  އަނބިންނާއި  ގިނަ  އަނތްބަށްވުރެ  އެއް  ގައި 

ދަރީންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރަމުން އަންނަ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 2015 އިން 2019 އަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާލާއިރު ކޮންމެ 

އަހަރަކު އެވެރެޖްކޮށް 169  މީހުން  އެއް އަންބަތްވުރެ ގިނަ އަނބިންނާ ކާއިވެނިކޮށްފައިވެއެވެ.62

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި އެއް އަނތްބަށް ވުރެ ގިނަ އަނބީންނާ . 55

ގޮތުން  ނެގުމާގުޅޭ  ބަޔާން  އަނބިމީހާގެ  ސާފުކުރުމަށް  މީހެއްތޯ  ޚަރަދުކުރަމުންދާ  އަނބިދަރިންނަށް  ފިރިހެނާއަކީ  ކާވެނިކުރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން، އެއް އަނތްބަށް ވުރެ ގިނަ އަނބީންނާއި ކައިވެނިކުރާ 

ފިރިހެނާއަކީ އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ މީހެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން އަނބިމީހާގެ 

ބަޔާން ނަގަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ކޯޓުތަކުން، ކޯޓުގައި ޚަރަދުގެ ރެކޯޑެއްނެތްނަމަ އެއީ އަނބިދަރީންނަށް 

ޚަރަދުކުރާ މީހެއްކަމުގައި ބަލައި، އަނބިމީހާގެ ބަޔާން ނެގުމަކާ ނުލައި، ކައިވެނިކޮށްދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެއް 

އަނތްބަށް ވުރެ ގިނަ އަނތްބަށް ކައިވެނިކުރަން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  ޙާލަތްތަކުގައި، ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ 

ފިރިހެނާ އިނދެގެންއުޅޭ  އެ  ފިރިހެނާއަކީ  ކައިވެނިކުރަންއުޅޭ  ވުރެ ގިނަ އަނތްބަށް  އެއް އަނތްބަށް  ގޮތުގެމަތިން  )ހ(ގައިވާ 

އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރަމުންގެންދާ މީހަކުކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ފިރިހެނާ 

އިނދެގެން އުޅޭ އަނބިމީހާގެ ބަޔާނެއް ކޯޓުން ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމެވެ.63

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 2015 އިން 2019 އަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް . 56

ހިސާބަށް ބަލާލާއިރު ދަރިންގެ ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުން އެވެރެޖްކޮށް އަހަރަކު 456 މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، ދަރިންގެ ޚަރަދު 

ނޑުމާގުޅޭގޮތުން 85 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.64 ކެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2014 )އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި . 57

ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ޝަރުޠުހަމަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މީލާދީ 

މަހެއްގެ ތެރޭގައި ލިބެނީ 1000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި 11 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މީލާދީ 

މަހެއްގެ ތެރޭގައި މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭނީ ގިނަވެގެން 10,000 ރުފިޔާއެވެ. އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުން އެކަނިވެރި 

މައިންނާއި ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ ލިބެނީ ޖުމްލަ 4965 ކުދިންނަށެވެ.65

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިނަމަ އަދި ކައިވެނިކުރީ . 58

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ހުންނަ ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކާވެނިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ކައިވެންޏެއް ކުރިފަރާތުން އެ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ކައިވެނިކުރާ  ކަމަށްވާނަމަ،  ޤައުމެއްގައި  އޮފީހެއްނެތް  ރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކައިވެނިކުރީ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކުރުމަށް 

ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާ ކައިވެންޏެއް، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަނާޅައި 

ހުރުމަކީ ކުށެއްކަމާއި، މި ކުށުގެ އަދަބަކީ -/1000 ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

2015 އިން 2019 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ދެ ދިވެހިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި 

ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން އެވެރެޖްކޮށް އަހަރަކު 58 ކައިވެންޏެއް ހުށަހަޅައެވެ.66 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރެޖިސްޓްރީކުރުން 

ލަސްވާނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ރެޖިސްޓަރކުރުމަށާއި، އައިޑެންޓީޓީ ކާޑު ހެއްދުމަށާއި ޕާސްޕޯޓް 

ހެއްދުމަށް އަސަރުކުރެއެވެ.67

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކުރުމާ އަދި ކުޑަކުދިންނާ ކައިވެނިކުރުމާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.68. 59
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ޝަރުޢީ . 60 އިދާރާތަކުންނާއި،  ދައުލަތުގެ  )ހ(ގައި،  މާއްދާގެ  ވަނަ   8 ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 

ކޯޓުތަކުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަދި 

ބެލެނިވެރިން ކުޑަކުއްޖަކާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ، އެކުއްޖާގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްކަމަށް 

ކުއްޖާގެ  މީހާއަކީ،  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޙަޟާނަތު  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ   42 ޤާނޫނުގެ  އާއިލާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަންމަކަމަށްވާނަމަ، އެ މަންމަ، ކުއްޖާގެ މަޙްރަމަކާ ނޫން ފިރިހެނަކާ ކާވެނިކުރުމަކީ ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.69 އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިސްވެދެންނެވި މާއްދާގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ގާތުގައި ހުރުން ކަމުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު 

މަންމަ  ކުއްޖާގެ  މުއްދަތުގައި  ޙަޟާނަތުގެ  ސަބަބުން،  އޮތުމުގެ  ކަންމިހެން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮތްކަން  ފުރުޞަތު  ގެއްލުމުގެ 

ބިނާކުރުމުގެ  އާއިލާއެއް  ބިރުއޮތުމުން،  ގެއްލިދާނެކަމުގެ  ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު  ޙާލަތުގައިވެސް،  ބޭނުންވާ  ބިނާކުރަން  އާއިލާއެއް 

ޙައްޤުން އެފަދަ ފަރާތްތައް މަޙުރޫމްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަސަބު ސާބިތުކުރުން )ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ޕެޓަރނިޓީ(އާ ގުޅޭގޮތުން އެވަރެޖްކޮށް 23 މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. . 61

ކޯޓުތަކުގައި ‘ޑީއެންއޭ’ ގަރީނާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވުނު ނަމަވެސް، ސައިންޓިފިކް ހެކި ބޭނުންކުރުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ޢަމަލުކުރާ 

ނޑުތަކާ ގުޅިގެން، ކުދިންގެ ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށް ‘ޑީއެންއޭ’ ބަލައިނުގަނެވެއެވެ.70 މިންގަ

ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅުންހުރި 7 މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. ޢާއިލާ ބިނާކުރުމާއި . 62

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ބަލާއިރު، ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަލީވެރިޔާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި 

ޢާއިލާ ބިނާކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށައެޅެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މަންމައާ ބައްޕަ ވަރިވުމުގެ 

ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ  އުފެދޭ  މެދުގައި  އާއިލާގެ  ދެފަރާތުގެ  ހޯދުމާމެދު  ބަދަލުވެރިކަން  ކުއްޖާގެ  ޙަޟާނަތާއި  ކުއްޖާގެ  ސަބަބުން 

ސަބަބުން އާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަސަރުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ވާނުވާ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ބަންދުގައި ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރަން އެދޭކަމަށް ބުނާ . 63

މައްސަލައަކީ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2015 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ޖަލުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް 

ކައިވެނި ކުރުމާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން 

އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން  ޤަވާޢިދު  މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  އިން   2015 އެހެންނަމަވެސް،  ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމެވެ.   މަޢުލޫމާތު 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 4. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަީމހުން

4.1 ާއންމު މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ބިނާކުރުމަށްޓަކައި،   ނިޒާމު  ޤާނޫނީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން   8/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

މި  އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ޤާނޫނު(71  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

އެއްފަދައިން  އެހެންމީހުންނެކޭ  މަޤްޞަދަކީ،  ޤާނޫނުގެ 

ކަރާމާތަށް  މީހުންގެވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނިންމުމުގެ  ކަންތައްތައް  އަމިއްލައަށް  އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، 

ދިރިއުޅުމުގެ  މިނިވަންކަމާއެކު  ލިބިދިނުމާއި،  އިޚްތިޔާރު 

ފުރުޞަތު ލިބުދިނުމާއެކު، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބިނާކޮށް ކުރާ 

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނައްތާލުމާއި،  ތަފާތުކުރުންތައް 

މުޖުތަމަޢުގައި  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  އަދި  ފުރިހަމަ  މީހުން 

މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބައިވެރިކުރުމާއި، 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުމާއި، އެހެންމީހުންނެކޭ 

މީހުންނަށްވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެއްފަދައިން، 

ހުރިހާ  ދިރިއުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުމާއި،  މިނިވަންކަމާއެކު  ފުރިހަމަ 

ޙައްޤު  ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ދާއިރާއެއްގައި 

ހޯދައިދީ، އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އިމާރާތްތަކާއި، 

މަޢުލޫމާތާއި،  ވަސީލަތްތަކާއި،  ދަތުރުފަތުރުގެ  މަގުތަކާއި، 

ޢާންމުންނަށް  މިނޫންވެސް  ވަސީލަތްތަކާއި،  މުވާޞަލާތީ 

ލިބިދޭ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި 

ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބިދިނުމެވެ.72

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ފަރާތުން  މުޖުތަމަޢުގެ  ފަރާތުންނާއި،  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާ އަޅާލުމާއި 

އުސޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ  ރައްކާތެރިކަން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މިގޮތުން،  ނޑައަޅައިފައެވެ.  ކަ ވަނީ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހުންނާބެހޭގޮތުން  ހުންނަ 

މާއްދާގެ  ވަނަ   35 މާއްދާއާއި  ވަނ   17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެހައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 

ލިއްބައިދިނުމާއި،  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މިނިވަންކަން 

އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، 

އެހެންމީހުންނާ  ނޑައެޅުމާއި  ކަ ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ 

މީހުންނަށް  އެފަދަ  ހޯދައިދިނުމާއި،  ފުރުޞަތުތައް  ހަމަހަމަ 

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކަމާއި،  ޙާއްޞަ  ލިބެންޖެހޭ 

ނޑައަޅައި  ކަ އުޞޫލުތައް  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.73

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ވަނަ   5 މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ހުރިހާ އެންމެންނަކީވެސް 

ލިބެންޖެހޭ  ޤާނޫނުން  އަދި  ހަމަހަމަ  ކުރިމަތީގައި  ޤާނޫނުގެ 

އެއްވެސް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި 

ދައުލަތްތަކުން  ބައެއްކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  ތަފާތުކުރުމަކާނުލާ 

ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ  ބަލައިގަންނަންވާނެކަމާއި، 

މަނާ  ދައުލަތްތަކުން  ތަފާތުކުރުންތައް  އެންމެހާ  ކުރެވޭ 

ތަކުން  ތަފާތުކުރުން  ހުރިހާ  މިފަދަ  ކުރަންވާނެކަމާއި، 

އަދި  ހަމަހަމައަށް  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި  ފުރިހަމައަށް 

ހަމަހަމަކަން  ކޮށްދޭންވާނެކަމާއި،  ފޯރު  ރައްކާތެރިކަން 

ބޭނުންވާ  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ތަފާތުކުރުން  ކުރިއެރުވުމަށާއި 

އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމުތައް ގެނައުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި  އަޅަންވާނެކަމާއި،  ދައުލަތްތަކުން 

އަޅަންޖެހޭ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން  މީހުންގެ  ހުންނަ 

ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މިމުޢާހަދާގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ތަފާތުކުރުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނޭކަމެވެ.74

އަހަރު  ވަނަ   2008 އެސެމްބްލީއިން  ޖެނެރަލް  އ.ދގެ 

މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އައިސްފައިވާ  ވުޖޫދަށް 

މުޢާހަދާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް 

އިއުތިރާޒީ މާއްދާއެއް ހިމެނުމަކާނުލާ 5 އެޕްރީލް 2010 ވަނަ 

އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ.75

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   5 މުޢާހަދާގެ 

އެންމެންނަކީވެސް ޤާނޫނު ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ އަދި ޤާނޫނުން 

ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި  ލިބެންޖެހޭ 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމަކާނުލާ ލިބެންޖެހޭކަމަށެވެ.
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ . 64

ކޮމެންޓްކޮށް  ބިލަށް  ހުށަހަޅަންފެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ  ޤާނުނަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  މަދަނީ  ބައެއް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް  ސްޕީޑެއްގައި  އަވަސް  މަސައްކަތް  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ޤާނޫނު  ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް  ޙިއްޞާ  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ 

ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.76

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، . 65

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަދި ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ ސެންޓަރުތަކުގައި ތިބޭ 

ޒިންމާދާރުކުރުމަށްޓަކައި  ބަލަދުވެރިން  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޙަވާލުނުވާ  ޢާއިލާއިން  ނިމުމަށްފަހު  ފަރުވާ  މީހުންގެ 

ހިމަނާފައިނުވާތީ އާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނާއި  އިޖުރާއަތްތަކެއް މި ޤާނޫނުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ 

ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތަކާއި އެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކޮށް، އެ ޒިންމާތައް އަދާކުރާކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ 

މި ކަންކަމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި 

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ ދިނުމަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރެޒިޑެންޝަލް ކެއަރ ދިނުމަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ނުވާތީ 

މިފަދަ މަރުކަޒުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 1 )އެކެއް( އަހަރުތެރޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، މި ޤާނޫނު 

ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޖުމްލަ 50 އިޞްލާޙަކާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް 25 މާރިޗު 2021 ގައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ 

ވަނީ ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ.

ދަށުން . 66 ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކަންކަން  އެ  ބަލައި،  މިންވަރު  ތަންފީޒުވަމުންދާ  ސިޔާސަތުތައް  އެކަށައަޅާ  ގުޅޭގޮތުން  މީހުންނާ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ކައުންސިލެއް  ނަމުގައި  ގެ  ކައުންސިލް”  ޙިމާޔަތްކުރާ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  “ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހިންގުމަށްޓަކައި 

އެއީ  މައްޗަށެވެ.  މެންބަރުންގެ   7 އައްޔަންކުރެވޭ  ދާއިރާތަކުން  ތަފާތު  އެކުލެވިގެންވަނީ  ކައުންސިލް  އުފައްދައިފައިވެއެވެ. 

ސިޔާސަތުތައް  އެންމެހައި  މީހުންނާގުޅޭ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މެންބަރަކާއި،  ކުރައްވާ  އައްޔަން  ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް 

ނޑައަޅައިފައިވާ މިނިސްޓްރީއިން މެމްބަރަކާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ  ނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކަ ކަ

އިންތިޚާބުކުރާ  އެމީހުން  ތެރެއިން،  ޑޮކްޓަރުންގެ  ބަލިތަކާބެހޭ  ނަފްސާނީ  މެންބަރަކާއި،  އިންތިޚާބުކުރާ  އެމީހުން  ތެރެއިން 

މެންބަރަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ މަދަނީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކާއި، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެކެވެ.77

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޑިސެބިލިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދެންއޮންނަ ދައުރަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު . 67

ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހަށް ކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ 

ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އައު ދައުރަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.78 
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4.2 ތަާފތުނުކުރުން 
2016 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ނުކުޅެންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން . 68

ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.79 އަދި ސަރުކާރުން 2021 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަކީ، 

ނޑައެޅޭގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހަމައެކަނި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ މަޤާމުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.80

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން . 69

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް އުފެއްދުން ލާޒިމުކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެ ކައުންސިލްގައި 

ތަމްސީލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް 

އެޅިފައިވާ ހެޔޮ ފިޔަވަޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ 

ކައުންސިލްގައި އަންހެނުން ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދުތަކުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލުކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި 

ބައިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަމްސީލު ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނޭދެވޭ . 70 ހުރި  ގުޅޭގޮތުން  ހަމަހަމަކަމާ  ދައުރުގެ  ހުންނަ  ނޑައަޅާފައި  ކަ މުޖުތަމަޢުން  މީހުންނާމެދު  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ލަފާދޭ ބޯޑުތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުން ހޮވާ މަޤާމުތަކުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.81

ނަފްސާނީ . 71 ޤާނޫނުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާފައި 

ނެތަސް 2017 ވަނަ އަހަރު ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ 2025-2015 އެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވޯޓުލުމާއި މައްސަލަ . 72

ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ވިޔަސް  ނެތްކަމުގައި  އެކުލަވާލާފައި  ދަފުތަރެއް  ޤައުމީ  މީހުންގެ 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަތީ ތަޢުލީމު އަދި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން . 73

ވަކިން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.82

އޭޖަންސީއިން . 74 ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަހު  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސްގައި  އިން  ޑިސްއެބިލިޓީ  ވިތް  ޕަރސަންސް  އޮން  ކޯވިޑް-19  އޮފް  އިންޕެކްޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފޯކަސްއެއް  ޚާއްޞަ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޕްރޮސެސްގައި  ޕްލޭނިންގ  ރެސްޕޮންސްގެ  ކޯވިޑް-19  ގޮތުން 

ދެވިފައިނުވާކަމާއި ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު )އެން.އީ.އޯ.ސީ(ގެ ސްޓްރަކްޗަރގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮޓެކްޝަން ކްލަސްޓަރއެއް ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.83
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4.3 ފުރުޞަތުތައް ތަނަވެސްވެފައިވުާމއި، ޚިދުމަތްތަކަށް ާވސިލުވެވުާމ އަދި އަމިއްލައަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  ގޮސްއައިސްވެ 
އުޅެވުން

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

18 ވަނަ މާއްދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް 

ދިރިއުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުމާއި،  މިނިވަންކަމާއެކު  ފުރިހަމަ 

ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ 

ގޮތުން،  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  އެކަމަށް  ހޯދައިދީ،  ފުރުޞަތު 

ދަތުރުފަތުރުގެ  ތަންތަނާއި،  މާޙައުލާއި  އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ 

މުޢާމަލާތުތަކާއި،  ކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތާއި،  ވަސީލަތްތަކާއި، 

ޢާންމު  ނުވަތަ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ޢާންމުންނަށް  މިނޫންވެސް 

މީހުންނެކޭވެސް  އެހެން  ޚިދުމަތްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި 

އެއްފަދައިން، ހޯދައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހުންނަށް 

ތެރޭގައި  މީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ލިބދޭންވާނެކަމަށް 

އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ މާޙައުލާއި ތަންތަނާއި މަގުތަކާއި ޕާކުފަދަ 

ތަންތަނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ސުޕަރމާރކެޓް ނުވަތަ ކޮމްޕްލެކްސް 

ފަދަ ތަންތަނާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަން 

ހިމެނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ކައުންސިލްގެ  ހިމާޔަތްކުރާ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރެއިން  ޒިންމާތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ފަރުވާދިނުމަށް  މީހުންނަށް  ހުންނަ 

ނޑައެޅުމަށް  ކަ ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  މަރުކަޒުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 2010/3-R ުސަރުކާރުން ވަނީ ޤަވާޢިދު ނަންބަރ

)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު 

ނޑައަޅާ ޤަވާޢިދު( އެކުލަވާލާފައެވެ.84 ކަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   9

ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަންމަތީ ދިރިއުޅުމަށާއި މުޖުތަމަޢުގެ 

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ފުރިހަމައަށް އަދި އެހެން މީހުންނާ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ  ބައިވެރިވުމަށް  ހަމައެއްގައި  އެއް 

އެކަށީގެންވާ  ދައުލަތްތަކުން  ހުޅުވާލުމަށް  ފުރުސަތުތައް 

ހުޅުވާލެވިފައިވާ  މިގޮތަށް  އަޅަންވާނެކަމަށެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް 

މާހައުލާއި،  ދިރިއުޅޭ  ތެރޭގައި  ފުރުސަތުތަކުގެ 

)މަޢުލޫމާތާ  މުވާސަލާތު  މަޢުލޫމާތާއި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، 

މުވާސަލާތާ ގުޅޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ނިޒާމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް( އަދި 

ކުރިއަރާފައިވާ ހިސާބުތަކުގައާއި ރަށްފުށުގައިވެސް ޢާއްމުންނަށް 

ޚިދުމަތްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި  އެހެނިހެން  ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

ހިމެނެއެވެ.

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މާއްދާގައި  ވަނަ   20 މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ވީހާވެސް ފަސޭހައިން، އަދި އެހެންމީހުންނަށް ބަރޯސާވުމެއްނެތި 

މަގު،  އުޅުމުގެ  އައިސްވެ  ގޮސް  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން 

ދައުލަތްތަކުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމުގައެވެ.

އިތުރުން . 75 ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ވަނީ  ކޯޑް(  )ބިލްޑިންގ   R-1020/2019 ުޤަވާާޢިދު ނަންބަރ އަދި  ޤާނޫނު(  ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/2017)އިމާރާތްކުރުމުގެ 

އެކުލަވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލްޑިންގ ކޯޑް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރެފަރެންސް ސްޓޭންޑަޑް ނުވަތަ ޑިޒައިން ކޯޑްސް 

)ކޮމްޕްލައަންސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް( އެކުލަވާލާފައި ނުވެއެވެ.85

ކޯޑުގައި . 76 ބިލްޑިންގ  ގޮތަށް   ހިމެނޭ  މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފެނުމުގެ  ނުވަތަ  އަޑުއިވުމުން  ނަފްސާނީ  ޖިސްމާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މާނަކޮށްފައިވެއެވެ.86 ބިލްޑިންގ ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުންނަށް އެކްސެސް ރޫޓް،87 އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގިނަ ބިލްޑިންގތަކުގައި އެކްސެސް 

ރޫޓް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް އަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމުގެ 

ގޮތުން އިމާރާތްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.88

ޚިދުމަތްދޭ އިމާރާތްތަކަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމުގައި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން . 77 އާންމުންނަށް 

އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގާއިމުކޮށްފައިވާކަން  އިމާރާތްތަކުގައި  ބައެއް  އިންތިޒާމްތައް  ވަދެނިކުމެވޭނެ 
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މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން ކަރާމާތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި މަގުތަކާއި ޕާކުފަދަ ތަންތަނާއި 

ވިޔަފާރިކުރާ ސުޕަރމާރކެޓް ނުވަތަ ކޮމްޕްލެކްސް ފަދަ ތަންތަނާއި މިސްކިތްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަނުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފުރިހަމައަށް އަދި އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަތިވެއެވެ.89

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ . 78 އަވަހަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންވާ   ފަރާތްތަކަށް  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ފަރާތްތަކާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެހީތެރިކަން  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް،   މަރުކަޒުތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތައް   ބައެއް  އިންތިޒާމް  

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދަތިވެއެވެ.90  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހޯދަން  ޚިދުމަތްތައް  ބައެއް  ހޯދުމަކާނުލައި 

މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަގުދައްކާދޭ މީހުންނާއި، ބްރެއިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި  އިޝާރާތުން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ ތަމްރީން 

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އިންތިޒާމް އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައި ނުތހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.91

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކޮންމެ ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަކި ތަފާތު ޑޭޓާ ސިސްޓަމް އަދި . 79

ޕްރޮސެސްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.92 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ދޫކުރެއެވެ.93 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ 

ޕްރޮގްރާމްގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުން މި ކާޑު ހޯދުމަށް އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅާންޖެހުމަކީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި 

ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިކަމެކެވެ.94

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވަނީ ހިލޭ ހަމަޖެހިފައެވެ.95 . 80

 96 ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ކަ މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޑިތަކެއް  ގޮ ޚާއްޞަ  ވަކި  ޓްރާންސްޕޯޓުގައި  ޕަބްލިކް  އަދި 

ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ  ޤާއިމުވެފައިނުވެއެވެ.97  ޚިދުމަތްތަކެއް  ބިލްޓްއިން-އެކްސެސިބިލިޓީ  ފޭބުމަށް  އަރާ  ފެރީތަކަށް  އެހެންނަމަވެސް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު ސިސްޓަމްތަކުގައި ދަތުރާގުޅޭ 

މަޢުލޫމާތު ފެންނާނެހެން ހުރުމާއި ޓެކްޓައިލް ފޯމެޓާ އަދި ރިއަލް ޓައިމްކޮށް އަޑުއިވޭނޭ ގޮތަށް އަދި ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ މެސެޖްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަނީ . 81 ބައިތައް  ދުވާރުގެ  މަގުތަކުގެ  މައި  ސަރަހައްދުގެ  މާލެ  ފަސޭހަވާނެހެން  މީހުންނަށް  ބޭނުންކުރާ  އަސާ  ވިލްޗެއަރއާއި 

ތިރިކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މަގުމަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ އެކްސެސް ޕޮއިންޓްތަކުގައި ޕާކް ކުރާތަން 

ޑްރައިވަރުން  ޓެކްސީ  ބައެއް  ވަސީލަތަކަށްވާއިރު  ބޭނުންކުރާ  ދަތުރުކުރުމަށް  ބަޔަކު  ގިނަ  ވަރަށް  ޓެކްސީއަކީ  އަދި  އާދެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ވިލްޗެއަރއަށް ތަކެތި އުފުލުމުގެ އަގުނަގައެވެ.98

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގޮސްއުޅުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. . 82

ޚާއްޞަކޮށް މަގުތަކުގައި ޓެކްޓައިލް ޕޭވިންއާއި އޮޑިބަލް ޕެޑަސްޓްރިއަން ޓްރެފިކް ސިގްނަލް ނެތުން އެއީ ފެނުމާއި އަޑުއިވުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގޮސްއުޅުމަށް ދަތިވާކަމަކަށްވާއިރު އެއްވެސް ޓްރެފިކް ގަވާއިދަކަށް 

ނުބަލާ މީހުން ދުއްވާ އުޅަދުތައް ދުއްވުމަކީ އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އިތުރު ނުތަނަވަސްކަމެކެވެ.99

ފެނުމުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބްރެއިލް ބޭނުންކުރަން ދަންނަ ފަރާތްތައް މަދެވެ.100 އަޑާއެކީގައި ޓޯކަން ޑިސްޕްލޭ . 83

ހުންނަ ސިސްޓަމްތައް އާންމު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައި މަދުވުމާއި، އެހެން މީހަކަށް ބަރޯސާނުވެ އޭޓިއެމްތަކުން ފައިސާ 

ނެގުމަކީ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ. 

އެކިބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މުވާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ސިސްޓަމްތަކާބެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި . 84

ބޭނުންކުރަން އެނގޭ މިންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ކްލާހަށް ހާޒިރުވާ . 85

ދަރިވަރުން މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެމެރިކަން ސައިން ލެންގުއޭޖެވެ. އެހެންކަމުން ހަރަކާތުން މުޢާމަލާތްކޮށްގެން މާސް 

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހަމައެކަނި ފަހުމްވާނީ އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން 

ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވީ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.101
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ހުންނަ . 86 ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފެނުމުގެ  ޚަބަރު،  ލިޔުންތަކާއި  ހުންނަ  ބަހުން  ދިވެހި  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބޭ  އޮންލައިންކޮށް 

މީހުންނަށް މީގެ ކުރިން ފަހުމްނުވިޔަސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖޫން 2020 ގައި ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ތާނަ 

މެލޯ އެޕްލިކޭޝަން )ސްކްރީން ރީޑަރ( ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިން މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޑީ.

އެފް ޑޮކިއުމަންޓް ފޯމެޓުގައި ހުންނަ ދިވެހި ލިޔެކިޔުންތައް ކިޔުމަށް ދަތިވެއެވެ.102

ހުރުމަށް . 87 ގޮތްތަކެއް  ފަހި  އުޅުމަށް  ނިކުމެ  ވަދެ  އިމާރާތްތަކަށް  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކޯޑުގައި  ބިލްޑިންގް 

ތަންފީޒުކުރުން  ކޯޑު  ބިލްޑިންގެ  ނުދެއެވެ.  ތަންފީޒުކުރެވިގެނެއް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ކޯޑު  މި  ނޑައަޅައިފައިވީނަމަވެސް  ކަ

ކޯޑާ  ބިލްޑިންގ  މިނިސްޓްރީއިން  ކަމާގުޅުންހުރި  އަތްމައްޗަށްކަމާއި  އާކިޓެކްޓުންގެ  ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިމާރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެއުޅުން 

ރެގިއުލޭޓްކުރެވެނީ ބޮޑެތި މަދު އިމާރާތްތަކުގައި ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.103

ޑިމޮގްރަފިކް ކެރަކްޓަރިސްޓިކްސް ބައި ޑިސްއެބިލިޓީ ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭ 2019 އިން ދައްކާ . 88

ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ %11 މީހުން މޯޓަރ ސައިކަލް ބޭނުންކުރެއެވެ.104 ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުން މަދުންނަމަވެސް ވީލްޗެއަރގެ ބަދަލުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސައިކަލް ބޭނުންކުރެއެވެ. 

އަމިއްލައަށް  ބަރޯސާނުވެ  މީހަކަށް  އެހެން  މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޖިސްމާނީ  ސަބަބަކީ  އަލިއަޅުވާލާ  މިކަމަށް 

މިނިވަންކަމާއެކު ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސްއުޅުމުން އެމީހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށްކުރާ އިތުބާރާ އަދި 

މާލީގޮތުން އެހެންމީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންނުޖެހި ފުދިގެން ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމަށްވާތީއެވެ.  ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސްއިން 2017 ވަނަ އަހަރު 65 މޮޓަރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.105

މީހުން . 89 ހުންނަ  ޚިދުމަތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފިޒިއޮތެރަޕީގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލުން  އަތޮޅުތަކުގެ 

ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްތައް 

މިފަދަ  ސަބަބުން،  ބަރޯސާވާންޖެހިފައިވުމުގެ  މީހުންނަށް  އެހެން  ދަތުރުކުރުމަށް  ރަށަށް  ކުރާ  ވެރިކަން  އަތޮޅުގެ  ހޯދުމަށް  

ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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4.4 މިނިވަންކަންމަީތ ދިރިއުޅުާމއި މުޖްތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުން

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޤާނޫނު ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އިން އެހެން މީހުންނެކޭ 

މީހުންނަށްވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެއްފަދައިން، 

ދިރިއުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުމާއި،  މިނިވަންކަމާއެކު  ފުރިހަމަ 

ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ 

ގޮތުން،  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  އެކަމަށް  ހޯދައިދީ،  ޙައްޤު 

ވަސީލަތްތަކާއި،  ދަތުރުފަތުރުގެ  މަގުތަކާއި،  އިމާރާތްތަކާއި، 

މިނޫންވެސް  ވަސީލަތްތަކާއި،  މުއާޞަލާތީ  މަޢުލޫމާތާއި، 

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ  ޢާންމުންނަށް  ނުވަތަ  ލިބިދޭ  ޢާންމުންނަށް 

ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވުން ނުވަތަ 

ލިބިދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.106

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މާއްދާގައި  ވަނަ   19 މުޢާހަދާގެ  ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ 

އެއްހަމައަށް  އެހެންމީހުންނެކޭ  ގޮތުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މުޖުތަމަޢުގައި  މީހުންނަށްވެސް،  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ 

ލިބުމުގެ  އިޚްތިޔާރުތައް  އެއްހަމައެއްގައި  ދިރިއުޅުމާއި، 

އެމީހުންނަށް  ބަލައިގަނެ،  ދައުލަތްތަކުން  ޙައްޤުވާކަން 

ބައިވެރިކުރުމާއި  ފުރިހަމައަށް  މުޖުތަމަޢުގައި  މިޙައްޤުތަކާއި 

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ  ބައިވެރިވުން 

އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަގު . 90 އުޅުމުގެ  މިނިވަންކަންމަތީގައި  އަމިއްލަ  ބަރޯސާނުވެ،  މައްޗަށް  އެހެންމީހެއްގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފަހިވެފައި ނެތްކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް 

ބަރޯސާވާންޖެހޭކަމާއި ޢާއިލާގެތެރޭގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދާކަމާއި އެމީހުންނަށް ގޮތްނިންމައިދެނީ ޢާއިލާއަށް 

ފެންނަގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.107

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން މުޖްތަމަޢުން ބަލައިގަތުން ފަހަކަށްއައިސް . 91

މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ސަބަބުން  ގެ  ކޯވިޑް-19  ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،  ރަނގަޅުވެފައިވާކަން  ބޮޑުތަން  ވަރަށް 

މުޖްތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަވެފައިވާކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.108

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގެނައި ފުރަބަންދުގެ ހާލަތާއެކު ގެނެވުނު ގިނަބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ . 92

މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ދިމާވެގެން ދިޔަކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.109

ޤާނޫނީގޮތުން . 93 ފުރުސަތު  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  އަމިއްލައަށް  އެފަރާތްތަކުން  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޝަކުވާ 

ހައިސިއްޔަތަކުން  ރަސްމީ  ލޭންގުއެޖް  ބްރެއިލްއާއި، ސައިން  އަދި  ހުރިކަން  ގޮންޖެހުންތައް  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  ހުށަހެޅުމާއި 

އިންޓަރޕްރެޓްކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޯންނަކަމާއި،  ފުރުސަތު  ބޭނުންކުރުމުގެ 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.110

ލޮލަށް ނުފެންނަ ފަރާތްތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ދިވެހިބަހުގެ އޯޑިއޯ ފޯމެޓުގައި ލިބެންނުހުންނަ . 94

ކަމާއި، ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ބްރެއިލް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން އެނގޭ މީހުން މަދުކަން، އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

ތާނަ ބްރެއިން އިފްތިތާހުކުރުމުގައި މަދު ބަޔަކު ދަސްކުރިނަމަވެސް، ތާނަ ބްރެއިލް އުނގަންނައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.111
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4.5 އިޖްތިާމީޢ ރައްާކތެރިކަން
ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޖިސްމާނީ  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ   14

ނޑީގެ އުނިކަމެއް  ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ހިއްސުތަކުގެ ނޫނީ ސިކު

އެންމެހައި  ކުރިމަތިވާ  ސަބަބުން  އުނިކަމެއްގެ  އެ  މީހަކު  ހުރި 

އެއްހަމައެއްގައި  މީހުންނާ  އެހެން  މުޖްތަމަޢުގެ  ހުރަސްތަކާހުރެ 

ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރިވެ 

އުޅުމަށް ދަތިވާ ކޮންމެ މީހަކު ހިމެނޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. 

ނޑައެޅުމާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ 

 R-54(/2021 ުދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު )ޤަވާޢިދު ނަންބަރ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޤަވާޢިދުގެ  މި  ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ.112 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޑައެޅުމާއި،  ކަ ކޮބައިކަން  މީހުންނަކީ  ހުންނަ 

ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ގެންގުޅޭނެ  ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  މީހުންނަށް  ހުންނަ 

ނޑައެޅުމާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ މިންގަ

ބޭނުންކުރާނެ  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ކޮބައިކަން  ފަރާތްތަކަކީ  ހުންނަ 

ނޑުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.113 މިންގަ

ނެޝެނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި އާބާދީގެ %9 މީހުންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން . 95

ހުންނަ މީހުންނެވެ. އެއީ އާބާދީގެ ކޮންމެ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ.114

ޢުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން މަތިވެގެންދާކަމާއި، ޢުމުރުން 5 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ބަލާއިރު . 96

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް %4 ގައި ހުރިއިރު، ޢުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ މެދުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރީ 

%58 އިންސައްތައިގައެވެ.115

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 15،360 މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު މީގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ދޭ މާލީއެހީތެރިކަން . 97

ހޯދުމަށް އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 7،771 މީހުންނެވެ.116 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ވާސިލުވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ ކުރަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.117

ދަށުން . 98 ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މި  މިހާތަނަށް  ލާޒިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ޤާއިމުކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރީއެއް  ނޭޝަނަލް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ރެޖިސްޓްރީ ޤާއިމު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. މި ރެޖިސްޓްރީ ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ މީހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ވަނީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 

ނެތުންކަން  ރެޖިސްޓްރީއެއް  ނޭޝަނަލް  ގޮންޖެހުމަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ޤާއިމުކުރުމުގައިވެސް  ރެޖިސްޓްރީއެއް  ވޯޓަރސް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.118

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ 2000 )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މާލީ ޢިނާޔަތަކީ އެ މީހުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަށް . 99

ފުއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަންކަން ފުއްދުމަށް 

މި އަދަދަކީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. މި އެލަވެންސް ދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވެމުން ނުދާތީވެ، 

މީގެ 10 އަހަރުކުރިން ދޭންފެށުނު އެލަވަންސަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން 

ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.119

އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުނު . 100 އެހީތެރިކަމުގެ  ތަފާތު  އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ 

ނަމަވެސް، މީގެ ތެރޭގައި ފެނުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޭން އަދި ސޫނާ ބޭންޑްފަދަ އާލާތްތައް އެންސްޕާ 

ނުފެންނަ  ލޮލަށް  އާލާތްތަކަކީ  މިފަދަ  ފާހަގަކުރެއެވެ.  ފަރާތްތަކުން  މަޙްރޫމްވެފައިވާ  ފެނުމުން  ނެތްކަން  ލިބެން  މެދުވެރިކޮށް 

ފަރާތްތައް އަމިއްލައަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމަށް މުހިއްމު ތަކެތިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.120
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4.6 އަނިާޔާއއި ފުރައްާސރަ

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

2 ވަނަ މައްދާގެ )ހ(ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް، 

އަނިޔާވެރިކަމާއި  ލިބިދާނެ  ގެއިންބޭރުން  ގޭތެރެއިންނާއި، 

ގޯނާތަކުންނާއި،  އިހާނެތި  ޢަމަލުތަކާއި  ލާއިންސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  އެމީހުންގެ  ފުރައްސާރަކުރުމުންނާއި، 

ފަދަ  ހިފުން  ނަހަމަގޮތުގައި  ބޭނުން  އެމީހުންގެ  ސަބަބުން 

ހިމާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  އެމީހުން  ކަންކަމުން  އެންމެހާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މާއްދާގައި  ވަނަ   16 މުޢާހަދާގެ  ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ 

މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ޤާނޫނީ، އިދާރީ އަދި 

ފިޔަވަޅުތައް  އެހެނިހެން  ގުޅޭ  ޤާއިމުކުރުމާ  އިންސާފު  އަދުލު 

އަޅަންވާނެއެވެ.

ހުރިކަން . 101 ގޮންޖެހުންތަކެއް  ގިނަ  ދެނެގަތުމުގައި  މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ލިބޭ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަމާއި ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލަ މަދުކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން 

އަނިޔާގެ  ބެލެނިވެރިންނަށް  ނޭނގޭކަމާއި  ބުނަން  ލިބުމުން  އަނިޔާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

އެއްވެސް އަމަލަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަތިވާކަމާއި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިފަދަ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވެނީ 

ޓީޗަރުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.121 ހަމައެހެންމެ، ޢާއްމުގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި 

ލިބުނު  ސަބަބެއްކަން  މަދުވާ  ރިޕޯޓުކުރުން  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ވުމަކީވެސް  ކަމަށް  ގޭތެރެއިން  ހުށަހެޅެނީ  އަނިޔާއަށް  ކުދިން 

މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.122

ތަންފީޛީ . 102 އިންތިޒާމް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އިދާރާތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހުށަހަޅާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ލިބުނު  ދިމާވާކަން  ދަތިތަކާ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ފަހިވެފައި  މުއައްސަސާގައި  ފުލުހުންގެ  މަގު  ބަޔާންނެގޭނެ 

މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.123 މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓިފައިނުވާކަން 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.124

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. . 103

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު  ސްޓެރެލައިޒްކުރުވާކަން  ޢާއިލާއިން  އަންހެންކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެގޮތުން، 

މަޢުލޫމާތުން  ލިބުނު  ބޭނުންކުރާކަން  ވިޔަފާރީގައި  ހަށިވިއްކުމުގެ  އަންހެންކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ރުހުން ދިނުމަކީ ކޮބާކަން އެގިފައިނުވާކަމާއި، އަދި ރުހުން ދިނުމުގެ ބާރު 

އެކުދިންނަށް ލިބިގެންނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.125

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިގެން ރިޕޯޓުކުރެވޭ އަދަދު އެހެނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން . 104

ހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ގިނަކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ.126

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން ރިސްޓްރެއިންކޮށްފައި ބައިތިއްބާކަން ލިބުނު މައުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.127  . 105

ހަމައެހެންމެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފާކަމާއި، އެގޮތުން ޑްރަގް ވިޔަފާރީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ ކުދިން ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.128

ލިބިފައިވެއެވެ. . 106 މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅޭކަމަށް  އަނިޔާއަށް  ގެވެށި  މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދުވަސްވެފައިވާ  ޢުމުރުން 

އެގޮތުން ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން ގިނައިން ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހޭނީ މާލީ ގޮތުން ކުރާ ދަތިކުރުމާއި، ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި 

ލިބޭ ފައިސާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ޢާއިލާގެ މީހުންކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.129



ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020 4040

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހަވާލާދީ ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ . 107

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ %10 މީހުންނަށް ޖިންސީ އަދި 

މި  މީހުންނަށް   40%-60% އަންހެނުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި  ޖެހެއެވެ.  ކުރިމަތިލާން  ފުރައްސާރައާ  އެހެނިހެން 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާގުޅުންހުރި  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޖެހޭއިރު،130  ކުރިމަތިލާން  ފުރައްސާރައާ 

ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވެއެވެ.131

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ޖުމުލަ 5 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މި 5 . 108

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޖިންސީ އަނިޔާގެ 2 

މައްސަލައާއި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ 2 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ފަރާތަކަށް ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރިފަހުންވެސް މިކަންތައް ތަކުރާރުވަމުންދާ 

މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

4.7 ކައިވެނިކުރުާމއި ާޢއިާލ ބިާނކުރުން
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 34 ވަނަ މާއްދާގައި ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ 

ކޮންމެ  ޢުމުރުގެ  ކައިވެނިކުރެވޭ  ޤާނޫނުގައި  ޙައްޤު  ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ނޑައަޅައިފައިވާ  ކަ ޤާނޫނުގައި  އެގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  މީހަކަށް 

ޙައްޤު  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ޢާއިލާ  ކައިވެނިކުރުމާއި،  މަތީން  ގޮތުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ޠަބީޢީ އަދި އަސާސީ 

ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖުތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ 

ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކައިވެނިކުރުމާއި  ޤާނޫނުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި  ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ކަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެއްފަދައިން  އެހެންމީހުންނެކޭ  ނުވިނަމަވެސް، 

އަމިއްލައަށް  އިޙްތިރާމްކުރުމާއި،  ކަރާމާތަށް  މީހުންގެވެސް  ހުންނަ 

ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިދިނުމާއި، މިނިވަންކަމާއެކު 

ނޑު މަޤްޞަދުގައި ވަނީ  ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން މައިގަ

ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ 

މުޢާހަދާގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް، 

ކައިވެނި ކުރުމުގައި، ޢާއިލާ ބިނާ ކުރުމުގައި، ދަރިން ބޮޑެތިކުރުމުގައި 

ތަފާތުކުރުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ކުރުމުގާ  ބަދަހި  ގުޅުންތައް  އަދި 

އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި މިކަންކަން ކުރެވުމަށްޓަކައި ފައިދާ 

ހުރި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަށަވަރުވެފައިވީނަމަވެސް . 109 ތެރެއިން  ނިޒާމްގެ  ޤާނޫނީ  މަގު  ކުރެވޭނެ  ކައިވެނި  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުންނަ  މީހުންނަށް،  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރެއިން  ކައިވެނީގެ  ކައިވެނިކުރުމުގައާއި 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވެގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން 

އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރުވާކަމާއި، މީގެ ސަބަބުން ދިގު ރާސްތާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުން އަނިޔާއަށް 

ހުށަހެޅޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ގަދަކަމުން ކައިވެނިކުރުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.132

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ކައިވެނިކޮށް ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހުން ނޫންކަމަށް މުޖްތަމަޢުއިން . 110

ދެކޭކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.133 
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު 21 ވަނަ 

ކުއްޖަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މާއްދާއިން 

ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް 

ކުޑަކުދިންގެ  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. 

ތަރުބިއްޔަތާބެހޭ  ތަޢުލީމާއި  މެދުމަދުރަސީ  ތަޢުލީމާއި  ފަށާ 

މައިންބަފައިންނަށާއި  އެކުދިންގެ  އުނގަންނައިދިން  ކަންކަން 

އަދި  ނުދާ  ސްކޫލަށް  ލާޒިމުކުރެއެވެ.  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ 

ގެންދާނެ  ސްކޫލަށް  ކުދިން  އެ  ދެނެގަނެ،  ކުދިން  ނުފޮނުވާ 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2020 )ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު( ވަނީ 

2020 އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ތަސްދީޤުކޮށް، 2021 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. 

މަތީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   7/2021 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު(ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 

މަހު ފާސްކޮށްފައެވެ.134

އިޤްތިޞާދީ،  ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ޡަޤާފީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ 

ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ   13 މުޢާހަދާގެ 

ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ  ޢިލްމު  ފަރުދަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

ލިބެންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ފަށާ ތަޢުލީމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 

ހިލޭ ލިބޭނޭ އަދި ލިބިގަތުން ލާޒިމް އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމާއި، 

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަޢުލީމް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޘާނަވީ 

ތަޢުލީމް، ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށްވެސް  ފަސޭހައިން ލިބޭނެ 

ލިބޭނޭ  ހިލޭ  ތަރައްޤީކުރެވިގެން  އަދި  ހަމަޖެހި،  އިންތިޒާމެއް 

މަތީ  ވާނެކަމާއި  ތަރައްޤީކުރެވެން  މައްޗަށް  އުޞޫލުތަކެއްގެ 

ތަޢުލީމުވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލެއްގެ މަތިން، ވަސީލަތްތައް ހުރި 

މިންވަރަކުން އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެ 

މުޢާހަދާގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ފަށާ ތަޢުލީމް ހިލޭ ދިނުމާއި، 

ލިބިގަތުން ލާޒިމުކުރެވިފައިނުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

ތެރޭގައި ތަންފީޛުކުރެވޭ ފަށާ ތަޢުލީމު އަގަކާނުލާ ލިބޭނެފަދަ 

އިންތިޒާމެއް ރާވައި، ތަންފީޛުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުޑަކުދިންގެ 

ލިބިދޭންވާނެ  ކުޑަކުއްޖާއަށް  ތަޢުލީމަކީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   28

ޙައްޤެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފަށާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުން 

މަޖުބޫރުކޮށް އެއީ އެންމެންނަށް ހިލޭލިބޭ ތަޢުލީމަކަށް ހެދުމަށް 

ތަފާތު  އެނޫނަސް  އަދި  މަސައްކަތްތެރިކަމާ  އަދި  ޢާއްމު 

ތަރައްޤީކޮށް  ދިރުވައި  ތަޢްލީމު  ޘާނަވީ  ހިމެނޭ  ތަޢްލީމު 

އަދި  މެދުވެރިކޮށް  ލިބޭގޮތަށް  ކުދިންނަށް  ހުރިހާ  އެތަޢްލީމު 

ހިލޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މާލީ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް 

އެހީ ދިނުންފަދަ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ 

ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑި އަދި ޖިސްމާނީ  ގޮތުން ކުއްޖާގެ ޝަޚުސިއްޔަތާއި ސިކު

ބޮޑަކަށް  ވީއެންމެ  ދިރުވައި  ޤާބިލިއްޔަތު  ކުޅެދުމާއި 

ކުރިއެރުވުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން 

ޘަޤާފީ  އޭނާގެ  މައިންބަފައިންނާއި  ކުއްޖާގެ  ދިރުވުމަށާއި 

އަމިއްލަވަންތަކަމަށާއި އޭނާގެ މާދަރީ ބަހަށާއި އޭނާ އުފަންވި 

ޤައުމެއްގެ އަދި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ ވަންތަކަމަށާއި 

އަދި އެހެނިހެން  ޤައުމުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ސްކޫލްތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ފެސިލިޓީސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޮޑެތި . 111

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.135 އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކަށް ފެސިލިޓީސްއާ ގުޅުންހުރި 

ލިސެނިންގ  ރޫމް،  އޭވީ  ރޫމް،  މީޓީން  ލައިބްރަރީ،  ތެރޭގައި  ދަތިތަކުގެ  ކުރިމަތިވާ  މިގޮތުން  ކުރިމަތިވެއެވެ.136  ދަތިތައް 

ރޫމް، އޮފީސް ސްޕޭސް، ސޭފް އޯޕަން ޕްލޭ އޭރިއާ ނުވަތަ ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާނެ ތަންތަނުގެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުން 

ހިމެނެއެވެ.137   އެހެންކަމުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ސްޓްރީމްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޫލްތަކަށް 

ދިމާވެފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން މުހިންމުކަމުގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން . 112 މޯލްޑިވްސް  ވަނީ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކުލަވާލުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅުންހުރި  ދަރިވަރުންނާ 

 5. ތަޢުީލމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު
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މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް )MEMIS( އެއް 2017 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.138 ފަށާ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު 

ހާސިލުކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން ތިބިކަން ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައެވެ.139 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް 

ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާލާއިރު އަޚްލާޤީ އަދި ތަޢުލީމީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ސްކޫލުން މައްސަލަ ދިމާވާ 

ކުދިންގެ ފެންވަރާއި ޢުމުރާ ގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އުގަންނައިދޭނެ ފުރުޞަތު ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ 

އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.140 އެހެންކަމުން ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިންނަށް ވެސް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މިކަމުގައި . 113 ބަލާފައެވެ.   ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައެއް  ކުއްޖެއްގެ   2 ނުދާ  ސްކޫލަށް  ދުވަސްތަކެއްވަންދެން  ގިނަ 

ލަންބާލުމަށް  ފިރުކުގެތެރެއަށް  ހަރުކަށި  ދީނީ  ގުރޫމްކޮށް،  ކުޑަކުދިން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް 

މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު އުޅޭއިރު، މިފަދަ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް މަދުކަމާއި އެކުދިންނަށް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުގެ މުހިންމުކަމާ އަދި 

އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން 

ހިމެނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2019އިން ދައްކާގޮތުން އާބާދީގެ ނިސްބަތުން . 114

މަތީ ސާނަވީގައި ކިޔަވާ އަންހެން ކުދިންގެ ނިސްބަތަކީ %56 އަދި ފިރިހެން ކުދިންގެ ނިސްބަތަކީ %20 އިންސައްތައެވެ.141 

ފަށާ ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ސާނަވީ ތަޢުލީމާ ހަމައަށް އަންހެން ކުދިންގެ ލާނިންގ އައުޓްކަމްސް އަދި ޕަރފޯމަންސް ފިރިހެން 

ކުދިންނަށް ވުރެ ރަނގަޅެވެ.142

115 . 143 ސާނަވީ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާއިރު

ދަސްކޮށްދޭ  މަސައްކަތްތެރިކަން  ފަންނީ  އަދި  ދެކެއެވެ.144  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ދެރަ  މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ  ފަންނީ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ދަށެވެ.145 މަތީ ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމަށް  ނިސްބަތް  އަންހެނުންގެ  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ދަސްކޮށްދޭ  މަސައްކަތްތެރިކަން  ފަންނީ  އިތުރުކުރުމާއި 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަންހެނުން . 116 އެހެންނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިތުރުވެފައިވާކަން  މިންވަރު  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަޢުލީމުގެ  މަތީ 

ކުރިމަތިވާ  މިގޮތުން  ދައްކުވައިދެއެވެ.146  ކަމެއްކަން  ކުރިމަތިވާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ނިންމުމަކީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަޢުލީމުގެ  މަތީ 

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައާއި އާމްދަނީ ނުލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި )ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި ކުދިން 

ބެލުންފަދަ ކަންތަކުގައި( ޝާމިލްވާންޖެހުމުން ކިޔެވުމަށް ބުރަވުން ހިމެނެއެވެ.147 ސަރުކާރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ހިލޭ ޑިގްރީ 

ޕްރޮގްރާމު މެދުވެރިކޮށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވެއެވެ.148

ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި އެއްސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ . 117

ކޮމެންޓްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިސްލާޙްކުރުމަށް  ރިވިއުކުރުމަށްފަހު  ނަޒަރުން  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ކޮމިޝަނުން  އުޞޫލަށް 

ނުދާ  ސްކޫލަށް  އޮގޮތުން  ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.149  ވަނީ  ވެބްސައިޓްގައި  ކޮމިޝަންގެ  ހިއްސާކުރުމަށްފަހު  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

އަދި ނުފޮނުވާ ކުދިން ދެނެގަނެ، އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް އިހުމާލުވާ ބެލެނިވެރިން 

ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާއި، ދިމާވެފައިވާ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް ނުވަތަ 

އެހެންވެސް ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ޙާޒިރުވެ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ކުދިން ދެނެގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން 

އުޞޫލަކުން  ތަފާތު  ދިނުމުގައި  ޖާގަ  ދަރިވަރުންނަށް  ބިދޭސީ  އަލިއަޅުވާފައިނުވާތީއާއި، ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުން  އުޞޫލުގައި 

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
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5.1 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރތްތަކަށް ތަޢުީލމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

20 ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، 

ލިބުމުގެ  ތަމްރީނު  އުނގެނުމާއި  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ 

ވެސް  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފުރުޞަތު 

ހޯދައިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މާއްދާގައި  ވަނަ   24 މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ 

ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކާއެކު 

މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.  ލިބި 

އަދި  ފުރިހަމައަށް  މުޖުތަމަޢުގައި  އަދި  ނިޒާމުގައި  ތަޢުލީމީ 

އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ހަޔާތުގެ 

ހުނަރުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ 

މަގު ދައުލަތްތަކުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެކަށީގެންވާ  ދައުލަތްތަކުން  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކާ  މިކަން 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަދަލުކޮށްފައެވެ.150 . 118 އެޑިއޭޝަނަށް  އިންކްލޫސިވް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ވަނީ  )ސެން(  ޔުނިޓް  އެޑިޔުކޭޝަން  ސްޕެޝަލް 

މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލުތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ.151 އެހެންނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައި ނެތްކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.152

އަޅާފައިވެއެވެ.153 . 119 ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ސްކޫލްތަކަށް  ވަސީލަތްތައް  އަދި  ގޮތުންނާ  ޢުމްރާނީ 

އެސިސްޓިވް  އަދި  ޚިދުމަތްތަކާ  ވަސީލަތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ވެސް  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެހެންނަމަވެސް، 

154 އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބުމަށް ދަތިވެއެވެ. އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅު  ޓެކްނޮލޮޖީސް

ތެރޭގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ތަޢުލީމެއް ހޯދުމަށް 

ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.155

އެންޑް . 120 ހައުސްހޯލްޑް  މޯލްޑިވްސް  އިން  ޑިސްއެބިލިޓީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން  އޮފް  ބިއުރޯ  ނެޝަނަލް 

އަދި  ޕްރައިމަރީ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ވާގޮތުން  ގައި   2019 ސަރވޭ  އެކްސްޕެންޑިޗަރ  އިންކަމް 

ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމު ހާޞިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.156

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އަދި ޑައިގްނޯސިސްގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް . 121

ކުރިމަތިވެއެވެ.158  ދަތިތަކާ  ކުރުމަށް  ޕްލޭން  އިންޓަވެންޝަންސް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގްރޫޕްތަކަށް  ޓާގެޓް   157 ކުރިއަރާފައިނުވާތީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  އަދި  ކުދިންނާ  ސިވިއަރ  އެންމެ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އޮތްއިރު  ކަންމިހެން 

ކިޔަވާދިނުމަށް  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  އިޝޫސް  ސެންސަރީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެކުއެކީގައި،159  ކުދިންނަށް  ގިންތިތަކުގެ  އެކި 

ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު ކުރިއަރާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ހުރަސްތަކާ 

ކުރިމަތިވެއެވެ.160 ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަރލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްލޭންގެ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް 

އެކުލަވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.161

އިތުރު . 122 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  މާލީ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ތެރަޕިއުޓިކް 

ލުއިތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.162 އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޚާއްޞަ ތެރަޕީތައް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި 

ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް މި ތެރަޕީތައް ލިބިފައިނުވެއެވެ. 163

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް މި ރިޕޯޓްގެ . 123

މުއްދަތުގައި 2 މައްސަލައެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު 
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ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް  ދޭންޖެހޭ  ތެރަޕީ  އަދި ސްޕީޗް  ކުއްޖަކާއި  ހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރޭގެ 2 ރަށެއްގައި، 

މާޙައުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ނުދާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން ވިތް ކޮމްޕްލެކްސް . 124

ޕްރޮފައިލްސް 2020 ގައި އަރލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެންމެ ގިނައީ މެއިންސްޓްރީމް 

އެހީތެރިކަން  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބޭނުންވާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ދަރިވަރުންގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.164  ކްލާސްތަކުގައިކަން 

165 އުނގެނުމުގެ  ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އުނގެނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ކުޑަވެ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ނައުމަށް ހުށަހެޅި

އެކިއެކި މަރުހަލާތަކުގައި އެގްޒޯސްވެއެވެ.166

ގުޅުންހުރި . 125 މިކަމާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.167  ހުށަހެޅޭކަން  ގަނާކުރުމަށް  ވެސް  ކުޑަކުދިން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި 

މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަވި އެންމެ މުޙިންމު އެއްކަމަކީ މުޖުތަމަޢު 

މިކަމަށް  ކޮމިޝަނުން  މި  އެހެންކަމުން  ހޭލުންތެރިވެފައިނެތްކަމެވެ.  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  މައްސަލަތަކަށް  މިފަދަ 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާރު ކުރިއަށް 

އެބަގެންދެވެއެވެ. 

ކޯހެއް . 126 އަހަރުގައި  ވަނަ   2019 ޕޮލިޓެކްނިކުން  މޯލްޑިވްސް  ކުއްޖަކަށް   10 ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަޑުއިވުމުގެ 

އިންސްޓްޓިއުޓްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަޢުލީމު  މަތީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތެރިކަމާ  ފަންނީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.168  ހިންގާފައިވާކަން 

ޓްރާންސިޝަނަލް ޕްލޭނެއް ނެތުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.169 މީގެ އިތުރުން 

ވެސް މަތީ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.170 މިހާރު ހުރި 

ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޤުރުއާން އަދި އިމާމު ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.171 އަދި 

އަޅަންޖެހޭކަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ފަރުމާކުރުމުގައި  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފެނުމުގެ  ކޯސްތައް  މިފަދަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   23 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިންވަރަކުން  ހުރި  ކުޅަދާނަކަން  ތަނަވަސްކަމާއި،  ދައުލަތުގެ 

މަގު  ހޯދޭނޭ  ޚިދުމަތްތައް  ޞިއްޙީ  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު 

މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަން  ދައުލަތުން  ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޞިއްޙީ  )އިޖްތިމާޢީ   15/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު  އާއި،  ޤާނޫނު(  ނިޒާމުގެ  ޤައުމީ  އިންޝުއަރަންސްގެ 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  )ޢާންމު   7/2012 ނަންބަރު 

)ޞިއްޙީ   13/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އާއި  ޤާނޫނު( 

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު(  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  )ޞިއްޙީ   29/2015 ނަންބަރު 

ޞިއްޙަތުގެ  )ޢާންމު   20/2020 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އާއި، 

ޞިއްޙަތާއި  ފުރިހަމަ  އަކީ  ޤާނޫނު(  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

ކަށަވަރަކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޤު  ދިރިއުޅުމުގެ  ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކެކެވެ.172

އުޅެވޭނެ  ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ  ޞިއްޙަތެއްގައި  އެކަށޭނަ 

ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ޙައްޤު  ދިރިއުޅުމުގެ  ފެންވަރެއްގެ 

އާންމު ޤަރާރުގެ 25 ވަނަ މާއްދާއިން އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

އަންނައުނާއި،  ކާނާއާއި،  ތެރޭގައި  މީގެ  ލިބިދީފައިވެއެވެ. 

އިޖްތިމާޢީ  ބޭނުންތެރި  އަދި  ފަރުވާއާއި،  ޞިއްޙީ  ގެދޮރާއި، 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ލިބެންޖެހޭނޭކަމަށް  ޚިދުމަތްތައް 

ބަލިހާލަތެއްގައި،  ނުވަތަ  ހާލަތުގައި،  ނެތް  ވަޒީފާއެއް 

ފިރިމީހާ  ނުވަތަ  އަނބިމީހާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކުން،  ނުވަތަ 

މަރުވުމުން، ނުވަތަ މުސްކުޅިވެ ދުވަސް ވުމުން، ނުވަތަ އޭނާގެ 

ނެތުމުން،  ގޮތެއް   ދިރިއުޅެވޭނެ  ސަބަބަކުން  ބާރުނުހިނގާ 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ.173                                                                                                                          

މެންޓަލް ހެލްތްގެ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާއިރު، މި ބިލަކީ ނަފްސާނީ ސިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތްތައް . 127

ބިލެއްކަން  މުހިންމު  ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެވޭ  މިފަދައިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާ،  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.174 

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް . 128

ނުލިބި ގިނަދުވެސްތަކެއްވުމުގެ ސަބަބުން ބަލިހާލު އިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއެވެ. ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމާއި 

ނަފްސާނީ  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި  އަތޮޅުތެރޭގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ޖެހިގެންކަމާއި،  ކިޔުއެއްގައި  ދިގު  ދެއްކެނީ  ސައިކޭޓްރިސްޓުންނަން 

ޑަކްޓަރުންނާއި ސައިކޭޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ނުހުރެއެވެ.175 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ސައިކޭޓްރީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް 2500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެއިޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.176

މަދުކަން . 129 ބޮޑުތަނުން  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ސްޕެޝަލިސްޓް  ނިޒާމުގައި  ޞިއްޙީ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ އަދި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަދުކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މުވައްޒަފުން ތިބުމަކީ ތެރަޕީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

އެކަމަކުން ކުރިއެރުންހޯދުމުގައި މުހިންމުކަމެކެވެ.177

ފަރާތްތަކަށް . 130 ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ސަބަބުން  މަދުވުމުގެ  ލިބުން  ޚިދުމަތްތައް  ސްޕެޝަލިސްޓް  މިފަދަ  ސެކްޓަރގައި  ޕަބްލިކް 

މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން އަގުބޮޑުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމެވެ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް 

ލިބުނު ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އަގުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އާސަންދައިން ކަވަރުކުރުމަށްފަހުވެސް ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދެއް އާންމުންގެ 

އަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހެއެވެ.178

ރައްކާތެރިކަމުގެ . 131 ތަފާތު  ފޯރުކޮށްދޭ  އެފަރާތުން  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  އޭޖެންސީގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  ނޭޝަނަލް 

އުޅެންޖެހުމަކީ  ހޯދަން  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތަށްއެދޭ  ތަކެތި  ކޯޓޭޝަންފަދަ  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ބޭނުންވާ  އެދުމަށް  ޚިދުމަތްތަކަށް 

ތަކުލީފުބޮޑު ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރެގެން ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާވެފައި ނެތުމުން އެފަރާތްތަކުން 

 6. ފުރިހަމަ ޞިއްޙަާތއި ދުޅަހެޔޮކަންމަީތ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު
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މާލެ އައުމަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ދަތުރުފަތުރާއި، ހުރުމާއި، ކެއުމަށް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހޭދަވެގެންދެއެވެ.179

ޞިއްޙީ . 132 އެކަށީގެންވާ  ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  އަތޮޅު  ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި  ރަށު  އަޅާބަލާއިރު  ހޮސްޕިޓަލާ  ރެފަރަލް  މާލޭގެ 

ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި މާލެ އަންނަންޖެހެއެވެ.180

ދައުލަތުގެ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރުމަށް . 133

ޓިކެޓް ލިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަތޮޅުތެރެއިން ލިބެންނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން މާލޭގެ ރެފަރަލް 

ހޮސްޕިޓަލަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޓިކެޓެއް ނުލިބެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެތް ޢާއިލާތަކަށް އުފުލަންޖެހޭ 

ތަކުލީފު ބޮޑުކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.181

ސައިކޮލޮޖީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވިފައިވީނަމަސް، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ . 134

ތެރެއިން އާސަންދަ ބަލައިގަންނަ ތަންތަން އަދިވެސް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.182

ކުރެވެމުންއައި . 135 މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ހާސިލްކުރުމަށް  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނަމަވެސް،  އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ،  މީގެ ތެރޭގައި އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް 

ބޮޑެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެން ނުހުރެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ 

ޞިއްޙީ  ޑޮކްޓަރުންނާއި،  ސްޕެޝަލިސްޓް  ލިބެންހުރިނަމަވެސް،  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ރަށްރަށުގައި 

ފަރުވާއަށާއި، ޓެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިންފަދަ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.183

އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާ ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ވަޞީލަތްތައް ޒުވާނުންނަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވެއެވެ. . 136

އެކަށޭނަ  ޢުމުރާ  ގަބޫލުކުރިނަމަވެސް،  ބެލެނިވެރިން  މުހިއްމުކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  އުފަންފަނިވި ޞިއްޙަތާގުޅޭ  ކުދިންނަށް  ޒުވާން 

ލިބެންހުރި  ޞިއްޙަތާގުޅިގެން  އުފަންވަނިވި  އަދި  ފޯރުކޮށްނުދެވެއެވެ.184  ސްކޫލްތަކުގައި  މަޢުލޫމާތު  ޞިއްޙަތުގެ  އުފަންވަނިވި 

ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.185

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެއިން ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ޚިދުމަތްތައް . 137

ހޯދުމަށް މާލެއަށް ހިޖުރަކުރަންޖެހެއެވެ.186

2018 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ‘މޯލްޑިވްސް ޑެމޮގްރެފިކް ހެލްތް ސަރވޭ’ އިން ދައްކާގޮތުން . 138

15 އަހަރާއި 49 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %13 މީހުންވަނީ ޚިތާނު ކުރެވިފައެވެ. އަންހެނުން ހިތާނަކުރެވިފައިވާ 

އަހަރާ  އަހަރާއި 49  ތެރެއިން 45  އަންހެނުންގެ  އެގޮތުން،  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަންނަކަން  މަދުވަމުން  ޒަމާނާއެކު  ނިސްބަތް 

ދެމެދުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން %38 މީހުން ޚިތާނަ ކުރެވިފައިވާއިރު، 15 އަހަރާ 19 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 

ޚިތާނުކޮށްފައިވަނީ %1 މީހުންނެވެ. ޚިތާނަކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %10 މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިސްލާމް 

ޚިތާނުކުރުމުގެ  އަންހެނުން  ބިރުގައި  ރައްދުވެދާނެކަމުގެ  ނަފުރަތު  ކުރަންޖެހޭކަމެވެ.187  ޚިތާނަކުރުމަކީ  އަންހެނުން  ދީނުގައި 

މައްސަލައާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.188

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި، ކޯވިޑް-19. 139

ގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ނުލިބުމާއި، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް 

ބޭނުންވާ  ދެއްކުމާއި  ޑޮކްޓަރުންނަށް  ބަލިތަކުގައި  އެހެނިހެން  ނެތް  ގުޅުން  ކޯވިޑް-19އާ  މައްސަލަތަކާއި،  ގިނަ  ނުލިބުމުގެ 

ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި އަދި ބޭސް ހޯދުމުގައި ޢާންމުންނަށް ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.189 ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާ 

ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ ރާއްޖޭގެ ދެ އަތޮޅަކުން މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ނޑަށް 2 ކުދިން ނިޔާވެފައިވާކަމާއި، އަދި ގައިނަކޮލޮޖިސްޓުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި  މަންމަގެ ބަ

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.190

ކޯވިޑް-19ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރުގައި، އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ނަންބަރުތަކާއި، އޮންލައިންކޮށް ޑޮކްޓަރަށް . 140



4747ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 1424 އަށް އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅި ފަރާތްތަކުންވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ.191

ޢާއްމުން . 141 މެދުވެރިކޮށް  ސުވާލުކަރުދާސް  ޢާންމުކުރި  ކޮމިޝަނުން  މޮނިޓަރކުރުމަށް،  ހާލަތު  ލޮކްޑައުންގެ  ކޯވިޑް-19 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  މަޢުލޫމާތުން  ދިން  އިދާރާތަކުން  ކައުންސިލު  ރަށްރަށުގެ  މަޢުލޫމާތުދިން  މަޢުލޫމާތުންނާއި  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

ގޮތުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ، ފިޒިއޮތެރަޕީ، ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް 

ދަތުރުކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ރަށަކަށް  އެހެން  އަތޮޅުގެ  ދީފައިވާއިރު،  މަޢުލޫމާތު  މީހުން   7% ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް 

އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް %3 މީހުން ބުނެފައިވާއިރު، މިފަދަ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް 

ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް %16 މީހުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.192 އަދި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް ދިރިއުޅޭ ރަށުން 

ދަތުރުކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ރަށަކަށް  އެހެން  އަތޮޅުގެ  ދީފައިވާއިރު،  މަޢުލޫމާތު  މީހުން   13% ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް 

އިންތިޒާމް ކައުސިލުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް %3 މީހުން ބުނެފައިވާއިރު، މިފަދަ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް 

ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް %15 މީހުން ދެކޭކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.193 

މޯލްޑިވްސް”، . 142 ފޮރ  ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީ  ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ “ނެޝަނަލް ސުއިސައިޑް  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ކަމުގައިވާ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، ގަނާކުރުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވުން 

ނުވަތަ މަރުވާން އުޅުމާއި، ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ފަދަ ޢިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅުންހުރި 

އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހޯދައި އެކަންކަމަށް ސްޓްރެޓެޖީގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި، މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ދިރާސާކޮށް އެނަލައިޒްކޮށްފައި ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ 

ކަންކަމަށް މި ސްޓްރެޓެޖީގައި ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި، ތަޢުލީމީ މަންހަޖު އިތުރަށް ރިވިއުކޮށް ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތު ނުވަތަ 

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްކޫލް މާޙައުލުން ކުރެވިދާނެކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހަޅައި، ޖުމްލަ 

27 އިޞްލާޙަކާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ 28 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 37/2015 )ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ . 143

ޤާނޫނު( 194 ގެ 47 ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ޑްރަގް 

ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.195

ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެންސްޕާގެ ޑާޓާބޭސްގައި ރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓެއް . 144

ހަދަންޖެހޭއިރު މި އެސެސްމަންޓް ހެދެނީ މާލެއިން އެކަނިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.196

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތެލަސީމިއާ ހުންނަ މީހުން ގިނަ ޤައުމަކަށްވާއިރު،197 ތެލެސީމިއާ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް . 145

ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބެން ނުހުރެއެވެ.198

ތަމްރީނުވެފައިވާ . 146 ދާއިރާއިން  ފޮރެންސިކް  ޚިދުމަތްތަކާއި،  ފޮރެންސިކް  އެކަށީގެންވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ 

މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީ، ކްރިމިނަލް ތަޙްގީގުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކެކެވެ.199

ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭގޮތުން 33 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. . 147

އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ނުވަތަ އެމަރުކަޒެއްގެ 

ލަސްވުމުގެ  ލަސްވާ  ފަރުވާދިނުމުގައި  ގޮތުން  ތަރުތީބުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ގޮތުގެ  ލިޔެވިފައިވާ  ނޑު  އޮނިގަ އިދާރީ 

ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން 

އެކަށިގެންވާ އެއްބާރުލުން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއި ކޯވިޑް-19 ގެ ފުރަބަންދުގެ ހާލާތާ 

ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ ޙިދުމަތް ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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)ށ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ   23 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު 

ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެއްކަމާއި، 

ހޯދައިދިނުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ޙައްޤު  އެ  ދައުލަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އެމީހަކަށާއި އެމީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް 

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި 

މީގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅޭނެތަނަކާއި، 

ކެއުމާއި އަންނައުނު ލިބުމާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި 

ހުންނަންވާނެކަމާއި މިޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގައި ރުހުމުގެ މައްޗަށް 

ކަން  މުހިންމު  އެހީތެރިކަމުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބިނާވެފައިވާ 

އެކަށީގެންވާ  އަޅަންޖެހޭ  ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްޤު  މި  ދެނެތިބެ، 

އިޤްތިޞާދީ،  އަޅަންވާނޭކަމަށް  ޤައުމުތަކުން  ފިޔަވަޅުތައް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ޡަޤާފީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ 

މާއްދާގައި  ވަނަ   11 ގެ  )އައި.ސީ.އެސް.ސީ.އާރް(  މުޢާހަދާ 

ސެޕްޓެންބަރު   19 ވަނީ  ރާއްޖެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

2006 ގައި އައި.ސީ.އެސް.ސީ.އާރް ތަސްދީގުކޮށްފައިއެވެ. 

ސެންޓްރަލައިޒްޑް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ގައުމު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ . 148

ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %47 ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައިކަމާއި މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާކަން ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހައުސްހޯލްޑް އެންޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭ 2019  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.200

ވަޒީފާ . 149 ހޯދުމާއި  އާމްދަނީ  ކުރުމާއި،  ހާސިލް  ތަޢުލީމު  ސަބަބުތަކަކީ  ނޑު  މައިގަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ދިރިއުޅުން  މާލެއަށް 

އަދާކުރުމަށާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށްކަން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ހައުސިންގ 

މާރކެޓް ސްޓަޑީ ފޯ ދި ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަން، މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.201

ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭ 2019 އިން ދައްކާ ގޮތުން މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ . 150

ހައުސިންގް  ޕްރައިވެޓް  މާލޭގައި  ބަރޯސާވެގެންކަމާއި،  މައްޗަށް  ހައުސިނގް  ޕްރައިވެޓް  ހޯދަނީ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ފަރާތްތަކުން 

އަގުބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އާބާދީގެ %74 އުޅެނީ ކުއްޔަށް ކަން މިސާރވޭގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.  

202ލިބޭ އާމްދަނީއާ ބަލާފައި ގޭގެއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލިބޮޑުކަމާއި ގޭބީސީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ %40 ދަނީ ކުލި 

ދައްކަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްފޯރާފަށުގައި ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.203 އެވްރެޖްކޮށް 

ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާފައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަގުބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ގޭބީސީތަކުގެ ކުލީގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ބަލާއިރުމަހު . 151

ކުލީގެ ގޮތުގައި ގޭބީސީތަކުން އެވަރެޖްކޮށް 12،683 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއެވެ.204 އަދި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް މިއަދަދު ބަލާލާއިރު، 

އެވަރެޖްކޮށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 13،494 ރުފިޔާ ދައްކާއިރު އަތޮޅު ތެރޭގައި އެވްރެޖް 

މަހުކުއްޔަކީ 2،668އެވެ.205 ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެއްކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ ކުލީގެ އަގަކީ 9،900 ކަމުގައިވާއިރު 

މުޅިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މިއަދަދު އުޅޭނީ 8،200 ރުފިޔާގައެވެ.206 އަދި މާލެ އޭރިއާގައި 2 ކޮޓަރީގެ ތަނެއްގެ އެވްރެޖް ކުއްޔަކީ 

14،388 ރުފިޔާ ކަމުގައިވާއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި މިއަދަދަކީ 2،765 ރުފިޔާއެވެ. ކޮޓަރީގެ އަދަދު ގިނަވަމުންދާ ވަރަކަށް ކުލިދަނީ 

އަގުބޮޑުވަމުންނެވެ.207 ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިއާގެ ގޭބީސީއަކަށް ލިބޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ 25،000އާއި 50،000އާއި ދެމެދުގައި 

އުޅޭއިރު އަތޮޅުތަކުގައި އެވްރެޖް އާމްދަނީ އުޅެނީ 15،000އާއި 25،000އާއި ދެމެދުއެވެ.  

ގެދޮރު . 152 ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  އަދި ސަރުކާރުން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހުރިކަން  ދަތިކަން  ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި  ވެސް  ރަށްރަށުގައި 

ބިނާކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމާއި އެތައް ޢާއިލާއަކުން އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.208

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިފައިހުންނަ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތުން ނޫންކަމުގައާއި . 153

މިފަދަ ފްލެޓްތައްވަނީ މީޑިއަމް ނޫނީ އަޕަރއެންޑް ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދީފައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.209

7. ބޯހިާޔވަހިކަން
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ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުންހުރި 14 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 8 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓް . 154

ދީފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ކުރިން  ފަރާތްތަކަށް  ލިބުނު  ފްލެޓް  މިމައްސަލަތަކުގައި  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގުޅިގެންކަން  މަޝްރޫޢާ 

އުޞޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމުން ބައެއް ފަރާތްތައް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް . 155 ތެރެއިން  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދަށުން  ތަކުގެ  މަޝްރޫޢު  ވަކިވަކި  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ  ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވެމުން އައި ނަމަވެސް، ކަ

ވަކި ގަވާޢިދެއްގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެނެއް ނުދެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޖުމްލަކޮށް ރައްޖޭގައި 

ކުރިއަށްގެންދެވޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނޭ އުސޫލެއް ޤާއިމުވެފައެއްނުވެއެވެ.210

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ 6720 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން އެޗ10ް ކެޓަގަރީގެ ދަށުން )ނުކުޅެދުންތެރިކަން . 156

ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކަށް( 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވަނީ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.211 

އާބާދީގެ ކޮންމެ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހަކަށްވީ ހިނދު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ޚާއްސަކުރާއިރު އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި 

ދެކެމެވެ. 

ދައުލަތުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ހިޔާ މަޝްރޫއަށް . 157

ކުރިމަތިލީ ފަޤީރު ހާލަތުގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާކަމާއި، މި މަޝްރޫގައި އެންމެ 

ފުރަތަމަ އާންމުކުރެވުނު ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައްވެސް ލިސްޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ދެން އާންމު ކުރެވުނު ލިސްޓުގައި 

ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.212



ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020 5050

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ  އަސާސީގެ 22  ޤާނޫނު 

މުއްސަނދިކަމާއި،  ދިރޭތަކެތީގެ  ތިމާވެށްޓާއި،  ޤުދުރަތީ 

ޖީލުތަކަށާއި  މިހާރުގެ  ރީތިކަން  ވަސީލަތްތަކާއި  ޤުދުރަތީ 

އަންނާން އޮތް މަންފާއަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވާޖިބެއްކަމުގައި  އަސާސީ  ދައުލަތުގެ 

ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  ކުރިއެރުން  އިޖްތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ހިމާޔަތްކުރެވޭ،  ތިމާވެށި  މަސައްކަތްތަކަކީ 

ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭ  މަތީން  އުސޫލުތަކުގެ  ތަރައްޤީގެ 

ތިމާވެށި  ސަބަބުން  ހަރަކާތްތަކުގެ  މިފަދަ  ހެދުމަށާއި، 

ނަސްލެއް  ދިރޭތަކެތީގެ  ނުދިނުމަށާއި،  ތަޣައްޔަރުވިޔަ 

ހަލާކުވެނުދިއުމަށާއި،  ތިމާވެށި  ދިޔަނުދިއުމަށާއި،  ނެތިގެން 

ދައުލަތުން  ނުދިނުމަށް  ބޭކާރުވިޔަ  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ 

ބާރުއަޅާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހޫނު . 158 ދުނިޔެ  ސެލްސިއަސްއަށް  ޑިގްރީ   1.5 ދެމެދު   2050 އާއި   2030 ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް 

ވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާއިރު،213 ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ އެއްބަޔަކީ ރާއްޖެފަދަ ކުދި 

ނޑުގެ  ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަކަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަ

ނޑު އުފުލުމާއި ވިއްސާރަކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން ނުވަތަ ދަށްވުމާއި މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ކާރިސާތައް  ލޮނުގަ

އިތުރުވެގެން  ކާރިސާތައް  މިފަދަ  ހޫނުވެއްޖެނަމަ  ދުނިޔެ  ސެލްސިއަސްއަށް  ޑިގްރީ   2 އަދި  ހިމެނެއެވެ.  އިތުރުވެގެންދިޔުން 

ދާނެކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ.214

އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް ޕެނަލް އޮން ކަލައިމެޓް ޗޭންޖް )އައި.ޕީ.ސީ.ސީ( އިން އޯގަސްޓް 2021 ގައި ޢާންމު ކުރި މޫސުމަށް . 159

ޢަމަލުތަކާއި  އަހަރުތެރޭގައި އިންސާނުންގެ  ބެހޭ 6 ވަނަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ 2000  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ 

ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މޫސުން ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ވަރަށް ބޮޑުތަން ހޫނުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޖައްވަށް 

ދޫކުރާ ވިހަގޭހުގެ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަދުކުރެވިއްޖެނަމަ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު 

ކުޑަކުރެވޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.215

ގޮތްތައް . 160 ދެމެހެއްޓެނިވި  ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫއުތައް  ތަރައްޤީގެ  އިތުރުން  އުފުލުމުގެ  ނޑު  ލޮނުގަ ނޑުގެ  ކަ

ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ރަށްގިރުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަމާ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޯހިޔާވަހިކަން 

ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.216

ހަލާކުކުރުމުގެ . 161 ސިސްޓަމްތައް  އިކޯ  ހުންނަ  ހެދިފައި  ގުދުރަތީގޮތުން  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  މަޝްރޫއުތައް  ތަރައްޤީގެ 

ަސބަބުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

217އެގޮތުން، ފަހަކަށް އައިސް މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ވައިގަދަވެ އަދި ފެންބޮޑުވެ ގެދޮރާއި މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން 

ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.218

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މުރަކަ ފަރުތައް ހަލާކުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.219 މުރަކަ ފަރުތަކަކީ ރަށް . 162

ގިރުމާއި ބޮޑެތި ރާޅުތަކުންނާއި ތޫފާނުން ރަށްތައް ސަލާމަތްކޮށްދޭ ގުދުރަތީ ނިޒާމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މުރަކަ ފަރުތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި 

ނޑުގެ  ފަތުރުވެރި ކަމާއިވެސް ގުޅިފައިވާ ތަންތަނެވެ.220 ފިނިހޫނުމިނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މުރަކަތަކަށް ބަދަލުއަންނައިރު، ކަ

ނޑު ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން މުރަކަ ފަރުތައް ބްލީޗްވާ މިންވަރު އިތުރުވެގެންގޮސް ފަރުތައް ހަލާކުވެގެންދެއެވެ. އަދި 1998،  ލޮނުގަ

ނޑު ހޫނުވުމުގެ  ނޑުގެ ލޮނުގަ 2010، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިނގައިދިޔަ ގްލޯބަލް ކޮރަލް ބްލީޗިންގ އިވެންޓްތަކުގައި ކަ

އެކި  ފަރުތައްވެސް  މުރަކަ  ރާއްޖޭގެ  އިތުރުވެފައިވެއެވެ.221  ގެއްލުން  ފަރުތަކަށްވީ  ފެނޯމެނާގެ ސަބަބުން  ނީނޯ  އެލް  އިތުރުން 

ފަހަރުމަތިން ބްލީޗްވެ ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.222

8. ތިާމވެށިރައްާކތެރިކުރުން
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ސްޓެލްކޯ . 163 އެގޮތުން  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައެއް   1 ގުޅޭ  ތިމާވެށްޓާ  މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓްގެ  މި 

މާހައުލެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ސިއްޙަތަށް  ދިރިއުޅެމުންދަނީ  ފަރާތްތައް  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުގައި  ބަހައްޓާފައިވާ  އިންޖީނުތައް 

ނޫންކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވާއިރު، ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުތަކުގެ ދުމާއި އަޑުގެ އަސަރު ފޯރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ          ގައި  )ރ(  ގެ  މާއްދާ  ވަނަ   23 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ރައްޔިތުންވަނީ،  އެންމެހާ  ދިރިއުޅޭ  ސަރަހައްދުގައި 

“ދިރުއުޅޭނެ ސާފު އަދި ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް” ލިބުމުގެ ޙައްޤުން، މަޙުރޫމްވެފައި ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާ

ހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ 

ޙައްޤާއި  ދިރިއުޅުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިކަމަކީ  އަދި  ކުރުމަށާއި،  އިންތިޒާމު  ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް  ނުކުރާނެފަދަ  އަސަރުތައް 

ގުޅިފައިވާ ކަންކަމަށްވުމާއެކު، ސްޓެލްކޯ ޖަނަރޭޓަރުތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިފައިވާ 

ޙައްޤު އެފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް 

ތަކުރާރުވިޔަ  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އިތުރުން،  މީގެ  އަންގާފައިވާނެއެވެ.  އެންގުމެއް  ކޮމިޝަނުން  އެދި 

ނުދިނުމަށްޓަކައި، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ 

އެންގުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާއި  ދޭ  ވަޒީފާ  ނޑައަޅައި  ކަ އުސޫލުތައް  އަސާސީ 

ޒިންމާތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ލޭބަރ  ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  ޙައްޤުތައް  އެ  ނޑައަޅައި  ކަ

ޓްރައިބިއުނަލެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮތޯރިޓީއަކާއި  ރިލޭޝަންސް 

ކުރަންޖެހޭ  ބެހޭގޮތުން  ވަޒީފާއާ  މިނޫންވެސް  އަދި  ޤާއިމުކޮށް 

ޤާނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.223 ކަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި 

ނޑައެޅުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރުކުރުގަޔާއި، ތަމްރީނު  އުޖޫރަ ކަ

ވަޒީފާއަދާކުރާނެ  ޝަރުޠުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމުގަޔާއި، 

ވަކިކުރުމުގަޔާއި  ވަޒީފާއިން  ނޑައެޅުމުގަޔާއި  ކަ ގޮތް 

ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި މީހުންގެ 

ނަސްލަށް ކުލަޔަށް އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް ދީނަށް ސިޔާސީގޮތުން 

ޕާޓީއަށް  ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ޚިޔާލުތަކަށް  ގެންގުޅޭ 

އަދާކުރާ  ޢާއިލާގައި  ނަސަބުތަކަށް  ކައިވެނީގެ  ޖިންސަށް 

ޒިންމާތަކަށް ވަޒީފާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން ޢުމުރަށް ނުވަތަ ހުރި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ 

މަނާކަމެއްގެ  ތަފާތުކުރުމަކީ  ގޮތަކުން  އެއްވެސް  މެދުގައި 

ގޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން 

)ތިރީސް(   30 ގިނަވެގެން،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ލަފާ  ދޭ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 

އަމުރެއް  ނެރޭ  މިނިސްޓަރު  އުޖޫރަ،  ކުޑަ  އެންމެ  ދެވޭނެ 

ނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   މެދުވެރިކޮށް ކަ

ސަޤާފީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ،  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހަކު މިނިވަންކަމާއެކު 

މަސައްކަތެއްކޮށްގެން  ޤަބޫލުކުރާ  ނުވަތަ  ޚިޔާރުކުރާ 

މީހަކަށްމެ،  ކޮންމެ  ހިމެނޭގޮތުން،  ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ 

އެ  އަދި  ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.  ޙައްޤު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

މުޢާހަދާގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި އަދުލުވެރި އަދި ހިތްހަމަ ޖެހޭ 

މާޙާއުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 

ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

9. މަސައްކަތްކުރުާމއި އެކަީށގެންާވ އުޖޫރަލިބުމުގެ ޙައްޤު
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ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ 2019 . 164

ގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ޤައުމީ ލެވެލެއްގައި  މަސައްކަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް 

ހިސާބު ދައްކައިދޭ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގެ އާންމު ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

15 އަހަރުން މަތީ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރުފުރާގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތަ މީހުން އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.224 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.225  މަތިކަން  އަންހެނުންނަށްވުރެ  ނިސްބަތް  ފިރިހެނުންގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  މައިދާނުގައި  މަސައްކަތުގެ  އަދި 

މިތަފާތު މާލޭގައި ވަކިން ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.226 މީގެ އިތުރުން ވެސް އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ގޭތެރޭގެ 

މަސައްކަތާއި ދަރިން އަދި ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި އަދާކުރާ ދައުރު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑުވުމުން މަސައްކަތުގެ 

މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.227

މައްޗަށް . 165 މަހެއްގެ  މީހަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތުގައި  ލިބޭ  އާމްދަނީ  އެވްރެޖްކޮށް  ގޮތުގައި  ފާހަގަވާ  ރިޕޯޓުން  މި 

ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މާލޭގައި 

ލިބޭއިރު  ރުފިޔާ   79 ގަޑިއިރަކަށް  ފިރިހެނަކަށް  އެވްރެޖްކޮށް  މިގޮތުން  ގިނައެވެ.  މިންވަރު  ލިބޭ  މީހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

އަންހެނަކަށް ލިބެނީ 66 ރުފިޔާއެވެ.228

ސަރުކާރުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް . 166

ނޑައަޅާފައެވެ.229 މިގޮތުން ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ 7000 ރުފިޔާއެވެ.230 އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ  ލިބޭނެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 

 7000 ނޑައަޅާފައިވަނީ  ކަ ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  ސެކްޓަރުގައި  ޕްރައިވެޓް  ނޑައަޅާފައިވާއިރު  ކަ ރުފިޔާ   8،000

ރުފިޔާއެވެ.231 އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.232 ކަ

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގެ އާންމު ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 15 އަހަރުން މަތީ . 167

އަދި  މީހުންނެވެ.233  ހަރަކާތްތެރިނުވާ  ގޮތުން  އިޤްތިސާދީ  އިންސައްތައަކީ   40 އާބާދީގެ  ޢުމުރުފުރާގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ނުވަތަ 

ރަނގަޅު  މެދުގައި  ޒުވާނުންގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.234  މަތިކަން  އާބާދީ  ލިބިފައިނުވާ  މަސައްކަތެއް  ޢުމުރުފުރައިގައި  ޒުވާނުންގެ 

ތަޢްލީމު، ތަމްރީނާއި ހުނަރު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.235   

ވަކިތަނެއް . 168 މަސައްކަތްކުރުމަށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ހިންގޭ  ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް 

ނޑައެޅިފައިނުވާ އަދި އެއްވެސް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމެއްނެތި ނެތި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންކަން  ކަ

މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ގިނަ ފަހަރު ޕެންޝަން، މުސާރައާއި އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް 

ނެތި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ.236

އާމްދަނީ ނުލިބޭ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގައި އަންހެނުން ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭފަދަ . 169

ނޑުވެރިކަން ކުރުން، ފެހުންފަދަ ކަންތައް ހިމެނޭކަން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.237  ކާބޯތަކެތި ހެދުން، ގޭބިސީގެ ބޭނުމަށް ދަ

238 މީގެ ތެރެއިން . 170 މަސައްކަތްނުކުރާ އަދި ތަޢުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައި ވެސް ނޫޅޭ އާބާދީއަކީ 29 އިންސައްތަކަމަށްވާއިރު

ޢާއިލާގެ  މަސައްކަތުގަޔާއި  ގޭތެރޭގެ  ވަގުތު  ގިނަ  އަންހެނުންގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.239  ރިޕޯޓުގައި  މި  އަންހެނުންކަން  ގިނައީ 

ޚިދުމަތުގައި ހޭދަވެގެން ދިއުމަކީ މީގެ ސަބަބަކަށް ވެއެވެ.

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބެލުން ފަދަ ކަންތަކުގައި އަންހެނަކު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ހޭދަކުރާ ގަޑިއިރު ފިރިހެނުންނަށް . 171

ލިބުމަކީ  އެހީތެރިކަން  ދައުލަތުގެ  ހިންގުމަށް  ސެންޓަރުތަކެއް  ޑޭކެއަރ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.240  ރިޕޯޓުގައި  މި  މަތިކަން  ވުރެ 

އަތްފޯރާފަށުގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަމާ އަދި އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
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ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެކެވެ.241

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން . 172

މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް މުސާރައާއެކު ލިބޭނެ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.242   

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން 2019 ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިން ޓުއަރިސްޓް . 173

 3 ނިސްބަތަކީ  އަންހެނުންގެ  ބައިވެރިވާ  އިންޑަސްޓްރީގައި  ޓުއަރިޒަމް  ގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ރިސޯޓްސް 

ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދިމާވާ  ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި  ރިސޯޓުތަކުގައި  އަންހެނުންނަށް  އިންސައްތައެވެ.243 

ރިސޯޓުތަކަށް ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމަޢުން އަންހެނުންގެ 

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގޮތްތައް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.244 ދައުރު ކަ

ދަސްކޮށްދޭ . 174 މަސައްކަތްތެރިކަން  ފަންނީ  މަދުވުމާއި،  ފުރުސަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އަންހެނުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ރަށްފުށުގައި 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޯމް 

ނޑުވެރިކަން އަދި މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.245 ބޭސްޑް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރުމާއި، ދަ

މިކޮމިޝަނާއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާ ގުޅިގެން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ‘ރިފްލެކްޓިން 15 އިޔާޒް ދަ . 175

ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް’ 2019 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި 1.2 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ރުހުމަކާ 

ނުލައި ގަދަ ބާރުން ޖިންސީ ބޭނުން ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.246 އަދި ޖިންސީ 

ފުރައްސާރަކުމާާގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެއީ އެކަށީގެންވާ 

ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، މީހުން ޤަބޫލުނުކޮށްފާނެތީ އެއީ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި އެކަން 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނަހަދައި ދޫކޮށްލާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ރެޕިޑް . 176 ކުރި  ދެނެގަތުމަށް  އަސަރު  ކުރާ  ދިރިއުޅުމަށް  ގުޅިގެން  ކާރިސާއާ  ކޯވިޑް-19  އޫ.އެން.ޑީ.ޕީއިން  އަހަރު   2020

އަސަރުކޮށްފައިވާކަން  ފުޅާގޮތުގައި  ވަރަށް  ވަޒީފާތަކަށް  ސަބަބުން  ކާރިސާގެ  ގޮތުން  ރިޕޯޓުގައިވާ  ޚުލާސާ  އެސެސްމަންޓްގެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.247 މިގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކުރުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ އަދި 

މުސާރަ ކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ.248 އަދި ކާރިސާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި )އޭޕްރީލް-ޖޫން 2020( ނިމުމާއެކު ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ބިރު 

އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.249 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާބާދީއަށް ކުރި އަސަރަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 

ބޮޑަށް  އެންމެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ވަޒީފާއަށް  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.250  ރިޕޯޓުގައި  މި  އަސަރުކޮށްފައިވާކަން 

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޒުވާނުންނާއި، ޕްރޮބޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި، 

ނުރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، ފްރީލާންސަރުން އަދި ކޮމިއުނިޓީ 

ވެންޑަރުންނެވެ.251

މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަލިބުމުގެ ޙައްޤަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 29 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް . 177

ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާއިން 

ހުށައެޅިފައިވާ  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ގޯނާ  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  މައްސަލަތަކާއި  ހުށައެޅިފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

މައްސަލަތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މުސާރަ ނުލިބުމުގެ 

ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ވަޒީފާއާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މައްސަލަތައް  ދެއްކުމުގެ  ބިރު  ވަޒީފާގެ  މައްސަލަތަކާއި 

މުސާރަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ އިދާރާއަކީ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީކަމަށްވެފައި، 

އެއިދާރާއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް 

ހުށައަޅާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 

އޮތޯރިޓީއާއެކު މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް 

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 
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އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގު ނުކުޅެދުންތެރިކަން . 178

ހުންނަ މީހުންނަށް ތަނަވަސްވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ދިވެހި އާބާދީގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން )5 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ( ހަޔަސް 2019 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެވްރެޖްކޮށް މުވައްޒަފަކަށް 

ގަޑިއިރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާދައިގެ މީހަކަށް ލިބޭވަރަށްވުރެ 

މަދުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.252 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުމެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް . 179

ވަޒީފާގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެންދުންތެރިކަން  ވަނީ  އަހަރު ސަރުކާރުން  ވަނަ   2016 ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.  ހުރަސްތަކާ 

ފުރުޞަތުތަނަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.253 އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާއަދާކުރާ މާހައުލަކީ އެންމެން 

ޝާމިލްކުރުވަނިވި މަސައްކަތުގެ މާހައުލްތަކަކަށް ހެދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުނުކޮށް، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ވަޒީފާ ލިބުނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ބައެއް މީހުން ވަޒީފާގައި ދެމިނުތިބުމެވެ.254

ޓްރެފިކްކުރުން  )މީހުން   12/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު(ގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެއްކަމާއި 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ކޮބައިކަމާއި  ޓްރެފިކްކުރުމަކީ  މީހުން 

ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.255 ނޑުގައި ކަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ޓްރެފިކްކުރުން  )މީހުން   12/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އިޞްލާޙު  ދެވަނަ  ވަނީ  އަށް  ޤާނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ 

ގެނަވިފައެވެ. މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި 

12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ހުރި ބައިތަކާއި، 13 ވަނަ މާއްދާގައި އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ޢަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ބައިތައް އަދި 14 ވަނަ 

މާއްދާގައި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ބައިތައް 

އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްގުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ 

މުޢާހަދާގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް މީހަކު 

އަޅުވެތިކުރުމާއި  ގެންގުޅެގެންނުވާނެކަމަށެވެ.  އަޅުވެތިކަމުގައި 

އަޅުންގެ ވިޔަފާރިއަކީ، އޭގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހިމެނޭގޮތުން، 

މަނާކުރެވިގެންވާ ކަންކަމުގައެވެ.

އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ 

މުޢާހަދާގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބައިވެރިވާ 

އަދި  ނައްތާލައި  ވިއްކުން  ގަނެ  އަންހެނުން  ގައުމުތަކުން 

އަންހެނުން ނާސީންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށްޓަކައި 

ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ  ތެރޭގައި  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ 

އެޅުންވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. 

މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުޑަކުދިންގެ 

އެއްވެސް  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   35

ބޭނުމަކާހުރެ  ނުވަތަ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  އަދި  ގޮތަކަށް 

ކުޑަކުދިން  ނުވަތަ  ވިއްކުން  ނެގުމާއި  ވަގަށް  ކުޑަކުދިން 

ފިޔަވަޅު  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ހިންގިޔަ  ވިޔަފާރިއެއް  ވިއްކުމުގެ 

ކުޑަކުއްޖާގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ   36 އަދި  އެވެ.  އަޅަންވާނެ 

ވެލްފެއަރއަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަންކަމުން ނުވަތަ 

ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންކަމުން، ކުއްޖާ ޚިމާޔަތް 

ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް  ކްރައިމްގެ  އޯގަނައިޒްޑް  ޓްރާންސްނެޝަނަލް 

ކަމުގައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް 

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް 

ޗިލްޑްރަން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

10. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ



5555ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

ނާޖާއިޒު ފައިދާނެގުމާއި، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުރަސްމީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ . 180

އަތުން  އެމީހުންގެ  ވައުދުވެ  ބުނެ  ލިބޭނެކަމަށް  މުސާރައެއް  ބޮޑު  ބިދޭސީންނަށް  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ބޮޑެވެ.256  ބިދޭސީންނަށް 

ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބިދޭސީ “އޭޖެންޓުން” ނަގައެވެ. މިގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ބިދޭސީ “އޭޖެންޓުން”  

ލައްކައިން ފައިސާ ނަގާކަމާއި، މިފައިސާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހޯދަނީ ބިމާ އަދި އަތުގައި ހުންނަ ރަން ވިއްކައިގެންނެވެ.257  

ބައެއް ފަހަރު ބިދޭސީންނަށް ވައުދުވެފައިވާ ވަޒީފާއާ ތަފާތު ވަޒީފާއެއް އަދި އުޖޫރައިގެ ގޮތުން އެއްބަސްވި މިންވަރަށްވުރެ . 181

ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބޭކަން އެނގެނީ އެމީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުންނެވެ.258 އަދި މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ވެސް މުސާރަ 

ނުލިބޭތަން އާދެއެވެ.259 އެހެންކަމުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 

މަސައްކަތެއް ކުރަންވެސް ތިބެނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.260 ބައެއް ބިދޭސީން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ 

ބިދޭސީ  ބައެއް  މިގޮތުން،  ނޫނެވެ.261  ވަޒީފާއަކު  އެއްބަސްވެފައިވާ  އިރު  އައި  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެމީހުން 

މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެއެވެ.262

އޮޅުވާލައިގެން . 182 އެމީހުންނަށް  ނުވަތަ  ރުހުމަކާނުލައި  އެމީހުންގެ  ޕާސްޕޯޓު  ބިދޭސީންގެ  “އޭޖެންޓުން”  ބިދޭސީ  ބައެއް 

އަތުލާފައިވެއެވެ.263

ބައެއް ބިދޭސީންނަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭކަމާއި ވިސާ/ އެކްޓިވް . 183

ޖެހިލުންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ  ނެތުމަކީ  ޕަރމިޓް  ވަރކް 

ސަބަބެކެވެ.264

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ނުރަސްމީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް އިޖްތިމާޢީ . 184

ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދީފައިނުވާކަމާއި، އެމީހުންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމާ އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގެ 

އަމަލުތަކަށް ފެތޭ އަމަލުތަކެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.265

ދިވެހިރާއްޖޭގައި . 185 ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އަދި  “އޭޖެންޓުން”ނަށް  ގޮތުގައި  ވިސާގެ  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ  ބައެއް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެމީހުންގެ އަތުން ކޮންމެ 3 މަހަކުން  ވިސާއަށް ހަރަދުކުރެއެވެ.  

ކަންކަން  ވިސާގެ  ދައްކާފައިވީނަމަވެސް،  ފައިސާ  އަމިއްލަ  އެމީހުން  މިގޮތަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް  266އެހެންނަމަވެސް 

ހަމަޖެހިފައިނުވާތަން އާދެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ބައެއް ފަހަރު ބިދޭސީ އިންޝުއަރެންސް ހެއްދުމުގެ ފައިސާ އެމީހުންގެ އަތުން 

ހެލްތް  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ބިދޭސީ  އެހެންކަމުން،  އާނުކުރެއެވެ.267  އިންޝުއަރެންސް  ނަގަމުންދާއިރު،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން 

ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  އައިސްފައިވާ  ސަމާލުކަމަށް  މިކޮމިޝަނުގެ  ކަށަވަރުވެފައިނުވެއެވެ.268  ޚިދުމަތް  އިންޝުއަރެންސް 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ދިމާވާ ކުއްލި މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ ތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ އިންޝުއަރެންސް ނެތުން ނުވަތަ 

އިންޝުއަރެންސްގެ ލިމިޓް ހަމަވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާތައް ހޯސްޕިޓަލުން ނުދެވި އަދި ކޮންމެހެން 

ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚަރަދުގައި ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައްވެސް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި 

ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނެތް ބިދޭސީ އެއް ނަމަ މިހާލަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުން ބޮޑުކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞައްހަ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި 63000 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ތިބިކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.269 ނެޝަނަލް އެންޓި . 186

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ވިކްޓިމް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެސްއޯޕީސް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެ ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި ވިޔަސް މިއެސްއޯޕީއަށް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި 

ޢަމަލުކުރެވެމުން ނުދާކަން ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްގެ މޮނިޓަރ އެންޑް ކޮންބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސްގެ 

ފަރާތުން ނެރެފައިވާ 2021 ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.270

ނުރަސްމީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އާންމު ހާލަތަށްވުރެ . 187

ނިކަމެތިކަމާއި، ގިނަ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން ވައި ދައުރުނުވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިތަކުގައި އުޅެންޖެހުމުން ތޮއްޖެހުމުގެ 

މައްސަލައާ އަދި ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ މައްސަލައަކީ ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކާ ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައިވެސް ފާހަގަކުރެވުނު 
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އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ.271 ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް 2020 ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ކޯވިޑް-19 ކާރިސާގައި ބިދޭސީންގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ 

ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.272 މިގޮތުން, މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ 

ނޑަކަށް 200 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ތިބިކަމާ، ކޮންމެ 100 ފޫޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި 6 ނުވަތަ 7 މީހުން  ތަންތަނުގައި ގާތްގަ

ދިރިއުޅެމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.273 އަދި ބައެއް ތަންތަނުގައި ތަނުގެ ދަތިކަމާ ހެދި ބިދޭސީން ފާޚާނާ ނުވަތަ 

ބެލްކަނީގައި ނިދައެވެ.274 އަދި މިގޮތަށް ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔަ ތަންތަނުގައި ކެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިނެތުމާއެކު 

އޮފިސަރުންގެ  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް  އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.275  ބަލިކަށިކަން  ބިލްޑިންގ ސްޓްރަކްޗަރ 

މަސައްކަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ ފުރަބަންދުކުރުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމާއެކު ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަ ތަންތަންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ 

ހާލު ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔަ ބިދޭސީން ސަރުކާރުގެ ޝެލްޓަރތަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.276

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(އަށް 6 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވުނު ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 75 . 188

ވަނަ މައްދާއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް، 

ވަސީލަތްތަކާއި  ހުންނަންޖެހޭ  އެތަންތަނުގައި  ބޭނުންތަކަށް  ޒަރޫރީ  އެތަންތަނުގެ  ތަންތަނާއި،  ހަމަޖައްސާ  ނިދުމަށް  ނުވަތަ 

އަދި  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ ޤަވާޢިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޑުތައް،  މިންގަ ޢާންމު  ކަންކަމުގެ  އެހެނިހެން 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުވާނެެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ  މި މިންގަ

ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޤަވާޢިދު ނަންބަރު )R-15/2021( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސާ 

ތަންތަނުގެ ޢާންމު މިނގަޑުތަކުގެ ޤަވާޢިދު ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މާރިޗު 2020 އިން ފެބުރުވަރީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް  ޖުމްލަ 41000 އަށް . 189

ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި 16000 އަނބުރާ ޤައުމަށް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ.277 މީގެ ތެރެއިން 

8775 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ސައްހަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތް މީހުންނެވެ.278 ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަމާ އަދި ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކާ 

ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށް ރުޖޫއަވުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރިކުއެސްޓް ގިނަވުމުން އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ މީހެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ޔޫ.އެސް 

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް ޓު މޮނިޓަރ އެންޑް ކޮންބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސްއިން 2021 ޓްރެފިކިންގ އިން 

ޕާރސަންސް ރިޕޯޓު: މޯލްޑިވްސްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.279

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުގައި އެންޓި ޓްރެފިކިންގއިން ޕާރސަންސް އޮފީސް ޤާއިމުކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައުލަތުގެ . 190

އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.280  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ޚަރަދާއި  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް  މި  ބަޖެޓުން 

ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޔުނިޓް ވަނީ އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ 

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.281

ކުޑަކުދިން . 191 އަންހެންނުންނާއި  ޝެލްޓަރގައި  މި  އަދި  ޤާއިމުކޮށް  ޝެލްޓަރއެއް  ވަނީ  ޑިޕެންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ބޭތިއްބޭނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.282 ނެޝަނަލް އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީވަނީ ވިކްޓިމް 

ސަޕޯޓް އަދި ޝެލްޓަރ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.283 ޝެލްޓަރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލައެއްގައި 

އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަލަހައްޓަނީ ގެސްޓް ހައުސްގައި ބައިތިއްބައިގެންނެވެ.284

ތެރޭގައި . 192 ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޑިފެންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާލިބިފައިވާ  ވަގުފާރީގެ  އިންސާނީ 

އިނިޝަލް މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ، ކާބޯތަކެތި އަދި ޝެލްޓަރގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން  ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން 

މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.285

ޔޫ.އެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް ޓު މޮނިޓަރ އެންޑް ކޮންބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސްއިން 2021 ޓްރެފިކިންގ . 193

އިން ޕާރސަންސް ރިޕޯޓު ގައިވާ ގޮތުން އިންސާނުންގެ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 2 މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ. އަދި 



5757ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ބިދޭސީ  ހަމައެކަނި  މައްސަލައަކީ  ވަގުފާރީގެ  އިންސާނުންގެ 

ސިފަކޮށް އަދި އަދި މި ނުބައި ޖަރީމާ ހިންގާ ދިވެހިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.286  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ 

އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އިންސާނުންގެ 

ވަގުފާރީގެ 3 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއި 1 މައްސަލައެއް ނިމިފައިވެއެވެ.287 މި މައްސަލައިގައި ވެސް ޝާމިލް 

ވަނީ ބިދެސީއެކެވެ.288

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅުންހުރި 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުން ފާހަގަވާ . 194

ކަންކަތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްގައި 198 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން  	

މުސާރަ ނުދީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ 

މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާކަން 

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޢަމަލު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން، އެގޮތުން ބިދޭސީން ރާއްޖެގެނެސް ޕާސްޕޯޓް އަތުލައި، ވިސާ ނުނަގައި  	

އޮތުމުން އެފަރާތްތައް މަގުމަތިވެ ބައެއް ފަހަރު ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމާ 

އަދި ބައެއްފަހަރު އެފަރާތްތައް ޑޮކްޓަރަށް ނުގޮސް ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޚީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމެއް އަތުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް  	

ދެއްކުމާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން؛

ރާއްޖެއަށް  	 ވިސާއަކާނުލައި  އެފަރާތްތަކަށް  “އޭޖަންޓުން”  އެހީތެރިވެދިން  އައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ 

އައިސް މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ މަޢުލޫމާތު ދޭކަމާއި، އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި 

ކުރަމުން  އެހީތެރިވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކަށް  ގައުމުގެ އެމްބަސީތަކުން އެ  ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ  އެ 

ގެންދާކަން.

އެހީތެރިވެދިން  	 އައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚަރަދެއްކޮށްފައިކަމަށްވުން،  ބޮޑު  ވަރަށް  ރާއްޖެއަންނަނީ  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ 

“އޭޖެންޓުން” ލިބޭނެކަމަށް ބުނާ މުސާރަ ނުލިބުމުން، ގައުމަށް ފޮނުވުމަށް އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރަންޖެހޭކަން،

މަސައްކަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީ މީހާ ގެންނަ ފަރާތުން ދޭން ބުނާ އުޖޫރަ ނުލިބުމުން، އެހެން ވަޒީފާތަކަށް ފިލައިގެން  	

މީހުން ދާކަމާއި އަދި ބައެއް ފަހަރު އެ ފަދަ ފަރާތްތައް މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހައިގެން އުޅެމުންދާކަން.

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒިފާ ގެއްލި އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވި ފަރާތްތަކާ އަދި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން  	

ވަކިކޮށް އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލި ފަރާތްތަކުގެ ޓިކެޓް އަދި ކޯވިޑް ޓެސްޓް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ކުރަންޖެހުނުކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ބައެއް ބިދޭސީން ބައިވެރިކުރުވައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދާ ކަމާއި އަދި ބައެއް  	

ފަހަރު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ދޭގޮތަށް ބިދޭސީ މީހާގެ މުސާރަ ވިޔަފާރިއަށް އިންވެސްޓްކުރުމާ އަދި ފަހުން ބިދޭސީ މީހާގެ 

މުސާރަވެސް އަދި ހިއްސާވެސް އެފަރާތްތަކަށް ނުދޭކަން.
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 30 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 

މިނިވަންކަން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ.289

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2003 )ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް 

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަދައި، ހިންގަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ 

ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ރަޖިސްޓްރީކޮށް،  ޖަމްއިއްޔާއެއް 

ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.290

ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ 

21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ޖަމާޢަތްތައް 

މާއްދާގައި  މި  އަދި  ލިބިދީފައިވެއެވެ.  މިނިވަންކަން  ހެދުމުގެ 

މަޖްބޫރު  މީހަކަށް  ވުމަކަށް،  ނިސްބަތް  ޖަމާޢަތަކަށް  ވަކި 

ކުރެވިގެން ނުވާނެކަން ބަޔާން ކުރެވިފައިވެއެވެ.291

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާ، ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް 

ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް’ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހެދުމާއި  ޖަމްޢިއްޔާތައް  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ގޮތުގެމަތިން، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި 

ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި 

ބައިވެރިވުންވެސް  ޖަމާޢަތްތަކުގައި  މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ހިމެނިގެންވެއެވެ. އަދި މި ޙައްޤު ހަނިކުރަންވާނީ، ޤާނޫނުގައި 

ޤައުމުގެ  ނިޒާމެއްގައި  ދިމިޤްރާޠީ  ބަޔާންވެގެން،  ނޑައެޅި  ކަ

ޢާންމު  އަމަން  މަޞްލަޙަތަށާއި،  ޢާންމު  ސަލާމަތަށާއި، 

ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ޢާންމު ޞިއްހަތަށާއި  މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެހެން މީހުންގެ  އަޚްލާޤީ މިންގަ

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި  އަސާސީ 

ފުލުހުންގެ  އެޅިބާރުތަކާއި،  ހަތިޔާރު  ދައުލަތުގެ  ކަމާއި، 

ހިފެހެއްޓުންތަކެއް  ހިފުމުގައި،  ބޭނުން  މިޙައްޤުގެ  މެންބަރުން 

ހުރަހެއް  މާއްދާއަކުން  މި  ނޑައެޅުން،  ކަ ގޮތުން  ޤާނޫނީ 

ނާޅާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.292

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކާ 

ގުޅޭ މުޢާހަދާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް، 

ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސްގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި 

ހެދުމަކީ  ޖަމާޢަތް  ޖަމްޢިއްޔާ  ގޮތުގެމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަދި އެމީހަކު ބޭނުން ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ 

ހަމަކޮންމެ މީހެއްގެ ޙައްޤެއްކަމާއި،  އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  މަޞްލަޙަތުތައް 

ޤައިދުކުރާ  ޤަވާޢިދު  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  އެ  ބައިވެރިވުމަށް 

އޮވެގެން  ހުރަހެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ޤައިދުކުރުން 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ދިމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި 

އެހެންމީހުންގެ  މަޞްލަޙަތާއި  ޢާއްމު  އަމާންކަމާއި  އަމަން 

ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި، ހެދިފައިވާ 

ނޑުގެ ތެރެއިން މެނުވީ މިޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަށް  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާތައް އެކުވެގެން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  އެ  ޙައްޤު  ހެދުމުގެ  އިއްތިޙާދުތައް  ޤައުމީ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އިއްތިޙާދުތަކަށް  މި  ލިބިގެންވާކަމާއި، 

ކޮންފެޑެރޭޝަންތައް ހެދުމާއި މިފަދަ ކޮންފެޑެރޭޝަންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.293

)އައި.އެލް. އޯގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  އިންޓަނޭޝަނަލް 

‘ކަލެކްޓިވް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މުޢާހަދާތަކުގެ  އަސާސީ  އޯ(ގެ 

ބާގެއިނިންގ’ އާގުޅޭ މުޢާހަދާ، ‘ރައިޓް ޓު އޯގަނައިޒްޑް އެންޑް 

)ނަމްބަރ   1949 ކޮންވެންޝަން  ބާގެއިނިންގ  ކަލެކްޓިވް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި   2013 ޖަނަވަރީ   4 ގައި   ’)98

ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.294

11. ޖަމްޢިއްާޔތަާކއި ޖަާމޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް . 195

ގެންދިއުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ނުހަނު ބޮޑުކަމާއި، ޚާއްޞަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމުގެ 

ސަބަބުން މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވެއެވެ. ކޯވިޑް-19 ގެ ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރުގައި 

މިފަދަ ބައެއް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް އަމިއްލަ ގެއިން މަސައްކަތްކުރަން މަޖުބޫރުވިކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.295

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތަފާތު ގްރޫޕްތަކަށް ސަރުކާރުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުގައި . 196

މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.296

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން ޤާނޫނެއް މިހާތަނަށް ވުޖޫދުކުރެވިފައި ނުވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޓްރޭޑް . 197

ޔޫނިއަން ތަމްސީލު ނުކުރެވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ކަމަށްވާތީ، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަލެކްޓިވް ބާގެއިންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.297

އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ އ.ދ. ގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާ )ސީޑޯ(ގެ ކޮމިޓީއަށް . 198

ހުށަހެޅުމަށް އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝެޑޯ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނުރުހުންފާޅުކޮށް، ޖަމްޢިއްޔާ 

އުވާލުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.298  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އުތެމައިން ނެރެފައިވާ 

ބަޔާނުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޑުއުފުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ހެދުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާކަމާއި، 

ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާއި މީސްމީޑިއާއަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ އުފައްދާ ވަކި ބަޔަކު ޝިކާރަކޮށް، ލޭބަލްކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށް، 

ބިރުދައްކާ، ގޯނާ ކުރުމަށް އޮތް ވަސީލަތަކަށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް  ނޫސްވެރިންނަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ފެންވަރު 

ހިފެހެއްޓުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.299

ސަބަބެއް . 199 އެއްވެސް  ދަށުން  ބާރުތަކުގެ  ލިބޭ  އަށް  ރަޖިސްޓްރަރ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ދަށުން،  ޤާނޫނުގެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ 

މިފަދައިން  ލިބިދީފައިވެއެވެ.  އަށް  ްރަޖިސްޓްރަރ  އިޚްތިޔާރު  ކޮށްނުދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ނުލައި  ދެއްކުމަކާ 

ރަޖިސްޓްރަރ  އަދި  ނުވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައެއް  ގޮތެއްވެސް  ހެދޭނެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ  ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ  ރަޖިސްޓްރަރ 

ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.300 
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ . 200

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ވަނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ހަނިކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  އެ ޤާނޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ލިޔުމުން ދޭ ހުއްދައާއެކު ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމުގައިވާ މާލޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްވުމެއް ނުވަތަ 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ހިނގާލުމެއް ނުވަތަ އުޅަނދުބުރެއް ބޭއްވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަ

ތަންތަނުގައި އެކަންޏެވެ”.306

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  ގޮތުގެމަތިން އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވޭނެ . 201

ޙާލަތްތަކަކީ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުންނާއި، ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޤާނޫނުތަކާ 

އަޚްލާޤީ  ޢާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި،  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު  ޤާއިމުކުރުމަށާއި،  ހަމަޖެހުން  މުޖުތަމަޢުގެ  އެއްގޮތަށް 

ނޑު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އެހެން ފަރުދުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ. 307 މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 32 ވަނަ މާއްދާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ . 202

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަށަވަރުވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން 2021 ވަނަ އަހަރު 

ލީގަލް ބްރީފެއް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި ލީގަލް ބްރީފްގައި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

)ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު   1/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 32 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ހުއްދައެއް 

އުޅުމުގެ  އެއްވެ  ނުލައި ޞުލްހަވެރިކަމާއެކު  ހޯދުމަކާ  ކުރިން 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  ހަމަތައް  ޙައްޤުގެ  މިނިވަންކަމުގެ 

އުޅުމުގެ  އެއްވެ  ކުރުމަށްޓަކައި،  ރައްކާތެރި  މަސްލަޙަތުތަކެއް 

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނަކުން ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށް މަދަނީ 

އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 21 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 

ޙައްޤު ހަނިކުރުމުގެ  ޙަވާލާދީ، އެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް 

ނޑައަޅާފައެވެ.301 ޙާލަތްތައް މި ޤާނޫނުގައި ވަނީ ކަ

ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލެރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ 

މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   20

ހެދުމުގެ  ޖަމާޢަތްތައް  އުޅުމާއި،  އެއްވެ  ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު 

ވަކި  މާއްދާގައި  މި  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  މިނިވަންކަން 

ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތް ވުމަކަށް، މީހަކަށް މަޖްބޫރުކުރެވިގެން 

ނުވާނެކަން ބަޔާން ކުރެވިގެންވެއެވެ.302

އެންޑް  ސިވިލް  އޮން  ކޮވެނަންޓް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ހަމަ  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ރައިޓްސްގެ  ޕޮލިޓިކަލް 

އެއްވެއުޅުމުގެ  ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  

ނޑައެޅި  ކަ ޤާނޫނުގައި  އަދި  ލިބިދީފައިވެއެވެ.  މިނިވަންކަން 

ބަޔާންވެގެން، ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގައި ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށާއި، 

ހިފެހެއްޓުމަށާއި،  ޢާންމު  އަމަން  މަޞްލަޙަތަށާއި،  ޢާންމު 

އަޚްލާޤީ  ޤަބޫލުކުރާ  މުޖުތަމަޢު  ޞިއްހަތަށާއި  ޢާންމު 

ނޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެހެން މީހުންގެ އަސާސީ  މިންގަ

މެނުވީ،  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި 

މިޙައްޤުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާނެކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.303

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   8 މުޢާހަދާގެ 

ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެ ގައުމެއްގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިން ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވެއެވެ. 304

)އައިއެލްއޯ( އޯގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ގެ އަސާސީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެ އުޅުމުގެ 

އެސޯސިއޭޝަން  އޮފް  ‘ފްރީޑަމް  މުޢާހަދާ،  މިނިވަންކަމާގުޅޭ 

އޯގަނައިޒް  ޓު  ރައިޓް  ދަ  އޮފް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންޑް 

ޖަނަވަރީ   4 ގައި   ’)87 )ނަމްބަރ   1948 ކޮންވެންޝަން 

2013 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.305  

12. އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން



6161ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

ފަރާތްތަކާއި  ބައިވެރިވާ  އެއްވުމެއްގައި  ޞުލްޙަވެރި  ގޮތާއި،  ޢަމަލުކުރަންވާނެ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ޙައްޤު  މި  ިލބިދީފައިވުމާއި، 

އެފަދަ އެއްވުންތައް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ 

ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ލީގަލް ބްރީފްގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ 

ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާ  ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި މި  ބައެއް ދީމިޤްރާޠީ ޤައުމުތަކުގައި އަސާސީ  ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެހެނިހެން 

ގޮތުގެމައްޗަށް ޙުލާޞާގޮތެއްގައި ބަލާލުމާއެކު، އެއްވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނު 

ނަންބަރު 1/2013 )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނަށް 

ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ މައްޗަށް ތަފްޞީލު ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ ލީގަލް ބްރީފުގައި ކޯވިޑް-19 ފަދަ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ޙާލަތްކުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.308 މީގެ 

އިތުރުން ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފަކަމަށް ވުމާއެކު، 

ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރުތަކުގައިވެސް، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުއާހަދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން މި ލީގަލް ބްރީފްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގޮތުގައި . 203 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   2020 ރިޕޯޓު  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މޯލްޑިވްސް  ސްޓޭޓްގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޔޫ.އެސް 

ހަނިކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  މިނިވަންކަން  އެއްވެއުޅުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޞިނާޢަތްތަކުގައި  ބައެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޮޑު  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ކޮންޓްރޯލަރުންނާއި،  ޓްރެފިކް  އެއާ  މުވައްޒަފުންނާއި،  ދާއިރާގެ  ޞިއްޙީ  ތެރޭގައި  މީގެ 

ޞިނާޢަތުކަމުގައިވާ ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކޮށްފައިވާކަން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.309

މުޒާހަރާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ އެއްވުމުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ނާންނާނޭ ފަދައިން . 204

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ‘ޕްރޮޓެސްޓް މޮނިޓަރ’ ކުރުމުގެ 

އެގޮތުން، ހުޅުމާލޭ ދަނބުގަސްމަގާއި ސައިމާ މަގުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް ނިސްބަތްވާ  މަސައްކަތް ވާނީ ކުރެވިފައެވެ.  

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން 2020 ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު، އެ މީހުންނަށް 7 މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭކަމަށް 

މުދަލަށް  އާންމުންގެ  ލިބި  އަނިޔާ  ވަރުގެ  އެކި  ފުލުހުންނަށް  ހަރަކާތްތެރިވި  މުޒާހަރާގައި  މި  މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ބުނެ 

ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމާއި، މި މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރި ވެފައިވީނަމަވެސް، ފުލުހުންގެ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ލޭބަރ 

ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަށް ގެނެސްފައެވެ.310

އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި 8 މައްސަލައެއް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( . 205

ޤާނޫނު އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއްވެއުޅުމުގެ 

ބާރުގެ  ބޮޑަށް  މިންވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  ރޫޅާލުމުގައި  އެއްވުން  މައްސަލަތަކަކީ  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ  މިނިވަންކަމާގުޅޭގޮތުން 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ކޮމިޝަނަށް ދިމާވި 

އެއްވުން  ނެތުމުން،  ލިޔެވިފައި  އުސޫލެއް  ވަކި  ޢަމަލުކުރާ  ފުލުހުން  ރޫޅާލުމަށް  އެއްވުންތައް  ތެރޭގައި،  ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ތަޙްޤީޤުކުރަން އުނދަގޫވުމާއި، އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ވީޑިއޯ 

ރިކޯޑްކޮށްފައި ނުހުރުން ހިމެނެއެވެ. މި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސްގެން މަޢުލޫމާތު 

އެއްކުރުމާ، ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން ހޯދައިގެން އަދި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް 

ހާޒިރުކޮށްގެން ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ.
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ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު، ތަޙުޤީގުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ )ޤަވާޢިދު ނަންބަރު: . 206

އާއި  ގޭގެ  ކުރުމާއި،  މޮނިޓަރ  ބެލުމަށް ސިއްރުން  ގޮތް  ނޫޅޭ  އުޅޭ  މީހުން  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ދަށުން،   312 )R-116/2021

އުޅަނދުތަކުގައި ކެމެރާއާއި އެހެން ވެސް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި ބެލުމުގެ އިތުރުން 

މުވާސަލާތީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ބެލުމުގެ ބާރާއި، ކުށް ކުރަނިކޮށް އަތުލައި ގަތުމަށްޓަކައި ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ 

ބާރު ވެސް ފުލުހުންނަށްވަނީ ދީފައެވެ. މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ގޭގެ އާއި އުޅަނދުތަކުގައި ކެމެރާއާއި އެހެން ވަސީލަތްތައް ހަރު 

ކުރުމާއި މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް އަޑުއެހުމާއި ބެލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މޮނިޓަރ 

ކުރުމާއި އޮޅުވާލައިގެން މުއާމަލާތު ކުރުމާއި ސްޓިންގ އޮޕަރޭޝަން ހިންގޭނީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ 

އެއަށް ވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.313

މުދާ ހޯދައި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާއިން 2 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެން . 207

ބަޔަކު  އެކިފަހަރުމަތިން  ކާރަށް   އޭނާގެ  ތަކުރާރުކޮށް  ފުރައްސާރަކުރަމުންދާތީއާއި  ވަހީދާއަށް  އާމިނަތު  ޑްރައިވަރެއްކަމުގައިވާ 

ގެއްލުންދޭ މައްސަލައަކާއި، އަދި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ޒާތީ ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލް އިދަރާއަކުން ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން . 208

ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ނަފްރަތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، 

އެފަދަ ޢަމަލުތައް ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު 

ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް 24 ޖޫން 2021 ގައި 

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު 

ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކާއި އަދި އެ މުޢާހަދާތަކާ 

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ނޑުތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އ.ދ. ގެ މިންގަ

އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، 

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، 

މުވާޞަލާތުތަކަކީ  ޒާތީ  ކުރާ  އަނެކުންނާ  ގެދޮރާއި،  ގޯތި 

މި  އަދި  ތަންތަނެވެ.  ކަންކަމާއި  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 

އަނެކުންގެ  ހިތުމަކީ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ޙައްޤުތަކަށް  ބުނެވުނު 

ޒިންމާއެކެވެ.311  

ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   27 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޞްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ފިކުރުކުރުމާއި،  މިނިވަންކަމާއެކު 

ފެންނަ  ބުއްދިއަށް  އެމީހެއްގެ  ގޮތެއްގެމަތީން  ޚިލާފުނުވާ 

މިނޫންވެސް  އަދި  ޤަލަމުން  ދުލާއި  ޚިޔާލުތައް  ގޮތްތަކާއި، 

މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  މިނިވަންކަން  ފާޅުކުރުމުގެ  ގޮތްގޮތަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ 

މުޢާހަދާގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، 

ޙައްޤު  ދުށުމުގެ  ގޮތަކަށް  ބޭނުންވާ  ދެކެން  އެމީހަކު 

ޢަބުރަށް  ޙައްޤުތަކަށާއި  އެހެންމީހުންގެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. 

އިހްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.

13. އަމިއްލަ މުދަާލއި ާޢއިާލގެ ާޒީތ މިނިވަންކަން 

14. މައުލޫާމތު ހޯދުާމއި ޚިާޔލު ާފޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަާމއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން



6363ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި ފެތުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމާ އަދި އދ. ގެ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ )1( އަދި )2( 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ޙަވާލާދީފައިވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު، ޤާނޫނަކުން 

ނޑައަޅާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި  ނަފްރަތުގެ ކުށުގެ ގޮތުގައި ޢަމަލުތަކެއް ކަ

އ.ދ. ގެ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ )3( އަދި 20 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބުނާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤާނޫނު އެކުލާވާލުމަށްޓަކައި ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ ޢަސާސްތަކާއި ހަމަތަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާދީފައި ވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ . 209

ވަކި ނަސްލެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ދީނެއްގެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ނަފްރަތާއި ފަސާދަ އުފެއްދުމާއި، ނަފްރަތާއި ފަސާދައަށް ބާރުއެޅުމުގެ 

ސަބަބުން އެބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ތަފާތުކުރުންތައް ޤާނޫނުން މަނާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި 

ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ‘ކެމްޑެން ޕްރިންސިޕަލްސް’ގެ 12 ވަނަ ޤާއިދާގައާއި  މުއާހަދާގެ މައްޗަށް ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑުތަކުގައި ނަފްރަތުގެ ޢަމަލެއް  އ.ދ. ގެ ‘ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންސް އޮން ހޭޓް ސްޕީޗް’ ގައި ބުނާ މިންގަ

ނަފްރަތުގެ ކުށަކަށް ހެދުމުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލަފާދީފައިވާނެއެވެ. 

ނޑައެޅުމުގައި ނަފްރަތުގެ އަމަލުތައް މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ. އިން އެކުލަވާލާފައިވާ  އަދި ނަފްރަތުގެ އަމަލުތަކުގެ އިންތައް ކަ

ޢަމަލަކީ  ވަކި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އާ  ތްރެޝްހޯލްޑް ޓެސްޓް’  ޕާޓް   6‘ ހިމެނޭ  ގައި  އެކްޝަން’  އޮފް  ޕްލޭން  ‘ރަބާތް 

ނޑުތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ‘ގުޑް ޕްރެކްޓިސް’ ގައި  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ މިންގަ ނަފްރަތުގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ 27، 28 އަދި 29 ވަނަ މާއްދާގައި 

ނޑުތައް ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮތުގެމަތިން މިބިލުގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން  ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިންގަ

ވާނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ‘ވަރލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް’ގައި ރާއްޖޭގެ ރޭންކް ދަށްވަމުންގޮސް 2018 ވަނަ . 210

އަހަރު 120 ވަނައިގައި އޮތުމަށްފަހު 2019 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މަތިވަމުން ގޮސް 2021 ގައި ވޯލްޑް ޕްރެސް 

ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެގެ ރޭންކް ވަނީ 72 އަށް މައްޗަށް އަރާފައެވެ.314

14.1 ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލުތައް 
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އަމަލުތައް ކުރާކަމަށް އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަކުރެވޭ ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރޭގައި . 211

ގޭންގް އަދި ކުށްކުރާ ޖަމާއަތްތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، މަޖްލިސް މެންބަރުންނާއި، ދީނީ ލީޑަރުން އަދި ދީނީ ގްރޫޕްތަކާއި 

ޖަސްޓިސް:  “ޗޭސިންގ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ޖަރނަލިސްޓް  މޯލްޑިވްސް  ހިމެނޭކަމަށް  އިސްވެރިން  ސަރުކާރުގެ  ފުލުހުންނާއި 

ސްޓަޑީ އޮން އިމްޕިއުނިޓީ ފޯ ކްރައިމްސް އަގެއިންސްޓް ޖަރނަލިސްޓްސް”ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.315

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި %60 ނޫސްވެރިންނަށް އޮންލައިކޮށް ވަޔަލަންސާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، 38% . 212

މީގެތެރޭގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.316  ރިޕޯޓުގައި  މި  ޖެހުނުކަން  ކުރިމަތިލާން  ވަޔަލަންސާއި  އޮފްލައިންކޮށް  ނޫސްވެރިންނަށް 

ފަދަ   phishing hackingއާއި  އަދި   ފުރައްސާރަކުރުން  ބިރުދެއްކުމާއި  ހައްޔަރުކުރުމާއި،  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މާރާމާރީއާއި 

digital attacks ހިމެނޭކަންވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.317

ސިޔާސީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކާ އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ބާރުފޯރުވަން އުޅޭކަން . 213

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.318

އަންހެން ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން %29 އޮންލައިން ވަޔަލަންސާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، %21 އަންހެން ނޫސްވެރިން . 214
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14.2 މަސްދަރު ާހމަނުކުރުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013 )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު(ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން . 216

ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ، މަޖިލީހުން ކަ

ކުރެވޭ  މީހާއާ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޮމިޓީއަކަށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހަށް  ދަށުން   )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ   18 ޤާނޫނުގެ  ލާޒިމްކުރާކަމާއި 

ސުވާލުތަކަށް އެމީހަކަށް އެނގިހުރި އެންމެ ރަނގަޅަށް ތެދުބަހުން ޖަވާބުދިނުމަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު SC-C/12/2013 އިން، 18 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( މާނަކުރަންވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 28 ވަނަ 

ނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.  ނޑައަޅާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްނޭޅޭފަދަ ގޮތަކަށްކަމަށް ކަ މާއްދާގައި ކަ

28 މެއި 2021 ގައި މިހާރު ނޫހުގައި “ކެނެރީގޭގައި ސެކިއުރިޓީ ނުދެވޭނެ ކަމާއި ނުރައްކާ އޮތް ކަން ނަޝީދަށް އެމް.އެން.. 217

ޑީ.އެފުން އެންގި” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި 

ކުށަކަށްވާތީ މި  މަޢުލޫމާތު ކަމާ މި މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙިއްސާކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން 

މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނޫސްބަޔާން 

ނެރެފައިވެއެވެ.323

ހަމައެހެންމެ، އެއްވެސް ތަހްޤީޤެއްގެ ތެރެއިން މި ލިޔުމުގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ . 218

ކައުންސިލުން  ގުޅައި  މުޤައްރިރާ  ކޮމިޓީގެ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުގެ  ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމާއި،  ކައުންސިލުން 

މަޝްވަރާކުރިކުރުމުގައި، ކޮމިޓީއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤުގައި ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާން ނެރެފައިވެއެވެ.324

ކޮމިޓީއިން ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިންނަމަވެސް، އަދި އިސްވެދެންނެވި . 219

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްނޭޅޭފަދަ  )ހ( މާނަކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ގޮތަކަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު 

އޮތްގޮތުން، ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރުން ފަދަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް އެ 

މާއްދާ ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނޫސްވެރިކަން ކުރުމާއި، މުއާޞަލާތީ . 220

ފެންނަ  މަޢުލޫމާތާއި،  ޚަބަރާއި،  މީގެތެރޭގައި  ލިބިގެންވެއެވެ.  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  މިނިވަންކަން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ވަސީލަތްތައް 

ގޮތްތަކާއި، ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުމާއި، ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ނުވަތަ ފަތުރާ 

ނުވަތަ ފާޅުކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މަޞްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ތިންވަނަ ދައުރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލުގެ 

މަސްދަރު ޝަރީޢަތަށް  ދިން  މަޢުލޫމާތު  ނޫސްވެރިޔާއަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ވަކި ސަބަބުތަކެއްގެ  މާއްދާއިން  ވަނަ   136

އޮފްލައިން ވަޔަލަންސާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.319 އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ކޮށްގެން 

ރިޕޯޓުގައި  މި  މައްސަލައެއްކަން  އެންމެ  ކޮށްފައިވަނީ  ތަޙްޤީގު  ކޮށްފައިވާއިރު  ރިޕޯޓު  މައްސަލަ   8 އަހަރުތެރޭގައި  ދެ  މި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.320

ނޑު ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން . 215 އަންހެން ނޫސްވެރިން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާ އެންމެން މައިގަ

މި  ނެތުމުންކަމަށްވެސް  ނޫސްވެރިންނަށް  އިތުބާރު  ލިބޭނެކަމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތުން  ފުލުހުންގެ  ނުލިބޭތީއާއި  އިންސާފު 

ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.321 އަދި ހަމައެހެންމެ ބާރުގަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފިރިހެނުން، އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް ޖިންސީ 

ފުރައްސަރާކުރުމަށްފަހު އަދަބު ނުލިބި ސަލާމަތްވާކަން މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.322
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ހާމަކުރުމަށް ނޫސްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ މައްޗަށް މަޖުބޫރު ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތިވެ، 

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޯޓުތަކަށް . 221 ބާރު  ލާޒިމުކުރުމުގެ  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   136 ބިލްގެ  ހެއްކާބެހޭ 

ދީފައިވާތީ، ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަސް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެކަމާ 

ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ނޫސް ބަޔާން ނެރެފައިވެއެވެ.325

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް ފުރާނަ ގެއްލުވާލާފައިވާ ހާދިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ . 222

ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށް މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދިންކަން 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މީޑިއާތަކުން މިޚަބަރު ޝާއިޢުކުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 . 223

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ރ( އަދި )ބ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 )ކުޑަކުދިންގެ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 33 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ، މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި 

މަޢުލޫމާތުތައް ނެގުމަށް އަންގައި، މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އެ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާނެކަން ބަޔާންކޮށް 22 ޖޫންގައި 

ނޫސް ބަޔާން ނެރެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.326 

ހަމައެހެންމެ، ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-70/2020 )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދު( ގެ 18 . 224

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )1( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

މީޑިއާއެއްގެ  އާންމުކޮށްފައިވާ  މީޑިއާގައި  މަޢުލޫމާތު  އަންނަގޮތަށް  އުނިކަން  ކަރާމާތަށް  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  ލިބޭފަދަ  އުނިކަން 

މައްޗަށް -/2000 ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( އިން ޖުރިމާނާ ކޮށްފައިވާކަމާއި ހަމަ އެ އަކުރުގެ )2( ގެ ދަށުން މީޑިއާތަކަށް ނަސޭހަތް 

ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ނޫސް ބަޔާން ނެރެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

327

މި ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މީޑިއާތަކާ މެދު . 225

ފިޔަވަޅުއެޅުމުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އުޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ލިބިގެންވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލަށްކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާނުކޮށް، މިކަމާ ގުޅޭ އެސެސްމެންޓެއް އެކައުންސިލުން 

ހަދަމުންދަނިކޮށް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.328 ހަމައެހެންމެ، 

މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ކޮން ޚަބަރުތަކަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޗައިލްޑް 

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް އެދުމުން އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 

ހަދާ އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ދަތިވާކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޓްވީޓް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.329

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކުން ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ އާއި ޒާތީ އަދި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުރި . 226

ޚަބަރުތައް މިހާރު ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

އެގޮތުން . 227 ކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަޙްޤީޤް  އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލަ   1 ގުޅުންހުރި  މިނިވަންކަމާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ތަޙްޤީޤް ކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި،

މައްސަލާގައި ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިނުވުމާއި،  	

އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގައި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ގައިދުރުކަމެއްނެތި އެއްވެ އުޅުމާއި، އަދި ޢާއްމުން  ޤަނޫނާއި، އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކަ

އެއްވާ ތަނެއްގެ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތުކޮށް، ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ހަޑިހުތުރު 

ނޑާ ޚިލާފަށް ބަސްމަގު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން ބަހުން މުޢާމަލާތުކޮށް ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
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ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ . 228

އިންތިޚާބު  މި  ކޮމިޝަނުން  ގައެވެ.   2021 އެޕްރީލް   10 ބާއްވާފައިވަނީ  އިންތިޚާބު  ދެ  މި  ފަސްކުރުމަށްފަހު  އިންތިޚާބު 

އޮބްޒަރވްކުރަން ކުރި މަސައްކަތުން ވޯޓުލުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މި އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑި ތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި . 229

އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން  ހަރަކާތްތައް  ބެލެވޭ  ކަމުގައި  ކެމްޕެއިންކުރުން  ތަކުން  މީޑިއާ  ބައެއް 

ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ތަކުގައި މީހުން އެއްވެ އުޅުމާ، އިޝްތިހާރު ކުރުމާ، ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާ 

އަދި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނިސްބަތްވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާމެދުވެރިކޮށް 

ހިއްސާކުރުމާއި ކެމްޕެއިންއާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 64 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، . 230

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވުމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައްވަނީ 

ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާއާއި 64 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު، މައްސަލަ 

ބެލުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުވެގެންދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. ނިމިދިޔަ 

ބިރުދެއްކުމާއި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ގެއްލުންދިނުމާއި،  ޖަގަހަތަކަށް  ކެމްޕެއިން  ތެރޭގައި  އިންތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އިންޒާރުދިނުންފަދަ ޖިނާއީ ކުށްތައް ކުރަމުންދިޔަކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން 

ތަންފީޒުކުރެވިގެންދާނީ އެކަންކަމާ ގުޅޭ މަސްއޫލު އިދާރާތަކުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު 

އަޅަމުންދާނަމައެވެ.

އައްޑޫ . 231 އަދި  މާލޭ  އޮބްޒާވަރުން  ކޮމިޝަންގެ  ވަގުތުތަކުގައި  ކުރިޔަށްދިޔަ  ވޯޓުލުން  އިންތިޚާބުގައި  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް 

ސިޓީގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުނު 221 މަރުކަޒެއް އޮބްޒާވްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަކީ ކޯވިޑް-19 ފަދަ ޕެންޑަމިކެއެއްގައި އެޗް.

ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން އޮފިޝަލުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާ އަދި ވޯޓުލާން އަންނަ 

ވަދެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޖިސްމާނީ  މަރުކަޒުތަކަކީ  ބައެއް  ތަންތަންކަމާއި  ޖާގަނެތް  ތިބެވޭނެ  ފަރާތްތައް 

ނުކުމެވޭގޮތަށް ހުރި މަރުކަޒުތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހުންނަށް އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިނާ 

އެއްގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް: . 232

10 އެޕްރީލް  2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު “ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު/ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  	

މީގެ  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.   މައްސަލައެއް   15 ގުޅުންހުރި   އިންތިޚާބާ  ކޮމިޝަނަށް  ގައި   ”2021 އިންތިޚާބު  ކޮމިޓީތަކުގެ 

ތެރެއިން  އިންތިހާބު ބޭއްވުނު  ތާރީޚުގެ ކުރިން އަމިއްލަ އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި 4 މައްސަލައެއް 

ކޮމިޝަނުން  ލަފާދީ  މައްސަލައެއް   2 ބަލަމުންދާއިރު،  އިތުރަށް  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލަ   2 ތެރެއިން  ހުށަހަޅާފައިވޭ.މީގެ 

ނިންމާފައިވެއެވެ

ވޯޓު  ވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   26 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު 

ދިނުމާއި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ 

މުޢާހަދާގެ )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް( 25 ވަނަ މާއްދާއިން ވޯޓު 

ދިނުމާއި، އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބުވުމުގެ ޙައްޤު 

ކަށަވަރުވެފައިވެއެވެ. 

15. ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްާޤއި އިންތިާޙބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު
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އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހުގައި އިންތިޚާާބާ ގުޅޭ 12 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 6 މައްސަލައަކީ  	

ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1424 އަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 

މީޑީއާ މޮނިޓަރިން ޓީމުން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 6 މައްސަލައެއް ލޮޖްކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު މި 12 މައްސަލައަށް ވެސް އެޓެންޑްކޮށް 9 މައްސަލައެއް ހައްލުކޮށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

މައްސަލަ ނިންމާފައެވެ. އަދި 3 މައްސަލައެއްގައި އިތުރަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

އެހެންކަމުން، ޖުމްލަ 15 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވަނީ 11 މައްސަލަ އަދި އިތުރަށް ބެލުމަށް 

ނިންމާފައިވަނީ 4  މައްސަލައެވެ.

)ކުށްކުށަށް  މާއްދާ،  ވަނަ   49 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު 

މާއްދާ،  ވަނަ   50 މިނިވަންކުރުން(330  މީހުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކުރުން(331،  ދަޢުވާ  ތަހުޤީގުކޮށް  މައްސަލަތައް  )އަވަހަށް 

އުފުލިފައިވާ  ދަޢުވާ  ކުރިކަމުގެ  )ކުށެއް  މާއްދާ،  ވަނަ   51

މީހުންގެ ޙައްޤު(332، 52 ވަނަ މާއްދާ، )އިޢުތިރާފާއި، ޤާނޫނާ 

ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި(333 53 ވަނަ މާއްދާ، )ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

އެހީތެރިކަން(334 ، 55 ވަނަ މާއްދާ، )މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި 

)އިސްތިއުނާފު  މާއްދާ،  ވަނަ   56 ނުކުރުން(335،  ބަންދު 

ކުރުމުގެ ޙައްޤު(336 ގެދަށުން އަދުލުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ޝަރީއަތްކުރުމުގެ ޙައްގު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

ޤަރާރު  ޢާންމު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ރައިޓްސް’ގެ  ހިއުމަން  އޮފް  ޑެކްލެރޭޝަން  ‘ޔުނިވަރސަލް 

ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  އަދުލުވެރިކަމާއި  ދަށުން 

ޙައްޤު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން؛

6 ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއީ ފަރުދެއް 

ކަމުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވުމާއި،337

7 ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަވުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިދީނުމާއި،338

8 ވަނަ މާއްދާއިން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ 

އިންސާފު  މެދުވެރިކޮށް  މަޖިލިސްތައް  ކަންކަމުގައި، ޝަރުޢީ 

339 ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމާއި

ބަންދުނުވެ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   9

ހުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،340

10 ވަނަ މާއްދާއިން، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމާ 

ނޑައަޅާފައި  ކަ އިލްތިޒާމްތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދޭ  ގުޅިގެން 

ވުމާއެކު،341

ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މާއްދާއިން،  ވަނަ   11

ނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ކުށެއްނެތް މީހަކު  ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

ކަމުގައި ބަލައިގަނެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވެއެވެ.342

ޙައްޤުތަކާގުޅޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ސިވިލް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ‘އިންޓަނޭޝަނަލް  މުޢާހަދާ، 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ދަށުން  ރައިޓްސް’ގެ  ޕޮލިޓިކަލް  އެންޑް 

ފޯރުކޮށްދީފައި  ޙައްޤު  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ވެއެވެ. މުޢާހަދާގެ 14 ވަނަ މާއްދާއިން، މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި 

ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  ނޑައަޅާފައިވުމާއެކު،  ކަ ވާޖިބުތައް 

ނޑާނާޅާހާ ހިނދަކު  އެ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފި މީހަކުކަމުގައި ކަ

ޙައްޤު  ބެލެވުމުގެ  މީހަކުކަމުގައި  ކުށެއްނުކުރާ  އެމީހަކީ 

ކުދިންނާ  އެ  ޚާއްޞަކުރެވި  ކުޑަކުދީންނަށް  ލިބިދިނުމާއެކު،343 

ހަމަޖެހިފައި  އިޖްރާއަތުތައް  މައްސަލަތަކުގައި  ގުޅުންހުރި 

އޮންނަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.344

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 

މުޢާހަދާގެ، 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މީހަކު ޖިނާއީ ކުށެއް 

ބޮޑު  އަދަބަށްވުރެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކުށަކަށް  އެ  ކުރިއިރު 

މާއްދާއިން،  ވަނަ   16 ހިމެނުމާއެކު،345  ނުދިނުން  އަދަބެއް 

މީހަކީ  އެ  ކުރިމަތީގައި،  ޤާނޫނުގެ  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

ފަރުދެއްކަމުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވެއެވެ.346 

16. އަދުލުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަާމއެކު ޝަީރޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު
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ދިވެހިރާއްޖެއިން . 233 ޤާނޫނުތަކާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނިޔާލިބޭ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި 

ނޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި، ޢާންމުންނަށް ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި ލިބިދޭކަން  ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށާއި، ޝަރީޢަތްތައް އަ

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް އޮބްޒަރވްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން އިޞްލާޙުކުރަން ފެންނަ 

ކަންކަން ކޯޓުތަކަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން، ކޯޓު މޮނިޓަރިންގ ޙަރަކާތް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓެއް 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.347

ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓް އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރެކްޓިސަސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، . 234

ބެލުމުގައި ޖުޑީޝަލް  ހުރި މައްސަލަތައް  ދާއިރާގައި  ދީފައިވާގޮތުގައި، ޝަރުޢީ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  މަދަނީ 

މުއްދަތެއް  ދިގު  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ބައެއްފަހަރު  ހޯދާފައިވީނަމަވެސް،  ކުރިއެރުންތައް  އެދެވޭ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް 

ހޭދަވާކަމާއި، އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ މުއްދަތުގައި ގާޒީން ބެންޗުގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާވުމަކީ ވަކިގޮތަކަށް 

ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.348

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،349 ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި،350 ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، . 235

352 ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، މިނިވަންކަމާއި،  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި،351 ސިޔާސީ މީހުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް

ފާޅުކޮށްފައިވާކަން  ކަންބޮޑުވުންތައް  ވާސިލުވުމާގުޅޭ  ނިޒާމަށް  މި  ފުރިހަމަގޮތުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި، 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.353

އަހަރުގައި . 236 ވަނަ   2019 ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  ދިގުލައިގެންދާކަމާއި،354  ގިނަފަހަރަށް  މައްސަލަތައް  ހިންގާ  ޝަރީޢަތުގައި 

1،910 މައްސަލައެއް ބެކްލޮގްވެފައި ހުރިއިރު، މީގެތެރޭގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ހުރިކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.355

ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘ރީސަރޗް އޮން ވިމެންސް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް’ އިން ދައްކާގޮތުގައި . 237

އެ  ހަމައެކަނި  ފޯރަނީ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  އޭގެ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން  ހުރި  ލިބުމުގައި  އިންޞާފު  ޢަދުލު  އަންހެނުންނަށް 

އިންޞާފު ހޯދާ އަންހެނުންނަށް އެކަނި ނޫންކަމާއި، މި ކަމުގެ އަސަރު ދަރިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްވެސް ކުރެއެވެ. އިންސާފު 

ލިބޭނޭ މަގު ފަހިވެފައި ނެތުމާއި، އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ލިބިފައި ނެތުމާއެކު ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ 

 356 ފިރިންގެ ގާތުން ވަރިވާން ޖެހިލުންވެ، އެ ނިކަމެތިކަމުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް އޮބްޒަރވްކޮށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމާއި، ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ . 238

އިޞްލާޙުތައް ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ނުކުރާކަމަށްބުނެ 7 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ . 239

އަޞްލަކީ ޝަރީޢަތް ލަސްވުންކަމަށް ވީހިނދު، މި މައްސަލައަކީ ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެން މެނުވީ ޙައްލުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތް ނިމުމަށްފަހު ޙުކުމް 

ނުކޮށް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށްފަހު ވާނީ ނިންމާފައެވެ. ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހެޭ 

ޤަވާޢިދުގައިވާ މުއްދަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާޢީ ޢިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(ގައި 

ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، އެގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުން ނިންމުން ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ 

ހުށައެޅިގެންދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ސަބަބަބުން ޙުކުމްކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ  

1މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުންހުރި 

އިދާރާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކަން ވާނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 
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މަނާކުރުމުގެ  )ޓެރަރިޒަމް   32/2015 ނަމްބަރު  ޤާނޫނު 

އަހަރު ފާސްކޮށް ަތޞްދީޤުކުރުމާއެކު  ވަނަ  ޤާނޫނު( 2015 

ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 10/90 ޓެރަރިޒަމް 

ޓެރަރިޒަމާއި  އަދި  އުވިގެންދިޔައެވެ.  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ 

ފުޅާ  ދާއިރާ  އިހަށްވުރެ  ދެކޮޅަށް  ދިއުމާ  ހައްދުފަހަނައަޅައި 

ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިއައެވެ.357

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )32/2015( ގެ 19 ވަނަ 

މާއްދާގައި، ޓެރަރިޒަމާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅަށް 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކައުންޓަރ  ނޭޝަނަލް  ހިމެނާފައިވިމާއެކު،  އެކުލަވައިލުމަށް 

 25 ނަމުގައި  )އެން.ސީ.ޓީ.ސީ(  ސެންޓަރ  ޓެރަރިޒަމް 

ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގައި   2016 ފެބުރުވަރީ 

)2016/3( ހާއްޞަ އިދާރާއެއްވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ.358

މިނިސްޓަރ  ސިދާ  ވަނީ  އެކުލަވާލާފައި  އެން.ސީ.ޓީ.ސީ 

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ 

އެން.ސީ.ޓީ.ސީ  ގޮތުގައެވެ.  އިދާރާއެއްގެ  ހިނގާ  ދަށުން 

މސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސްޓިއަރިންގ 

ކޮމިޓީ އަދި ޑީރެޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ވަނީ ޓެރަރިޒަމް 

ހުއްޓުވުމަށާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

އެކުލަވާލާފައެވެ.359

17. ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ފަރާތުން، 2014 އިން ފެށިގެން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، . 240

އެ ޑިޕާޓްެމަންޓާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން “އޯގާ ކޭމްޕް”ގެ ނަމުގައި 2 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް 

ނޑައެޅޭ ރަށެއްގައި، ރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޢާއްމުންނަށް ދީނީ  ގެންދެވިފައިވާކަމާއި، މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކަ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެކަންކަން ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވާކަމާއި އޭގެ އިތުރުން އެރަށުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަކިފަރާތަކީ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކީ ދީނީގޮތުން 

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއްކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޢާއިލާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެޕްރޮގްރާމްގެ 

ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމާއި، ރަށުގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު އެއްބައިވަންތަ ކުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމްގެ 

ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 17 އަތޮޅެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާޢިރު ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކާ ގުޅިގެން 

ނޑިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.360 މި ޕްރޮގްރާމް މެދުކެ

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި ރީއިންޓަގްރޭޓް ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް . 241

ސެންޓަރަކީ  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޤާއިމްކުރާ  ހިންމަފުށީގައި  ނަގައިގެން  އިސް  މިނިސްޓްރީއިން  ހޯމް  ނުގެންދެވޭކަމާއި،  ކުރިއަށް 

ހަމައެކަނި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެއަންނަ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް ގާއިމުކުރާތަނެއްކަމަށް 

ފިކުރުތަކާއި  ހަރުކަށި  އުފެދިގެންއަންނަ  ތެރެއިން  މުޖުތަމަޢުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  އިޖްތިމާޢީ  ފަދަ  މި  މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ. 

ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށާއި މިފަދަ ފިކުރުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދީނުގައި އޮންނަގޮތް އުނގަންނައިދީ 

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.361  

ފުލުހުންގެ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކާއި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ . 242

ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް ކުރާ އަސަރުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެމުންދާކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް 

ޑިޕާޓުމަންޓުން ޚާއްޞަކޮށްގެން އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް މިފަދަ ކޭސްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާ އަދި އެފަދަ 

ކަންކަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކަކާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގއެއް 2019 ގައި ފަށައި، 4 އަތޮޅެއް ކަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

މިފަދަ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މި ފަންނުގެ މާހިރުންނާއި ދީނީ އިލްމުވެރިން ނުލިބޭކަން ވަނީ 

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.362

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ އާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއެކު ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް މިހާރު ޑިވެލޮޕް . 243
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ  ޙައްޤު  ދިރިހުރުމުގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ދިރިހުރުމުގެ  މީހަކަށްމެ،  “ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުން 

ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 16 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި  ފަހެ،  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޙައްޤު 

ހަދައިފައިވާ  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކިބައިން،  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  މެނުވީ  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނުތަކާ 

މިއިން ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް 

ނިގުޅައިގަނެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.” 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   9/2014 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ގަސްދުގައި 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުށެއްކަމަށް  މެރުމަކީ  މީހަކު 

ކުށެއްކަމަށް  ދަރަޖައިގެ  ވަނަ   1 ޖިނާޔަތުގެ  ކުށަކީ  މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ 111 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

އެހެން  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން  ކުޑަ  ފަރުވާ  ކުރާ  މީހަކު  ގައި 

އެކުރަނީ  މީހާ  އެކުރާ  ޢަމަލު  އެ  މަރުވެއްޖެނަމަ  މީހަކު 

ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިއީ ޖިނާޔަތުގެ 2 ވަނަ ދަރަޖައިގެ 

ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1204 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން “މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް 

ރުކުންތައް  އެންމެހައި  ކުށުގެ  ދައުލަތުން  ކުރުމަށްޓަކައި، 

ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އަދި އެމީހަކު އެކުރި ކުށަކީ އެހެން 

އެއްވެސް ކުށަކަށް ވުރެ ބޮޑު ކުށެއް ކަމާއި، އަދި އެ ކުށް 

ކުރުމުގެ ނިޔަތް އެމީހެއްގެ އޮތްކަން ޢަމަލީގޮތުން ޔަޤީންކުރެވޭ 

މިންވަރަށް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.”

ވަނަ   3 ޤަރާރުގެ  އާންމު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 

ކޮންމެ  ހަމަ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 

މީހަކަށްވެސް ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤާއި، 

ޙައްޤު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ނަފްސުގެ  ނޑާއި  ހަށިގަ ތިމާގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ.364 

އަހަރު  ވަނަ   1966 އެސެމްބްލީއިން  ޖެނެރަލް  އ.ދގެ 

ވުޖޫދަށް ގެނެސްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ 

 19 ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުޢާހަދާގައި  ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ސެޕްޓެންބަރު 2006 ގައި ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ.365

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް 

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު، 

އުވާނުލާ  އަދަބު  މަރުގެ  ނުވާނެކަމާއި،  ނިގުޅައިގަނެވިގެން 

ޤައުމުތަކުން، އެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަންވާނީ، އެއަދަބު ލިބިދޭ 

ނޑުގެ ތެރެއިން،  ކުށްކުރިއިރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މި މުޢާހަދާއާއި ޖެނޮސައިޑް ހުއްޓުވުމާއި، ޖެނޮސައިޑްގެ ކުށަށް 

އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައިވާ ކަންތައްތަކާ 

ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިންކަމާއި، މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވިފައިވާ 

ކުޑަކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  އެދުމާއި  ޢަފޫއަށް  މީހުންނަށްވެސް 

އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި، ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ 

ނޑު އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު  ކުޑަކުދިންނާއި މާބަ

ތަންފީޒުކޮށްގެން ނުވާނެކަމާއި، މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 

އުވާލުން  ނުވަތަ  އުވާނުލުމަށް  އަދަބު  މަރުގެ  ދައުލަތަކުން 

އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ފަސްކުރުމަށް 

މަފްހޫމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.366

ޢަމަލުކުރުމަށް  ތަސްދީޤުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އެއްބަސްވެފައިވާ ‘ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ 

މުޢާހަދާ’ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ 

ޙައްޤެއްކަން  ލިބިގެންވާ  ޠަބީއީގޮތުން  ކުއްޖަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

ދިރިތިބުމާއި  ކުޑަކުދިންގެ  ބަލައިގަތުމާއެކު،  ދައުލަތްތަކުން 

ހުރިހާ  ބައިވެރިވާ  މުޢާހަދާގައި  ބޮޑަކަށް  ވީއެންމެ  ތަރައްޤީ، 

ދައުލަތްތަކުން ޔަޤީން ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.367

18. ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު

ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިއެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސިވިލް އެންޖީއޯ ތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ހިމެނޭހެން، ޝޯޓް ޓާރމް، 

މީޑިއަމް ޓާމް އަދި ލޯންގް ޓަރމް އެކްޝަންތަކެއް ހިމެނޭކަމަށާ އަދި  އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ތަރުތީބުކުރެވި ޑިވެލޮޕް ކުރެވިފައި އޮތް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި މި އެކްޝަން ޕްލޭން މިހާރު 

އޮތީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ލެވެލްގައި ކަމަށާ އަދި މި އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ރޯލަކަށް ވާނީ ޖެންޑަރ 

ރެސްޕޮންސިވް އެންގަލަކުން މަސައްކަތް ކުރުން ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 363

ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން 01 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންނެވެ. 244



7171ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ، ‘ސެކަންޑް އޮޕްޝަނަލް . 245

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް، އެއިމިންގ ޓު ދަ އެބޮލިޝަން 

އޮފް ޑެތް ޕެނެލްޓީ’ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައި ނުވެއެވެ.368

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު . 246

ރިޒޮލިއުޝަން )ނަމްބަރު: A/RES/73/175( ‘މޮރިޓޯރިއަމް އޮން ދަ ޔޫސް އޮފް ޑެތް ޕެނެލްޓީ’ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯޓު 

ދީފައިވަނީ ރިޒޮލިއުޝަނާ ދެކޮޅަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.369

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު މަރުގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ 15 މީހަކު ތިބިއިރު، އެންމެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް . 247

ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަމަށް އެނގިފައިވަނީ 1954 ވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.370

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުން ފަރުދުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ‘ނެޝަނަލް ސުއިސައިޑް ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓަޖީ’އަށް . 248

ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން މި ސްޓްރެޓަޖީއަށް ކޮށްފައިވާ 

ކޮންޓެކްސްޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތައް  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ހިމެނިފައިވާ  ސްޓްރެޓެޖީގައި  ތެރޭގައި،  ކޮމެންޓްތަކުގެ 

ގެނެސްދިނުމަށާއި، އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބިއުރޯ އޮފް ކްރައިމް ރެކޯޑްސް އާއި 

ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހިމެނުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކަމާގުޅުންހުރި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މިހާރު  ހިމެނުމަށާއި،   ރިފަރެންސިންގ  އިންޓެކްސްޓް  ވަކިވާނޭހެން  ސްޓެސްޓިކްސް 

ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ޕޮލިސީ ގެޕްތައް ހޯދުމަށް ރިވިއުކޮށް އެނަލައިޒްކުރުމަށާއި، މި ސްޓްރެޓަޖީއަށް ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ 

ހަރަކާތްތައް  ބޭނުންވާ  ބަޖެޓް  އިންކޯޕަރޭޓްކުރުމަށާއި  ކޮމެންޓްތައް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  އެކްސްޕަރޓުން  ޓެކްނިކަލް  ދާއިރާގެ 

ނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.371 ފާހަގަކުރުމާއެކު، މި ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ކަ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި މަރުގެ ޙުކުމް ދެމިއޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް،372 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ނުރަސްމީ . 249

ރައީސުލް  ކުރީގައި  ކުރުމުގެ  ތަޞްދީޤު   )2008( ޤާނޫނުއަސާސީ  ހުއްޓައިލެވިފައެވެ.  އޮތީ  ހުކުމް  މަރުގެ  ސިފައެއްގައި 

ޤާނޫނުގެ  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ  އަދަބު  މަޢާފުދިނުމާއި  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ދަށުން،373  ބާރުތަކުގެ  ފުރިހަމަ  ލިބޭ  ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

374 ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން މަރުގެ ޙުކުމް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު  )2/2010( 21 ވަނަ މާއްދާގެ

ޙުކުމަކަށް ބަދަލުކުރައްވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2014 ވަނައަހަރު މަރުގެ ހުކުމް އަލުން ތަންފީޛުކުރުން އިއާދަކުރުމަށް ނިންމައި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ވަނީ ‘ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައާއި އެ ކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވާޢިދު )R-33/2014( އެކުލަވާލާފައެވެ.375 މި ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން މަރުގެ 

ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްގެން  އިންޖެކްޝަން  ލީތަލް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މެރުމަށް  މީހާ  ކުށް ސާބިތުވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި،  އަދަބު 

ދަންޖައްސައިގެންނެވެ.376

ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޓޯޗަރ ނީލްސް މެލްޒަރ، މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، ދަންޖައްސައިގެން މަރުގެ . 250

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީއެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ފެސިލިޓީގައި 

ހިމެނެނީ ތިން ވެއިޓިން ސެލް އާއި، މަތީ ފަންގިފިލާގައި މީހުން ދަންޖެއްސުމަށް ގެލޯސްއަކާއި، ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ތިން މޯބައިލް 

ނޑު ހިނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، ޖަނާޒާގެ ކަންކަމުގައި  ސްޓްރެޗަރު ހިމެނޭ ކޮޓަރިއަކާއި، މަރާލެވޭ މީހުންގެ ހަށިގަ

ހުކުމް  މަރުގެ  ޒަމާނުއްސުރެ  ރާއްޖޭގައި  ހުރުމަކީ  އަދިވެސް  ފެސިލިޓީ  މި  ވެހިކަލެކެވެ.  ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށް 

ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަމާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.377 

ކޮންމެ އިންސާނެއްގެވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި، . 251

ހިސާބުން،  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  އޮތްކަމުގެ  ނުރައްކަލެއް  ފުރާނައަށް  ރައްޔިތެއްގެ  އެއްވެސް  ނޑުގައި  ފަސްގަ ދިވެހި  ޚާއްޞަކޮށް 

އަވަސްމިނެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތައް  ކުރާ  ޢަމަލުތައް  މިފަދަ  ކުރަންވާނެކަމާއި،  ވަރުގަދަ  ފިޔަވަޅުތައް  ރައްކާތެރިކަމުގެ 

އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަންވާނެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޖުމްލަ 15 މައްސަލައެއް ހުށައެޅި ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. . 252

މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް، ދިރިހުރުމުގެ 

ޙައްޤު ގެއްލިފައިވަނީ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އިހުމާލެއް 

އެކަމުގައި އެކުލެވިގެންކަން އަދި މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ދެވަނަ  ގައި  )ހ(،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ބާބުގައި  މި  މިނިވަންކަން،  ޙައްޤުތަކާއި 

މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ގޮތަކުން  އެއްވެސް 

ލިބުމުގައި،  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި  މި  ލިބިގެންވާކަމާއި، 

ނުވަތަ  ޤައުމަށް،  އުފަންވީ  ނުވަތަ  ނަސްލަށް،  މީހެއްގެ  އެ 

ނުވަތަ  ޢުމުރަށް،  ނުވަތަ  ޖިންސަށް،  ނުވަތަ  ކުލަޔަށް، 

ނުވަތަ   ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް،  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ 

އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ 

ޢާއިލާއަށް  ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ  ކަމަށް،  ފުދުންތެރި  މާލީ 

ބަލައި  ކަމަކަށް  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  އުފަންރަށަށް،  ނުވަތަ 

ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެކަމަށެވެ.

 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޙާލަތަށްވުރެ  ޢާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް،  ލިބިފައިވާ  ނިކަމެތިކަމެއް 

ލިބިދޭންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަމެއް  ޚާއްޞަ  ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ 

ރައްކާތެރިކަން  ނުވަތަ  އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި،  ބަޔަކަށް 

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުގައެއް ނުވާނެކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 20 ވަނަ 

މާއްދާގައި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި، އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ހަމަހަމަވެގެންވާ  މީހަކީވެސް  ކޮންމެ  ހިންގުމުގައި  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުން  ރައްކާތެރިކަމާއި،  ޤާނޫނުގެ  އަދި  މީހެއްކަމަށާއި، 

ކޮންމެ  ހަމަ  ލިބުމަކީ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  މަންފާތައް  ލިބިދޭ 

މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ 

މާއްދާގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ނަފްސު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށާއި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތީން ހަދައިފައިވާ 

ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، މިއިން 

ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގު

ޅައިގަނެވިގެނެއްނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 43 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދާއިރާއިން  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގޮތުގެމަތީން،  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މީހަކާމެދުވެސް  ކޮންމެ 

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް 

މިނެއްގައި ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 43 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފިޔަވަޅެއްގެ  އަޅާ  ގޮތުން  އިދާރީ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެއްވެސް  ނުވަތަ  ޙައްޤަކަށް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ސަބަބުން 

ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް، ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 

ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަށް  ކަމެއް  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ލިބިއްޖެކަމަށް 

އެކަމުން  ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  އެ  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެ  ޙައްޤު 

މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ފޯރައިފާނެ  އަސަރު  ސީދާގޮތެއްގައި 

ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 54 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، 

އިންސާނީ  ނުވާނެކަމަށާއި،  ކޮށްގެނެއް  އިހާނެތިކަމެއް 

ދީގެން  މީހަކަށް  އެއްވެސް  އަދަބެއް  ގެއްލޭފަދަ  ކަރާމާތް 

ނުވާނެކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެންނުވާނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 62 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި ބާބުގައި ވަކިވަކީން ޙައްޤުތަކާއި 

ނޑައެޅި، ބަޔާންކުރެވިފައިވުމަކީ މި ބާބުގައި  މިނިވަންކަން ކަ

ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ނުވަތަ 

ލިބިގަތުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ 

ބާބުގައި  މި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން  ކޯޓުތަކުންނާއި  މާއްދާގައި 

'' ނުވަތަ ސިއްރުން ހިފެހެއްޓުން ާޤނޫީނ ހިާމޔަތުން ބޭރުން ީމހުން ''ގެއްލުން  .19
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި 

ހަމަހަމަކަމާއި  ޝަރަފާއި  އިންސާނީ  ލިބިދިނުމުގައި، 

ހުޅުވިގެންވާ  އުފެދިފައިވާ،  ބިނާކޮށް  މިނިވަންކަމަށް 

އުޞޫލުތަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ  މުޖްތަމަޢުތަކުން  ދީމީޤްރާތީ 

ނަގަހައްޓާންވާނެކަމަށާއި،  އުޞޫލުތައް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ހިމާޔަތުން ބޭރުން “ގެއްލުން” ނުވަތަ ސިއްރުން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ  ފަރުދުން  ހިފެހެއްޓުމުން 

މުޢާޙަދާ ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ )އ.ދ.ގެ( ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައެވެ. 

އަދި މި މުއާހަދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ 

މުޢާހަދާގައި  މި  ދައުލަތުން  ދިވެހި  ފެށިގެންނެވެ.  އަހަރުން 

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 6 ފެބުރުވަރީ 2007 ގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ތަސްދީޤުކޮށްފައެއް  މުއާހަދާ  މި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މިހާތަނަށް 

ނުވެއެވެ.

މ. ޝައިނިންގ ސްޓަރ، އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން . 253

ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައަކީ 2014 ސެޕްޓެންބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު 

އެއްކޮށް، އެއިދާރާތަކުން މިމައްސަލާގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ 

އެތަކެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮތުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 20 ވަނަ މާއްދާއާއި، 21 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާ އަށް 

އެއްވެސް  މައްސަލާގައި  މި  ދެނެގަތުމަށާއި،  ގޮތްތައް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

މުއައްސަސާއަކުން އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ދެނެގަތުމަށް ތަޙްޤީގުކުރަން ފެންނާތީ، ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 08 )5( )2020 އޮކްޓޫބަރު 

12( ވަނަ ޖަލްސާއިން މި މައްސަލަ މޮނިޓަރިންގ ފޭސްއިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ފޭސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا އާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ނަކަލު 

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަނާ 2020 ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު 

ޙިއްސާކޮށްފައިވުމާއި، އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ 

ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް 2020 ނޮވެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ވަނީ ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ.

އިން . 254  1 ޖަނަވަރީ   2012 ކޮމިޝަނަކީ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  މައްސަލަތައް  މީހުންގެ  ގެއްލުވާލާފައިވާ  މީހުންނާއި،  މަރާލާފައިވާ 

ފެށިގެން 2018 ނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، 

އެ މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނޮވެންބަރު 2018ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެއްލުވާލާފައިވާ  ނޭނގި  ވީނުވީގޮތެއް  ޢަބްދުهللا  ރިޟްވާން  އަޙްމަދު  ނޫސްވެރިޔާ  އުފައްދަވާފައިވާކަމާއި،378   ކޮމިޝަނެއް 

މައްސަލަ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.379 މީގެ 

އިތުރުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.380
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އެއްވެސް  މާއްދާގައި  ވަނަ   54 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިހާނެތިކަމެއް  ލާއިންސާނީ،  ރަހުމުކުޑަ،  މީހަކަށް، 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ނުވާނެކަމަށް  ކޮށްގެން 

އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް 

ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެން 

ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކޯޓެއްގެ  މާއްދާގައި،  ވަނަ   57 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޙުކުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހައްޔަރު 

މީހުންނާއި  ކުރެވިފައިވާ  ބަންދު  ނުވަތަ  ކުރެވިފައިވާ 

ދައުލަތުން  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  އެކިއެކި  އިޖުތިމާޢީ 

ޢަމަލުކުރާންވާނީ  މީހުންނާމެދު  ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން 

ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތު  އިންސާނުންނާ  އިޙްތިރާމާއެކު 

އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

ގައި   )5( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   10 ގެ   )2013

ޤާނޫނުގައި  ކުރުމަށް  ތަފާތެއް  ދެމެދުގައި  ދެމީހެއްގެ 

ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ސަބަބެއްގެ  ނެތް  ހުއްދަކޮށްފައި 

ތަފާތެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެމެދުގައި،  މީހެއްގެ  ދެ 

ކުރުމަކީ ޓޯޗަރ ގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

2006 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ ގެ މަދަނީ 

މުޢާހަދާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި 

ވަނީ ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ. މި މުޢާހަދާގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މިނިވަންކަމުގެ 

ނޑާއި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޙައްޤާއި، ތިމާގެ ހަށިގަ

ހައްޔަރުނުކުރުމާއި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ޙައްޤާއި 

ބަންދުނުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހުއްޓުވުމާއި،  މަނާކުރުމާއި  އަނިޔާކުރުން  އ.ދގެ 

ހިންގުން  ޢަމަލު  އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ  ރަޙުމްކުޑަ 

މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭފަދަ 

އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 2004 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވަނީ  ގައި  )ކެޓް(  މުޢާހަދާ 

ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން 

އޮޕްޝަނަލް  މުޢާހަދާ،  އިޚްތިޔާރީ  އެކުލަވާލާފައިފައިވާ 

ޓޯޗަރ  އަގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން  ދަ  ޓު  ޕްރޮޓޮކޯލް 

ވަނަ   2005 ވަނީ  ބައިވެރިވެފައި  ގައި  )އޮޕްކެޓް( 

އަހަރުގައެވެ. 

20. އަނިާޔ ކުރުާމއި ާލއިންާސީނ ޢަމަލުތަކުން މިނިވަންވެގެންވުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް . 255

ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބީދައިން މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުން ނުދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ރިޕޯޓް 

ހުށަހެޅުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް މިކޮމިޝަނުން ވާނީ ތަކުރާރުކޮށް ސިޓީގެ ޒަރީއާއިން، 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި  ޤާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ

ބައެއް  ކުރާ  ލާޒިމު  ހިމެނުމަށް  މިރިޕޯޓުގައި  ޤާނޫނުން  ކުރެވިފައިވާ،  ބަޔާން  މަތީގައި  ރިޕޯޓްތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  މިކޮމިޝަނަށް 

ވެސް  ނުހުންނަކަން  ހިމެނިފައި  ފުރިހަމައަށް  މަޢުލޫމާތު(  މަރުކަޒުތަކުގެ  ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން  )މިސާލަކަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 

މިކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   17 ގެ   )2013

ރިޕޯޓަކީ، އެ ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިނގާ، ކޮންމެ 

3 މަހުން އެއްފަހަރު، ކޮންމެ ތިން މަހެއް ހަމަވާތާ 10 ދުވަހުގެ 

ހިނދެއްގައި،  ކޮންމެ  އެދިއްޖެ  ކޮމިޝަނުން  އަދި  ތެރޭގައި، 

ރިޕޯޓެއްކަމަށް  ގެންދަންވާނެ  ހުށަހަޅަމުން  ކޮމިޝަނަށް 

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ 

)ރ( ގައިވާގޮތުން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، އެގޮތަށް 

އެ ރިޕޯޓު، ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ހުށަހަޅާއިރު، ފާއިތުވާ ތިން 

މަހުގެ ތެރޭގައި އެއިން ތަނަކަށް، ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގައި 

ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަށް ނުވަތަ ތަފްޞީލަށް ބަދަލެއް 

އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ބަދަލެއް އެނގޭނެގޮތަށް، އެ ރިޕޯޓުގައި 

ފާހަގަކުރުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. 

20.1 ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް ާއންމުކުރުން



7575ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް . 260

ހަމަޖެހެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރި ކުރުމުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

މަރުކަޒުން ބޭރުން ޑޮކްޓަރަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށާއި ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތައް އަވަސްމިނެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފުޞީލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013 ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް . 261

ރިޕޯޓް )މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް( ގެ ފޯމެޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް 2014 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ގެންނަން 

ޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  ރައިޓްސްއަށާއި  ހިޔުމަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ފިލިޕީންސްގެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާކޮށް، 

މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ‘ރިޑްރެސް’ އަށް ފޮނުވައި ކޮމެންޓް ހޯދާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙުތަކާއެކު، 

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި އެ ރިޕޯޓް ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓު އެންމެއެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިނުހުންނާތީއާއި ރިޕޯޓުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް . 262

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ހޭލުންތެރިވެފައިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިކަމާގުޅޭގޮތުން 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

2013(ގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު 

24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެއްޖެހިނދެއްގައި، އެ 24 ގަޑިއިރު 

ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ 

ބެލުމަށް،  ހުރިގޮތް  ހާލަތު  ޞިއްޙީ  އޭނާގެ  ވަގުތެއްގައި، 

ތަނެއްގައި  އެހެން  ނޫން  ތަން  ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި  އޭނާ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާކަން، 

ޙައްޤު  އެދުމުގެ  ފަރާތުގައި  ބަހައްޓާފައިވާ  ބަންދުގައި  އޭނާ 

ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެގެން، 

އެކަން،  އެދެފިނަމަ،  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އެ އެދުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ހިނގާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، 

ހަމަޖައްސައިދޭން  ފަރާތުން  ބަހައްޓާފައިވާ  ބަންދުގައި  އޭނާ 

ޤާނޫނުގެ  މި  ހަމަމިފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވާނެކަމަށް 

ފަރާތެއް  ހުރި  ބަންދުގައި  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   19

ޑޮކްޓަރަށް  މަރުކަޒަކަށް  އެހެން  މަރުކަޒުނޫން  ބަންދުގައިހުރި 

އުފުލަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އެމީހަކު  ޚަރަދަކީ  އެ  ދައްކާނަމަ 

ޚަރަދެއްކަމާ، އެފަދަ ޚަރަދެއްކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން އޭނާގައި 

ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް 

ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ، ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ 

ޚަރަދެއްކަމަށާ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ ޚަރަދުކުރާނީ، 

އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ބަންދުގައި 

ބެހެއްޓި ފަރާތުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

މީހަކު  ހުރި  ބަންދުގައި  މާއްދާގައި  ވަނަ   20 ގެ   )2013

ވީއްލުމަށްފަހު  ބަންދުން  ނުވަތަ  ދެއްކުމަށްފަހު،  ޑޮކްޓަރަށް 

ދެއްކުމަށްފަހު،  ޑޮކްޓަރަށް  މީހާ  ދައްކާ  ޑޮކްޓަރަށް 

ތައްޔާރުކުރެވޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު އޭނާގެ ބަންދާގުޅޭ ފައިލުގައި 

ކަންކަން  ހިމަނަންޖެހޭ  ރިޕޯޓުގައި  އެ  ހިމަނަންވާނެކަމަށާއި، 

ތަފުޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

20.2 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

20.3 މެޑިކަލް ރިޕޯޓު
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ޖަލަށް  ރިމާންޑް  ސަބަބުން  ނިމުމުގެ  ތަޙްޤީޤު  ނުވަތަ  އަމުރެއް  ކޯޓު  ނުވަތަ  ޙުކުމެއް  ކުރާ  ކޯޓުން  ޒިޔާރަތްތަކުން،  ކުރާ 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތައް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބެން ޖެހުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ރިމާންޑް ޖަލަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ 

ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ހިޔުމަން  ޓޯޗަރއާމެދު  ލިބުނު  މީހާއަށް  ކުރެވޭ  ޓޯޗަރ 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް 

މާއްދާއިން  ވަނަ   18 ގެ   2013 ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  އެންޓި 

ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.

ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރި،  އެހެނިހެން  އަނިޔާކުރުމާއި 

ދިނުމާ  އަދަބު  ހިންގުމާއި  ޢަމަލު  ދަށުދަރަޖައިގެ  ނުވަތަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   13 މުޢާހަދާގެ  ދެކޮޅު 

ގޮތުން މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ 

ސަރަޙައްދެއްގައި މީހަކާމެދު އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގައިފިކަމުގެ 

ޝަކުވާ މީހަކު އުފުލައިފި ހިނދެއްގައި، އެމީހާއަށް އެކަމުގެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤާއި، އަދި އޭނާގެ މައްސަލަ ވީހާވެސް 

އެދައުލަތުގެ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ހަމަހަމަކަމާއި  އަވަހަށް، 

އެމީހަކަށް  ޙައްޤު  ބަލައިދިނުމުގެ  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ 

ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ  އެގޮތަށް  އެކަން  ހަދައި،  ލިބިގެންވާނެގޮތް 

މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދައުލަތަކުންމެ ކަށަވަރުކުރަން 

ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތާއި އަދި ކަމާބެހޭގޮތުން 

ހެކިދޭ މީހުންނަކީ، ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހެކި 

ނުރަނގަނޅު  ދޭތެރޭގައި  އެމީހުންނާ  ސަބަބުން،  ދިނުމުގެ 

ޢަމަލެއް ހިންގުމުންނާއި ބިރުދެއްކުމުން ސަލާމަތްކުރެވިގެންވާ 

ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހެދުމަށްޓަކައި  ކަމުގައި  ބައެއް 

އަޅަންވާނެކަމަސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޤާނޫނު(ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ޅ(ގައި   މާއްދާގެ  ވަނަ   15 ބާރުތަކުގެ 

ގޮތުން ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް 

ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ 

ލިބިއްޖެ  މަޢުލޫމާތު  ކަމެއްގެ  މިފަދަ  ގޮތަކުން  މިނޫންވެސް 

ހިނދެއްގައި، އެކަމެއް ތަޙްޤީޤުރުމަށް، ތަޙްޤީޤުކުރުުމުގެ ބާރު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެގެންވާ ފަރާތަކަށް އަންގާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

އަމުރު ނެރުން ހިމެނެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ޤައިދީންގެ  ހިމަނާފައިވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   82 ޤާނޫނު(ގެ 

ކޮށްދިނުމާއި  ކަންތައްތައް  އެދޭ  އެމީހުން  ޝަކުވާތަކާއި 

ހިމަނާފައިވަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ   83 ގުޅޭގޮތުންކަމާއި 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ދިން ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 

އިންސްޕެކްޓަރަށް އެކަން ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޓަރ 

ވަނަ   84 ގުޅޭގޮތުން  ނިންމުމާ  ގޮތެއް  އަޑުއަހައި  ޝަކުވާ 

މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް 

ނެލްސަން  )ދި  ޕްރިޒަނަރސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދި  ފޯރ 

މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާއިދާ 8 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ހިމަނަންވާނެ  ނިޒާމުގައި  ބަލަހައްޓާ  ފައިލް  ޤައިދީންގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤައިދީ ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި 

އޭގެތެރޭގައި  ޝަކުވާތައް،  ކަންކަމާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޭނާ 

އަދި   ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރި،  އެނޫންވެސް  ކުރުމާއި  ޓޯޗަރ 

ޝަކުވާހުރިނަމަ  ކޮށްފައިވާކަމުގެ  ޢަމަލު  ގޮތަކަށް  އިހާނެތި 

އެފަދަ ޝަކުވާގެ ތެރެއިން ސިއްރު ކުރަން ނުޖެހޭ ޝަކުވާތައް 

ހިމެނެއެވެ.

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް 

ނެލްސަން  )ދި  ޕްރިޒަނަރސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދި  ފޯރ 

މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާއިދާ 54 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ޤައިދީން ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު ލިޔުމުން އެމީހުންނަށް 

ހުއްދަ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބެންވާ 

ގޮތްތަކާއި ކަންކަމަށް އެދޭނޭ އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނޭ ގޮތްތައް 

ހިމެނެއެވެ.

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް 

ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް )ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ 

ރޫލްސް(ގެ ޤާއިދާ 56 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޤައިދީންގެ 

ރިާމންޑް ޖަލަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ބަންދުީމހުންގެ ތެރެއިން ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބޭ ފަާރތްތައް  20.4

ޝަކުާވގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުން  20.5
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ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް  ޕްރިޒަން އަށް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ޖަލުގެ އިންސްޕެކްޓަރު ޖަލު ބަލައި ފާސްކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައި، 

ފުރުޞަތު  އެދުމުގެ  ކަންކަމަށް  ހުށަހަޅައި  ޝަކުވާ  އޭނާއަށް 

ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް 

ހުށަހަޅަން  ގުޅިގެން  ގޮތާ  ކަންކުރާ  ޖަލުގައި  ޤައިދީއާމެދު 

ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެދޭ ކަމެއް، އެއްވެސް މަޢުޟޫއީ 

ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  އިދާރާއަށް  މައި  ޖަލުގެ  ނެތި،  ފޮރުވުމެއް 

އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކަށް  ރިވިއުކޮށް އަދި ގޮތް ކަ

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް 

ނެލްސަން  )ދި  ޕްރިޒަނަރސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދި  ފޯރ 

މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާއިދާ 57 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  އެމީހުން  ޝަކުވާއާއި  ޤައިދީންގެ 

ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ލަސްނުކޮށް އެކަމާމެދު 

ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖަވާބުދާރީވާން ވާނެއެވެ. ޤައިދީއެއްގެ ފަރާތުން 

ނުގެންފި  ބަލައި  ކަމެއް  އެދޭ  ނުވަތަ  ޝަކުވާއެއް  ހުށަހަޅާ 

ޖަވާބުދާރީވުން  މުއްދަތެއްނެތި  ވަކި  ނުވަތަ  ޙާލަތެއްގައި 

ޝަރުޢީ  މައްސަލަ  އެ  ޤައިދީއަށް  ޙާލަތެއްގައި  ލަސްވެއްޖެ 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ޤައިދީންނަށް 

ޤާއިމުކޮށް،  ނިޒާމެއް  ހުށަހެޅުމުގެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޝަކުވާ 

ސިއްރިޔާތުގައި  އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  ކުރާ  ޝަކުވާ  އަދި 

އޮންނަންވާނެއެވެ.  ފަހިވެފައި  ފުރުސަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ 

ރަހުމުކުޑަ  ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް،  އަނިޔާ  ޤައިދީއަކަށް  އަދި 

އިންސާނީ  ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް،  އިހާނެތިކަމެއް  ލާއިންސާނީ 

ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ލަސްނުކޮށް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބުނު . 267

ޓޯޗަރއާމެދު ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބި ނުދެވޭކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް 

ޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ  ހިންގާ  ތަންތަނުގައި  އެފަދަ  އެހެނީ،  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ކޮމިޝަނަށް  ޤާއިމުވެފައި ނުވާކަން 

ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލަކާގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެކިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ 

ނޑައިގެން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލިޔެކިޔުން ކަ

އެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޝަރްޢީ . 268

ނުހުޅުވޭނެ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ނޫން  ކޮމިޝަން  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް  ފަރާތެއް  ހުރި  ބަންދެއްގައި  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ 

ފަދައިން ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި މިކަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އެކި 

މައްސަލަތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، 

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ 86 ވަނަ މާއްދާގައި ‘ޤައިދީންނަށް ލިބޭ ނުވަތަ އެމީހުން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ 

ތަކެތި ކިޔައި، އަޑުއަހައި، ރެކޯޑްކޮށް ނުވަތަ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ’ 

ކޮމިޝަނުން  ރިވިއުކުރުމަށް  މިކަން  ފާހަގަކުރެވޭތީ،  ފުށުއަރާކަމަށް  ބަޔާންކުރާކަންތައް  ޤާނޫނުގައި  ދެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ނިންމާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 2020 އޮކްޓޫބަރުގައި ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިބެލުމުގައި، . 269

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށާއި، އެހެން އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ކަރުދާހާއި ގަލަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް 

ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވީ ނަމަވެސް، ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކަރުދާހާއި 

ގަލަން ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަމާ އަދި ކަރުދާހާއި ގަލަމަށް އެދޭތާ 3 ނުވަތަ 4 ދުވަސް ފަހުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ލިޔުމުން 

ހުށަހެޅުމުން، ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން 7 ނުވަތަ 10 ދުވަސްތެރޭގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބަންދުގައި 
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ޤާނޫނު އަސާސީގެ 45 ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙައްޤު  ބަންދުނުކުރުމުގެ  ހައްޔަރުނުކުރުމާއި 

ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އަދި 

ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުށެއް  މީހަކު  މީހާއަށް  ކުރާ  ހައްޔަރު  އެހެންމެ  ހަމަ 

ކުށެއް  މީހަކު  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި  ފެންނަ  ކުރަނިކޮށް 

ކޮށްފިކަމަށް، ނުވަތަ އެވަގުތަކު އެއުޅެނީ ކުށެއް ކުރާން ކަމަށް 

ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ 

ހެކިތަކެއް ހުރެގެން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން 

ނުވަތަ  ހައްޔަރުކޮށް،  ހިފައި  މީހަކު  އެއްވެސް  މެނުވީ، 

ވަނަ   46 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ނުވާނެކަން  ބަންދުކޮށްގެން 

މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް 

ނެލްސަން  )ދި  ޕްރިޒަނަރސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދި  ފޯރ 

މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާޢިދާ 7 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

މީހަކު  އެއްވެސް  މެނުވީ  އޮވެގެން  އަމުރެއް  ބަންދު  ޞައްޙަ 

ޤައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖަލަށް ވައްދައިގެންނުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޝަކުވާ  ކޮމިޝަނަށް  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ   18 2013(ގެ 

ތަޙްޤީޤެއް  ނުޖެހޭ  ވަކިފަރާތަކަށް  ކޮމިޝަނުން  ހުށަހެޅުމުން، 

އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނުގައި ކޮށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  )ށ(ގައި ޝަކުވާ  މާއްދާގެ   18 2013(ގެ 

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެމީހަކަށް 

ބޭނުންވާނޭ އަސާސީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޝަކުވާ 

ބަލައި  ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެއް  އެޝަކުވާ  ހުށަހެޅުމުން  އެއް 

އެ ޝަކުވާ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  ނިންމަންވާނެ 

ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ގިނަވެގެން 2)ދޭއް ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް 

ތަޙްޤީޤުކޮށް  އަދި  އަންގަންވާނެކަމަށާ  ހިސާބު  ގޮސްފައިވާ 

މައްސަލައިގެ  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ(   14 ނިމޭތާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ރިޕޯޓު ޝަކުވާ  ތަޙްޤީޤު 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ 

13 ވަނަ މާއްދާގައި މާއްދީ އަނިޔާއަކީ ކޮބައިކަމާ އަދި  14 

 15 އަދި  ކޮބައިކަމާ  އަނިޔާއަކީ  ނަފްސާނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކަކީ 

ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި މީހެއްގެ 

އިންސާނީ  ނުވަތަ  ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް،  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 

ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ 

ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ 

އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން 

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް 

ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ 

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށްބުނެ،  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ނުދިނުމަށް 

މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މައްސަލައެއް  ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ބަޔަކު 

ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ބެލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައެއް  އެ 

ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

މަދަނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު 

ނަގައިދިނުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙުީޤޤުކުރުން  20.6

ތިބި ފަރާތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮތުން . 270 ޤާއިމުކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ހުށަހެޅޭނެ  ޝަކުވާ  މަރުކަޒަށް  ލިޔެކިއުމުން  މަރުކަޒުގައި  ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ފޮށްޓެއް އޮފީސް ބައިގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމާއި، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުން މި ފޮށި ބަލައި، 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް ބަލާކަން 2016 ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމްއިން މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ނިޒާމެއް މިހާރު ގާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ބަލިމީހުން ނުވަތަ ކެއަރވޯކަރުންނަށް އަނގަބަހުން ޝަކުވާ 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަކަން 2021 ޖަނަވަރީ މަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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)ށ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ   20 ޤާނޫނު(ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ނުވަތަ  ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް،  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  މީހެއްގެ 

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް،  ނިގުޅައިގަތުމުގައި  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 

ކޮމިޝަނަށް  އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

އެފަދަ  މައްސަލަތަކާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  މީހުން  ފެންނަ 

ކޮމިޝަނަށް  ހިނގާފައިވާކަމަށް  ނުވަތަ  ހިނގާކަމަށް،  ކަމެއް 

ބުނެވިދިޔަ  ބެލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު 

ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް  އިހުމާލުވެފައިވާކަަމަށް  އެޅުމުގައި 

ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ބެލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައެއް  އެ 

ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

މަދަނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު 

ނަގައިދިނުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ރާއްޖޭގައި 

ޢަމަލު ކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އުސޫލަކީ، އެއްވެސް މީހަކަށް 

ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަަހަޅާ 

ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  ކުރުމާއި،  ތަޙްޤީޤު  ބަލައި،  ޝަކުވާތައް 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   2006/6 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު   •

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ޤާނޫނު(ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ނުވަތަ  ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް،  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  މީހެއްގެ 

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް،  ނިގުޅައިގަތުމުގައި  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 

އެމީހަކު  ބުނެ،  އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ  މީހަކު  އެހެން  ފަރާތުން  އޭނާގެ  ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް 

ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ 

ކަމެއް  ފަދަ  ބުނެވިދިޔަ  ބެލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައެއް 

އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް  ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ 

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށްބުނެ، މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ 

ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  އެހެން  ފަރާތުން 

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް 

ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ 

ބާރު ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ޤާނޫނު(ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ނުވަތަ  ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް،  ޙައްޤެއް  މީހެއްގެއިންސާނީ 

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް،  ނިގުޅައިގަތުމުގައި  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 

ކޮމިޝަނަށް  އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

އެފަދަ  މައްސަލަތަކާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  މީހުން  ފެންނަ 

ކޮމިޝަނަށް  ހިނގާފައިވާކަމަށް  ނުވަތަ  ހިނގާކަމަށް،  ކަމެއް 

ބުނެވިދިޔަ  ބެލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު 

ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް  އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  އެޅުމުގައި 

އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ލިބިގެންވާކަމަށް  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ 

ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ބުނެ، 

ނޑައެޅިގެން ލިބިދާނެ  ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ކަ

ނުވަތަ  މީހެއްގެ  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  ބުނެ،  ކަމަށް 

ބައެއްގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން 

އަމިއްލައަށް މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނިންމުމުން، އެކަމެއް 

ލިބިގެންވާކަމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ބާރު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  ބަލައި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން   6/2006 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ 25 ވަނަ  33 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، އެމައްސަލައިގެ 

ބާވަތަށާއި، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބާލާއިރު، ކޮންމެހެން 

ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މައްސަލައެއް 

ބެލުމަކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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މުއްދަތުގެ . 271 ރިޕޯޓުގެ  މި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައެއްގެ   88 ޓޯޗަރގެ 

ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ 33 މައްސަލައާއި މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 55 މައްސަލައެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި 

އެކި  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައާއި   14 ބަލާފައިވާ  އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 41 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 5 މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގައި 

އަލުން ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.

ނުފެންނާނެގޮތަށް، . 272 މީހަކު  އެއްވެސް  އެހެން  މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާގޮތަށް،  އެއްވެސް  އިންސާނީ  މީހަކާ  އެއްވެސް  އެހެން 

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިމަށް ބުނެ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް 13 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއީ ހައްޔަރުކުރުމުގެ . 273

ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 11 މައްސަލައަކާއި ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ 2 މައްސަލައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މުޒާހަރާ / އިޙްތިޖާޖެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް 

ބުނެ ވަނީ 2 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 1 މައްސަލައެކެވެ. . 274

ޖިސްމާނީ . 275 ސްޓޭޝަނެއްގައި  ޕޮލިސް  މައްސަލައެކެވެ.   15 ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ބުނެ  އަނިޔާކުރިކަމަށް  ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި 

އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 5 މައްސަލައެކެވެ. ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި 

ވަނީ 1 މައްސަލައެވެ.

ބުނެ . 276 އަނިޔާކުރިކަމަށް  ނަފްސާނީ  ޖަލެއްގައި  މައްސަލައެކެވެ.   6 ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ބުނެ  އަނިޔާކުރިކަމަށް  ޖަލެއްގައި 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ 4 މައްސަލައެކެވެ.

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ކުރި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރުވިކަމަށް ބުނެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.. 277

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނުގައި އަނިޔާކުރި 5  މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ )ކުޑަކުދިންގެ . 278

ހިޔާ(.

ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޒަޚަމްތަކަކާއެކު މަރުވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  . 279

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( 13 ވަނަ މާއްދާ )މާއްދީ އަނިޔާ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ . 280

ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން 20 މައްސަލައެއް މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ ވަކި ގޮތަކަށް ނުވަތަ ވަކި 

ތަރުތީބަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ތެޅުން ނުވަތަ ޖެހުމުގެ 17 މައްސަލައަކާއި، ވަކި ތަނެއްގައި، ވަކި ގޮތަކަށް، ބޯ ޖެއްސުމުގެ 

މައްސަލައަކާއި، ގައިގައި ގޮށްމުށުން ޖެހުން، ނުވަތަ ކޮޅުފައިން ޖެހުމުގެ 2 މައްސަލައާ އަދި ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބައްޔަކުން ނޫނީ 

އިހުސާސްނުކުރެވޭ ނިޝާންތަކާއި ސިފަތައް އިޙުސާސްކުރުވުމަށްޓަކައި، ވަކި ބޭހެއް ދިނުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. 

އަދި މި ޤަނޫނޫގެ 14 ވަނަ މާއްދާ )ނަފްސާނީ އަނިޔާ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން 4 މައްސަލައެއް މި . 281

ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަކިތަނަކަށް ގެންދަނީކަމުގެ އިހުސާސް 

ލިބޭގޮތަށް، ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލައި، ދުރާލާ ހަމަޖެހިފައި ނެތް ގޮތަކަށް، ބަންދުގައި ހުރި މަރުކަޒުނޫން އެހެން މަރުކަޒަކަށް 

ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ 2 މައްސަލައަކާއި ނިދިޔަ ނުދިނުން، ނުވަތަ އަރާމުކުރިޔަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގެ އިތުރުން  

ނުފެންނާނެގޮތަށް،  މީހަކު  އެއްވެސް  އެހެން  ނުހިނގާނެގޮތަށް،  މުއާމަލާތެއް  އެއްވެސް  އިންސާނީ  މީހަކާ  އެއްވެސް  އެހެން 

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. 

ނޑައަޅާނެ ގޮތް( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ . 282 ހަމައެހެންމެ މި ޤާނޫނުގެ  15 ވަނަ މާއްދާ )ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ކަ

ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން 21 މައްސަލައެއް މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

ޓޯޗަރގެ ޖުމްލަ 55 މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ރައްދުވަނީ 5 މުއައްސަސާއަކަށެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް . 283

ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު  ރައްދުވާ 38 މައްސަލައަކާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް  ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު  ރައްދުވާ 11 



8181ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

މައްސަލައަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް(އަށް ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު 

ރައްދުވާ 4 މައްސަލައަކާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު  ރައްދުވާ މައްސަލައެކެެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަދި ނޭޝަނަލް 

ޑިފެންސްއަށް ފޯރސް ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު ރައްދުވާ  މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013(ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ 9 މައްސަލައިގާ . 284

ކޮމިޝަނުގެ  ހިންގިކަމަށް  ޢަމަލެއް  ޓޯޗަރގެ  އެއީ  ބެލެވެއެވެ.  ތަޙްޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ހިންގާފައިވާކަމަށް  ޢަމަލެއް  ޓޯޗަރގެ 

ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 22 މުވައްޒަފަކަށާއި )އެއް މައްސަލަ(، 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް(ގެ 12 މުވައްޒަފަކަށާއި )އެއް މައްސަލަ(، 

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފަކަށާ )އެއް މައްސަލަ( އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް 10 މުވައްޒަފަކަށް )އެއް މައްސަލަ(އެވެ. 

މި މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ ދަށުން  ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން . 285

ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ ދައުލަތުގެ 6 މުއައްސަސާއެއްގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން  އަމުރުނެރެފައިވެއެވެ. 

އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ 4 އަމުރަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް ގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރަކާ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެކެވެ. 

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤައިދީންނަށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުންނާއި، އެއް . 286

ޤައިދީން އަނެއް ޤައިދީންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ކުރުމާއި  ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ލިބެމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ، ބަންދު 

މަރުކަޒު ތަކާއި ޖަލުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފެންނަ ގޮތަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތަކުގެ . 287

ތެރެއިން ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ 2 މައްސަލައިގައި 

ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންވަނީ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާފައެވެ.

ފޮނުވުމަށް . 288 ޝަރީޢަތަށް  ނިންމާ  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ކޮމިޝަނުން  ދުވަހު  ވަނަ   24 މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  ވަނައަހަރުގެ   2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޓޯޗަރގެ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ދައުލަތުގެ ދެ ހެކީންގެ 

ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް . 289

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަޔަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަށް، މިޤާނޫނުގެ 

18 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި 

ދަތިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޤާނޫނުގައި  ތަޙްޤީޤުކޮށް،  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  އެންމެ 

ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުމާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީ.ސީ.

އިންތިޒާމާއި،  ރައްކާކުރެވޭނެ  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  ހެކި  ފޮރެންސިކް  ލިބޭ  ތަޙްޤީޤުތަކުގައި  ނެތުމާއި  ޤާއިމުކުރެވިފައި  ޓީ.ވީ 

ތަޙްލީލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި އާންމު ފަރާތްތަކުން އަނިޔާގެ ނިޝާން ފޮޓޯ ނަގާފައިހުންނައިރު ޝަރީޢަތަށް 

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅޭ މިންވަރަށް ފޮޓޯ ނަގާފައި ނުހުންނަކަމާއި ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހިނގާތާ ގިނަދުވަސް 

ފަހުން މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ޓޯޗަރގެ ގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކީގެ 

މިންވަރު/ތަފްސީލް ނެތުން ހިމެނެއެވެ. 
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މީގެ އިތުރުން ވެސް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް . 290

ދަތިވުމާއި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ދޭ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ބަންދުގައި ހުރި މަރުކަޒު 

ނޫން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިފައިވޭތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުން ހިމެނެއެވެ. ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު 

މަޢުލޫމާތު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް . 291 ވެސް  ކުރުވުމަކީ  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް 

ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިނުވުމާއި ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން 

ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންގައި ނެތުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް ދައުލަތުގެ 

2013(އަށް  ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  )އެންޓި   13/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މުވައްޒަފުން  އިސްވެރިންނާއި  ތިބޭ  މުއްސަސާތަކުގައި 

އަހުލުވެރިވެފައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ. 

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ތަކުރާރުކޮށް ދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް . 292

ގެނެވިފައިވާއިރު އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ 

ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތައް ނެގުމާއި ވަގުތުން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައް ކުރުމާއި ވަގުތުން ހޯދަންޖެހޭ ހެއްކާއި 

ގަރީނާ ހޯދުމަށް ދަތިވުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 
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ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނުނަކާ . 293  ޤާނޫނު އަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މެނުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އަދި ބަންދުކޮށްގެނެއް ނުވާނެކަމަށް 

ހުށަހެޅުނު  އެގޮތުން  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައެއް  )ހަތަރެއް(   4 ރިއާޔަތްކޮށް  މިމާއްދާއަށް  ބުނެފައިވާއިރު 

މައްސަލައަކާއި،  ބުނާ  ކަމަށް  ބަހައްޓާފައިވާ  ނެތި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ޖަލުގައި  ތެރޭގައި،  މައްސަލަތަކުގެ 

ކަރެކްޝަނުން އަންގައިގެންކަމަށް ބުނެ ނުހައްގުން ޕޮލިހުން މީހަކު ބަންދުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް 

ފުރުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯރޓަށް ގޮސްފައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށް ގެންދިޔަ މައްސަލައަކާއި އަދި ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފަށް 

ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން 3 މައްސަލަ ދަނީ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.  

21. ާޤނޫާނ ޚިާލފަށް ހައްޔަރުނުކުރުާމއި ބަންދުނުކުރުން 

ޤާނޫނާ  މާއްދާއިން  ވަނަ   45 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު   

ޙައްޤު  ބަންދުނުކުރުމުގެ  ހައްޔަރުނުކުރުމާއި  ޚިލާފަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގަޔަށް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މިގޮތުން 

ބަންދުކޮށްގެން  އަދި  ހައްޔަރުކޮށް،  ހިފައި،  އަތްލައި، 

ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުށެއް  މީހަކު  މީހާއަށް  ކުރާ  ހައްޔަރު  އެހެންމެ  ހަމަ 

ކުށެއް  މީހަކު  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި  ފެންނަ  ކުރަނިކޮށް 

ކުށެއް  އެއުޅެނީ  އެވަޤުތަކު  ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް، 

އެކަށީގެންވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ބުއްދިއަށް  ކަމަށް  ކުރާން 

ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެއް ހުރެގެން ނުވަތަ ކޯޓުގެ 

އަމުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކު ހިފައި 

ހައްޔަރުކޮށް، ނުވަތަ ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެކަން ޤާނޫނު 

އަސާސީގެ 46 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. 

2006 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ ގެ މަދަނީ 

މުޢާހަދާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ސިޔާސީ  އަދި 

ވަނީ ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ. މި މުޢާހަދާގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މިނިވަންކަމުގެ 

ނޑާއި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޙައްޤާއި، ތިމާގެ ހަށިގަ

ހައްޔަރުނުކުރުމާއި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ޙައްޤާއި 

ބަންދުނުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ.  

ގައި   7 ޤާޢިދާ  ރޫލްސްގެ  މަންޑޭލާ  ނެލްސަން  ދި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސައްހަ ބަންދު އަމުރެއް އޮވެގެން 

ޖަލަށް  ގޮތުގައި  ޤައިދީއެއްގެ  މީހަކު  އެއްވެސް  މެނުވީ 

ވައްދައިގެންނުވާނެއެވެ. 
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22. މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަންދުީމހުންާނއި ގައިީދންގެ ޙައްޤުތައް

ހައްޔަރުކުރެވޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ   48 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހިނދު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތީން 

މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ޙައްޤު  ޢަމަލުކުރެވުމުގެ  މީހަކާމެދު  އެ 

ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެ މީހަކަށް  	

އަންގާންވާނެއެވެ.

ގިނަވެގެން ސައުވީސް ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު  	

ސަބުބު ލިޔުމުން އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ޙައްޤު  	 ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

އަދި  އަންގާންވާނެއެވެ.  މީހަކަށް  އެ  ލިބިގެންވާކަން 

އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނެތި  ލަސްކުރުމެއް 

ބަންދުކުރެވުނު  ކުރެވުނު ނުވަތަ  ހައްޔަރު  އެ  ހޯދައި، 

މައްސަލައެއް ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން 

ފަހިކޮށްދޭން  މީހަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ވާނެއެވެ. 

އިތުރު  	 ފިޔަވައި  އަންގައިދިނުން  ކާކުކަން  ތިމާއަކީ 

ހަނުހުރުމަކީ  ނުދީ  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  އެހެން 

ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އެމީހަކަށް އަންގައި، އެ ޙައްޤު 

ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައި  	

ނޑައެޅުމަށް،  ކަ މަތީންތޯ  ހަމަތަކުގެ  ޤާނޫނީ  ވަނީ 

ސައުވީސް  ގިނަވެގެން  ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ  މީހަކު  އެ 

ކުރިމައްޗަށް  ނޑިޔާރެއްގެ  ފަ ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ 

ނުވަތަ  ޝަރުޠަކާއެކު  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހާޒިރުކުރާން 

ނުވަތަ  ދޫކޮށްލުމަށް،  މީހަކު  އެ  ނުލައި  ޝަރުޠަކާ 

އެ  ބާރު  ނެރުމުގެ  އަމުރެއް  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުގައި 

ނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފަ

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  	

މުޢާހަދާގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ތިމާގެ  ޙައްޤާއި،  މިނިވަންކަމުގެ  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ 

ޙައްޤާއި  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ނަފްސުގެ  ނޑާއި  ހަށިގަ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިނިމަމް  	 ސްޓޭންޑަޑް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް  ދި 

ޕްރިޒަނަރސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދި  ރޫލްސް ފޯރ 

)ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާޢިދާ 7 ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ސައްހަ ބަންދު އަމުރެއް އޮވެގެން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު  	

ވައްދައިގެންނުވާނެއެވެ.  ޖަލަށް  ގޮތުގައި  ޤައިދީއެއްގެ 

އަންނަނިވި  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ކުރެވޭ  ބަންދު  ޖަލުގައި 

ނިޒާމުގައި  ބަލަހައްޓާ  ފައިލް  ޤައިދީންގެ  މައުލޫމާތު 

ރެކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ:

ނުވަތަ  	 މައުލޫމާތު  ކަށަވަރުވާނެ  ކާކުކަން  އަކީ  އޭނާ 

އޭނާ ދެނެގަނެވޭނެ ޚާއްސަ މައުލޫމާތު، އޭނާ އަމިއްލަ 

އަށް ފާހަގަކުރާ  ޖިންސުވެސް އެނގޭނެހެން؛

ޒިންމާވާނެ  	 އެކަމަށް  އަދި  ސަބަބު  ބަންދުކުރާ  އޭނާ 

ތާރީޚާއި،  ހައްޔަރުކުރެވުނު  މުއައްސަސާގެއިތުރުން 

ވަގުތާއި ތަން؛

އެހެން  	 އަދި  ދޫކުރެވުނު  އަދި  ކުރެވުނު  ބަންދު  އޭނާ 

ހިނގި  ކަމެއް  އެ  ނަމަ  ކުރެވުނު  ބަދަލު  ތަނަކަށް 

ތާރީޚާއި ގަޑި؛ 

ނޑުގައި ފެންނަން ހުރި ޒަޚަމްތައް އަދި  	 އޭނާގެ ހަށިގަ

އޭނާއާމެދު ކުރިން ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ 

ޝަކުވާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން؛

އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް؛ 	

އޭނާގެ އާއިލާ މެންބަރުންގެ ނަމާއި، ދަރިން ތިބިނަމަ  	

ދަރިންގެ ނަމާއި އުމުރާއި ދަރިން ތިބި ތަނާއި އެމީހުން 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް؛

އާއިލާގެ  	 ކުރަންޖެހޭނެ  ޚަބަރު  ހާލަތްތަކުގައި  ކުއްލި 

ފަރާތަކަށް ގުޅާނެ މައުލޫމާތު.

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 61 ގައި  	

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  	

ނުވަތަ  ފަރާތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީ  ޤާނޫނީ  މަތީން، 

ޤާނޫނީ  ޢައްޔަންކުރާ  އަމިއްލައަށް  ޤައިދީއަކު 
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ބައްދަލުކުރުމަށް  މުއާޞަލާތުކޮށް  ޤައިދީއަށް  ވަކީލަކާ 

އިންތިޒާމު،  އަދި  ވަގުތު  ފުރުޞަތާއި  އެކަށީގެންވާ 

ފުރިހަމަ  ހުރަހަކާނުލައި  އެއްވެސް  ލަސްނުކޮށް 

ސިއްރިޔާތު ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުގައި ޤައިދީއާ 

އޭނާގެ ވަކީލުން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް 

އަޑުއިވޭ  ވާހަކަ  ދައްކާ  ނަމަވެސް  ބޭތިއްބިދާނެއެވެ. 

ހިސާބުގައި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަށް އެޤައުމެއްގެ ބަސް ނޭނގޭ  	

ޤާބިލު  ޤައިދީއަށް  އެ  އިދާރާއިން  ޖަލުގެ  ޙާލަތުގައި، 

އަދި މިނިވަން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ  	 ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީ  ޤާނޫނީ  ޤައިދީންނަށް، 

ޚިދުމަތަށް ވާޞިލުވެވެން ވާނެއެވެ. 

ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް  	

ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް )ދި ނެލްސަން 

މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ ޤާޢިދާ 24 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ޤައިދީންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  	

ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއްކަމެވެ. ޤައިދީންނަށް ދެވޭ ޞިއްޙީ 

ހުންނަ  ލިބެން  މުޖުތަމަޢުގައި  އާންމުކޮށް  ޚިދުމަތަކީ 

ފެންވަރާ އެއްފެންވަރެއްގައި ހިލޭ ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް 

ވާންވާނެކަމެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ޤާނޫނީ ހާލަތާ ގުޅިގެން 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެކަމެވެ

ކުރިއަށް  	 ނޑުމެއްނެތި  މެދުކެ ފަރުވާ  ޤައިދީންގެ 

ގެންދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ޖަލުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނީ އާންމު ޞިއްޙީ ނިޒާމު 

ވިލަރެސް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންކަމެވެ. އެޗް.އައި.ވީ، 

ޓިއުބަރކިއުލޯސިސް އަދި އެހެނިހެން ގައިންގަޔަށް އަރާ 

ބަލިތަކާއި މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމުގެ ފަރުވާ މި 

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެވެން ވާނެކަމެވެ.

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 25 ގައި  	

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ކޮންމެ ޖަލެއްގައި ޤައިދީންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  	

ރައްކާތެރިކޮށް،  ކުރިއަރުވާ،  އެކަން  ދެނެގަނެ،  ޙާލަތު 

ކުރެވިފައިވާ  ހަވާލު  މަސައްކަތް  ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

އަދި  ތިބެންވާނެކަމެވެ.  ބަޔަކު  ދޭނެ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ 

މިގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ޤައިދީންކުރެ 

ޤައިދީންނާއި  ބޭނުންވާ  ފަރުވާއަށް  ޞިއްޙީ  ޚާއްސަ 

ޞިއްޙީ  އެޅިދާނެ  ހުރަސް  ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް 

މައްސަލަތައް ހުންނަ ޤައިދީންނަށް އިތުރު ސަމާލުކަން 

ދޭންވާނެކަމެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޓީމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން  	

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތެރިން ތިބެންވާނެކަމެވެ. 

މަސައްކަތް  މިނިވަންކަމާއެކު  ޚިދުމަތްތެރިންނަށް  އަދި 

ކުރެވެންވާނެކަމެވެ. ހަމައެއާކު މި ޓީމުގައި ސައިކޮލޮޖީ 

އަދި ސައިކިއޭޓްރީ ދާއިރާގެ މާހިރުން ތިބެންވާނެކަމެވެ. 

އަދި ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ދަތުގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް 

ހުއްދަ އޮތް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންވާނެކަމެވެ.

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 26 ގައި  	

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ޖަލުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ކޮންމެ ޤައިދީއެއްގެ  	

ސައްޙަ، އަދާހަމަ އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މެޑިކަލް 

ޤައިދީ  ކޮންމެ  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ފައިލެއް 

އަކަށްވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިލު ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ބޭނުންވެއްޖެ  ޤައިދީއަކު  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ބެލުމުގެ  ފައިލު  އެ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ހިނދެއްގައި 

ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ.

ޤައިދީއަކު ހުންނަ ޖަލު ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ ޤައިދީއެއްގެ  	

މެޑިކަލް ފައިލް އޭނާ ބަދަލުކުރެވޭ ޖަލެއް ނުވަތަ ބަންދުކުރާ 

ތަނެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މިހާލަތުގައިވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ސިއްރު 

ނޑަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ މިންގަ

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 27 ގައި  	

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ހުރިހާ ޤައިދީންނަށްވެސް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަވަސް  	

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވެން ވާނެކަމެވެ. އަދި ޚާއްސަ ފަރުވާ 

ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސަރޖަރީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އެކަމަށް 

ޚާއްސަ ފަރުވާދޭ ތަންތަނަށް ނުވަތަ މަދަނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް 

އަމިއްލަ  ޖަލެއްގެ  އަދި  ބަދަލުކުރަންވާނެކަމެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލުގައި  އެ  ހާލަތުގައި  ހުންނަ  ހޮސްޕިޓަލެއް 

ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ފަރުވާ  އެކަށީގެންވާ  ޤައިދީންނަށް 

މުވައްޒަފުންނާއި އާލާތްތައް ހުންނަންވާނެކަމެވެ.

ޒިންމާ  	 އެކަމުގެ  ނިންމަންވާނީ  ނިންމުމެއް  ކްލިނިކަލް 
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އޮތް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްކަމެވެ. އަދި އެއާ ޚިލާފު 

ނުކޮށް  ޢަމަލު  ނިންމުމަށް  އެ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއް 

ޚިދުމަތްތެރިން ނޫން ފަރާތަކުން  ދޫކޮށްލުމަށް، ޞިއްޙީ 

ނިންމައިގެން ނުވާނެކަމެވެ.

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 46 ގައި  	

ފިޔަވަޅު  ތައުދީބީ  ޤައިދީންނަށް  ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި 

ޞިއްޙީ  ޖަލުގެ  އެކަހެރިކުރުމުގައި،  އެޅުމުގައާއި 

އޮފިސަރުންގެ  މެޑިކަލް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްތެރިން 

ނުވާނެއެވެ.  އޮވެގެން  ދައުރެއް  އެއްވެސް 

މަޖުބޫރުން،  ސިފައެއްގައި،  އެއްވެސް  ނަމަވެސް 

އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ޤައިދީންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

މީގެތެރޭގައި  ދޭންވާނެއެވެ.  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްސަ 

ޤައިދީން ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ޒިޔާރަތްކުރުމާއި،  ޤައިދީންނަށް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ 

ޤައިދީ ނުވަތަ ޖަލުގެ މުވައްޒަފެއް އެދިއްޖެ ހާލަތުގައި 

ޤައިދީއަށް ލަސްނުކޮށް ފަރުވާދިނުން ހިމެނުމަށެވެ.

ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ޤާޢިދާ 30 ގައި  	

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

މަސައްކަތްކުރި  ދަށުން  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރެއް 

ހުއްދަލިބިފައިވާ  ނަމަވެސް  ނުކުރާ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް، ޖަލު ބަންދަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ 

ޤައިދީއަކާ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި، ބައްދަލުކޮށް 

އެއަށްފަހުވެސް  އަދި  ބަލަންވާނެކަމެވެ.  ވާހަކަދައްކައި 

އެކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނަމަ ކުރަންވާނެކަމެވެ. މިގޮތުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

)ހ( ޤައިދީގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 

ދެނެގަނެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

)ށ( ޤައިދީއަކު ޖަލު ބަންދަށް ގެނެވުމުގެ ކުރިން 

އޭނާއާމެދު އެއްވެސް އިހާނެތި އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ 

ދެނެގަތުން؛

އޭނާގެ  ސަބަބުން  ލުމުގެ  ޖަލަށް  ޤައިދީ  )ނ( 

ކިބައިގައި ނަފުސާނީ ނުވަތަ ހާސްކަމުގެ އަސަރު ހުރި 

ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  އެގޮތުން  ދެނެގަތުން؛  މިންވަރު 

މަރުވުމުގެ  އަމިއްލައަށް  ނުވަތަ  ވުމުގެ  އަނިޔާވެރި 

ނުވަތަ  މަސްތުވާއެއްޗެއް  މިންވަރާއި  އޮތް  ނުރައްކާ 

ބޭހެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނުން ކުރަމުން އައި ޤައިދީން، 

ވިތުޑްރޯވަލްއަށް ދިއުމުގެ އަލާމާތްތައް ހުރިނަމަ އެކަން 

ވަކިން  ވަކި  ހާލަތަށް  ޤައިދީއެއްގެ  ކޮންމެ  ދެނެގަނެ، 

އަޅައި  ފިޔަވަޅެއް  އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުން؛

ބައްޔެއް  އަރާ  ގައިންގަޔަށް  އަކީ  ޤައިދީ  )ރ( 

އެކަށީގެންވާ  ކުރެވޭނަމަ،  ޝައްކު  މީހެއްކަމަށް  ހުރި 

ގައިންގަޔަށް  އެބައްޔެއް  އެކަހެރިކޮށް،  އޭނާ  ގޮތެއްގައި 

އަރާ މުއްދަތުގައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުން؛ އަދި

އެހެނިހެން  ކަސްރަތާއި  މަސައްކަތާއި  )ބ( 

ޤައިދީގެ  ބައިވެރިވުމަށް  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެކަށީގެންވާ 

ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުން.

ގައި   31 ޤާޢިދާ  ރޫލްސްގެ  މަންޑޭލާ  ނެލްސަން  ދި 

ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ބަލިވެ އުޅޭ ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި، ޖިސްމާނީ 

ނުވަތަ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުރިކަމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާއެއް 

ލިބިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ޤައިދީންނާއި އަދިވެސް 

ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ޤައިދީއެއް ބެލުމަށް، ޑޮކްޓަރެއް 

ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކަށް، ކޮންމެ 

ފުރުސަތު  ބެލުމުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ގާތަށް  ޤައިދީންގެ  ދުވަހަކު، 

އޮންނަންވާނެކަމެވެ.  މިގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ޓެސްޓުތަކާއި، 

ސިއްރު  ކުރަންވާނީ  ތަހުލީލުތައް  ކުރާ  ބެލުންތަކާއި،  ބަލާ 

ހިފެހެއްޓުމާ އެކުގައިކަމެވެ.
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އަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 1 މައްސަލައާއި، އަދި މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ލޯޔަރެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގައި ހުރަސް 

އެޅިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 2 މައްސަލައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 1 މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި ޙައްޤެއް 

ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ 1 މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަންދުމީހުންނާއި ގައިދީންގެ ޞިއްޙަތާގުޅޭ ގޮތުން 121  . 295

ގިނަ  އެންމެ  އެއްދާއިރާއަކުން  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށައެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  ހުށައެޅިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައެއް 

މައްސަލަ ހުށައެޅޭ ދާއިރާއަކީ ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ކަންތަކާ ގުޅޭ 112 މައްސަލައަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ކަންތަކާ ގުޅޭ 9 މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ،

ހ. ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށްފަހު ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ރިފަރަލް ހެދުމުން ޚާއްސަ 

ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގައިދީން  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ނޯންނަކަމާއި،  ފޯމެއް  ރިކުއެސްޓް  ހާއްސަ  ވަކި  ރިކުއެސްޓްކުރުމަށް  ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރަށް  ށ. 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭކަން ގައިދީން ބުނާ ބުނުންފިޔަވައި އިތުރުގޮތަކަށް އެނގެން ނޯންނަކަން، އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ރެކޯޑްސް 

ބެލެހެއްޓުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އެއްކަމަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަމާއި، 

މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިދިނުމަށް ބަލިމީހާ އެދޭކަން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، ބަލިމީހާ އެގޮތަށް އެދޭކަން 

ބޭސް ސިޓީގައި އެނގެން ނޯންނަކަމާއި، އެއްބައްޔެއްގައި ތަކުރާރުކޮށް ދައްކާނަމަ އެކަން ރެކޯޑްކުރެވި، ބަލިމީހާ އެދޭކަންކަން 

ހިމެނޭގޮތަށް ރެކޯޑްކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް އޮތުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ. ބައެއް ޤައިދީން/ބަންދު މީހުން އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން ތަކުރާރުކޮށް ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާއިރުވެސް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް 

ރިފަރަލް ދީފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރ. ގައިދީންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުމާއި، ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ގައިދީން ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ 

ދަށުން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

ޚާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބ. ހާާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ރިޕޯޓުތަކާއެކު ރިވިއުކުރުމަށް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރު ލަފާދޭއިރު، މިގޮތަށް ރިޕޯޓުތަކާއެކު 

ފާއިތުވެގެންދާކަން  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ބައެއްފަހަރު  ނުދައްކާ  ރިޕޯޓުތައް  ނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއި،  ކަ މުއްދަތެއް  ރިވިއުކުރުމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު  ކުރުމަށް  އޮޕަރޭޝަން  ބަންދު/ގައިދީން  ބައެއް  ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޅ. 

ލަސްވެފައިވާކަން  ކުރުން  އޮޕަރޭޝަން  ސަބަބުން  ލަސްވުމުގެ  ނުލިބި  އެނދު  ހޮސްޕިޓަލުން  އައި.ޖީއެމް  ދިނުމުން  އިރުޝާދު 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކ. ބަންދު/ގައިދީންނަށް ބޭސްދީފައި ހުންނަ ކަމަށް އެމް.ސީ.އެސްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކުން ދެއްކި ކަމުގައިވިޔަސް ބަންދު/ގައިދީއަށް 

ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ކަށަވަރު  އެކަން  އަދި  ބުނެފައިވާކަން  އެފަރާތްތަކުން  ކަމަށް  ނުހުންނަ  ފޯރުކޮށްދީފައި  ބޭސް  ފަހަރު  ބައެއް 

ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނަކަން )ލިޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްތައް ނެތުމުން( ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އ. ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ބައެއް ބޭރު ބަންދު/ގައިދީންގެ ފަރާތުން އޭނާ ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބައެއްފަހަރު ތަރުޖަމާނަކު 

ނެތުމުން ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވ. ބަންދު/ގައިދީއަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދިއުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު އިރުޝާދު ދީފައި ހުންނަ އިރުވެސް 
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ބައެއްފަހަރު، މެޑިކަލް ބޯޑުން އެކަން ރިޖެކްޓްކޮށް އަދި އިތުރު ތަފްޞީލީ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެންގުމުން އެފަދަ ފަރާތްތައް 

ބޭރަށް ފުރުން ލަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ އައުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ބައެއް ގައިދީން/ބަންދު މީހުން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ސޮއި 

ކުރުވާފައި ހުރި ނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންކާރު ކުރަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. )މިސާލަކަށް ބައެއް 

ކަން  ހުންނަ  އިންކާރުކޮށްފައި  ހުރެގެންވެސް  މައްސަލަތަކެއް  ނަފްސާނީ   / ގޮތުން  ހުންނަ  ސްޓޭޓަސް  މެންޓަލް  ފަރާތްތަކުގެ 

ކޮމިޝަނުން ފަހުން އެފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.(

ފ. ޖަލަށް ބަންދަށް/ހުކުމަށް ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށްފަހު ރަގަޅަށް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރެވިފައި ނުހުންނަކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދ. ހަމުގެ، ލޮލުގެ، ދަތުގެ، ކަށީގެ އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާ ގުޅުންހުރި ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގިނަ ދުވަހު ޤައިދީން/ބަންދު 

މީހުން ވެއިޓް ލިސްޓް ކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދެއްކުން  ޑޮކްޓަރަށް  ދަތިކަމާހެދި  އެމް.ސީ.އެސްގެ އޮފިސަރުންގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ޑޮކްޓަރަށް ރިފާރކޮށްފައި ހުންނަ  ޚާއްސަ  ތ. 

ލަސްވެފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލ. ޤައިދީން/ބަންދު މީހުންގެ މެޑިކަލް ފައިލްގައި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރަގަޅަށް ތަރުތީބުވެފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނެތްކަން  ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ  އެދިފައިވޭތޯ  ދައްކަން  ޑޮކްޓަރަށް  މަރުކަޒަކަށް  އެހެން  ނޫން  މަރުކަޒު  ހުރި  ބަންދުގައި  ގ. 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ހުރި މަރުކަޒު ނޫން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ޑޮކްޓަރަށް 

ދައްކަން އެދިފައިވޭތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް 

ލިބޭނެގޮތެއް ނެތުމުން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ދަތިވެއެވެ. 

ޏ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ޤައިދީއަކަށް / ބަންދު ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއްވެއްޖެނަމަ މެޑިކޯ-ލީގަލް ރިޕޯޓް ހެއްދުމުގެ މުހިންމުކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގައިޑްލައިނުން  މެޑިކޯ-ލީގަލް  އެކުލަވާލާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއިން  ހެލްތް   މިކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންވެސްކުރުން ލާޒިމްކަމެކެވެ. އަދި އެކަމެއް ހިނގާވަގުތު އަނިޔާވީ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައްް 

ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުމަށް ތިރިކޮށްފައިހުރުމަކީ އެވަގުތު ޑިއުޓީގައިތިބި އޮފިސަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް މުހިންމުކަމެކެވެ.
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ފާހަގަކުރެވިފައިވާ . 296 ޒިޔާރަތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  މިހާތަނަށް  އެން.ޕީ.އެމްއިން  ތަންތަނަށް  ބައިތިއްބާ/ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން   

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ކުދިން މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކާއި ހުނަރު 

ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤަވާޢިދުން ނުހިންގޭކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކެއަރ ޕްލޭންތައް 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  ކޮގްނިޓިވް  އަދި  ނަފްސާނީ  އިޖްތިމާޢީ،  ޖިސްމާނީ،  ކުދިންގެ  ނުވާކަމާއި،  އެކުލަވާލެވިފައި 

މުނިފޫހިފިލުވުމާ އަދި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތަންތަނުގައި . 297 އެފަދަ  މުވައްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ބެލުމުގެ  ކުދިން  ތަންތަނުގައި  ބައިތިއްބާ/ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން   

ތިބޭ ކުދިން ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމާއި އަދި ތަންތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އަދަދާ 

އަޅާބަލާއިރު ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ/ބަލަހައްޓާ ގިނަ ތަންތަނުގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ނުތިބޭކަމާ އެގޮތުން، ކޭސް ވަރކަރުންނާއި، ހެލްތް . 298

އޮފިސަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ކައުންސެލަރުންނާ އަދި ޓީޗަރުން ގިނަ ތަންތަނުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް . 299 އެން.ޕީ.އެމްއިން  ނުވާކަމީ  އެކުލަވާލެވިފައި  ޤަވާޢިދުތައް  އުޞޫލުތަކާއި  ހިންގާނެގޮތުގެ  ތަންތަން  މިފަދަ   

ނަމަވެސް  ހުށަހެޅި،  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވި  ޒިޔާރަތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  ތަންތަނަށް  މިފަދަ 

އިސްލާޙްކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ކުއްލި . 300

ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމާއި، ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއަކުން ލިބޭ ގެއްލުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި  އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމެއް  އެކަށީގެންވާ  ގޮތަކަށް  އިޖާބާދެވޭނެފަދަ  ވަގުތުން  ގެއްލުމަށް  ލިބިދާނެ  ކުޑަކޮށް، 

ގޮތެއްގައި ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޭނުންވާ . 301 އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  މަތިކޮށްފައިވާ  ލާޒިމްކޮށް  ޤަވާޢިދުތަކުން  ޤާނޫނުތަކާއި  ހިންގުމަށް  ތަންތަން  މިފަދަ   

ހިއުމަންރިސޯސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަންތަނުގައި  ގިނަ  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުގެ  މަރާމާތު  ޤަވާޢިދުން  އިމާރާތްތައް  އާކުރުމާއި،  ތަކެތި 

ހަލާކުވެފައިހުންނަކަމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މިފަދަ މަރުކަޒުތަކަކީ އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްކާތެރިކޮށް އެކަށޭނަގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކެއް ނޫންކަމާއި . 302

ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިމާރާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އެ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމަޖައްސާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މަރުކަޒު . 303 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ބޭތިއްބުމަށް  ކުދިން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ދަށުން  ނިޒާމުގެ  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ   

)ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒު( ވަގުތީގޮތުން 2016 ގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ކުދިން ވަނީ 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެފަދަ މަރުކަޒެއް 

މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާތީ، މި ކުދިން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ތިބީ އިޖްތިމާޢީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކަށް ދައުލަތުގެ 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވާ ކުދިންނާ އެކު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައެވެ. މިކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވާ ސަބަބަކީ 

އަމާޒުކޮށްގެން  މިކުދިންނަށް  ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ  ވާއިރު،  ކަމުގައި  ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން 

23. މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ީމހުންާނއި ކުދިން ބައިތިއްާބ ތަންތަނުގެ ާޙލަތު 

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ާފހަގަކުރެވިފައިާވ ކަންތައްތައް
ކުޑަކުދިން ބައިތިއްާބ ތަންތަން  .23.1
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ތަނަކަށްވެފައި، . 304 ބައިތިއްބާ  މީހުން  ފަރުވާހޯދަމުންދާ  ބައްޔަށް  ނަފްސާނީ  މަރުކަޒަކީ  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  ޚާއްސައެހީއަށް   

މަރުކަޒުގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ނުތިބޭކަމާއި، އެގޮތުން، ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ނަރުހުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތެރަޕިސްޓުން . 305 ކައުންސެލަރުންނާއި، ސްޕީޗް  އެހީތެރިކަމާއި، ސައިކޯތެރަޕިސްޓުންނާއި،  ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ   

އަދި ސޯޝަލް ވޯކަރުންގެ އެހީތެރިކަން މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

ކަންތައްތައްކަން  ނުވާ  އިސްލާޙުކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  މިކަންތައްތަކަކީ  ވީނަމަވެސް  ހުށަހަޅައިފައި  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ ބަލިމީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ . 306

މުވައްޒަފުންނަކީ އެފަދަ މީހުން ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމާ އަދި ތަނުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ 

މީހުންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދުވަސްވެ . 307 އުމުރުން  އަދި  ކުދިންނަށާއި  ދަށުގެ  އަހަރުން  )އަށާރަ(   18 މީހުންނާއި،  ހޯދާ  ފަރުވާ  ބައްޔަށް  ނަފްސާނީ   

މުސްކުޅި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާނެ ވަކިވަކި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ކްލާސްތައް 

ނުހިންގާކަމާއި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންވެސް މަރުކަޒުގައި ނެތްކަން އެން.

ޕީ.އެމްއިން މިހާތަނަށް މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، 

ނަމަވެސް އިސްލާހްކުރެވިފައިނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ކުޑަކުދިން ހެދިބޮޑުވުމާއި އެ ކުދިން 

އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމާއި، އުނގެނުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް  ނުހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މަރުކަޒުގައި ތިބޭ 18 )އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ބައިތިއްބަނީ އެއްކޮށްކަމާއި، މިކަމަކީ އެން.. 308

ޕީ.އެމް.އިން މިހާތަނަށް މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، 

ނަމަވެސް އިސްލާޙުކުރެވިފައި ނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ މަރުކަޒަކަށްވެފައި، ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް . 309

ވޯޑްތައް ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، ބައެއް ވޯޑުތަކުގެ ކުޑަ ދޮރުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަމާއި، 

ފާޚާނާތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިތަކުގެ ކުލަބަދަލުވެ ކަޅުކުލަ އަރާފައިވާކަމާއި، ބައެއް ފާޚާނާތަކުގެ ސީލިންގ ވެއްޓިފައިވާކަމާއި، 

ފާޚާނާ ތަށިތަކާއި، ފްލަޝްޓޭންކްތަކާއި، އިސްކުރުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން އެން.ޕީ.އެމްއިން މިހާތަނަށް މި ތަނަށް ކޮށްފައިވާ 

ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ނަމަވެސް އިސްލާޙުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެއްކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި . 310 ގޮދަޑި  އުރައާއި،  ބާލީސް  ބާލީހާއި،  ބޭނުންކުރާ  އެނދުތަކާއި،  ގިނަ  ބޭނުންކުރާ  ނިދުމަށް  މީހުން  މަރުކަޒުގައި   

ވީދިފައިވާކަމާއި،  ބެޑްޝީޓްތައް  ބައެއް  ބައުވެ،  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ގިނަދުވަސްވެފައި  އައުނުކޮށް  ތަކެތި  ބެޑްޝީޓްފަދަ 

ހަލާކުވެފައިވާއިރުވެސް  ވަރަށް  ބޭނުންނުކުރެވޭ  ގިނަދުވަސްވެ  ތަކެތިވެސް  އަލަމާރިފަދަ  ކަބަޑުތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ބަލިމީހުން 

މިފަދަ ތަކެތި ބަދަލު ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ އެން.ޕީ.އެމްގެ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި، ކަމާގުޅޭ 

ތިބޭ  ބައިތިއްބާފައި  ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  އިޖްތިމާއީ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުދާކަން  ހިންގަމުން 

ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ހިންގަމުން ނުދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތުމުން، މި ދެ ކެޓެގަރީގެ 

ކުދިން އެއްކޮށް އެއް މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ާޚއްސައެީހއަށް ބޭނުންާވ ީމހުންގެ މަރުކަޒު  .23.2
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އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައާއި، އިދާރާތަކާއެކު ބައްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވި، 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ނަމަވެސް އެދެވޭވަރަކަށް އިސްލާހުކުރެވިފައި ނުވާކަންތައްތަކެވެ.

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި . 311 އިންތިޒާމުތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  މަރުކަޒު  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  ޚާއްސައެހީއަށް   

ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުންނާއި، ކުދިން ބައިތިއްބާ/ބަލަހައްޓާ ތަންތަން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ލާޒިމްކޮށް . 312  ދައުލަތުގެ 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަންރިސޯސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 

ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އާކުރުމާއި، އިމާރާތްތައް ޤަވާޢިދުން މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން 

ނުކުރެވޭކަން  ރަނގަޅު  ޤަވާޢިދުން  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ހުންނަކަމާއި،  ހަލާކުވެފައި  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަންތަނުގައި  ގިނަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަމާއި، . 313

ގޮތަކަށް  އިޖާބާދެވޭނެފަދަ  ވަގުތުން  ގެއްލުމަށް  ލިބިދާނެ  ކުޑަކޮށް،  ގެއްލުން  ލިބޭ  ޙާދިޘާއަކުން  އަލިފާނުގެ  ދިމާވެދާނެ 

އެކަށީގެންވާ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގުދުރަތީ . 314 ގޮޅިތަކަކީ  ގިނަ  ބޭނުންކުރާ  ބަންދުކުރުމަށް  މީހުން  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ޕޮލިސް  ގިނަ  ތަކާއި،  ކަސްޓޯޑިއަލް   

ނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި  އަލިކަމާއި، ފިނި ހޫނުމިން އަދި ވައި ދައުރުވާނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކެއް ނޫންކަމާ އަދި ރޭގަ

ފޮތް ކިޔާލެވޭ މިންވަރަށް ގޮޅިތަކަށް އާޓިފިޝަލް އަލި ނުލިބޭކަން އެން.ޕީ.އެމްއިން ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށާއި ސްޓޭޝަންތަކަށް 

ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ނަމަވެސް އެދެވޭވަރަކަށް އިސްލާހީ 

ފިޔަވަޅުއަޅާފައި ނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޖިންސަށާއި، . 315 އެގޮތުން  ނުކުރާކަމާއި،  ގިންތި  ބަންދުކުރާއިރު  މީހުން  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ޕޮލިސް  ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި،   

އުމުރަށާއި، އެ މީހެއް ކުރި ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ގޮޅިތަކަށް ނުލާކަމާއި، މިކަމަކީ އެން.ޕީ.އެމް.އިން ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށާއި 

ނަމަވެސް  ހުށަހަޅައި،  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވި  ޒިޔާރަތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  ސްޓޭޝަންތަކަށް 

އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮޅިތަކެއް . 316 ޚާއްޞަ  ބައިތިއްބަން  އަންހެނުން  ކުޑަކުދިންނާއި  ދަށުގެ  އަހަރުން   18 ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ޕޮލިސް  ގިނަ   

ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ތަޙުޤީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ . 317

މީހުން ވަކިން ބޭތިއްބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ . 318

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(ގެ 65 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތްނުކުރާ ބަންދު މީހުން ދުވާލަކު 

މިކަމަކީ  ނުނެރޭކަމާއި  ބޭރަށް  ގޮޅިން  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަސްރަތު  ތަންދޭނަމަ  މޫސުން  ގަޑިއިރަށް  )އެކެއް(   1 މަދުވެގެން 

ކަމާގުޅޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވި  ޒިޔާރަތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  ސްޓޭޝަންތަކަށް  ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށާއި  އެން.ޕީ.އެމްއިން 

އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ނަމަވެސް ވަރަށް މަދު މަރުކަޒުތަކުގައި ފިޔަވައި އެދެވޭވަރަކަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއަޅާފައި ނުވާ 

ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ގިނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި . 319

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަާކއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް  .23.3
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ނުވާކަމާއި، ބަންދު މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ރިމާންޑް ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބައެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައާއި، . 320

ސްޓޭޝަންތަކުގައި ތިބޭކަމާއި، މިފަދަ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުނުކޮށް، އަދި 

ރިމާންޑް ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ތާރީޚެއްވެސް ނޭނގޭ ގޮތަށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް މިފަދަ ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި ސްޓޭޝަންތަކުގައި 

ބަހައްޓާފައި ތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އެންމެ ކަސްޓޯޑިއަލްއެއް ފިޔަވައި އެހެން ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް . 321

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ ފަންނީ މީހުން އެ ތަންތަނުގައި ނުތިބޭކަމާއި، ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން 

ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ގިނަ ދުވަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށް . 322

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން މި ތަންތަނުގައި މަދުކަމާއި، ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް 

ލިބުމުގައި ދަތިވާކަމާއި، މި ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި 

ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރާކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން އެން.ޕީ.އެމްއިން ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށާއި ސްޓޭޝަންތަކަށް 

ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ނަމަވެސް އެދެވޭވަރަކަށް އިސްލާހީ 

ފިޔަވަޅުއަޅާފައިނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި ބަންދު ކުރާ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް ދިވެހި ބަހުން . 323

ގިނަ  ލިޔެކިއުންތައް  މިފަދަ  ބަހަކުން  އެނގޭނެފަދަ  ބިދޭސީންނަށް  ބަންދުކުރާ  ތަންތަނުގައި  މި  ވީނަމަވެސް،  ހުރިކަމުގައި 

ތަންތަނުގައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި ކުއްލި ޙާލަތުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާކަމާއި، . 324

ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ވަގުތުން އިޖާބާދެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުންނާއި، ކުދިން ބައިތިއްބާ/ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ލާޒިމްކޮށް . 325

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަންރިސޯސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 

ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އާކުރުމާއި، އިމާރާތްތައް ޤަވާޢިދުން މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން 

ނުކުރެވޭކަން  ރަނގަޅު  ޤަވާޢިދުން  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ހަލާކުވެފައިހުންނަކަމާއި،  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަންތަނުގައި  ގިނަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



9393ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިިޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް | ރިޯޕރޓް 2020

 ބައެއް ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ގޮޅިތަކަކީ ޤުދުރަތީ އަލިކަމާއި، ފިނި ހޫނުމިން އަދި ވައި . 326

ނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ފޮތް ކިޔާލެވޭ މިންވަރަށް ގޮޅިތަކަށް  ދައުރުވާނެގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކެއް ނޫންކަމާ އަދި ރޭގަ

އާޓިފިޝަލް އަލި ނުލިބޭކަން އެން.ޕީ.އެމްއިން ޖަލުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ 

އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެދެވޭވަރަކަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޖަލުތަކުގެ ޖާގައަށްވުރެ އިތުރަށް ގިނަ ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމާއި، ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބަންދުކުރާއިރު ގިންތި . 327

ނުކުރާކަމާއި، އެގޮތުން ޖިންސަށާއި، އުމުރަށާއި، އެ މީހެއް ކުރި ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ގޮޅިތަކަށް ނުލާކަމާއި، މިކަމަކީ 

ހުށަހަޅާފައި  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވި  ޒިޔާރަތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  އެން.ޕީ.އެމް.އިން  ޖަލުތަކަށް 

ވީނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއަޅާފައި ނުވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލާޒިމްކޮށް . 328 ޤަވާޢިދުތަކުން  ޤާނޫނުތަކާއި  ތަންތަން  ބަންދުކުރާ  ބަންދުމީހުން  ޤައިދީންނާއި  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ   

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަންރިސޯސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 

ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އާކުރުމާއި، އިމާރާތްތައް ޤަވާޢިދުން މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން 

ނުކުރެވޭކަން  ރަނގަޅު  ޤަވާޢިދުން  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ހަލާކުވެފައިހުންނަކަމާއި،  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަންތަނުގައި  ގިނަ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޞިއްޙީކަމަކާ ގުޅިގެން ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ވަކި ޚާއްސަ . 329

ތަނެއް ޖަލުތަކުގައި ނެތްކަމާއި، ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު އެ ޑޮކްޓަރު ފޮލޯ-އަޕް ހެދުމަށް ނުވަތަ ތަޙުލީލުތައް 

ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ނުދެއްކި  ޑޮކްޓަރަށް  މީހުން  ބަންދު  ޤައިދީންނާއި  އިރުޝާދުދީފައިވާ  ދެއްކުމަށް  އަލުން  ހެދުމަށްފަހު 

ހޭދަކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިފަދަ . 330 މީހުންނަށްވެފައި،  ތަންފީޒްކުރަމުންދާ  ހުކުމް  މައްސަލަތަކުގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ބޮޑުބަޔަކީ  އާބާދީގެ  ޖަލުތަކުގެ   

ނުވަތަ  ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް  ޖަލުތަކުގައި  ގިނައިރު،  މީހުންނަށް  ފަރުވާކުރަމުންދާ  ބައްޔަށް  ނަފްސާނީ  ތެރޭގައި  މީހުންގެ 

ސައިކިއޭޓްރިކް ނަރުހެއް އަދި ކައުންސެލަރުންގެ ޚިދުމަތް ޤަވާޢިދުން ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަމާއި، މިފަދަ މީހުނަށް ކްލިނިކަލް ތެރަޕީ 

ނުވަތަ ސައިކޯ-ސޯޝަލް ސަޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްދެވެން ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެގޮތުން ނަފްސާނީ އެތައްކަމެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާއިރު، . 331

އެ ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމާއި، އެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުންފަދަ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޖަލުގައި ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ބައެއް ޖަލުތަކުގެ، ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ . 332

65 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތްނުކުރާ ބަންދު މީހުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރަށް 

މޫސުން ތަންދޭނަމަ ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނެރޭކަމާއި، ބައެއް ޖަލުތަކުގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި، އެކަހެރި 

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ރިމާންޑް ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބައެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި . 333

ރިމާންޑް  އަދި  ބަދަލުނުކޮށް،  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތްތައް  މިފަދަ  ތިބޭކަމާއި، 

ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ތާރީޚެއްވެސް ނޭނގޭ ގޮތަށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް މިފަދަ ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ތިބޭކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

23.4. ޖަލުތައް
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 ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ލާޒިމްކޮށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް . 334

ބޭނުންވާ ހިއުމަންރިސޯސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، މިފަދަ ތަންތަނަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި އާކުރުމާއި، އިމާރާތްތައް ޤަވާޢިދުން މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 

ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ޤަވާޢިދުން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޭނުންވާ . 335 ގެނައުމަށް  މުޖުތަމަޢަށް  އަނބުރާ  މީހުން  ހޯދަމުންގެންދާ  ފަރުވާ  ސެންޓަރުތަކުން  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޑްރަގް   

ޕްރޮގްރާމްތައް ޤަވާޢިދުން ނުހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިންތިޒާމުތައް . 336 ބެލެހެއްޓުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  ސެންޓަރުތައް  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  ސެންޓަރުތަކާއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޑްރަގް   

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް . 337

ބޭނުންވާ ކްލިނިކަލް ސުޕަވިޜަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް ނަންނޯޓުކޮށް ފަރުވާ ނުލިބި ދިގު ކިޔު އެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބޭކަން . 338

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންކަމަށް ފަރުވާދޭ ގިނަ މަރުކަޒުތަކާއި އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް 18 )އަށާރަ( . 339

ކުދިންނާއި  ދަށުގެ  އަހަރުން  )އަށާރަ(   18 ސަބަބުން  މިކަމުގެ  އަމާޒުކޮށްފައިވާކަމާއި  ފިރިހެނުންނަށް  މަތީގެ  އަހަރުން 

ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ފުރުސަތު  ފަރުވާގެ  އެ  ފަރާތްތަކަކަށް  ގިނަ  ބޭނުންވާ  ފަރުވާ  މިފަދަ  ތެރެއިން  އަންހެނުންގެ 

ފޯރުކޮށްދެވެމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް  .23.5
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2008 ން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން:

އެތަންތަނުން ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތަނުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖުމްލަ:

 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ. 

 ހުށަހެޅުމެއް ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވޭ.

* 1887 ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން 804 ހުށަހެޅުމަކީ އެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބަޖެޓް ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުން

މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

44

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

މީގެތެރެއިން 

ރިޕޯޓު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

ރިޕޯޓު އިންޓަރނަލް ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދޭ

156

1887

141
14

4. ހުށައެޅުންތައް ތަންީފޛްކޮށްފައިާވ މިންވަރު އަންގައިދޭ ފެކްޓްީޝޓް

އިދާރީ ކަންތައްތަކާގުޅޭޭ

760

ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ 

543

ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ

540
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2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް ޖުމްލަ 

*61 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

%42 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%20 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%7 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%18 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%13 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

ހުށަހެޅުން 106
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

1887
26%

23%
17%

16%

10%
8%

ހުށަހެޅުން

ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަންތަން ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންނާ 

އަދި ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ބޭނުންވެގެން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިސްލާހުކޮށްފައިވޭ

ހުށަހެޅުމުގެ އަދަަދު ބާވަތް

1 ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

34 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

39 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

32 ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ
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2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ 5 މަރުކަޒަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 19 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި 15  	

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި، 3 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާ އަދި 1 ތިމެޓިކް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ މަރުކަޒުތަކަށް 171 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ.  	

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 6 ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 17 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ،  	

އޭގެތެރޭގައި 12 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި، 4 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާ އަދި 1 ތިމެޓިކް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރުތަކަށް 148 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ.  	

*83 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

*86 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

%30 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%14 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%13 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%15 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%1 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅުން   27%

މަރުކަޒުތަށް ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންނާ އަދި ކަމާގުޅޭ 

އިދާރާއިން ބޭނުންވެގެން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

%12 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%34 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%12 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%18 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%13 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

%11 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަށް 

ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް

ޑިޮޓކްސިފިކޭޝަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް

ހުށަހެޅުމުގެ އަދަަދު ބާވަތް

9 ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

50 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

56 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

56 ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ

ހުށަހެޅުމުގެ އަދަަދު ބާވަތް

9 ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

50 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

56 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

56 ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ
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2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 27 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 53 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ، އޭގެތެރޭގައި 46  	

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާ އަދި 7 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް 645 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ 	

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 4 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 20 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ، އޭގެތެރޭގައި 16  	

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި، 3 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާ އަދި 1 ތިމެޓިކް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް 242 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ 	

*226 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

*83 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

%31 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%11 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%17 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%34 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%3 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

%4 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައި ނުވާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ

%33 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%12 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%17 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%21 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%17 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންސްތައް

ޮޕލިސް ކަސްޯޓޑިއަލްތައް

ހުށަހެޅުމުގެ އަދަަދު ބާވަތް

6 ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

159 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

311 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

169 ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ

ހުށަހެޅުމުގެ އަދަަދު ބާވަތް

6 ނޑުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ މިންގަ

64 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

65 ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ

107 ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ
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2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 6 ޖަލަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 30 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ، އޭގެތެރޭގައި 23 މޮނިޓަރިންގ  	

ޒިޔާރަތާއި، 4 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާ އަދި 3 ތިމެޓިކް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ޖަލުތަކަށް 532 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ.  	

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2 އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 5 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ، އޭގެތެރޭގައި  	

5 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް ހިމެނޭ

މި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކަށް 43 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ.  	

*256 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

*9 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

%17 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ.

%23 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙު ކުރަންފަށާފައިވޭ

%18 ހުށަހެޅުން އެދެވޭވަރަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%18 ހުށަހެޅުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވޭ

%19 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައިނުވޭ

%5 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަލުތަށް ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމާ 

ވަނީ  ބޭނުންވެގެން  އިދާރާއިން  ކަމާގުޅޭ  އަދި  ގުޅިގެންނާ 

ބަންދުކޮށްފައި

%100 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން 

ސެންޓަރުތަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި 

ޖަލުތައް
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