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  ފިހުރިސްތު
 

 1                     އިސްބަސް .1

 4                 ޙާލަތު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ. 2

 9                     ތަޢާރަފް ކޮމިޝަންގެ. 3

 16               ހަރުދަނާކުރުން ނިޒާމް ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އިންސާނީ .4
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 16 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް އަދުލުގެ ކުޑަކުދިންގެ 4.2

 20 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޚާއްޞަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުށްކުރުން 4.3

 22 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ހުއްޓުވުމުގެ ޢަމަލުތައް ޚިލާފް މިންގަނޑުތަކާ އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު 4.4

 23 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ކުރުމާބެހޭ ކޮންޓްރޯލް ދުންފަތް 4.5

 24 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ 4.6

 25 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް އެއްވެއުޅުމުގެ 4.7

 28 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ބެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމާ ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ 4.8

 29 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް މަނާކުރާ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ 4.9

 31 ކޮމެންޓްސް ދެއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ހުއްޓުވުމާބެހޭ އަނިޔާ ގެވެށި   4.10

 32 ކޮމެންޓްސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގަވާއިދަށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 4.11

 34 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޯތި ނައިފަރުން .ޅ 4.12

 35 ޚިޔާލުދިނުން ކޮމިޝަނުގެ އުސޫލަށް އެޅުމުގެ ޔުނިފޯމް މުވައްޒަފުންގެ އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް 4.13

 35 ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙް ސްޓްރެޓެޖީއަށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ދުޅަހެޔޮކަން ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި މީހުންގެ ދުވަސްވީ 4.14
 
 36        ބެލުން މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ .5

 36 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް 5.1

 39 މައްސަލަތައް މަރުގެ ބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން 5.2

 39 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ޒަރީޢާއިން ގެ )1424( ނަންބަރު ގުޅޭ ހިލޭ އަށް .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް 5.3

 40 މައްސަލަތައް ބައެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން 5.4
 
 42        ޤާއިމްކުރުން ޘަޤާފަތެއް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ.6

 42 ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު ހިންގުނު އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ޓީޗަރުން  6.1

 43 ޓްރޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޕޮލިސް  6.2

 43 ކޭމްޕޮރީ ނޯތް ތާރޑް 6.3

 43 ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ އޮފިސަރުން ޕްރިޒަން 6.4

 44 ޕްރޮގްރާމް ކޮމާންޑާރސް ރީޖަނަލް ޕޮލިސް 6.5

 44 ޕްރޮގްރާމް ޓްރެއިނިންގ ހިންގި ކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީން ގޮތުގައި ޓްރޭނާރސްގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން މީހުން 15 މަހްރޫމްވެފައިވާ އަޑުއިވުމުން 6.6

 44 .ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު ބޭއްވުނު އްލާގައިނަޑަ .ގދ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ 6.7

 45 ޕްރޮގްރާމް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ބައިވެރިން ގެ "2010 ޕްރޮގްރާމް ލީޑަރޝިޕް ޔޫތު" ހައުސްގެ ޑިމޮކްރަސީ 6.8

 45 މަސައްކަތް ކުރެވުނު ހިމެނުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ މަންހަޖުގައި ޤައުމީ 6.9

 45 ކުރުން ފާހަގަ މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި ޚާއްޞަ 6.10

 47 މަސައްކަތް ބައެއް އެހެނިހެން ކުރެވުނު ޤާއިމްކުރުމަށް ޘަޤާފަތެއް އިޙްތިރާމްކުރާ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ  6.11
 
 49       ދެނެގަތުން މިންވަރު ނުހިނގާ ހިނގާ ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ .7

 49  2010 ރިވިއު ޕީރިއޮޑިކް ޔުނިވަރސަލް 7.1

 53 ފޮލޯއަޕް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ނެރެފައިވާ ކޮމިޝަނުން 7.2

 54 ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓުގެ ދިރާސާ ކުރު ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު އޮތް ޙާލަތު ގޯތިގެދޮރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 7.3



 

 

 

 54 ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓުގެ ދިރާސާ ކުރު ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު އޮތް ޙާލަތު ވަޒީފާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 7.4

 54 ފޮލޯއަޕް ގެރިޕޯޓު އެސެސްމަންޓް ބޭސްލައިން އަ - ޑިސްއެބިލިޓީސް ވިތް ޕާސަންސް އޮފް ރައިޓްސް އެޑްރެސިންގ އެކްޓިވިޓީސް 7.5

 55 އަތޮޅު ފެލިދެ - ޒިޔާރަތް ފުރަތަމަ ކުރި އަތޮޅުތަކަށް ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ޙާލަތު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ  7.6

 56 :ތާވަލު ދައްކުވައިދޭ އޮނިގަނޑު ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ 7.7

7.8 ANNI ް56 ކޮމެންޓްކުރުން ރިޕޯޓަށ 

 57 ހިއްސާކުރުން ފަރާތްތަކާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރާ ސުވާލުކަރުދާސްތައް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ 7.9

 58 ޒިޔާރަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޙާލަތު ރަށްރަށުގެ ،ގުޅިގެން ކާރިޘާއާއި ސުނާމީ 7.10
 
 59    ހުއްޓުވުން ޢަމަލުތައް ދަށުދަރައިޖައިގެ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ހިންގާ މީހުންނާމެދު ތިބޭ ބަންދުގައި ގެއްލޭގޮތަށް މިނިވަންކަން .8

 59 އްޒިޔާރަތްތަ މޮނިޓަރިން ކުރި އިން.އެމް.ޕީ.އެން އަހަރުތެރޭގައި  8.1

 61 ޚުލާޞާ ކުރު ރިޕޯޓްތަކުގެ ޒިޔާރަތްތަކުގެ މޮނިޓަރިން ކުރި އިން.އެމް.ޕީ.އެން އަހަރުތެރޭގައި  8.2

 62 ޚުލާޞާ ރިޕޯޓްގެ ޒިޔާރަތުގެ ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާއި މޮނީޓަރިންގ ކުރި ޖަލަށް ވަގުތީ ގަމު.ސ ގައި 2010 ފެބްރުއަރީ އާއި 2009 ނޮވެމްބަރު 8.3

 63 ޚުލާޞާ ރިޕޯޓްގެ ޒިޔާރަތުގެ މޮނިޓަރިންގ ކުރި ހިޔާއަށް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ވަނަ 2010 މާރޗް 9  8.4

 64 ޙުލާސާ ގެރިޕޯޓް ތުގެޒިޔާރާ މޮނިޓަރިންގ ކުރި ދުވަހު ވަނަ 02 އޮގަސްޓް 2010 ،ދުވަހާއި ވަނަ 25 ޖުލައި 2010 ޖަލަށް މާފުށީ.ކ  8.5
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 1                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  އިސްބަސް .1
 

އިންސާނާގެ ޤަދަރު މަތިވެރި ކުރައްވައި، ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދައިން ބުއްދި އާއި ވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން 

 اهللاދެއްވައި، އިޙްސާންތެރިވުމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ މަތިވެރި ސިފަތައް އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ލެއްވެވި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް 

ދިރިއުޅުމުގައި އިންސާނާގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތްހިފެހެއްޓުމުގައާއި، . ލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތައާ

ތަފާތުވިސްނުންތަކަށް ތަޙައްމަލް ކުރުމާއި، މަޝްވަރާގެ މަތިވެރި އުސޫލާއި  ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރެއްވުމުގެ ރިވެތި 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި  هللاނަމޫނާ ދެއްކެވި މާތް ރަސޫލު މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 .އަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަސްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. ދުޢާކުރަމެވެ
 

ގޮތުގެ ހިނގައިދިޔަ ) އެމް.ސީ.އާރު.އެޗް(ވަނައަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  2010 މިއީ 

 2010މިރިޕޯޓުގައި އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރާއްޖޭގައި އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށާއި، . މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

މިގޮތުން . އެމް އިން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ.ސީ.އާރު.ވަނައަހަރު އެޗް

ޅުނު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޙައްލުކޮށްދެވިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

އެމް އިން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް .ސީ.އާރު.އަދި އެޗް. އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ

އެމް އިން ބޭއްވި .ސީ.އާރު.ނު ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމާއެކު، އެޗްޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރެވު

ސެމިނާރ ތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިއެކި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 

. ލްސާތަކަށްވެސް ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި، ބޭއްވުނު ޖަ

އެމް އިން ޒިޔާރަތްކުރި ތަންތަނާއި، މި ފަދަ .ސީ.އާރު.އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗް

އި، އެހުށަހެޅުންތަކަށް ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާގުޅިގެން އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާ

އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ . ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްްތަކަށްވެސް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ

ސެމިނާރ ފަދަ ކަންކަމުގައި   ،ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ވަރކްޝޮޕް

މިޝަންގެ ފަރުާތން ބައިވެރިވެފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކޮ

މީގެ . ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ

ގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ،ގައި ހިންގުނު  ޙަރަކާތްތަކާއި، ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއިއިތުރުން، ބޭރުގެ އެހީ

 . ޚަރަދުތައްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

  
މި ކޮމިޝަނެްގ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރާއްޖެ 

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

އަދި . އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި

މިގޮތުން . ރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމެވެއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކު

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ،ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 .ޙަރަކާތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި އެކުލަވާލި އަހަރީ ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް
 



 

 2                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

. އިންސާނީޙައްޤުތަަކކީ ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެކެވެ

ންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުންވެސް މި ޙައްޤުތަކާއި 

ވޭނެ ވުމާއެކު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިދެވިފައިވާ، ނިގުޅައިނުގަނެ. މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލާތު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ

މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި . ޙައްޤުތަކެއްވާއިރު، އެ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތައްވެސް މެދުވެރިވެދެއެވެ

މަސައްކަތްކުރާއިރުވެސް، ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެންނޫނީ ތަހްޒީބީ . ކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެނާންނާނެ ގޮތަ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ . ދިރިއުޅުމާއި މުޢާމަލާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގެންދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެވެ

ތިމާއާމެދު އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ޢަމަލުކުރުމަށް ތިމާ އެދޭނޭފަދައިން ތިމާގެ އަމަލުތަށް ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރެވޭނީ 

ފާތުތައް ކޮށް، ތައެހެންމީހުންނާ ދޭތެރޭވެސް އެފަދައަކުން ބަހައްޓައިގެން، ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައްވެސް ތަޙައްމަލް

 . ބަލައިގަނެ، އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްގެންނެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރިކަމީ،  2010ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަން .ދ.އ

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަމަކާއިމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަކަށްވީ ހިނދު، މިއީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ 

ކުރިއެރުމެއްގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައި  މައިދާނުގައި ލިބުނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު .  އެކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް ހުޅުވިފައިވާ އަގުހުރި ފުރުޞަތެކެވެ

ވަންކަމުގެ ބާބެއް ހިމެނި، ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިފައި އަސާސީގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ކަންކަން ވަރަށް ފުޅާ މާނައިގާ . ވެއެވެ

ޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ލިބިދެވިފައިވާއިރު، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައް

މީގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ . ގޮތުގައި ލިބިދެވެންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި އަޅާލުންވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދެވެން ޖެހެއެވެ

ވޭ ޙައްޤުތަކާއި ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދިނުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދެ

 .މިނިވަންކަން ލިބުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެ

   

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ޙަޤީޤީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮންމެ . ކަމެކެވެ

އެއްޗަކަށް ހެދުމާއެކު އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް އުފެއްދުމުގައި މުޅި 

މިގޮތުން އުފެދޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ . ވެމުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާތަކެއްވާކަން ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ޤަބޫލްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމެ

ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ނިމުމެއް އައިސް، 

ގެ އެއްބާރުލުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އިސްކަމެއްދީ، ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ހިންގުމުގައި އެންމެން ،ހަމަހަމަކަމާއެކު

 . ބައިވެރިވުން ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ

 

ސުލްޙަވެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި  ،އަމާން، ހިތްފަސޭހަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖެ

ދަނީ ހެޔޮގޮތުގައި، އޭގެ އަސްލު ރޫޙާ ރައްޔިތަކުމެ އެދޭނޭ ގޮތްކަމަށް ވީހިނދު، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އަށަގަންނަމުން



 

 3                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި ތަހުޒީބީ ދިރިއުޅުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ . އެއްގޮތަށްތޯ ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ

ފަސޭހަ ، ވެއްޓެއްގައި އެންމެހާ ފަރުދުންނަށްވެސް އޭގެ މަންފާއާއި ހެޔޮއަސަރުތައް ކުރާނެ، ވަރަށް އެދެވޭ، ދުޅަހެޔޮ

އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެހެނިހެން .  ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުތަނަވަސްކޮށްދޭނޭ ވެއްޓަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ

ޤާނޫނުތަކުން ލިބިެދވޭ ޙައްޤުތަކަކީ އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއްނެތި، ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެން، 

ވަތަ ައނެކާއަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ އެ ޙައްޤުތަކުގެ އަސްލު މަފްހޫމް ގެއްލި، އެ ޙައްޤުތައް މުޖުތަމަޢުއަށް ނު

ލިބިދިނުމުގެ ބޭނުން ކެނޑި، އޭގެ ފައިދާއަށްވުރެ ގެއްލުންބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށްވާނެތީ އެފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުން 

ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން .  ންޖެހެއެވެދުރުހެލިވުމަށް ފުންކޮށް ވިސްނަ

ވަރަށް ފުރިަހމައަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިފަދަ ޤައުމެއްގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ކުރިއަރައިގޮސް، މި 

އެކަކު އަނެކާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރާބަޔަކަށްވެ، އުޚުއްވަތްތެރި،  ޤައުމުުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި

 .ސުލްޙަމަސަލަސްކަން އިސްކުރާ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ

 

ރެއްހާދުވަހު، ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަ. ވަނަ އަހަރަކީ މި ކޮމިޝަންގެ ތާރީޚުގައި ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލީ އަހަރެވެ 2010

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވައި ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ހަނދާންކޮށް 

ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުންނާއި، . ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަކަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް އަށާއި ދެވަނަ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ދެވަ

ގެ  2010. ޒާހިދު އަށާއި ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީ އަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ

ނަ ދައުރު ފެށިފައިވާއިރު، އާ ރޫޙަކާއެކު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮކްޓޯބަރުގައި ކޮމިޝަންގެ ތިންވަ

މިޕްލޭންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ 5

އި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، އެންމެހާ ކުރިއަރުވައި، ރައްކާތެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓުމުގައި ސަރުކާރާ

 .ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މި ކޮމިޝަނަށް ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވެއެވެ

 

މި މުޖުތަމަޢަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންފައިވާ ތަނަކަށް ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، ޢަދުލު އިންސާފު .  ހެދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ

އެކަކު  ،މި ޤައުމަކީ. ލިބުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް އިސްތިސްނާނުވެ، ޤާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވެންޖެހެއެވެ

ޞުލްޙަވެރި، އަމާން،  ،ކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ، ޒާތީ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުހެލިވފައިވާއަނެކެއްގެ ނަފްސުތަކަށާއި ޙައްޤުތަ

 ،ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާ. ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ

. ދިވެހި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައެވެ ،މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ހިފެހެއްޓިފައިވާ، އިސްލާމީ

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ތަހުޒީބުވެ ކުރިއަރާފައިވާތަނެއްގެ ގޮތުގައި، ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓެއް 

ގައި މަސައްކަތްކޮށް ކުރިއަށްދިއުމުގެ ހެޔޮ މި މަތިވެރި މަޤުޞަދުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންއެކު. ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ

 !އާމީން.  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެهللا ތައުފީޤް މާތް 

  

  ރައީސް



 

 4                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ޙާލަތު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ޒަމާނީ މިގެން ދިޔައަހަރަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނި

ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި މިނިޒާމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށާއި، 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެޓުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަނަމަވެސް ބައެއް 

ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި .  އް ހައްލުނުކުރެވި ދިޔައަހަރެކެވެގޮންޖެހުންތަ

އަދި . ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ ،ވަރަށް މުހިންމު ޤާނޫނުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

އިންޞާފު ލިބިދިނިމުގެ ޙައްޤު އެންމެ  ޢަދުލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އޯގަސްޓް  10ޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސު

ދައުލަތް  ،ނިމިފައިވާކަމީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ވަނަދުވަހު 2010

ތިންބާރު ވަކިކުރެވިފައިވާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގުމުގެ 

ޕްރީމްކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސު، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް. އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ

އިންޞާފުގެ ދާއިރާއާއިމެދު  ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވުމަކީ، ޢަދުލު

އަދި ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީވުމުން . ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަމެއްވެސް މެއެވެ

ފެނިގެން  އްއިންޞާފް ލިބުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް  ރަނގަޅު  ޙައްލެ ނަށް ޢަދްލުރައްޔިތުން

އަނެއްބަޔަކު ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީކުރުމުގައި  ހިނދު ދާނެކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް އެއްބަޔަކު ކުރަމުންދިޔަ

  . ވާލު އުފައްދަމުން ގެންދިޔައެވެގެންގުޅުނު އުޞޫލުތަކުގެހަރުދަނާކަމާއި، އިންޞާފްވެރިކަމާމެދު ސު

ގެ މެންބަރުކަމަށް ވަރަށްމަތީ ތާއީދާއެކު ) ސީ.އާރް.އެޗް.އެން.ޔޫ(ގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކައުންސިލް  .ދ.އ

މިއީ  . ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވި، އެކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަން ފެށީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެތެރޭގައެވެ

އްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިސަރުކާރުން ކުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އިންސާނީ ޙަ

އަދި ހަމައެހެންމެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހިވެގެންދިޔަ . ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދުނު މަތިވެރި ކާމިއާބީއެކެވެ

ބެހޭ ކައުންސިލަކީ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ .ދ.އ ،ސަބަބަކީ.  ރަސްމަގެކެވެ

ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިނެއްގޮތް ބެލުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ އެންމެ މުހިންމު ފަރާތް ކަމަށް ވެފައި، 

ކުރުމުގެ މިކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭހިނދު، ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދިވެހިސަރުކާރުންވެސް ކުރިއަށްވުރެބޮޑަށް 

 .  މިކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެތީއެވެ

ދާ ތިންބާރުވަކިވެފައިވާ ޒަމާނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްގެދަށުން ހިނގަމުންދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހަމައެހެންމެ 

ޤައުމެއްގައި ފެނިގެން ނުވާނޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަންވެސް ނިމިގެންދިޔައަހަރު 



 

 5                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ . ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ

ޕްރީމްކޯޓަށް ކޯޓުގައި  ތަޅުއަޅުވައި ސުމްޕްރީގައި ސު 2010އޯގަސްޓް  7 ،ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ސަރުކާރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަގުތީ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާއި، ސާބިތުނުހިފޭ ކަންކަމުގައި  

  .ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެސިޔާސީ ލީޑަރުން ބަންދު

 ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ކުރެއްވި ހުވަޔާ އެއްގޮތައް މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ،ނިމިގެންދިޔައަހަރު

ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ތްނެ

ސްތިއުފާދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ގައި ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން އެއްފަހަރާ އި 2010ޖޫން  29ވިދާޅުވެ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް 

  . ޖެހެއެވެ ކުރަންދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ

ތައް މީޑިއާ ގެން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ފަރުދުންކުރާ ޒާތީ މުއާމަލާތުމުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް

ކުރުމަށް މީހުން ތް މަލާމެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރެވުމުން ދިއުމުގެސަބަބުން އަމިއްލަވަންތަ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ މުއާ

ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި . ރައްޔިތުންގެމެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ ،ންވެޖެހިލު

އިލީ ދިރިއުޅުމާއި، އާވަނަ މާއްދާގައި، ކޮންމެމީހެއްގެ ޒާތީ އަދި  24އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ 

އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުވާސަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަންކަމުގައި  ގޮވަތިގެދޮރާއި،

ވަނަ މާއްދާގައި އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު  33އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެކެ

މީހުން  ،ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެމީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާހިނދު

ދިޔަގޮތް ކަމާބެހޭ އަދި މިކަން ހިނގާ. ބަދުނާމުވާގޮތަށް ފޯނުކޯލްތައް  ޢާންމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ފަރާތްތަކުން ބަލާ ތަޙްޤީޤްކޮށް އަދި އޭގެ ނަތީޖާ ހާމަކޮށްފައި ނުވާތީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ 

  . ޖެހެއެވެ ކުރަންނުތަނަވަސްކަން އަދިވެސް ފިލާނުދާކަން ފާހަގަ

 ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހެއްކާބެހޭޤާނޫނު، ޖަލާބެހޭ ޤާނޫނު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާމީހުންނަށް ފަރުވާދޭނެ އުޞޫލެއް ބަޔާންކުރާ 

ގެއްލުން ލިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ޤާނޫނު، ޖިނާއީ ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނާއި

އަދި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ ޤާނޫނު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ކެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު، އުޞުލުތަ

ހެކިބަސްދޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު ފަދަ މުހިންމު  ޤާނޫނުތައް ހެދުން 

ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ހިތާމައާއިއެކު  ލަސްވުމުގެސަބަބުން އެފަދަ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ގިނަ ހުރަސްތަކެއް

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި  ،ދުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙުގަވާއިހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުތަކާއި  އަދި.  ފާހަގަކުރަމެވެ

ފަތް ގާޤާނޫނީގޮތުން ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ ސަ .އަދިވެސް އާލާވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ



 

 6                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އިޖްތިމާޢީގުޅުންތައް އެންމެ  ،ބަލިކަށިވެފައިވުމުގެސަބަބުން ދޭދޭފަރާތްތަކުގެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރުކުޑަވެ

  .ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކަށީގެންވާ އުޖޫރަ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ

ލިބުމުގެ ޙައްޤު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދިއުމުގެސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ އެތައްބައެއްގެ 

ގިނަ ޢާއިލާތަކެއް ނިކަމެތިވެ އެތައްބަޔަކު ދިރިއުޅުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން  ،ޙައްޤުތައް ގެއްލި

ސިވިލްސާވިސް އާއި ޕޮލިޓިކަލްސާވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ  މިގޮތުން. ޖެހިފައިވާކަން ފާގަކުރެވެއެވެ

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންވާ ފުރިހަމަ މުސާރަ ފާއިތުވިއަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރުވެސް އިޢާދަކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، 

މާހައުލުން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިން އުނިކުރި ބައި އަނބުރާލިބޭނެދުވަހެއްގެ ޔަޤީންކަން ނެތުމާއި، މަސައްކަތުގެ 

 ންސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ނަފްސާނީ ނުތަނަވަސްކަ ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުލިބުމުގެ

  .ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމީ މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ . ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ

އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެކުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި  ރިވެތި އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އެކަކު

. މިހާރަކަށްއައިސް ދިވެހި މުޖްތަމަޢުން ފެންނަމުން މިދަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެކެވެ ،ނަމަވެސް . ބައެކެވެ

ބައެއް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ނަގާލުމުގައި  އެކަކު އަނެކަކަށް

ގުރޫޕްތަކާއި ގޭންގުތައް ހަދައިގެން ފަރުދުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދިއުމާއި،  މަސައްކަތްކުރަމުންފަރާތްތަކުން 

މީހުންގެ ފުރާނައަށާއި، މުދަލަށާއި ގޯތިގެދޮރަށް  ގުމާއި،ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިން ތުމާއިއަރައިގަ

ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި، ރޭޕްކުރުމާއި، ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުންފަދަ 

 ،ނުބައި ޢަމަލު މާރާމާރީ ހިންގުމުގެއަދި . އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން ގެންދާތަނެވެ

ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ އިސް

  . ފަރާތުންވެސް މިދިޔައަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައި ވާކަމީ  ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ މެންބަރުންގެ

އިތުރުވަމުންދާއިރު ކުށްކުރާމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ޤާނޫނީ އަދި  ކުށްކުރުންއި މުޖްތަމަޢުގައެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް 

މުޖަތަމަޢުން  އްއެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަ ،އަދަބު ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު

އެމީހުން އިޞްލާޙުކޮށްގެން  ކުށްވެރިން މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކޮށްގެން ގެންގުޅޭއިރު އެކަހެރިކުރެވެމުންނުދާ ކަމާއި

އިންތިޒާމްކުރެވިފައިނުވާކަން އަލުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ފަރުވާގެ ރަނގަޅު ޕްރޮގުރާމްތަކެއް 

އަދި މުޖްތަމަޢުގައި ހިނގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، ރައްޔިތުންނަށް  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ރިއުޅެވޭނެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މިނިވަންކަމާއެކު ދި

  .މުއައްސަސާތަކުންވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ



 

 7                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މުޖްތަމަޢު ބިރުވެރިތަނަކަށް ވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުށްކުރާމީހުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢިގޮތުން 

. ޖެހޭ އަދަބު ފުރިހަމައަށް ނުލިބި ގިނަޢަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންތަކެއް މުޖްތަމަޢުގެތެރޭގައި ވީއްލިފައި ތިބުމެވެލިބެން

މިފަދަމީހުން މިދިޔައަހަރު ބޮޑެތި ވައްކަމާއި ފޭރުންފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަލުން އަރައިގެންފައިވާކަން 

  . ފާހަގަކުރަމެވެ

ވާލައިގެން ނަހަމަގޮތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އެމީހުންލައްވާ ގަދަބާރުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮޅު

ފަރާތްތަކުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ނާމެދު ޒިންމާވާ މަސައްކަތްކުރުވާ، އެމީހުން

ދޭންޖެހޭ މިގޮތުން . މެވެނިގުޅައިގަތުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަ

ގައި ނުސިއްޙީގޮތުން އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންނުވާ ތަންތައުޖޫރަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި، 

ޚިލާފު ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަށް އެމީހުންނާމެދު  ގެންގުޅުމާއި، ބިރުދައްކާ އަނިޔާކުރުން ފަދަ އިންސާނިއްޔަތާ

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ  ،މިކަންކަންހުއްޓުވައި. ހަގަކުރެވިފައެވެވަނީ ފާހިންގާކަން 

  . ހެދިފައި ނުވާކަމީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެކެވެމިހާތަނަށްވެސް ޤާނޫނެއް 

ގެ  މިނިވަންކަމަކީ އާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އެއްގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބާރެއްކަމަށް ވާއިރު، މީޑިއާމީޑި

. ނުގަނެވޭނެ ޙައްޤެކެވެ ނިގުޅައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި 

 ،ނަމަވެސް. ލިބެންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކެކެވެ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަކީ މިނިވަންކަމާއި، ޙިމާޔަތްއާއަދި މީޑި

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ގައި މަސައްކަތްއާމީޑި

މިގޮތުން ދިއެފްއެމް އަދި . މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޢަމަލުތައް މިދިޔައަހަރު ހިނގާފައިވެއެވެ

އަދި ހަވީރު ނޫހުގެ ، މާރާމާރީ ހިންގައި، ދިޓީވީގެ މަރުކަޒަށް ބަޔަކު ގޮސް މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައި

އަދި މިދިޔައަހަރު މުޒާހަރާއެއް ކަވަރުކުރަމުންދިޔަ މީޑިޔާގެ . މުވައްޒަފަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައި ވެއެވެ

ށް ފުލުހުން ކަގޮތަފަދަ ބައެއްފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބާރުގެބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވާ

  .                  ރަސްއަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެހު

ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުންހިންގަވާ ވިއުގައިގެތެރެއިން ނިކަމެތި 

ދެއްވުން ގެ ޚިދުމަތާއި ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް އިފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މަދަނަ

.                                                       މިދިޔައަހަރު ކުރިޔައް ގެންދަވާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އެފަދަ ޙައްޤުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރިއެރުވޭނީ 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެއްރޫޙެއްގައި 

ތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިކޮމިޝަނުން އުންމީދުކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަ. މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ



 

 8                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އެއްބާރުލުން ކުރިމަގުގައި ބައިވެރިވުމާއި މިކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ 

  .މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ލިބެމުންދާނެ ކަމުގައެވެ

   



 

 9                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ތަޢާރަފް ކޮމިޝަންގެ .3
 

ވަނަ 190ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަކީ، ޔުހި

ގައިވާ ގޮތުގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ޔުހިމާއްދާއާއި، 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  5މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ 

ވާމީ އަދި މިކޮމިޝަންގެ މަޤުޞަދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބައިނަލްއަޤު. ކޮމިޝަން އެކެވެ

 ސަރަހައްދީ މުޢާޙަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާޙަދާތަކާއި ޤަރާތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ށް ދަމަހައްޓާ، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އިންސާނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮ މަތިން،

 .އްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިއްވަރުދިނުމެވެޙަ

 

ޤާނޫނު (މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ޔުހިވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވީ،  2010

ގައި އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މިދަންނަވާ  2006ނޮވެމްބަރ  27ށުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 5ގެ ) 2006/6ނަންބަރު 

 .މެމްބަރުންނެވެ

 )ރައީސް ކޮމިޝަންގެ(     ސަލީމް އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް .1

 )ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަންގެ(   ޒާހިދު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .2

 )މެމްބަރު(   އަޙުމަދު ޢަޛުރާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ .3

 )މެމްބަރު(   ޢަބުދުލްކަރީމް އަޙުމަދު އައްޝައިޚް .4

 )މެމްބަރު(     މަޖްދީ މާޖިދާ އަލްއުސްތާޛާ .5

 

ންތިޤާލީ މަރްޙަލާ ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިވަން އި ،ވަނަ މާއްދާގައި 297ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

މެންބަރުން ޢައްޔަން މިކޮމިޝަނަށް އައުދައުރަކަށް ، މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ

 ބޭއްވި ދުވަހު 2010 އޯގަސްޓް 12. ވަނަ ދުވަހުއެވެ 17ވަނައަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ  2010ކުރައްވާފައިވަނީ 

ރައިޓްސް  ހިޔުމަންހުށަހެޅުނު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވެ،  ވަނަ ޖަލްސާއަށް 27 ވަނަދައުރުގެ 2 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

  ؛ޢައްޔަން ކުރެއްވި މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮމިޝަނަށް 

 

 މާލެ/ހުކުރަދިގެ .މ –އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު  .1

 މާލެ/ އައްޑޫގޭ .ހ –އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް  .2

 ހިންނަވަރު. ޅ /ދޭލިޔާއާގެ – ޖީހާން މަޙްމޫދުލްފާޟިލާ އަ .3

 

ތެރެއިން އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދުގެ ނަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އަދި އަލްފާޟިލާ މެމްބަރުންގެ ތިން މި 

ރައްޔިތުންގެ  ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްހަމަޖެއްސެވުމަށް ޖީހާން މަޙްމޫދުގެ ނަން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް 

 ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭއްވި ވަނަދުވަހު 2010 އޮކްޓޯބަރ 4 ،މުންއްވުހުށަހެޅުމަޖިލީހަށް 



 

 10                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 .ފާސްކުރެއްވިއެވެ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޖަލްސާއިން، 

. ނުވެއެވެހެއްސެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާއަދި ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މަޙްމޫދު ހަމަޖެއް

 . ވަނަދުވަހުއެވެ 2010އޮކްޓޯބަރ  13ކުރެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމްގެ ހުވައި މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު 

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނަށް އިތުރު ދެމެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ޖަލްސާގައި ވަނަ 35 ވަނަދައުރުގެ 2 މަޖިލީހުގެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ދުވަހު 2010 އޯގަސްޓް 30ތެރެއިން ނަންތަކުގެ 

  2010ފާސްކުރެއްވި ދެބޭފުޅުން، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ނަން މަޖިލީހުން 

 މެމްބަރުންނަކީ؛އެ ދެ . ވަނަދުވަހުއެވެ 13ސެޕްޓެމްބަރ 

 

  މާލެ/މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު -  އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އައްޝައިޚް .1

 މާލެ/ މެރީންވިއު .ހ – ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް .2

 

މެމްބަރުން އައްޔަންކުރެވި، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު  5ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ  2010

 .ވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެފާ ހަމަޖެހި

  

  އިދާރާކޮމިޝަންގެ 

  
މުވައްޒަފުން  40ގައި އިދާރާގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އަށް އެޗް 2010ޑިސެމްބަރ  31ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، 

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި އިދާރީގޮތުން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއަދި . ވަޒީފާގައި ތިއްބެވިއެވެ

ބަހާލެވިފައިވަނީ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  އިދާރާމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސު

 . ގައި ހިމެނޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ތަޢާރަފް ތިރީގައި އެވަނީއެވެއިދާރާ. ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މައްޗަށެވެ 6މަސައްކަތްކުރާ  

 

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

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ގުޅޭގޮތުން، ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި  ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެ 

. ގެ މައްސޫލިއްޔަތެކެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްރިކޮށްހިތުމުގެ ރޫޙު އާލަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެ

މިހެންކަމުން އެޑުިޔކޭޝަން އެންޑް މީޑިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކަށްވެފައިވަނީ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން 

ރ، މީޑިޔާ ކެންޕެއިން، އަދި ލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ، އަތްމަތީފޮތް، ސެމިނަ/އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވޯކްޝޮޕް

ޢާންމު ރައްޔިތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް އަމިއްލަ ، ނިއުސްލެޓަރ އަދިވެސް މިނޫނަސް އެކިއެކިވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

ން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް، ސްކޫލްތައް އަދި  އެކިއެކި ފަރާތްކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަ

 . ގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

 



 

 11                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 .)ޑީ.އެމް.ޕީ.ޕީ(ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

ދެނެގަނެ، ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު

އެކަށައަޅައި އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ސަރުކާރުން 

ތަކާއި އަދި އެހެނެިހން އޮނިގަނޑުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި 

ހިރާއްޖެއިން އޮނިގަނޑުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ދިވެ

މީގެ . ބައިވެރިވެފައިާވ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޤަރާރުތަކާއި މުއާހަދާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ

 ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއިތުރުން 

 .ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ

 

 .)ޑީ.ސީ( ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، މީހެއްގެ އިންސާނީ  މާއްދާގައި ވަނަ 20 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން

ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙާއްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް  ޙައްޤެއް

އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން 

ކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަ

ބެލުމާއި، މި ބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ  އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް، ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ

ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލު

މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ 

ލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އުސޫލަކީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫ

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް، އިންސާނީ 

ތުން ކުރަންޖެހޭ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮ

 .ދިރާސާތައް ކުރުމަކީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ

 

 ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އެލް.ޑީ.)

ގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އިދާރީ ) ކ(އާއި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭތޯ  ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ،ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ، އުޞޫލެއްގެ

ގެ ދަށުން، އަލަށް ) ޅ(ށާއި، މިފަދަ އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހެޅުމަށާއި، މި މާއްދާގެ ބެލުމަ

ގެ ދަށުން، ) އ(މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމަށާއި، މި މާއްދާގެ  އެކުލަވާލާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ

މައްޗަށް  ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 24އޮންނަ މަޞްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން 

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

 . ކަންކަމެވެ



 

 12                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  .)އެމް.ޕީ.އެން( ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

އެމްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވިފައި މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި .ޕީ.އެން

ބެލުމާއި، ތަނުގެ އާންމު ހާލަތާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ހިނގާތޯ 

އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގާއިމް ކުރެވިފައި ވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުން ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމް 

ނިހެން ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް އެމް އިންކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެއްކުރާ މައުލޫމާތުތަކާއި، ޤާނޫނީ އަދި އެހެ.ޕީ.އެން. ކުރުމެވެ

ބިނާކޮށް އެދައުލަތެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

ރަށް ލަފާދީ މީހުނެްގ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށްދެވޭ ޙިމާޔަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާ

ތައް އަދި މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަނިޔާއާއި އެހެނިހެން ލާއިންސާނީ އަމަލު. ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

އިތުރަށް ފުިރހަމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބިނާކުރަނިވި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ  ،ހުއްޓުވައި

 .އެ ހުށަހެޅުންތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސަތްކަތް ކުރުމެވެ

 

 .)ޑީ.އެފް.އެމް(މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގެ އެހެން ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ .އެމް.ސީ.އާރ.މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އެޗް

އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ . ސަޕޯޓް ޤާއިމުކޮށް ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

ންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ޗުއްޓީއާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އާ އިތުރުން، މުވައްޒަފު

ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް. ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތަކީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ވެސް  ،އި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއިއިދާރާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، . އެމް.ސީ.އާރ.އަދި އެޗް. ހިނގަމުން ދަނީ މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ

ހާ ޚަރަދުތައް ކޮށް އެކަމުގެ ބިލްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ހުރި ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ފައިސާދެއްކުމާއި ޚަރަދުގެ ބާކީ އާއި ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓަނީ ވެސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

 

 2010އިދާރީ އައު އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާ ގެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަން

އިދާރީ އައު އޮނިގަޑުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމައަށް ހިންގުމާއި، ކޮމިޝަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކު

 . ވޭ ގޮތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެއެވެމުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެ
  



 

 13                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު  2010  

 

ކޮމިޝަންގެ ގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  192ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 .މަަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ

 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އިޙްތިރާމް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .1

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކުރިއެރުވުމާއި، އެޙައްޤުތައް  .2

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާމިންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުން .3

 

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނުގެ  20ގެ )6/2006ޤާނޫނު ނަމްބަރު (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު މީގެ އިތުރުން 

 . ތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެމަސްއޫލިއްޔަތު

 

 : ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަނަ މާއްދާ 20ގެ )6/2006ޤާނޫނު ނަމްބަރު (ޤާނޫނު 

 

ނުވަތަ އިންސާނީ ހައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ށް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަ) ހ(

މަށްބުނެ، އެމިހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އެހީތެރިވެއްޖެކަބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް 

ފރާތުން އެހެން މިހަކު ނުވަތަ ޖަމާއަތުކުން މައްސަލައެެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް 

އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަަމަށް، ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް 

އެޅުމުގައި  ޅުނުދިނުމަށް ފިޔަވަހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ބެލުމާއި، މިބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް 

ޢަތަކުން މާން މީހަކު ނުވަތަ ޖަނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެ ށްމީހަކު އަމިއްލައަ ބުނެ،މާލްވެފައިވާކަމަށްހުއި

ބެލުމާއި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ، ފިނަމަހަޅައިހުށަ އްމައްސަލައެ

 ފިޔަވަޅުއެޅުން؛

ގަތުމުގައި އް ނިިގުޅައިއިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެ) ށ(

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ 

އްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ފަރާތްތަކުގެ މަ

ލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެމައްސަނަަޝަށް ކޮމިމަފައިވާކަމާލުވެމުގައި އިޙުޅުނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅުއެ

 ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އުޞޫލަކީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު  )ނ(

އުޞޫލެއްކަމަށްބުނެ، ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛



 

 14                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް، އިންސާނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމި) ރ(

 ން އަޅަންތުކުވާތައް ބަލައި، އެކަމާގުޅޭގޮމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިންގާކަ

 ދާރާއަކަށް ލަފާދިނުން؛އިއެ ކޮމިޝަނަން ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން

ޓުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި، އެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދެމެހެއްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙް ) ބ(

 ކަންކަން ކުރުން؛ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ

ސާނީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އިދާރި އުޞޫލްތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިން) ޅ(

ޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރައާއި ލަފާ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި، ޙިމާ

 ސަރުކާރަށް ދިނުން؛

ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އިދާރީ އުޞޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ) ކ(

 ށަހެޅުން؛ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރަށް ހު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ) އ(

ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމުގައާއި، އެފަދަ މުޢާހަދަތަކާއި އެއްބައްްވުންތައް ރާއްޖޭން ތަޞްދީޤުކުރުމުގައި، 

 ޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން؛ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމައި، ހުށަހަ

އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދަތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އެހީތެރިވެ، ) ވ(

 ؛ބައިވެރިވުން

ންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން، ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހު) މ(

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުން؛

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން؛) ފ(

ހުށަހެޅުންތައް  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަަޅާ) ދ(

 މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމުކުރުން؛

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ) ތ(

 .ކުރުން

 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ހިޔުމަން، ކޮށްފައިވާނީވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒު 2010

 2014 -2010ންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނުގައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ

ދާއިރާގެ  10 ޅާފައިވާކަނޑައައަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި 

 މިގޮތުން މަސައްކަތް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ؛. މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ

 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން .1

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން  .2

  ގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމު .3

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން .4



 

 15                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރައިޖައިގެ ޢަމަލުތައް  .5

  ހުއްޓުވުން

  ރި ދިރާސާތައް ކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހު .6

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް  .7

  ޒިންމާދާރުކުރުވުން

  މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން .8

  ދަހިކުރުންބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް ބަ .9

  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން .10



 

 16                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ހަރުދަނާކުރުން ނިޒާމް ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އިންސާނީ .4
 

ގެ މަަސްއޫލިއްޔަތު .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްގައިވާ ފަދައިން، )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އިދާރީ އުޞޫލްތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރުން 

ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު މަޝްރާއާއި ލަފާ  2010މިގޮތުން . ފައިވެއެވެވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 2010ގޮތުން 

 :ދީފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 

 މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް ފުރާދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް 4.1

ހާމަކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް ވަކި ޢުޛުރެއް ދެއްކުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ވަނަ މާއްދާގައި މަޢުލޫމާތެއް  11ބިލުގެ 

" ނަމަ އަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއީ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް"ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުމުން 

ޛުރެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެއީ މަޤްބޫލު ޢު"ގައި ބަޔާންކުރަނީ ) ނ(ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް މި މާއްދާގެ 

ކަމަށް ވާތީ، މި މާއްދާގެ ފެށުމުގައި " މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެންގުން

މި ބައި " ރެއްކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަޒުއަދި އެއީ މަޤްބޫލު ޢު"މިހާރު ހިމަނާފައިވާ 

 .ންއުނިކުރު

 

އަދި، . ލިޔެވިފައިވަނީ ކުށަކުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ" މައްސަލައިގެ ޞައްޙަކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ"ވަނަ މާއްދާގައި  18

 .މިގޮތަށް އޮތުން" މައްސަލައިގެ ޞައްޙަ ނޫން ކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ"މި މާއްދާގައި އޮތުން އެންމެ ރަނގަޅީ 

 

މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ގެ ދަށުން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް  18ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ބިލުގެ 

ލުމުން، ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ ބެލިބެ. އޮތުން ރަނގަޅު ވާނޭ ކަމަށް ފެނެއެވެ

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުވާލައިގެން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 

 .ތުންހުށަހަޅަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އޮ

 

 ޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސްކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލަށް ކޮމި 4.2

މާނަކޮށްދެމުން، ކުށްކުރިކުއްޖާއަކީ، ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ " ކުށްކުރިކުއްޖާ"ވަނަ މާއްދާގައި ) 2(ބިލުގެ  .1

ސަބަބަކީ، ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ . ކުއްޖާކަމުގައި ބުނެފައި އޮތްއޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ

އަދި ކުށެއް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު އެކުއްޖަކާ މުޚާތަބުކޮށް . ކުށުން ބަރީޢަވެގެންވާ މީހަކަށް ވާތީއެވެކުރިން 

 . ކުށްކުރިކުއްޖާއޭ ނުބުނެވޭނެތީއެވެ

 



 

 17                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 މިމާއްދާގެ،) ބަންދުކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖާހެ ޙައްޤުތައް: (ވަނަ މާއްދާ 07ބިލުގެ  .2

މިޖުމްލައިގެ މާނަ ސާފުވާނޭގޮތަށް " ރައްކަތެރިވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް"ގައި ބުނެފައިވާ، ) 3( -

 . އަލުން އިބާރާތްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ގައި، ކަސްޓަޑީ ރެކޯޑުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކުއްޖާ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކަސްޓަޑީ ރެކޯޑުގައި ) 4( –

 . ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރަށް، ކުއްޖާ ސޮއިނުކުރިކަން ބަޔާންކޮށް ދެހެކިން އޭގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމަށް ފެނެއެވެ

 

ތަކާއި، މިމާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި ބުނާ އެއްޗަކާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަ) 8(ބިލުގެ  .3

 . ދިމާވާގޮތަށް، އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ

 

ގައި، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އިންޓަވިއު ކުރިއަށް  4ވަނަ މާއްދާގެ ) 8(ބިލުގެ  .4

ންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން މީހެއް ޢައްޔަން އި، ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ނިންމައިފިނަމަ

އެކަށީގެންވާ އެހެން މީހެއް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ، މިތަނުގައި. ކުރަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ދާފައިވާ އެހެން ފުލުހުންގެ އިދާރާ ނޫން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އުފައް

 . އިދާރާއެއްގެ މީހަކު ކަމުގައި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަށް ފެނެއެވެ

 

ފުލުހުގެއް ފަރާތުން، ޤާނޫނީ ލަފާއަށް އެދޭ ކުއްޖާއަށް، އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ، ވަނަ މާއްދާގައި) 9(ބިލުގެ  .5

ށް މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނަމަ، އެކަން ބެލުމަށްފަހު، ގޮތުން، އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެ އަދި އެކަމަށް ހުރަސްއަޅާގޮތަ

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުވެސް މިބިލުގައި ، އެކަންކުރި ފަރާތާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެކަމުގެ އިތުރުން

  .ހިމެނިފައިވުން މުހިއްމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ

 

ގައި ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ލިބޭ  1ވަނަ މާއްދާގެ ) 10(ބިލުގެ  .6

ޖަވާބުތަކަކީ ނުވަތަ ހަނު ކުރުމަކީ ތުހުމަތު ކުރުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށްވާނަމަ، އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހައްޔަރު ކުރެވެނު ސަބަބު ގެ ބަދަލުގައި އޮންނަންވާނީ، މިހެން އޮތުމު. ކުއްޖާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ ކުށްކުރިކަން

ސަބަބަކީ، ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތު ވުމުގެ ކުރިން ކުށްކުރިކަން . މިހެންނެވެ ކުއްޖާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 . ނޭންގޭނެތީއެވެ

 

މިމާއްދާގެ އަރިމަތީ އަދި . ގައި ބުނާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 2ވަނަ މާއްދާގެ ) 10( .7

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައި، މާއްދާގެ އެކި ނަންބަރު ތަކުގައި އިރުޝާދުގެ ބަދަލުގައި " އިރުޝާދުތައް"ސުރުޚީގައި 

 . މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ" އިންޒާރު"

 

ގެއްލުމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ ގައި، ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ  11ބިލުގެ  .8

ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުއްޖާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފިސަރަށް ލިބިގެން މެނުވީ މިމާއްދާގައި ބުނާ ކުދިންނާ 



 

 18                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މިބަސް ކަނޑާލުމަށް  ފާހަގަކުރެވޭނަމަވެސް، މިމާއްދާގައި، . އިންޓަވިއުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 . އަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައެވެއެއީ ކުއްޖާ. ފެނެއެވެ
 

ގައި، ކަފާލަތުގެ ދަށުން ފުލުހުން ދޫކޮށްލާ ކުށްކުރި ކުއްޖާ ކުރި ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ  3ވަނަ މާއްދާގެ  12 .9

 ތަޙުޤީޤާއި އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެކުއްޖަކު ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި

ނަމަވެސް، މިކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ، އަޅާނެ ފިޔަވަޅުވެސް ބިލުގައި . ބުނެފައިވެއެވެ

 .ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން މުޙިއްމުކަމުގައި ފެނެއެވެ

 

 )ފުލުހުންނާއި ޝަރުޢީ ބަންދު( 4ބާބު 

ސަބަބަކީ، . ވަނަ މާއްދާގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް އެގޮތަށް ނުގެނެވޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ 13ބިލުގެ . 10

އަދި ހަމައެހެންމެ މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، . ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި ބޮޑެތިމީހުންނާ ތަފާތުވާނެތީއެވެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބޭއްތިއްބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަބަބުތައް  ޤާނޫނު އަސާސީގައި، ކުށްކުށަށް

އެމާއްދާގައި ބުނާގޮތުން، އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ . ނޫންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭން ހުރިމީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް 

ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފިލައިފާނެކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ 

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި މެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކާމެދު ޝަރީޢަތުން 

އަދި ހަމަ އެހެންމެ . ގެ ކުރިން އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެޙުކުމްކުރުމު

ހިމެނޭނެ ނުވަތަ ހަފްތާގެ ބަންދެއް ނުގަޑިއިރު ގުނުމުގައި، ޤައުމީ  24މިމާއްދާގައި، މިބާބުގެ މަޤްސަދަށްޓަކައި، 

ބަބަކީ، ހަފްތާގެ ބަންދާއި ޤައުމީ ބަންދުތައް ނުގުނާކަމުގައި ސަ. ކަމުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ

އަދި . ވަނީނަމަ، އެއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖާއަށް ދެވޭ އިތުރު އަދަބަކަށްވާތީއެވެ

ކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތް 49ގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ޢިބާރާތްތައް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ) 2(މިމާއްދާގެ 

 . ފެނެއެވެ

ގެ ފަހުބައިގައި، ކުއްޖާ އިޞްލާޙު ކުރުމަށާއި، އަލުން އަނބުރާ ) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  14ބިލުގެ . 11

ޕްރޮގްރާމެއްގައި " ކޮންމެވެސް"މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅޭ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރެވެން " މިފަދަ"އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި،  މިހެން. ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރެވެން ވާނެއެވެ

 . މިގޮތަށް އޮތުމަށް ފެނެއެވެ. ވާނެއެވެ

މިހެން އޮތް އޮތުމަކީ އިބާރާތްކުރުމުގެ " ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށްކުރި ކުއްޖަކު 24"ގައި، ) 3(މިމާއްދާގެ 

މިހެން " ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް 24ތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖަކު ކުށުގެ ތުހުމަ"ރަނގަޅު ގޮތަކީ . ކުށެކެވެ

 . އޮތުމެވެ

 

 



 

 19                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ކުޑަކުދިންގެ ކޯޓު 5ބާބު 

މަހަކީ، ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދިގު  04ގައި، ބުނެފައިވާ ) 4(ވަނަ މާއްދާގެ  19ބިލުގެ . 12

 .މިމުއްދަތު ކުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ، ވީމާ. މުއްދަތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ބޭސްފަރުވާ  23ބިލުގެ . 13

ކުރަންޖެހޭފަދަކަމެއް ކުއްޖާގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެނަމަ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚާއްސަ ފަރުވާދޭތަނަކަށް، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އޭނާ  އެކަށީގެންވާ ޞިއްހީފަރުވާދޭ

ނަމަވެސް، ބިލުގައި އިސްވެ ގޮސްފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި، . ފޮނުވަން ޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ގައިދޭ ލިޔުމެއް ތައްޔާރު ކުރަން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ކުއްޖާގެ ޞިއްހީ ޙާލަތު އަން

މިހެންވުމުން، ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު، ކުއްޖާގެ . ޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަދި  .ޞިއްޙީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ޖިންސީ ގޮތުން ގައިން ގަޔަށް އަރާފަދަ ދާއިމީކޮށް ބޭސްކުރާ ނުވަތަ ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭފަދަ "މިމާއްދާގައި، ހަމަ 

އަށް ޕޮޒިޓިވް .ވީ.އައި.ނުވަތަ އެކުއްޖާ އެއް"މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހަމައެއާއި ވިދިގެން " ކުއްޖެއްނަމަ

ތަނުގައި ފާހަގަކުރަން މުހިއްމުކަމުގައެއް ކޮމިޝަނަކަށް މިހެންބުނެ ވަކި ބައްޔެއް މި "ވެއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 . ސަބަބަކީ، ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތުގެ މާނައިގާ މިބަލި ހިމެނޭތީއެވެ. ނުފެނެއެވެ

ގައިވެސް ) 2(ގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކަ، ހަމަ މިމާއްދާގެ ) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  27ބިލުގެ . 14

 . ކުރެވެއެވެތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ

މިހެންވުމުން، މިމާއްދާގައި . ވަނަ މާއްދާގެ އިބާރާތްކުރުން ހަމަނުޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 29ބިލުގެ . 15

 .ބުނަންއުޅޭ އެއްޗެއް ދޭހަވުމަށް އުނދަގޫކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގައި ބުނާ ވާހަކަ ދޭހަކުރުމުގައި އޮޅުން އަރާކަން) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  36ބިލުގެ . 16

ގައި ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުށްކުރި ) 2(އަދި ހަމަ މިމާއްދާގެ  -

ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ފިޔަވަޅު އަވަހަށް ހުއްޓާލެވިދާނެކަމުގައި  އިޖާބަދޭނަމަ،ކުއްޖާ 

ސަބަބަކީ، ކުށްކުރި ކުއްޖާ . މުގައި ފެނެއެވެބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ލިޔުމުގެ ކުށެއްކަ

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާންވާނީ، . އިޖާބަދޭނަމަ، ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓާލަން ނުޖެހޭނެތީއެވެ

  .ކުށްކުރި ކުއްޖާ އިޖާބަ ނުދޭނަމައެވެ

 )ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުށްކުރާ ކުދިން( 8ބާބު 

ގައި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ގެއެއްގައި ތިބޭ ) 4(ވަނަ މާއްދާގެ  47. 17

އަނެްހން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މިގޮތަށް ތިބޭ 



 

 20                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ށްވެސް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަ

 .ރައްކާތެރިކަމާއި ސަމާލުކަން ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން

މިމާއްދާ . ވަނަ މާއްދާގައި ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ޢަދަދެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ 61. 18

ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ޢަދަބެއްގެ ) ވަކި އަދަދެއް އެނގެން ނެތް ގޮތަށް(ން ޢުމުރު ދުވަހަށް މިހާރު ލިޔެވިފައިވާ ގޮތު

 . ގޮތުގައި ދޭހަވެއެވެ

 . ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން 62. 19

 )ކުޑަކުދިން ޖިނާޢީ ކުށްކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުން( 9ބާބު 

ގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނޭކަމަށް ) ހ(މާއްދާގެ  ވަނަ 66. 20

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ

މިހެންވުމުގެ . މުޅި ބިލަށް ބަލާލާއިރު ބިލުގައި ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 21

ސަބަބުން، ބައެއް މާއްދާތަކުގައި ބުނާއެއްޗެއް އޮޅުން އެރުމުގެ އިތުރަށް، މާއްދާގައި ބުނަންއެޅޭ އެއްޗެއްގެ 

މިހެން ވުމުން، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ބިލު ޢިބާރާތްކުރެވިފައިވާގޮތް، އަލުން . މާނަދޭހަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 . މުރާޖަޢާކުރުމަށް ފެނެއެވެ

 

 ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.3

ކިތަްނމެ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހަކަށްވެސް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދޭން 

ކަށް ލިބިދޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު ކަމަށް ހުރިހާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަކީ އިންސާނަ ،ޖެހޭނެތީއާއި

ކުރުމާއެކު މައްސަލަ  އަދި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމް ،ޙާލަތެއްގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނެތީއާއި

ރަނގަޅަށް  އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަން ކަމަކީ ،ޝަރީޢަތް ކުރުމަށްވެސް އާދަވާން ޖެހޭނެތީއާއި ،ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް

ވަކި ، އާއި ކުރެވިގެން ނުވާނެތީ މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެޅޭނެ ހުރަހެއް ކަމަށް ދެކެވިގެން ނުވަތަ ޤަބޫލު

އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް  ،މިފަދަ ޖޯޝެއްގައި ނަމަވެސް ،ކުށަކަށް ކުރާ ނަފްރަތެއްގެ ސަބަބުން

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ސަބަބުން  ،ކީހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނެއް ހެދުމަ

ކަމަށް ދެކެވިގެން މިކަން ޙައްލުކުރަން މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ،ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކޮށް

ދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބި މި ބިލުގައި، މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެތީ

ވަނަ  2މިގޮތުން، މި ބިލުގެ . ކަމީ މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ ހިފަހައްޓަން ހުށަހަޅާފައިވާ

 .ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަން 6ވަނަ މާއްދާއާއި،  3މާއްދާއާއި، 

 

ށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް މި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮ

މިގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވިދާނޭ ކަމަށް ތިޔަ އޮފީހުން ދެކިވަޑައިގަނެގެން ކަމަށް 



 

 21                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ނަމަވެސް، ޖިނާއީ . މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ

އަދި، މި މަޤްޞަދު . މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނޭ ކަމަކަށް މި ކޮމިޝަނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ

މިސާލަކަށް، މި . ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ އެހެނިހެން ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ

ގެ ދަށުން، ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2ލުގެ ބި

ބަންދުުކރެވޭ މީހުންނަށް ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 2ހަނުހުރުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު، ބިލުގެ 

ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް 

އިޖުރާއަތުގެ  ނަމަވެސް، ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޖިނާއީ. ހުރެދާނޭ ކަމަށް ވިސްނާފައި ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައި  8ޤަވާޢިދުގެ 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެއް ނަމަވެސް، މި ޙައްޤަކީ . މިހާރުވެއެވެ

ގައި ބަޔާންކުރާ މިނިވަން، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  16ޤައުމުތަކުގައި، އަދި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ދުނިޔޭގެ އެހެން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހަމައެކަނި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ދީމިޤްރާތި މުޖްތަމަޢުތަކުގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަ. ހައްޔަރުކުރެވޭ، ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ

ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި ހެކިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ށް އޭގެ ޒާތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤެއް އެ ލިބެން ޖެހޭ ދާއިރާއަށް ވުރެ ފުޅާވުމަކީ އެ ޙައްޤަ. ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ

ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނު  8މިހެން ކަމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ . އަރައިގަތުން ކަމަށް ވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ، ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙްކޮށް 48އަސާސީގެ 

ވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ތިޔަ އޮފީހުން ހަމައެކަނި ހައްޔަރުކުރެ

އަދި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހަނިކުރުން ނޫން ގޮތް . މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް މި ކޮމިޝަނުން އެދެމެވެ

 .ވަޑައިގަތުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަންގޮތަށް ކުރެވެން ހުރި މިފަދަ ކަންތައްތަކާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނާ

 

އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފަހައްޓަން ވިސްނުމުގެ ކުރިން މިނޫން ގޮތްގޮތުން އެ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު 

ޤާނޫނު މިސާލަކަށް . ޙާޞިލްކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ގެއްލިދާގޮތަށް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން ބިލުގެ  49އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން  49ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ  3

މުރުކުރެވިދާނޭ ޙާލަތްތައް މިހާރުވެސް ތަފްޞީލްކުރެވިފައވަނިކޮށް، އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތް މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޢަ

ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށް . ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރުވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  49ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް ވުރެ ފައިދާ ބޮޑުވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މިގޮތުން، ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން . މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވުމެވެ

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 49ޝަރީޢަތުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައި އަދި ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ޙުކުމްކުރުމުެގ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނޭ ޙާލަތްތަކަށް އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ބާރު އެޅުން 

 .ފައިދާ ބޮޑުވާނޭ ކަން

 



 

 22                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މި ބިލުގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމީ މި ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާކޮށް، 

 .ދުކުރާ ކަންތާޢީ

 

 ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.4

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި ، ކުޑަކުދިން ބޭރުގައި އުޅުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުށަކަށް ނުވާ ހިނދު

ގޮތުންނާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ ގޮތްގޮތުން ވަކި ގަޑިއެއްގެ ފަހުން ބޭރުގައި އުޅުމަކީ ކުރަން ޖެހިދާނޭ ބައިވެރިވުމުގެ 

ކަމަކަށް ވީ ހިނދު، ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކޮށް، އެ ކުދީންނާ މެދު އެކަށޭނަ ސަބަބެއް ނެތި 

ނަ މާއްދާ ތަންފީޛުކުރެވިގެންނުވާނޭ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ވަ 7ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޢާއިލާގެ  35ހަމަމިއާއެކު، ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ . ދެކެމެވެ

ންވާ ބައެއްކަމަށް ފަރާތުންނާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީގެ

ވީމާ، . ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، ކުޑަކުދީން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދެއްގައި ތަފްޞީލްކުރެވެން " މަޤްބޫލު އުޒުރަކީ"ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  7ބިލުގެ 

އް ކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި، މިގޮތަށް ތަފްޞީލްކުރުމުގައި ބަލާނޭ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ކުއްޖާގެ ޖެހޭނޭ އިބާރާތެ

ސަލާމަތާއި، ރްައކާތެރިކަމާއި، އެ ކުއްޖާގެ މަންފާއާއި، އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިޒްނައަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސަން މި 

 .ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާކަން

 

އިމާރާތެއްގެ މަގުމަތީ ފާރާއި މަގުމައްޗަށް ފެންނަން ހުންނަ އެހެން ތަންތަނަކީ އެގެއެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނުވަތަ 

އިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ޒީނަތްތެރިކޮށް ފަރުމާކުރެވެގެން ޖެހޭނޭ ތަންތަނަށް ވާ ހިނދު، ބިލުގެ 

 :ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙް 1ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8
 
މަގުމަތީ ފާރުގައި ނުވަތަ  ވެރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި އެގެއެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެގެއެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ) 1"(

 ."މަގުމައްޗަށް ފެންނަން ހުންނަ އެހެން ތަނެއްގައި

 

ތަނެއްގައި އެގެއެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ހުންނަ އެހެން 

އިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި ޕޯސްޓަރެއް ހިއްޕުމަކީ ނުވަތަ ހަރުކުރުމަކީ ކުރެވިގެން ވާނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ، 

މިފަދަ ކަމެއް ުކރާ މީހަކާ، ނުވަތަ ބަޔަކާ، ނުވަތަ ފަރާތަކާ މެދުވެސް ބިލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

 .ވަނަ މާއްދާގައި މިބައި ހިމަނަން ހުށަހަޅާކަން 9އްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނާތީ، ބިލުގެ މާ
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން،  5އެމީހެއްގެ އަވަށްޓެރިއަކާމެދު ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބިލުގެ 

ޅޭ މީހުންނަށް އެމީހުން އުޅޭ ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ގެ ދަށުން، ކުއްޔަށް އު) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ބިލުގެ 

ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުންނަށް ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންނަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމާއި އުދާސް އިހްސާސްކުރަން ޖެހޭ 

ހޭ ބަޔަކަށް ވާތީ، އަމިއްލަ ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން މަނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުން ޢަމަލުކުރަން ޖެ

ވަނަ މާއްދާގެ  13ގޭގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންނާ މެދު މި މާއްދާގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުރެވޭތީ، ބިލުގެ 



 

 23                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަވަށްޓެރިންނާ މެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ . ގެ މި ބައި އުނިކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ) ރ(

 .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާކަން 5މެންނަށްވެސް ބިލުގެ އެން
 

 :ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން 30

ބެލެނިވެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް  އިޖްތިމާޢީ އަމުރަކަށް ނުވަތައެދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން "... 

 ..."އެދުމުގެ ކުރިން 

 

ކަމަށް ލިޔެވިފައިވަނީ ކުށަކުން ކަމުގައި ..." ގެ ދަށުން ) ހ(މި މާއްދާގެ "... ގައި ) ރ(މާއްދާގެ  ވަނަ 38ބިލުގެ 

 .ބެލެވޭތީ، މި ބައި އިޞްލާޙްކުރަން ހުށަހަޅާކަން

 

ލިޔެވިފައިވަނީ ކުށަކުން ކަމުގައި ..." ގައި ބަޔާންކުރާ ) ޅ(މި މާއްދާގެ "... ގައި ) އ(ވަނަ މާއްދާގެ  38ބިލުގެ 

 .ވޭތީ، މި ބައި އިޞްލާޙްކުރަން ހުށަހަޅާކަންބެލެ

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނޭ ކަމަށް  17ބިލުގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ޞަ މިސާލަކަށް ބިދޭސީއަކަށް ވީތީ، ނުވަތަ އަންހެންނަކަށް ވީތީ، ނުވަތަ ޚާއް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ބަލައިގެން

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް ވީތީ، އެފަދަ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ނުވަތަ، ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް  35ސަބަބުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ތުގައި ބެލެވި، ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު އިތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލު ފަރުމާކުރުމަކީ ލިބޭނަމަ، އެކުށަކީ ބޮޑުކުށެއްގެ ގޮ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭނެ ބާރަކަށްވާނެތީ، މިފަދަ ބައެއް ބިލުގައި 

 . ހިމަނަން ހުށަހަޅާކަން
 
 

 ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސްދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ  4.5

ގައި، ދިރިއުޅޭނޭ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މާޙައުލެއް ލިބުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި، ، ންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދު

ދުންފަތް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކޮށް އަދި ، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ބަންދުކުރުމާއި ލޭބަލް ޖަހާނޭ ގޮތްތަކާއި

ލިތަކުން ރައްކައުތެރިކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަކީ ދުންފަތް ބޭނުންކުރުމުން ޖެހޭ ބަ

 .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމެއްކަން

 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  3ބިލުގެ 

ގެ ދަށުން އެންމެހައި ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  3މިގޮތުން، . ރުން މުހިންމު ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެލުއިތަކެއް ހު

ސައި ހޮޓާތަކާއި، ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިފަދަ 
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ސައްތައެއް އިތުރުނުވާނޭ ގޮތަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ތަންތަނުގެ ބޮޑުމިނުގެ ޖުމްލަ އަކަފޫޓުގެ ވަކި އިން

ޚާއްޞަ ތަންތަން ކަނޑައަޅައި، މި ތަންތަނުގެ މިކަން އެނގޭނޭ ފަދަ ބޯޑު ހަރުކުރުމަށްފަހު، މިފަދަ ތަންތަން ނޫން 

އިތުރުން، ބައެއް ސައި  މީގެ  .ތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ

ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ތަންތަންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ، ހޮޓާތަކާއި، ކެފޭތަކާއި

މިތަންތަނުގައި މިކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ބޯޑު ހަރުކުރުމަށްފަހު، މިފަދަ އެހެން ތަންތަނަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ފީގެ 

ން ޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ދުންފަތުގެ އިސްއުމާލުކުރާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ދައްކަ

 .މިފަދަ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޖާގަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ބިލް އިޞްލާޙްކުރަން ފެންނަކަން

 

 

 ޓްސްސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެން 4.6

ގައި ޢާންމު ވަކިވަކިން އިންތިޚާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  4 ބިލުގެ

 .ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާހުކުރުން

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ) ހ(އެ މާއްދާގެ ، ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ 

 .މައްޗަށްވެސް ކުރުން މަނާކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނުން
 

ޤާނޫނު . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނޭ ފަރާތްތައް ހަނިކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ 9ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި، ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  30އަސާސީގެ 

ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، މި ޙައްޤު ހަނިކުރެވެންޖެހޭނީ ޤާނޫނު 

ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް "ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  16އަސާސީގެ 

މިގޮތުން، ފަނޑިޔާރުންނާއި، . ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ" ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް

ޅުންނާއި، ސިފައިންނާއި، މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފު

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި ބިދޭސީންނަކީ އެހެން ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައިވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

މެމްބަރުންނަށް ނުވެވޭނޭ މީހުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަވެސް، ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު އޮފީސްތަކުގެ 

ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސީ

ނުވެވޭނޭ އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރުމަކީ ދީމިޤްރާޠީ 

މިންވަރު ފަހަނައަޅައިދިޔުން ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް  މުޖްތަމަޢުތަކުގައި މި ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ

ފެންނާތީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނޭ މީހުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، 

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި މިފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، ސިފައިންނާއި، 

އަހަރު ނުފުރޭ މީހުން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް  18މީހުން ފިޔަވައި އިތުރު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްތަކާއި، ، ންނާއިބިދޭސީ

 .ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން
 



 

 25                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޕާޓީތަކުގެ ، ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި. އުވާލަން ހުށަހަޅަމެވެ 7ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ބިލުގެ 

ޙަރަކާތްތަކުގިައ ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް 

ޞަރީޙަކޮށް ބާަޔންކޮށްފައިވީ ހިނދު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ 

ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ނުލިބުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އުފެއްދުމަށް 

ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤެއް  3އަދި، މިއީ . ތަފާތުކުރުމެކެވެ

 .ންނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހަނިކުރެވޭނޭ އުޞޫލާވެސް ޚިލާފު ކަމެއްކަ
 

ގެ ދަށުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ އެހެން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ބިލުގެ 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، 

މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުން އިސްތިސްނާވާ  ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ

އެހެން ގޮތަކަށް ނަމަ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ . ގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙްކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ

ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ހުންނަށް ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީ

 .މިބައިގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ނުވާނެކަން
 

ހިމެނުމުގެ " ސަރުކާރު"ވަނަ މާއްދާގައި ހަމައެކަނި  44ވަނަ މާއްދާއާއި،  43ވަނަ މާއްދާއާއި،  42ބިލުގެ 

އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ހިނގާނޭ ގޮތަށް މިމާއްދާތައް " ދައުލަތުގެ"ބަދަލުގައި، 

 . އިޞްލާހުކުރުން

 

 އެއްވެއުޅުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.7

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެއްވެއުޅުމަކީ މަގުތަކާއި، މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ  2ބިލުގެ 

 22މީގެ އިތުރުން، ބިލުގެ . ޢާންމުތަންތަނުގައި އެއްވެއުޅުންކަމަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލް އިޞްލާޙްކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިންޑޯ ހޯލެއްގައި، ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި، 

 . ބައްދަލުވުންތައް މި ބިލުގެ ދަށުން އެއްވެއުޅުން ކަމަށް މާނަކުރެވިގެން ނުވާނެކަން
 

 3ދަތު އަދި، މި މުއް. ދުވަސް މާ ދިގު ކަމަށް ފެނެއެވެ 14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް މުއްދަތަކަށް  3ބިލުގެ 

 .ދުވަހަށް ކުރުކުރުން
 

ކުއްލިއަކަށް ިދމާވާ ޢާންމުންނާބެހޭ ކަމަކާ ނުވަތަ ޢާންމުންނާ ބެހޭ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވުމެއް ބާއްވަން އެދޭ 

ހަމަ މިއާއެކު، މިފަދަ އެއްވުމެއް ވާންވާނީ . ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ 3ފަރާތްތައް މި ބިލުގެ 

ސްވެ ދަންނަވާފައިވާ ފަދަ ކަމާކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އެއްވުމެއް ކަމަށާއި، އެއްވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާބިނގާވެ އި

ވަނަ މާއްދާއިން  3ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ނުވާނޭ ކަމަށް ޝަރުޠުކޮށް، ބިލުގެ ، އުޅުމާއި

މިގޮތުން ބާއްވާ . ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ވެސް ހުށަހަޅަމެވެއިސްތިސްނާވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވުމެއް ބޭއްވޭނޭ 



 

 26                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އެއްވުންތަކުގައި ވެސް ބިލުގެ ހަވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރާ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި އަމަން ޢާންމު ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް 

 .ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އުފުލަން ޖެހޭނެކަން
 

ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ) ނ(އެހެނީ، މި މާއްދާގެ . ށަހަޅަމެވެއުނިކުރަން ހު) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  4ބިލުގެ 

ގައި ) ރ(ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު އެއްވުމަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް ވުމަށް ހުށަހެޅުމުން މަނާކުރާ ހިނދު، މި މާއްދާގެ 

ހެއްގެ ކިބައިން ޤާނޫނު އަސާސީއިން ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށް، ކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކޮށް ނިންމާފައިވާ ނަމަ، އެ މީ

 .ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމަށް ނުފެންނާތީއެވެ
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  6ބިލުގެ 

 6އަދި، ބިލުގެ . ކަމަށް ބިލުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ ލިބިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިފަދަ އެންގުމެއް ނެރެވޭނީ ކޯޓުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް އަމުރެއް ނެރެން ޖެހޭނޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

ންގުމުގެ އަމުރެއް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެއްވުން ނުބޭއްވުމަށް އެ 24ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެއްވުމުގެ ނޯޓިސް ހުށަހެޅޭތާ 

 2ނެރެދިނުމަށް އެދި މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި، މިފަދަ އަމުރަކާ ގުޅޭގޮތުން 

. ދުވަހެުގ ތެރޭގައި ވަކި ގޮތެއް އަންގައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެން ޖެހޭނޭ ކަމަށްވެސް ބިލުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ

ދާގެ ދަށުން ޝަރުޠުތަކަކާއެކު އެއްވުން ބޭއްވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ވަނަ މާއް 8ބިލުގެ 

ގެ ދަށުން ޝަރުޠުތައް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  8ނަމަވެސް، . ސަރވިސްއަށް ލިބިދިނުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެނެއެވެ

ދުވަހުން  7ޅާފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަން ޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، އެކަން ލިޔުމަކުން އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ހުށަހަ

 .ދުވަހަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާކަން 2
 

އެހެނީ އެމީހަކު ޒިންމާވެ ކުރިން ބާއްވާފައިވާ އެއްވުމެއްގައި އޭނާ . އުނިކުރަން ފެނެއެވެ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ 

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އަދަބެއް އޭނާއަށް  އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އުފުލާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

ކުރުމަކީ އޭނާގެ ކުށަށް ވުރެ ބޮޑު  ދިނުމަށްފަހުގައި، އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުން އޭނާ މުޅި ޢުމުރަށް މަޙްރޫމް

 .އަދަބެއް ކަން
 

ވަނަ މާއްދާއާއި  10. ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ 12ވަނަ މާއްދާއާއި،  11ވަނަ މާއްދާއާއި،  10ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމެއް ނުބޭއްވޭނޭ އަދި ބޭއްވޭނޭ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު  11

މީގެ އިތުރުން، . ވެއުޅުމުގެ ޙައްޤަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ފެނެއެވެއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް، ނުވަތަ ބިލުގެ  10ބިލުގެ 

އި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތައް ނޫން ގަޑިއެއްގަ 12ނޫން ތަނަކަށް، ނުވަތަ 

އެއްވުމަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޢާންމު ސަލާމަތާއި، އަމަންއަމާންކަމާއި، ޢާންމު ޞިއްޙަތާއި ޢާންމު 

އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް، ނުވަތަ އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނޭ 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވަމީ ސިޔާސީ . ނޫނެވެ ކަންކަމެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު  21އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ 

ވީމާ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެވޭނީ ވަކި ތަންތަނަކަށް . ސަބަބުތަކެވެހަނިކުރެވިދާނޭ ކަމަށް އެ މުޢާހަދާއިން ޤަބޫލުކުރާ 
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ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވާ އެއްވުމެއް ޣައިރު ޤާނޫނީ 

ގެ މަތީން ބާއްވާ އެއްވުން ތައް ރޫޅާލެވޭނޭ އެއްވުމަކަށް ބަދަލުވެދާނޭ ޙާލަތްތައް ބިލުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު، މިގޮތު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މީހެއްގެ ޖިސްމަށް ނުވަތަ  13މިގޮތުން، ބިލުގެ . ގޮތަށް ބިލް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ

ކަމަށް  ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމާއި، މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި، މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނޭ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެފައިތިބި މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތައް ހުރުމާއި، ހަޑިހުތުރު ބަސް ނުވަތަ މަންޒަރު 

ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމާއި ތަސްވީރު ބޭނުންކުރުމާއި، މިފަދަ ބަސްތައް ގޮވުމާއި، އެ އެއްވުމެއްގެ ސަބަބުން ޢާންމު 

އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށާއި، ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި އެހެނިހެން ދިރިއުޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި 

އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކަށާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި، މުވާސަލާތާއި ފެނާއި 

 .ންނާނޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް ނުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުންކަރަންޓުފަދަ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އަ
 

މިގޮތުން، މި ކުށްތަކަކީ . ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ބިލުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ 15ބިލުގެ 

 .ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ކުށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން
 

އެއްވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި . ށް ހުށަހަޅަމެވެއިޞްލާޙްކުރުމަ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  15ބިލުގެ 

އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ވާތީ، ވަކިވަކި 

ގެ ގޮތުގައި ) ނ(މާއްދާގެ  ވަނަ 15ނަމަވެސް، ބިލުގެ . ފަރުދުންނާ މިފަދަ ޒިންމާއެއް ޙަވާލުކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ

އެއްވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ އަމަން ބަލަހައްޓާ އެހެން "

 .ހިމެނުން" ފަރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން
 

ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ވަނަ މާއްދާގައި، ޞުލްޙަވެރި އެއްވުމެއް ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކަށް ބަދަލު 20ބިލުގެ 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި ހައްޔަރުކުރުން އެއްވުން ހުއްޓުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ހިމަނަން 

އެހެނީ ވަކި ބަޔަކު، ނުވަތަ މަދު ބަޔަކު އެއްވުމުގެ ޞުލްޙަވެރިކަން ނަގާލުމުގެ، ނުވަތަ ނަގާލަން . ހުށަހަޅަމެވެ

ގެ ނަތީޖާއަކީ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު މަސައްކަތްކުރުމު

 .ގެއްލެންވާނޭ ސަބަބެއް ނޫންކަން
 

ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން، އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން  16ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އެފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުންތައް 

ކަޑައްތުކުރުމުން އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި  ރޫޅާލުމަށް ވަކި މަރުޙަލާތަކެއް ކަނޑައެޅި، މި މަރުޙަލާތައް

ވަނަ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާތަކަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ބިލުގެ  20ބިލުގެ ، ނެތަތީ

ގައި އެއްވުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތު. މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ

މިހެންކަމުން، . ރޫޅާލުމުގައި އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ

އެއްވުމެއްގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢަށް ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މިނޫން އުޞޫލެއް، 

 .ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލަން ހުށަހެޅުންމޯލްޑިވްސް 



 

 28                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 
. ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައި ހުންނަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

ހަމަވުމުން ޤާނޫނަށް  މަސް 6ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ، މިގޮތުން، ބިލު ފާސްވެ

މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް ބިލުގައި  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށާއި، މީގެ 

މިގޮތުން، ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ރޫޅާލުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ ޤަވާޢިދެއް . ހިމަނަން ފެނެއެވެ

ގެ ބަދަލުގައި " ސަރުކާރު"ވަނަ މާއްދާގައި ހަމައެކަނި  22ބިލުގެ އަދި  .ކަމަށް ބިލުގައި ހިމެނުން ހަދަން ޖެހޭނޭ

 .ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ" ދައުލަތް"

 

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.8

ވަނަ މާއްދާގައި  7އަހަރު ކަމަށް ބިލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރެއްގެ ދައުރަކީ  4

އަހަރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ހައިޘިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، އެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، މި 

  .މެމްބަރެއް ވަކިވާނެ ގޮތަށް އޮތުން
 

 .ކައުންސިލުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއް ހިމެނުން
 

 –ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލެއް ހިމެނުން  4

 ؟ތޯބައި 2ބައިކުޅަ  3ލަބިއްޔަތުންތޯ، ޣުމިސާލަކަށް އަ

  

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

ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، މުޖްތަމަޢު 

ގެ ޙާލަތު ބަލައި، ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ މީގެ އިތުރުން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން. ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހިމެނުން

 .ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން ހިމަނަން ވެސް ފެނެއެވެ

 

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

އްޖެ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނި

 .ފަރާތުން އެހެން މެމްބަރެއް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް އޮތުން

 

 ތައްވެސްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު" މީހުން"ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  15ބިލުގެ 

އަދި، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އަމިއްލަ . ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮތުން

 .ފަރުދަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއްވެސް އޮތުން

 



 

 29                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޢިމާރާތްތަކާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ޢާއްމު 

އަދި، މިހާރު ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތްތައްވެސް، ބިލް . ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފަރުމާކުރުން

 މި ކަމުގައި –ވަނަ މާއްދާ  20ބިލުގެ  –މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން ، ތަސްދީޤްކުރާތާ ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ދިމާވާނެ ޕްރެކްޓިކަލް މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައި؟ އަދި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް 

 .އުނިކުރަން) ރ(އަދި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ޢިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރުމަށް ދިމާވާނެ ދަތިތަކަކީ ކޮބައި؟ 

 

 .މި ދެބައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮތުން" އި ކުޅިވަރުޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކާ"ގައި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  22

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާލާތްތަކާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، އެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  25

 .މީހުންގެ އާއިލާތަކަށާއި، ޙަވާލުދާރުންނަށް ދިނުން ހިމެނުން
 

އެކަން ލިޔުމުން ރައީސުލް  ،މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  8ބިލުގެ 

ނަމަވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން . ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންގުމުން އެމެންބަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވީކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 .ނެވެއެ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކުރުމުން ،އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާނީ
 

ދަޢުލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައްޔާއި، ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

މީހުންނާ މެުދ ތަފާތު ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމާއި، މިކަންކަން އެހެން މީހުންނެކޭ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ލިބިދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ދައުލަތުގެ އެ ޚިދުމަތެއް ދޭ މުއައްސަސާއެއްގެ  ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

 .ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބިލުގައި އޮތުން
 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަދި 

 .ވެސް، އަގު ވަޒަން ކުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
 

 –ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާ އުޅެވޭނެ ގޮތަށް މަގުމަތީގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

މިސާލަކަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ދުވާރު މައްޗަށް މަގުމަތިން އެރޭގޮތަށް އޮތުމާއި، މަގު ހުރަސްކުރާ ތަންތަނުގައި 

 .ފައި ހުރުމާއި، ޓްރެފިކް ލައިޓް އަޑުގޮވާ ގޮތަށް ހުރުން ހިމެނިދާނެމިގޮތަށް ހަމަޖެހި

 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރާ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.9

ކިޔަމަން ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް "...  –ވަނަ މާއްދާ  4

އަދި އެއްވެސް . ގޮތުގެ މަތިން ތަފާތުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، ވަޒީފާގެ މާޙައުލު ބައްޓަންވެފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެމި

 .މިގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރަން" .މީހަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް ތަފާތުކޮށް ޢަމަލުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

 



 

 30                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ނީ، ދެމިހުރެވޭނީ، ނުވަތަ ކުރިއަށް ދެވޭ"...  –ވަނަ މާއްދާ  5

ނުވަތަ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، ނުވަތަ ވެރިއަކަށް ހުންނަ ފަރާތަކުން،  ގެއްލުމެއް ލިބިދެވޭނީ،

 .ރަންމިގޮތަށް އިޞްލާޙްކު..." ޖިންސީ ގޮތުން ކުރާ ފުރައްސާރަތަކަށް  އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަވެސް،

 

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  –އުނިކުރަން ..." ވަޒީފާއަށް އެދި އަންނަ ފަރާތަކަށް "... ގައި  –) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  6

އެހެނީ މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ވަކި މީހެއްގެ  (a reasonableness test) ހީވޭތޯ ބަލާނީ ޢާންމު މީހާގެ މިންގަނޑު

 .ވިސްނުމަށް ބެލުމުން ޢާންމު މިންގަނޑެއް އެކަށައަޅަން ފަސޭހަވާނެތީވިސްނުމަށް ވުރެ ޢާންމު މީހާގެ 

 

ބަދަލެއް " ހުރިހާ"ގައި ޖިންސީފުރައްސާރަ ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލުނުކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  7

ޒިންމާވާން ޖެހޭ މިންވަރު ޝަރީޢަތުން ނަގަން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، މި ފަރާތްތަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގައި 

 .ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް އޮންނާނޭހެން އިޞްލާޙްކުރުން

 

ގޮތުގައި " ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ"، ބިލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގައި

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ދެވަނަ . ހިމެނިފައިވުން މުހިންމު ޖިންސީފުރައްސާރަ އަމާޒުވި މީހާއާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

 .މާނައަކީ މީހުންނާ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ވުން

 

ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 

ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، މައްސަލައި

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒާތީ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެ 

 )ވަނަ މާއްދާގައި 21(ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނަން 

 

ކުރުމާއެކު، މި މާއްދާއަށް، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޞުލޫކީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އުނި) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  20

 .މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހުން، އައު ޝަރުޠެއްގެ ގޮތަށް ހިމެނުން

 

 .އޮންނާނޭ ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން" ކޮމިޓީއަށް އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ"ގައި ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  21

 

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނޫން ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  31

 .މިގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން –ބެލުން ހުއްޓާލަން ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުން 
 

ންތަނާއި މިއީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގައާއި ތަޢުލީމުދޭ ތަ ،ގައި) ތަޢާރުފް) (ހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 1(ބިލުގެ 

ބިލުގެ  ،މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ،ތަންތަނުގައި" އެހެނިހެން"ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މިނޫންވެސް އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ 

 .ފެންނަކަންއޮންނަން " އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް"ވަނަ މާއްދާގައި މާނަކޮށްފައިވާ ލަފްޒް  53

 



 

 31                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަށް " ގައި) ޅ(މި މާއްދާގެ  ،ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވަނަ މާއްދާގައި އެޅިދާނެ  36ބިލުގެ 

މިހެން އޮތުމުން ) އެހެން ފިޔަވަޅެއް(މި ތާނގައި ." ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަޅަން ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

ޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާ އެ ،މިހެން ވުމުން. އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް މާ ބޮޑަށް ފުޅާކަމަށް ފެނެއެވެ

 .ހިމެނުންކަމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލަން ބިލުގައި 
 

 ކޮމެންޓްސް ދެއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ހުއްޓުވުމާބެހޭ އަނިޔާ ގެވެށި   4.10

 ޝިކާރައަށްވީ އެޢަމަލެއްގެ ޙާލަތެއްގައި، ހިނގައިފި ޢަމަލެއް އަނިޔާގެ ގެވެށި"  ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 2 ބިލުގެ

 ރައްކާތެރިކަމެއްކަން ކޮންކަހަލަ އެއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަމަށް" ލިބިދިނުން ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މީހާއަށް

  .މުޙިއްމުކަން ތަފްޞީލްކުރުން

 

 ފަރާތްތައް އެހީތެރިވާ ކުރުމުގައި ޢަމަލެއް ވިދާޅުވެފައިވާފަދަ އެމާއްދާގައި ގައި 15 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 ބިލުގެ

  .ހިމެނުން

 

 ކޮންކަހަލަ ދޭންޖެހޭނީ ފަރާތަށް ރިޕޯޓުކުރާ ޢަމަލު އަނިޔާގެ ގެވެށި ގައި) ފ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ބިލުގެ

  .ބަޔާންކުރުން ރައްކާތެރިކަމެއްކަން

 

 އަނިޔާގެ ގެވެށި އިތުރުން ކޯޓުގެ އާއިލާއާބެހޭ އޮތޯރިޓީއަށާއި ރިޕޯޓު އަހަރީ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 14 ބިލުގެ

  .މުޙިއްމުކަން ޙިއްސާކުރުންވެސް މުޢައްސަސާތަކާއި ކޮމިޝަންފަދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން ބަލައި މައްސަލަތައް

 

 އިތުރުން، ފިޔަވަޅުގެ އަޅާފައިވާ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ފުލުހުން ގައި 6 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 14 ބިލުގެ

 ކުރެވެނު ޕްރޮސެކިއުޓް އަދި އަދަދާއި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް

  .މުޙިއްމުކަން ހެމިނިފައިވުން ޕޯޓުގައިރި މަޢުލޫމާތުތައް ފަދަ އަދަދު

 

 މިންވަރުގެ ހުރި ފުދުން ތަޞައްރުފު ކުއްޖާގެ އެ ޢުމުރަށާއި ކުއްޖާގެ އެ"  ގައި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 17 ބިލުގެ

" ކަމެކެވެ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ، މައްޗަށް ވާހަކައިގެ ދައްކާ އެކުއްޖަކު ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 މުހިންމުކަމަށް އޮތުން ގޮތުގައި ކަމެއްގެ ކުރަންޖެހޭނެ ކޯޓުން ބަދަލުގައި އޮތްކަމެއްގެ އިޙްތިޔާރް ކޯޓަށް މިތަނުގައި

  .ފެންނަކަން

 

 އެއަމުރަށް އެދޭނަމަ، އަމުރަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މީހުން ބޭނުންތެރިވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ މާއްދާގައި ވަނަ 19 ބިލުގެ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ހުރި މީހެއްގެ އެ ބަދަލުގައި އޮތުމުގެ ކަމުގައި ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ މައިންބަފައިން އެދޭނީ

  .ފެންނަކަން އޮންނަން ގޮތަށް އެދެވޭ އަމުރަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ކޮށްވެސްނު މެދުވެރި ބެލެނިވެރިޔަކު ބަލައި
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 ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ކޯޓާ ތެރެއިން، ކަންކަމުގެ ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނުގައި މި"  މާއްދާގައި ވަނަ 47 ބިލުގެ

 ހުއްޓުވުމާ ޢަމަލުތައް އަނިޔާގެ ގެވެށި ފިޔަވައި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުވެގެންވާ ފުލުހުންނާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 އުފުލާނީ ޒިންމާ އިސް އެންމެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހިންގުމާއި ކަންކަން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނުގައި މި ގުޅޭގޮތުން،

 .އްމުކަންހިމު އޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވަޒީރެއްކަން ކޮން މިއީ" ވަޒީރެވެ

 

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް 4.11

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

 .ފައިވެއެވެގައި ބަޔާންކޮށް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  70

 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި، އެކިއެކި އަމުރުތައް ނެރުމާއި، ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ބާރު 

އެކުލެވިގްެނވާ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ވަކި މީހަކަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދިނުމުގެ 

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 94ގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުން

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ 

ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ  ބާރާއެކު ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު 

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 271އަސާސީގެ 

 

ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބަޔަކީ، ބާޠިލް އެއްޗެއް ކަމަށް ޤާނޫނު  ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް

 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 268އަސާސީގެ 

 

ގެ ދަށުން، މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭނޭ ކަމަށް ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 

ގައި ދިވެހިދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށާއި، އިސްލާމްދީނަކީ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  10ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ) ށ(އަދި، މި މާއްދާގެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 .ސް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެއިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު އެއްވެ

 

ގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  16ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

) ށ(މާއްދާގެ އަދި، މި . ލިބިގެންވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް 

ނަމަވެސް، މިގޮތުގެ މަތީން ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް . ހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
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ޞްލުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ކޮންމެހެން އިސްލާމްދީނުގެ އަ، ހިފެހެއްޓުމުގައި

ވަނަ  16ހިފަހައްޓަން ޖެހޭތޯ ބަލައި، މިކަމުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 6ގެ ) ނ(މާޢްދާގެ 

 

ންގެ މެދުގައްޔާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެންމެހައި މީސްތަކު

އިޙްތިރާމްކުރުމެުގ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި، އަނެކުންނާ ތިމާއާދެމެދު ހުންނަ ތަފާތުތައް ބަލައިގަތުމުގެ އުޞޫލު ދެމެހެއްޓުމަށް 

ގޮތުގެ މަތީން، ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތައް  މަސައްކަތްކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ނުވާ

ގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ) ޅ(އަދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  67ކުރިއެރުވުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީ 

ހަމަމިއާއެކު، ދިވެހިދައުލަތުގެ ދީން ކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ) ކ(ފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް މި މާއްދާގެ މި

 

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސާސީ 

އަޞްލުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓޭނީ، އެކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ 

 . ކުރާން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ

 

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް، 

މިގޮތުން، އަންނަނިވި . ން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެކޮންސެޕްޗުއަލް ލެވެލްއެއްގައި، ބޮޑެތި އިޞްލާޙްތަކެއް ގެންނަ

 .ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާ  –ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން  .1

ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

މެދުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާއި، ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޙުކުމް ބަޔާންކުރުމާއި، ޢިލްމުވެރިންގެ

ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި، ވަޢުޡުބުނުމާއި، ދީނުގެ 

ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނީ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ހޯދުންތަކުގެ 

ފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފަދަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހިންގާ އިދާރާއަކުން މި އަލީގައި ކަމަށްވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހު އެކަޑަމީއިން މި މަސްއޫލިއްޔަތު ނެގުން މާ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހު މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި، ދި، އަދި. އެދެވިގެންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

އެކަޑަމީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ ވަކިން، މެރިޓް އުޞޫލުން ހިންގާ އެކަޑެމިކް 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު . އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހަދަން ޖެހެއެވެ

ގެ ދަށުން މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހު އެކަޑަމީ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ ) 94/6ނަމްބަރު (

 . ޢައްޔަންކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރެކެވެ

 



 

 34                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ންދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުމާއި، ވަޢުޡުބުނުމާއި، ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅު .2

މިކަންކަމުގެ ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުތައް ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މި އުޞޫލުތައް ހިންގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .ފިޤުހު އެކަޑަމީއިން ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
 

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލެއް އޮޅޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު 

) ފިޤުހުގެ އުޞޫލުތަކާ(ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ /ލޫމާތު ދިނުމާއި، ޢިލްމީ ރެފަރެންސްމަޢު

ކަނޑެައޅިގެން ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކާއި، ވަކި ނަސްލެއްގެ، ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ، ނުވަތަ ކުލަޔެއްގެ، ނުވަތަ 

ސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ، ނުވަތަ ޖިންސެއްގެ، ނުވަތަ ޢުމުރެއްގެ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފް

ސިޔާސީ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ވަކި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ، ނުވަތަ ވަކި ޢާއިލާއެއްގެ، ނުވަތަ 

ރަށެއްގެ، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމެއްގެ ގޮތުން ތަފާތު، މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށާއި، 

 ތެއްގެ އަނިޔާވެރިކަމެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލުމާއި، މިފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި؛ އަދި އެއްވެސް ބާވަ

 

އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް، ނުވަތަ ދީނީ ޝަޚްޞިއްޔަތަކަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް 

ތަޤްރީރުކުރުމާއި، ވަޢުޡުބުނުމާއި، ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ބަހެއް ބުނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ 

 .ބަޔާންކުރުމުގައި މަނާކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
 

މީގެ އިތުރުން، މަތީގައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާފައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ 

އި، ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަށް މީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައެއް ތަޤްރީރުކުރުމާއި، ވަޢުޡުބުނުމާ

 .ބާޠިލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަމަށް ޤަވާޢިދުން ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ

 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައްނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑުން  .ޅ 24.1

ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާއްވަވައި  .ޅ

މަށް ހިންގެވުމަށް އެރަށުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މިންގަނޑަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފައެއް ދެއްވު

ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް "(ލިޔުމުގައިވެސް  3ހުށަހެޅުއްވުމުން، ނައިފަރު ގޯތި ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެދިވަޑައިގެން

ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް "އަދި " ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ފޯމް"، "އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތައް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ  ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަން   )"ޕޮއިންޓްދޭ ތާވަލުއެދިފައިވާ މީހުންނަށް 

ލިޔުމުގެ  3މި . ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ މި ކަންތައްތައް ވަނީ އެ ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ 3ފާހަގަވެފައިވުމުން، މި 

 . ރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކު 10މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޖުމްލަ 

 



 

 35                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ކޮމިޝަނުގެ  34.1

 ޚިޔާލުދިނުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޔުނިފޯމް އަޅާ 

މުވައްޒުަފންގެ ޔުނިފޯމް އެޅުމުގެ އުސޫލު އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށްފަހު، މި އުސޫލަށް ކޮމިޝަނުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް . ހުށަހެޅުއްވުމުން، މިކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ޚިޔާލުވަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ

ރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅު އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން އިޞްލާޙުކު

 .ކަމަށް ކޮމިޝަނުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ ހުށަހެޅުމެއް

 

 މީހުންގެ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުން ދުވަސްވީ 44.1

އެކްޓިވް އެންޑް (ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދެމިތިބުމާބެހޭ  މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ދުވަސްވެފައިވާއުމުރުން 

އިން  )ސީސީއެޗްޑީސީ(ކޮންޓްރޯލް  ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އެންޑް ޑިޒީޒް އާބެހޭ)އޭޖިންގ ހެލްތީ

ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް އެނގުމުން، މި ސްޓްރެޓަޖީ ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މި 

 .ސްޓްރެޓަޖީއަށް ވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ

 

މިކަމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ފާހަގަކޮށް  ދުރާލާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މުހިންމުކަންމި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 އަދި ޞިއްޙީގޮތުން ނުރަނގަޅު އާދަތަކާ ދުރުހެލިކުރުވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ

ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެއެޅުމާއި، ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރު

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތައް  އުމުރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިންމާއި، ދިނު ސަމާލުކަމެއް އިތުރު

 އުމުރު ލަސްކޮށްގެން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ

 . އިރުޝާދުދިނުން ހިމެނިގެންވެއެވެ މަށްއްވުންގުޅުގެ ސަރުކާރުން އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް

 

 މިންގަނޑުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު ފާސްވެފައިވަނީ ތެރެއިން ބިލްތަކުގެ ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން އަހަރު ވަނަ 2010

 ޚިލާފް މިންގަނޑުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު. ބިލެވެ ކުރުމާބެހޭ ކޮންޓްރޯލް ދުންފަތް ބިލާއި ހުއްޓުވުމުގެ އަމަލުތައް ޚިލާފް

 އެކުލެވިފައިނުވާކަން ފާސްވިއިރު ބިލް އިޞްލާހެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ މިކޮމިޝަނުން ބިލަށް ހުއްޓުވުމުގެ ޢަމަލުތައް

 ހެދޭ އެޤާނޫނުގެދަށުން އިޞްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބިލަށް ކުރުމާބެހޭ ކޮންޓްރޯލް ދުންފަތް .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ އޮތްކަން ޤާނޫނުގައި ފުރުޞަތު ހިމެނުމުގެ ގަވާއިދުގައި

 

 

   



 

 36                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ބެލުން މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ .5
 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަށް  .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްވަނަ މާއްދާއިން  20ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހައްޤެއް އިންސާނީ ނުވަތަ ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ޙައްޤެއް އިންސާނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، މީހެއްގެ

 ރާއްޖޭގައިމަށްބުނެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، އެހީތެރިވެއްޖެކަ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނިގުޅައިގަތުމުގައި

ށް ބުރޫއަރާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅޭ ޙައްޤަކަ އިންސާނީ ލިބިދޭ މީހަކަށް އެއްވެސް ގެ ސަބަބުންއިދާރީ އުޞޫލެއް ޢަމަލުކުރެވޭ

 އިންސާނީ ނަމަވެސް، އިދާރާއަކުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެޝަކުވާތަކާއި، 

ޙައްލެއް ހޯދުން އެފަދަ ކަންކަމެއް  ބަލައި، ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާ ބުނެ ހިންގާކަމަށް ކަމެއް ޚިލާފަށް ޙައްޤުތަކާ

 . ހިމެނިފައިވެއެވެ

 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް 15.

މިބާބުގައި ބުނެ ، 'އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބު، 

ވަނަ އަހަރު  2010ޝަކުވާ   611މައްސަލަ ހިމެނޭ  712ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތަކުން މަހްރޫމްވެފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 119ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2010މިގޮތުން، . މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު  2008މައްސަލައާއި،  85ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު  2009މައްސަލައާއި، 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  2007މައްސަލަ އަދި  10ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ބަލައި ނިންމައި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއް 220އެކު ޖުމްލަ  ،މައްސަލަ 6ން ތެރެއި

  .ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ

 
  ނިމިފައިވާ  ބަލަމުންގެންދާ  ޖުމްލަ  ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤު  #

  10  70  80  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްގުތައް  1

  2  3  5  މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު  2

  7  49  56  ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  3

  5  95  100  ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  4

  42  92  134    މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  5

  0  7  7  އަންހެނުންގެ ޙައްޤު  6

  4  18  22  ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު  7

  4  9  13  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު  8

ކުދީންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ   9

  މީހުންނަށް ލިބޭ ޙާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން

13  10  3  

  0  1  1  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  10

  0  5  5  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން  1

  6  20  26  އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު  12

  5  27  32  ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން  13



 

 37                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  1  5  6  އަވަހަށް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުން  14

  8  25  33  ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  15

  0  1  1  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުން  16

  2  26  28  ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން  17

  0  2  2  އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރަށް އަދަބު ނުދިނުން  18

  2  21  23  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު  19

  6  20  26  ޢަދުލުރިވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުން  20

  1  1  2  ބަދަލު ލިބިދިނުން  21

  4  47  51  އެޅުން ފިޔަވަޅުތައްޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ   22

  0  9  9  ތަފާތުނުކުރުން  23

  1  2  3  ހަމަހަމަކަން  24

  0  1  1  އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން  25

  1  2  3  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން  26

  1  5  6  ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު  27

  0  1  1  ޒާތީ ދިރިއުޅުން  28

  1  8  9  ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު  29

  0  1  1  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  30

  1  1  2  ލަތުގެ ވާޖިބުއުދަ  31

  0  1  1  ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން  32

  3  7  10  އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން  33

   120  592  712  ޖުމްލަ

 

ރަނގަޅު ކާނާއާއި ، މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި ގެއްލިގެންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާއިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް  -

 ،ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ނުލިބުމާއި، ސާފު ފެން ފުދޭ މިންވަރަށް ނުލިބުމާއި

ބާވަތެއްގެ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިހާ، އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމާއި

ހަމަަހމަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި 

 .ޤާއިމްވެފައިނެތުމުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

 

މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި، އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަމުގެ  -

 ގޯތިމީގެ އިތުރުން، . މައްސަލަތަކެވެ ލިބިފައިނުވުމުގެހުށަހަޅާފައިވަނީ ސުނާމީ ކާރިޘާއަށްފަހު ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން 

 .މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެގައި ހުންނަ ފްލެޓްތަކާ ބެހޭ ބަހާފައިވާގޮތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ހުޅުމާލޭ

 

އެންމެ ގިނައިން  ،ންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައިރަގަޅުފެ -

 ލިބެމުން ނުދާކަމުގެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ގައި ހުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޖަލު

ޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައިވާ ޞިއް، މީގެ އިތުރުން. މައްސަލައެވެ

ގެ ޑޮކްޓަރުންނެތުމާއި، އަދި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްއާ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

 .ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެތަކާޚިދުމަތް



 

 38                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކަމަށް ބުނެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން -

މައްސަލައެއް  18މައްސަލައާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  14ހުށަހަޅާފައިވާ 

، ނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިނުދިނުމާއި، ޤާނޫ އްމީގެ ތެރޭގައި، މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔަތްތަ. ހިމެނެއެވެ

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން . ވަޒީފާ ދާއިމީ ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

މުސާރަ ނުދިނުމާއި އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

 .އްސަލަތައް ހިމެނެއެވެމަ

 

އެފަރާތްތަކަށް ، ޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންކު -

ޤާނޫނުން ލިިބދޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިކަމަށް ބުނެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ، މިގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގޯނާއާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ޝަކުވާއާއި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތައް 

ރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަ. ހިމެނެއެވެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުންވާ ބޭސް ފަސޭހައިން ލިބެން ނުހުރުމާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުމުގެ 

މަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ  ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމުކުރުމުގެ ޙައްޤުން. މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، ގިނައިން ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ޢާއިލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން 

މަންމަ ، ދަރިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ދެވޭ އަނިޔާތަކާއި، މީގެ ތެރޭގައި.  ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާއެވެ

ހަޟާނަތުގެ  ،ރިންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި، ދަރީންނަށް ޚަރަދު ނުލިބުމާއިނުވަތަ ބައްޕަ ދަ

އަންހެނުގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި، އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ . މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

ނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތައް ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނަފްސާ، ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުމާއި

 .ހިމެނެއެވެ

ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަހަމަކަން  ،ޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައިގެނުމުގެ ޙައްނއު -

ނެތިވެ، ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާފް ނުލިބި ކުދިން ސްކޫލުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދި ދިރިއުޅޭ 

ކަމުގެ މައްސަލަތައް ރަށުން އެކަށޭނަ ފެންވަރަކަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިނެތުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތި

 .ހިމެނެއެވެ

 

  ،ބަްނދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި -

ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި އަދި ޖަލުބަންދާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ގިނަ އަދަދަކަށް 

މިޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ، ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން. ފާހަގަކުރެވެއެވެހުށަހެޅިފައިވާކަން 

މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ލާއިންސާނީ 

ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުގެ  މީގެ އިތުރުން ޖަލުބަންދުގައިވާ. އަނިޔާގެ މައްސަލައެވެ

 .މައްސަލަތައްވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 



 

 39                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަމަށް ބުނާޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ -

ށްފައިވާ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ބަދަލު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ލަސްވުމާއި، ކޮ

ހޯދައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އެއްކުށަކަށް ދެފަހަރު އަދަބުދީފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، 

 .އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

 

އް އެޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަ -

ދާއިރާއިން އުަދލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގާ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިޔުމާއި، 

ލިބިގެންދިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް އިދާރީގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

 . ހިމެނެއެވެ

 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައާއި، ކަމަށް ބުނެ ތަފާތުނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން -

ޔާވަހިކަމުގެ ސްކޫލު ކުދީންނާމެދުގައާއި، ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އަންހެނުންނާމެދުގައާއި އަދި ބޯހި

 . މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

މަރާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ  -

މާލުން ނިޔާވެއިވާ މީހުންގެ މަރާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ އިހު

އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤުން ، މީގެ އިތުރުން، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި. މައްސަލައެވެ

 . މަހުރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ

 

ކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެހެނިހެން އަސާސީ ޙައްޤުތަ -

 . އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމުވުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މަރުގެ މައްސަލަތައް 25.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުންނާއި ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ  21ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

މީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު  3ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވެފައިވާ 

ފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މާ.މިގޮތުން ހިމެނެނީ، ކ. ކުރަމުންނެވެ

އާއި، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި މުޙައްމަދު ނޫޒް ) ނޫރާނީ/ ގަން.ލ(ޙަސަން 

ހުރި އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި.އަދި ގދ) އަންބަރީގެ/ ތިނަދޫ .ގދ(

 . ގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤެވެ) ފުލޫނިޔާ/ ގައްދޫ .ގދ(އަފްޟަލް 

   ގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް) 1424( ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރުއަށް . އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް 3.5

ޤަބޫލުކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން، ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް 

' 1424'ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،



 

 40                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޖުލައިން  2010ފްރީ ނަމްބަރަށް -ޓޯލް 1424 . ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ 29ޖުލައި  2010

 .މައްސަލަވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ 181ކޯލް ލިބި،  1326ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް، 

 
  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު  ލިބިފައިވާ ކޯލްގެ އަދަދު  މަސް

  37  219  ޖުލައި

  107  538  އޮގަސްޓް

  19  177  ސެޕްޓެމްބަރ

  8  244  އޮކްޓޯބަރ

  6  77  ނޮވެމްބަރ

  4  71  ޑިސެމްބަރ

  181  1326  ޖުމްލަ

 

 ތަޙުޤީޤު މައްސަލައެއް 592 ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނ2010ަ ތެރެއިން، މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅި ކޮމިޝަނަށް

 ހަލުވިމިނެއްގައި އެކަށޭނަ އަދި އެދެވޭ އެންމެ ތަޙުޤީޤުތައް މިމައްސަލަތަކުގެ. މަރުހަލާގައިވެއެވެ

 ފުރިހަމަ އެންމެ ބޭނުންވާ ތަޙުޤީޤަށް. އެވެމެދުވެރިވެފައިވެ ސަބަބުތައް އެކި ތަފާތު ކުރިއަށްގޮސްފައިނުވުމަށް

 ސަބަބުން، ލިބިފައިނުވުމުގެ ހާލަތްތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ އަދި އިދާރާތަކުންނާއި، ކަމާބެހޭ އެއްބާރުލުން

 ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ބައެއް ،ދަތިވުމާއި ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަޔާންތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބައެއް ބޭނުންވާ ތަޙުޤީޤަށް

 ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ އަދި ދަތިވުމާއި، ލިބުމަށް ބޭފުޅުން ދެއްވާނޭ ލަފާ ފަންނީ ފަދަ ޑޮކްޓަރުން ބޭނުންވާ

 މީގެ. ކަންކަމެވެ ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްސަކޮށް ނެތުމަކީ ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ލާފައިބަ މިންވަރާ

 ޙައްޤަކާ އިންސާނި މިންވަރުން، ހުރި އަދި ހޭލުންތެރިކަން ޢާންމުންގެ ބެހޭގޮތުން ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ އިތުރުން،

 އެމަރުހަލާ ހުށަނާޅާ، އެމުއައްސަސާއަކަށް ހުރެމެ މުއައްސަސާއެއް ހުށަހަޅާނެ އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ ނެތް، ގުޅުމެއް

 ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މިމޭރުމުން  ހުށަހެޅެމުންދާކަމީވެސް ށްކޮމިޝަނަ މައްސަލަތައް ޢަދަދެއްގެ ގިނަ ފުރިހަމަނުކޮށް

 .ކަމެކެވެ

 

 ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މައްސަލަތައްކޮމިޝަނުން  4.5

 ޭރިޕޯޓު ތަޙުޤީޤު ސްކޫލްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތް ލާލ  

ކުޑަކުދީންނަށް ލިބިދީފައިވާ ރައްކައުތެރިކަން ލާލޭ ޔޫތު އިން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ލިބެމުން ނުދާކަމާއި، ޤާނޫނު 

ޒަފުންނަށް ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތައް ސްކޫލްގެ މުވައް 37އަސާސީގެ 

ޤާނޫނު ނަމްބަރު (ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ، މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު ،ލިބެމުންނުދާކަމަށް ބުނެ

ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ،  )2006/6

މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން . އްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ވަނީ ޢާންމުކޮށްފައެވެމިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މަ



 

 41                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ހުށަހެޅުމެއް ހިމެނޭ  53އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެކުލެވޭ ، ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކާއި

 .ރިޕޯޓެއްވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 

ސްކޫލުގައި ކުރަމުންދާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް އަވަސް ޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިގޮތުން ހުށަހަ

އަނިޔާކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤު މާއި، މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރު

ސްކޫލުތަކުގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރާކަމުގެ ، މާއިނިމެންދެން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރު

ތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުން 

ށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ތަޙްޤީޤް މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުންނާ އެކަހެރިކުރުމުގެ ބާރު އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިދޭ ގޮތަ

ގައި ދަރިވަރުންނާ " ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީ"ސްކޫލްގެ އިޞްލާޙްކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު 

އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތްތައް ދުރުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެއާ އެއްގޮތަށް 

 . ރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނެއެވެމިހާ މިހާރުން

 

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ 

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ގޮތުން އެފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވި، ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލިީސިފަ އަންނަ މިންވަރު 

 . ށްފައިވާނެއެވެތްތަކެއް ކޮކޮމިޝަނުން މަސައްކަ

 

 2008 ަބަންދަށް ގޭ ކުށްވެރިންތަކެއް ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއި ފެށިގެން، މަހުން ޑިސެމްބަރ އަހަރުގެ ވަނ 

 ވަނ2010ަ ނިންމުމާގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް އެމައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިގެން، ނަަށްމިކޮމިޝަ ބަދަލުކުރަމުންދާކަަމަށް

 އަދި ހޯދައި ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވާ ފަށައި، ތަޙުޤީޤު މައްސަލައިގެ ކޮމިޝަނުންވަނީ އަހަރު

 މަރުހަލާގައި ތަޙުޤީޤު މިހާރުވެސް މިމައްސަލައަކީ. ނަގާފައެވެ ބަޔާންތައް ފަރާތްތަކުގެ ބައެއް ގުޅޭ މައްސަލައާ

 .މައްސަލައެކެވެ ކުރިއަށްދާ

 

ޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިންސާނީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމި 2010

ޙައްގެއް ގެއްލުމަށް މެދުވެރިވި ކަންތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުން މެދުވެރިވެގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން ގިނަ 

ނަމަވެސް، މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ . ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމައްސަލަތަކެއް ޙައްލުވެ، ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤު އަލުން ހޯދައި

  .  ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ



 

 42                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ޤާއިމްކުރުން ޘަޤާފަތެއް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ.6
 

 ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ހައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން، ގައި އިންސާނީ)މ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހިތުމުގެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އެޙައްޤުތަކަށް އިތުރުކުރުވައި، ހޭލުންތެރިކަން މެދުގައި މީހުންގެ އެހެނިހެން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި

ގައި ) އ(ވަނަ މާއްދާގެ  21އާލާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވުމާއިއެކު، މިޤާނޫނުގެ  ރޫޙު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި އެހެނިހެން 2010ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

 މިގޮތުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛. ކޮށްފައިވާނެއެވެ

 

 ޓީޗަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  6.1

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް  ،ވަނައަހަރު 2010

ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  3އަތޮޅެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް  7މި ގޮތުން . އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ޓީޗަރުންނަށެވެ

ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤްސަދާއި އި އަހަރުތެރޭގަމިގޮތުން . ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ

 . ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ރަށްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 
  ބައިވެރިންގެ އަދަދު  އަމާޒުކުރެވުނު އަތޮޅުތައް  ބޭއްވުނު ރަށް  މުއްދަތު

 28  ށ އަތޮޅު  ފުނަދޫ. ށ  2010މެއި  13 – 11

 25  އަތޮޅުނ   މަނަދޫ. ނ  2010މެއި  17 – 15

 25  ލ އަތޮޅު  ފޮނަދޫ. ލ   2010ޖުލައި  19- 17

 25  ތ އަތޮޅު  ތިމަރަފުށި. ތ  2010ޖުލައި  22- 20

 14  މާލެ  މާލެ  2010ޖޫން  09- 07

 28  ސ އަދި ޏ އަތޮޅު  ހިތަދޫ. ސ  2010އޮކްޓޯބަރ  14- 12

 

ކޮބައިކަން ބައިވެރިންނަށް ޞަދުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤު

ވައިީދ އެޙައްޤުތަކަށް ބައިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އޮޅުންފިލު

ވައިދިނުމާއި، އިސްލާމް ދީނާއި ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ޅުންފިލުގެނެސްދެވިފައިވާގޮތް އޮ

ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ރާއިންމު ޤަރާޢާވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤް

އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

 .ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމެވެ

 



 

 43                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓްރޭނިންގ  6.2

މަތިން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އެދިވަޑައިގަތުމުގެމި ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

 ންގިމާލޭގައި ހިއާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދޫނިދޫ 

ގައި  2010ފެބްރުއަރީ  25، 22،24ބެޗަކަށް ބަހާލައިގެން   4 ފައިވަނީރޮގްރާމް ހިންގާމި ޕް. ޕްރޮގްރާމެކެވެ

ފުލުހުން  200މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ . ގައި ޕޮލިސް މައި އޮފީހުގައެވެ 2010ފެބްރުއަރީ  27ދޫނިދޫ ގައި އަދި 

 .ނީ ތިރީގައިވާ މަގްސަދުތަށް ހާސިލްކުރުމަށެވެޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވު. ބައިވެރިވިއެވެ

 

o  ްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބައިވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ އެޙައްޤުތަކަށް ބައިވެރިނ

 ހޭލުންތެރިކުރުން

o ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ 

o  ޭމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުންއިސްލާމް ދީނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅ 

o  ެބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކުގ

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން

o  ްބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތައް އަދި ރިމާންޑ

 ތު ހިއްސާކުރުން ސެންޓަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާ

o ްއަނިޔާ ކުރުމާއި ދެކޮޅު މުއާހަދާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުނ 

 

 ތާރޑް ނޯތް ކޭމްޕޮރީ 6.3

ވަނަ ނޯތް ކޭމްޕޮރީގައި  3ބޭއްވި ހަނިމާދޫގައި . ހދ ންމި ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވްސް ސްކައުޓްސް އެސޯސިއޭޝަނު

މިޕްރޮގްރާމް  .ޕްރޮގްރާމެކެވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހިންގިސްކައުޓް ކުދިންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭގޮތުން 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ . ސްކައުޓުން ބައިވެރިވިއެވެ 462މި ޕްރޮގްރާމްގައި  .ށެވެ 2010މާޗް  21،22،23ގާފައި ހިން

 : މަގްސަދުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 

  ީކިޔަވާކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެކުދިނަށް އޮޅުންފިލުވައިދ

 ހޭލުންތެރިކުރުން

 ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 ްބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ 

 ާފަރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން އިންސާނީ ޙައްޤަކާއި ޚިލާފް ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް ދިމާވ 

 

 ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 6.4

ގައި މާފުށިގައި  ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އިންސާނީ 2010މޭ  25ދިވެހި ޕްރިޒަން ސަރވިސްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، . ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެ



 

 44                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އިސްލާްމދީނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ހުރި ގުޅުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ އަމަލު ކުރަމުންދާ އިންސާނީ 

 .ޙައްޤުތަކުގެ ބައެއް މުޢާހަދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ
 

 ޕޮލިސް ރީޖަނަލް ކޮމާންޑާރސް ޕްރޮގްރާމް 5.6

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެދިލެއްވުމުގެމަތިން ޕޮލިސް ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާއްމު މަޢުލޫމާތާއި، . ގައި ބޭއްވުނެވ2010ެއޯގަސްޓް  25ސެޝަންއެއް 

އިންސާނީ ޙާއްޤުގެ "އްޖެ ބައިވެރިވެ އަމަލުކުރަމުންދާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ދިވެހިރާ

 .މި މަޢުލޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ" ދާއިރާއިން ފުލުހުން

 

ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގި  ންގޮތުގައި ތަމްރީމީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓްރޭނާރސްގެ  15އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ  6.6

 ޕްރޮގްރާމް ގޓްރެއިނިން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

މި  .ހިންގުނެވެއަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 2010އޮކްޓޯބަރ  6 އިން ޖުލައި 8 ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައިޓްރޭނާރސް 

 ކީޕްރޮގްރާމަ ގްމިޓްރެއިނިން. މެންބަރުން ތަމްރީންކުރެވުނެވެ 15ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ގެ މާލީ މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކެނޭޑިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލެޕްމަންޓް އެޖެންސީ

، މީހުން 15މިޓްރެއިނިންގެ ދަށުން ޓްރެއިންކުރެވުވުނު . އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަތް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްއެއްގެ ބައެއްކެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަޑު އިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް 

އިޝާރާތުގެ އެ ގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ . ނެއެވެއަހުލުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑީވީޑީއެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާލޭއާއި ސ އަދި ށ އަތޮޅުގައި  ބަހުން

މިޑީވީޑީގައި ހިމެނުމަށް . ފައިވެއެވެހިންގުމަށް ރާވާތަމްރީންތަކެއް އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަމާ، މިފަދަ ކަމެއް ، ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި

ފައިވާ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީ

 . ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ

 

 .ބައްދަލުވުން އްލާގައި ބޭއްވުނު މަސައްކަތުނަޑަ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގދ 6.7

ނަޑެއާްލގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން . ގދ

 23-22ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރ ސްކޫލް ގެ ޒުވާނުންނާއި އެހެނިހެން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެރަށު

މި ބައްދަލުވުމުގައި . އަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވ2010ެ

ކޮމިޝަނާއިގުޅޭ މައުލޫމާތާއި، އިސްލާމްދީނާއި އިންސާނި ޙައްޤުތަކާއި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، 

ގުޅުމާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލާއި އިންސާނީ ޙައްޤާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާއްމުޤަރާރާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ 

 .ވިއެވެބައިވެރިން ބައިވެރި 25މި ބައްދަލުވުމުގައި . މުޢާހަދާގެ މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ



 

 45                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ގެ ބައިވެރިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ " 2010ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ޔޫތު "ޑިމޮކްރަސީ ހައުސްގެ  6.8

 ޕްރޮގްރާމް

 ފަރާތުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ ގައި 2010 ލީޑަރޝިޕް ޔޫތް ހިންގާ އިސްނަންގަވައިގެން ފަރާތުން ހައުސްގެ ޑިމޮކްރަސީ

 އައިލެންޑް ބަނޑޮސް އަށް 1 ޑިސެމްބަރ އިން 30 ނޮވެމްބަރ .ހިންގިއެވެ ވޯކްޝޮޕެއް ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

 ދީ، މައުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ މަޤްސަދަކީ ގެބައްދަލުވުމު މިމަސައްކަތު ހިންގުނު ރިސޯޓްގައި

 . ހެދުމެވެ ބަޔަކަށް އަހުލުވެރި ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ޒުވާނުންނަކީ

 

 މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިވޯކްޝޮޕްގައި .ޒުވާނުންބައިވެރިވިއެވެ 36 ހޮވާލެވިފައިވާ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ރާއްޖޭގެ

 2 އަސާސީގެ ގާނޫނު ޙައްޤުތައް، އިންސާނީ އިސްލާމްދީނުގައި ޒިންމާ، ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ތެރޭގައި ބައިތަކުގެ

 އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،)ޔޫޑީއެޗްއާރް( ޤަރާރު އާއްމު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ އަޤްވާމީ ބައިނަލް ބާބު، ވަނަ

 ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން އަންހެނުން، އަދި ކުޑަކުދިން ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ،ޙައްޤުތައްއައިގޮތް

 .ހިމެނެއެވެ ސެޝަންތައް ދައުރާގުޅޭ ޒުވާނުންގެ އެރުވުމުގައި ކުރި ޙައްޤުތައް އިންސާނީ އަދި މޯލްޑިވްސް

 

 ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 6.9

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤުސަދުގައި 

ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުައމީ މަންހަޖުތަގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ ބައިތައް ހިމެނުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަމްރީންކުރެވޭ 

ތްތަކެއް ވަނަ އަހަރު މަސައްކަ 2010ޓީޗަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ  2010މާރޗް  24-23 މިގޮތުން،. ކުރެވިފައިވެއެވެ

ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ސްކޫލްތަކުގައި  24އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

އަދި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ . ވެކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ދެވުނެ

ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ޑްރާފްޓަށް 

ފަލްސަފާއާއިހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް  އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ތަޢުލީމީ .ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ

ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް  2010މާރޗް  25ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ކޮލްބީ ގުޑްމަންގެ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރއެއް 

  .ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ބޭއްވުނެވެ

 

 ރުންޚާއްޞަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކު 10.6

 ައަދި ) ނޮވެމްބަރ 19(މިދުވަސް ) : ނޮވެމްބަރ 19(ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް  ށްކުޑަކުދިންނ

ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެއްމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުގެ ) ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 26(ޕްރިވެންޝަންވީކް 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން މުއައްސަސާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ޢާއްމުންގެ މެދުގައި 

ކަމާ އިތުރުކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެ



 

 46                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މިއަހަރުގެ ކެމްޕެއިން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ތެރެއިން . ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ

ކަމާ . އަށް" ކުޑަކުދިންނާމެދު ވާ އިހުމާލު"އެއްމެ އާއްމު އަދި އެއްމެ ފާހަގަ ނުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ކަމަށް ވާ 

ބެހޭ ުހރިހާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެވި ދެކެވުނު ވާހަކައިންވެސް މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވެފައިވާ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ރޭވިފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް ރާމްގައި މިޕްރޮގް. ދާއިރާކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ އެއް

މި މައިގަނޑު ޝިޢާރުގެ ދަށުން ކޮންމެ ދާއިރާކަށްވެސް ޝިޢާރެއް   "ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް"ބަހާލައިގެން 

 . ކޮށްގެނެވެޚާއްޞަ

 

 "ްއެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް"ޕީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން .ޑީ.އެން.ޔޫ :ކެމްޕޭން" އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސ "

. ބައިވެރިވިއެވެއިން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި 2006ނޮވެމްބަރު  26ކެމްޕޭންގެ ދަށުން 

ންއާ ބެހޭ އެކިއެކި މޭޒެއް ބަހައްޓާ ޢާންމުންގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ކޮމިޝަ ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްއެގޮތުން 

 . މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ

 

  ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަރުގެވަނަ އަ 2010 ) :ޑިސެމްބަރ 10(ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސ 

 ދުވަސް އަހަރީ ވަނަ 7 ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުވަހާއި ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ

 ރޭ ދުވަހުގެ ވަނަ 10 ޑިސެމްބަރ  މިގޮތުން. ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ ކުލަގަދަކޮށްއިން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

 ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިޖަލްސާ. ބާއްވާފައެވެ ވަނީ ޖަލްސާއެއް ޚާއްޞަ އިމާލަމުގަ ރަންނަބަނޑޭރި ދަރުބާރުގޭ

އަދި މީގެ އިތުރުން . ސަލީމެވެ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ކުރީގެ ގެ.އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރ 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާއިމްކުރެވުނު ހިޔުމަން  ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފު

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި މިހާރުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރައިޓްސް 

ވެސް  އާއި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޢަޒުރާ އަޙުމަދު ކުރައްވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން

 ބައެއް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،އިސްބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުގެ. މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ

 ހިލޭސާބަހަށް ބޭފުޅުންނާއި ދްމަތްކުރެއްވިޚި ގޮތުގައި މެންބަރުންގެ ކުރީގެ އެޗްއާރްސީއެމްގައި މެންބަރުންނާއި

އަދި މީގެ  .ބައިވެރިވިއެވެ މިޖަލްސާގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ

ހިއުމަންރައިޓްސް ޑިފެންޑާރސް " މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ފަރާތުން  ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ  އިތުރުން

އަދި މިދުވަހާއިގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ޚިތާބެއް  .ވެސް މިޖަލްސާގައި ވަނީ ނެރެދެއްވާފައެވެ" މެނުއަލް 

 . ލިމެންޓެއްވެސް ނެރެވުނެވެމީޑިއާއިން ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން، ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ ސަޕް

 

 ި11 ގުޅިގެން ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަން އެންޓި ):ޑިސެމްބަރ 9(ދުވަސް ކޮރަޕްޝަން - ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓ 

 ދުވުމެއް ވަނީ މިނަމުގައި' ނައްތާލާ ކޮރަޕްޝަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޙައްޤުތައް'  ހޮނިހިރުދުވަހު ވީ ޑިސެމްބަރ

 ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ސަރަޙައްދުގައި ބީޗް އާޓިފިޝަލް ނިންމާލުމަށްފަހު މިދުވުން. ބާއްވާފައެވެ

 އަލްފާޟިލް  ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން އެންޓި ޠަލާލް، އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ އެޗްއާރްސީއެމްގެ

 އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލްފާޟިލް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މާވަށު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން އަދި ލުޠުފީ ޙަސަން



 

 47                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ކޮރަޕްޝަނާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަޑައިގެންނެވި މިރަސްމިއްޔާތަށް އަދި. ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު

 .ސޮއިކުރެއްވިއެވެ އިޤްރާރެއްގައި ޢަހުދުވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެކޮޅަށް

 

  ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވުނު އެހެނިހެން ބައެއް މަސައްކަތްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ   6.11 

 ްމުޖަތަމަޢު ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން:  2010 ކޮމްޕެޓިޝަން ޕޯސްޓަރ ރައިޓްސް ހިއުމަނ 

. ގެންގޮސްފައިވެއެވެ ކުރިޔައް ރޭވި ކަންތައްތަކެއް ޙާއްސަ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

 ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ މިއަހަރުވެސް އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ސްކޫލްކުދިން ޙައްޤުތަކާއިބެހޭގޮތުން އިންސާނީ

 ކުޑަކުދިންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި. ބާއްވާފައެވެ ވަނީ މުބާރާތެއް ކުރެހުމުގެ އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލްތަކަކަށް

 މުބާރާތް ޕޯސްޓަރ މިއަހަރުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބާ ފުރުމުގެ އަހަރު 20 ދާއަށްހަޢާމު ޙައްޤުތަކާބެހޭ

 ކުދިންނަށް. މަޢުލޫމާތުދިނުމަށެވެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ މިމުއާހަދާގައިވާ ކޮށްލާފައިވަނީ ޙާއްސަ

 ކުރެހުމުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިންގައިފައިވާ އަހަރު ވަނަ 2008. އަންގައިދިނުމަށެވެ ކޮބައިކަން ޙައްޤުތަކަކީ އެކުދިންގެ

 ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ށްޙައްޤުތަކަ ހިމެނޭ މިޤަރާރުގައި ޤަރާރާއި ޢާންމު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ މުބާރާތަކީ

 ކުޑަކުދިންނަށް" ކޮށްލާފައިވާނީ ޙާއްސަ ކޮމްޕެޓިޝަން ޕޯސްޓަރ އަހަރުގެ ވަނަ 2009. މުބާރާތެކެވެ ހިންގުނު

  .މައްޗަށެވެ ޞުރުހީގެ މި" ޒިންމާ އަހަރެންގެ- ހުއްޓުވުން އަނިޔާ ކުރާ

 

 ގުޅޭ މަޢުޟޫއާއި މި ކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ ހާސިލް ތަޢުލީމް ސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނާއި ބައިވެރިވާ މިމުބާރާތުގައި

 އެޑިއުކޭޝަނަލް އަދި ޕޯސްޓަރ މަޢުލޫމާތް ތަފާތު ގޮތުން ކުރުމުގެ އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މަޢުލޫމާތު

 އެއްފަދައިން އަހަރުތަކެކޭ އެހެން. ފޮނުވާފައެވެ ވަނީ ސްކޫލްތަކަކަށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ތަކެތި ފަދަ މެޓީތިއަލް

 އަމާޒުކޮށްގެން ފުރާއަކަށް އުމުރު 3. ތަރުހީބުލިބިފައިވެއެވެ ކުދިންގެ ގިނަ ވަރަށް މުބާރާތަށް މި މިއަހަރުވެސް

 ދަރިވަރުން ހޮވުނު ވަނަތަކަށް އަދި. ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ ކުރެހުން 1201 މިއަހަރު މުބާރާތަށް ކުރެހުމުގެ މި ބޭއްވި

 2010 ޑިސެމްބަރ 10 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ އިނާމްދެއްވާފައިވަނީ އިޢުލާންކޮށް

 .ޖަލްސާގައެވެ ޚާއްސަ ބޭއްވި ގައި

 

 ްމޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން އަހަރު ވަނަ 2009 : ސެޓް ސްޓޭމްޕް ރައިޓްސް ހިއުމަނ 

 އަށް ވަނަ ވަނަ މުބާރާތުން ކުރެހުމުގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ގުޅިގެން، ލިމިޓެޑް ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި

 ޙައްޤުތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ. ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައެވެ ވަނީ ސެޓެއް ސްޓޭމްޕް ދައްކުވައިދޭ ޕޯސްޓަރުތައް ހޮވުނު

  ނެރުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ ރަސްމީގޮތުން ސެޓް ސްޓޭމްޕް މި ތައްޔާރުކުރެވުނު ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގިނަބައެއް

 ޚާއްސަ ބޭއްވި ގައި 2010 ޑިސެމްބަރ 10 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ

 ވަނީ މިހާރު ވިއްކުމަށްޓަކައި އޮފީސްތަކުގައި ޕޯސްޓް އަތޮޅުތެރޭގެ މާލެއާއި ސެޓް ސްޓޭމްޕް މި. އެވެޖަލްސާގަ

 ވިއްކުމަށް ސްޓޭމްޕްސެޓް މި މެދުވެރިކޮށް ކެމްޕޭންތައް ތަފާތު ހިންގާ ކޮމިޝަނުން އިތުރުން މީގެ އަދި. ފެށިފައެވެ

 ގެއްލުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަދިޔާކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭ ވިއްކައިގެން ސްޓޭމްޕްސެޓް މި. ހަމަޖެހިފައެވެ ވަނީ

 .ފަންޑަކަށެވެ ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮމިޝަނުން ރައިޓްސް ހިއުމަން އެހީވެދިނުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ



 

 48                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ަށް ސާކް ގެ ޓްރެފިކިންގ އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުޢާހަދާގެ މުރާޖަޢާއާ ގުޅޭ ދެ ރިޕޯޓެއް އާންމުކުރުމ

ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް : ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިން ) ސާކް(މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަހައްދީ އެއްބާރުލުމާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ 

ގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ މުރަޖާޢާކުރުމަށް އެކުލަވާފައިވާ ރިޕޯޓެއް ނެރެ، އެކުލަވާލާ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާގެ މިހާރު

އިންޓަނޭޝަނަލް . ގައި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ 2010އޭޕްރިލް  20އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް 

އިމިގްެރޭޝަން އެންޑް އާއި ކޮމިޝަނާ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ) އެމް.އޯ.އައި(އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން 

އެމިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަދި އަމިއްލަ 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ . ޖަމްޢިއްޔާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ޗިލްޑްރަން ފޯރ  ،ވެންޓިންގ އެންޑް ކޮމްބެޓިންގ އޮފް ވިމެންސާކް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕްރި" 

ގެ ރިވިއު އާބެހެގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު " ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން

މި ރިވިއުގެ ތެރޭގައި މުޢާހަދާގެ އުނިކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ކަންތައްތައް .  ހިއްސާކުރުމެވެ

ގެ )ބީ.ޑީ.އޭ(ށަހެޅުންތަކެއްވެސް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިސްލާޙީ ހު

ސާކް މުޢާހަދާގެ ދާއިރާ ހަނިކަމަށާއި، މުޢާހަދާ މޮނިޓަރކުރާނެ . އެހީތެރިކަމާއެކު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ

ކުގެ މެދުގައި ސާކް ގައުމުތަ. މިނިވަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށްވެސް އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް އަދި ޓްރެފިކިންގއާ ބެހޭ ބަސްބަސް މާނަކުރުމުގައި އަދި ޤަވާއިދުތަކާއި 

އަދަބުކަނޑައެޅުމުގައި އެއް އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމަށްވެސް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި މ ރިޕޯޓުގައި 

ކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް ކޯޑިނޭޝަން ގްރޫޕް އަދި ރީޖަނަލް އެމްެގެ ފަރާތުން ޤާއިމު.އޯ.އައި. ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ކޯޑިނޭޝަން ގްރޫޕްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް އަޛުރާ އަޙްމަދު 

 .އެވެ
 

 ިއުމަން އިތުރުވަމުންދާތީ ހި މުޖްތަމަޢުގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ރޭޕްކުރުން ފަދަ ޖިންސީ ޖަރީމާތައް ދިވެހ

 އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން

 މި .ބޭއްވުނެވެރޭވުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުންތަކެއް  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ، ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ރު މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި،ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިހާތަނަށް އައި އި

 .ވެއެވެފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެވިފައި އިދާރާތައް، އަދި މީޑިޔާގެ 

 

 
 

   



 

 49                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 މިންވަރު ނުހިނގާ  ހިނގާ ކަންތައްތައް  ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ .7

  ދެނެގަތުން 
 

ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން އިސްލާޙުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކުގެ 

ޝެޑޯ /ދެނެގަނެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު

މިގޮތުން . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ 2010ރިޕޯޓް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން 

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު ހިޔުމަން ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ

 

   2010 ރިވިއު ޕީރިއޮޑިކް ޔުނިވަރސަލް 7.1

 ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ނެތްގޮތް ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ޤައުމުތަކުގައި މެންބަރު 192 ގެ.ދ.އ

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ރައިޓްސް ހިއުމަން ގެ.ދ.އ އަހަރު 1 އަހަރަކުން 4 ކޮންމެ

އަށް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް  )އާރް.ޕީ.ޔޫ(ރިވިއު  ޕީރިއޮޑިކް ޔުނިވަރސަލްހަރަކާތެއްކަމުގައިވާ 

ގައި ވަނީ ޖެނީވާގައި  2010 ލްއޭޕްރީ  14އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި

މި . އަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ )އާރް.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ( ރައިޓްސް ހިއުމަން ފޮރ ހައިކޮމިޝަނަރ ދަ އޮފް އޮފިސްހުންނަ 

ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ކޮމިޝަނުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، މި ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި 

މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި އިންސާނީ . ފައެވެރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށް

ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް 

 .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 

 ކޮމިޝަނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އޮންނަ އިދާރީ ގުޅުން   ) ހ(

  ްއިދާރާތަކާއެކު އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ  ،ކޯޓުތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެނ

 .އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ގާތްގުޅުންތަކެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުރާއްޖޭގެ   )ށ(

 ިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފައިނުވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން ދ

 .މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރުމާއި، ތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތައް ތަޞްދީޤުކުރުން

  ިޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނާފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ އިންތައް ކަނޑައަޅައި، ތަފާތު ޙައްޤުތަކާއ

 .އަވަހަށް ފާސްކުރުންގުޅުން ބަޔާންކުރާ ތަފްޞީލީ ޤާނޫނުތަކެއް  މިނިވަންކަމުގެ މެދުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ



 

 50                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ،ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާތަނަށް ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެނ

ފާސްކޮށް،  ޤާނޫނެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައިބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމައަށް 

 .މި މުޢާހަދާތަކަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދުން

 އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައްޚާއްޞަ އެހީ  )ނ(

  ްސިޔާސަތުތަކާއި، ޕްލޭންތަކާއި، ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށ

  .ބޭނުންތަކަށް އިސްކަން ދިނުންބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައިވެރިވުމާއި 

  ްޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ޤާނޫނެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަށާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށ

 .ރުންބޭނުންވާ މީހުންނާ މެދު މުޖްތަމަޢިން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކު
 

 ޤުއެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ޙައް  )ރ(

  ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެދޮރު ހުންނާންވީ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަށ

 . ންކަނޑައެޅު

 ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު "ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  2008ން ނޮވެމްބަރ ކޮމިޝަނ

  . ރުންގައި ހިމެނިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އަވަހަށް ތަންފީޛުކު"ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު
 

 ބެހޭ ޙައްޤުތައްވަޒީފާއާ  )ބ(

  ޭގިނަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހ

 .ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން، މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރުން

 ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު "ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  2009އޯގަސްޓް  ންކޮމިޝަނ

 .އަވަހަށް ތަންފީޛުކުރުންހުށަހެޅުންތައް  ހިމެނިފައިވާގައި "ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު

 

 ތި ބޭނުންކުރުންމަސްތުވާތަކެ  )ޅ(

 ިޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މެދުގައި މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު  ޢީޖިނާ ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކާއ

  .ރުންކުގުޅުންތަކެއް ޤާއިމު

  ްފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި ޖަލުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ދޫކުރުމުގައްޔާއި، މުޖްތަމަޢަށ

ޢަމަލުކުރާނޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް އަލުން ހޭނުމުގައްޔާއި، ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި 

  .އެޅުންއެކަށަ

 ުމަރުކަޒުތަކުން ދޭ ޚިދްމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ދަ ފަކާއި، ހާފްވޭ ހައުސްތައްތަބަންދުގައި ތިބެގެން ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒ

ފައިވާ މި ވަބާގައި ޖެހިހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށްވެސް ލިބޭނެގޮތް ލަސްނުކޮށް ޤާއިމުކޮށް، މި ޚިދްމަތްތަކުގެ ބޭނުން 

  .ކޮށްދިނުންފަހިފުރިހަމައަށް ލިބޭނެގޮތް މީހުންނަށް 

 

 ފެނުގެ ދަތިކަން  )ކ(



 

 51                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ްދުރު މުސްތަޤްބަލުގެ ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،  ފެން ރައްކާތެރިއެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށ

 .އެކަށައަޅައި، ތަންފީޛުކުރުން ޕްލޭންތަކެއް

 

 

 ރައްކާތެރިކަންކުޑަކުދީންގެ   )އ(

  ،ިކުޑަކުދީން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުޑަކުދީންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެކުދީންގެ މަންފާއަށާއި ލާބައަށް އެންމެ 

 .ގުންރޮގްރާމްތައް ހިންއިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕް

  ެކުޑަކުދީްނނަށް ގޯނާކުރުމުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް، ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގ

  .ންބައިވެރިވުމާ އެކީ، ޤަވާޢިދުން، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގު

 

 މީހުންއިތިއްބާ ބަގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ  )ވ(

  ،ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޖަލުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުނ

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި، އަދި  ގެ)އެސް.އާރް.ޕީ.ޑީ( ސަރވިސަސް

 .ކުރުންސްތަޤިއްލުކަން ޤާއިމުގެ މު.އެސް.އާރް.ޕީ.ޑީ

  ާކުޑަކުދީންނާއި، ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، މިނޫންވެސް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވ

ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް  މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނު

 .މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން

 

 އްޤުޙަތަޢުލީމް ލިބިގަތުމުގެ   )މ(

 ައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް އެހެން ކުދީންނެކޭ އެއް ސްކޫލްތަކެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތާއި،  ޚާއްޞ

ރެވިދާނޭ ކަންކަން ބަލައި، ހިންގުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކު ތައްސްކޫލު

  .ރުންޢާކުޖަމުރާ

 

 ޙައްޤުތައް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ  )ފ(

  ޭތެރޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުން އެއްދުވަހުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅ

އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދިޔުމާއި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް 

ށް ހުށަހެޅުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކުގެ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ

 .ޙައްޤުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާކަން
 
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް  )ދ(

 ްޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި، މި  އްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،ފެންވަރެ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތ

ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞުލޫކީ 
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މި ޤާނޫނުތައް  ގެނެސް،މިންގަނޑެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށް 

 .ރުންތަންފީޛުކު

 

 

 ންސުގެ ހަމަހަމަކަންދެ ޖި  )ތ(

  ާައންހެނުންނަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެކަނިއުޅޭ މައިންނާއި، މަސައްކަތްކުރާ މައިންނާއި، އަނިޔާލިބިފައިވ

އަންހެނުންނަށް، ލިބިދޭ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ރައްކާތެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތްތަކާއި 

 .ވުންމެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 

 

 ދީނީ ކަންކަމުގައި ހަރުކަށި ވިސްނުން ގެންގުޅުން  )ލ(

 ިބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ހުރި ގުޅުމާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއ

 .ގުންޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިން

 

އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  3ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން، 

މި އަތޮޅުތަކުގެ . ވެއަތޮޅެ. އަދި ސ. ހދ. ހއމިގޮތުން ޒިޔާރަތް ކުރި އަތޮޅުތަކަކީ . މަޢްލޫމާތު ވަނީ ހޯދާފައެވެ

ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ޓީމު އެ އަތޮޅަށް ދިއުމުން، އެ ރަށަށް އެރުމުގެ އަތޮޅުވެސް ހިމެނުނުކަމާއި، ނަމަ.ތެރޭގައި ޏ

 . ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

 

އަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން، މި ރިޕޯޓާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖޭނީވާގައި .އާރް.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯމި ރިޕޯޓް 

މި . ރައީސާ ވަނީ ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައެވެކޮމިޝަނުގެ ، ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން

ދައުލަތުގެ ރިޕޯޓް، (ފަރާތުގެ ރިޕޯޓް  3ސެޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ) މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓް، ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓް

މި . ހުށަހެޅުން ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 126ގެ ވާރކިންގ ގްރޫޕުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި .އާރް.ޕީ.ޔޫ

އާރް .ޕީ.ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ބަލައިގަންނަ ހުށަހެޅުންތަކާއި ބަލައި ނުގަންނަ ހުށަހެޅުންތައް ޔޫ

 . ގައި އޮންނަ ސެޝަނެއްގައެވެ 2011މާޗް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 

ގައި ބައިވެރިވާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވެފައި، މި ރިވިއު ވެގެންދާނީ އިންސާނީ .އާރް.ޕީ.ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫ

ކީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ވަރަށްވެސް މުހިންމު ރިވިއުއެއްކަމުން، މި ރިވިއުގައި މަދަނީ މުޖްތަމަޢުއިން ބައިވެރިވުމަ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މި ރިވިއުއާބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ދިނުމަށް ، ދެކޭތީމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން 

އަދި މި ފަރާތްތައް މި ރިވިއުގައި . ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި، މި ރިވިއުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ

ސައިޓާއި، ކޮމިޝަނުގެ ހޯލްވެސް ވަނީ -އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ބައިވެރިކުރުވުމަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ

އަހަރު  2008އަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް .އާރް.ޕީ.މީގެ އިތުރުން، ޔޫ.  ދޫކޮށްފައެވެ

ވަނީ ފުރުޞަތުދީ،  ކަށްމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް



 

 53                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ކޮމިޝަނުން .އާރް.ޕީ.ހަމަ މިފަދައިން، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޔޫ. ތަމްރީނު ކޮށްފައެވެ

 .ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 

އިން އަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް .އާރް.ޕީ.ޔޫ

ހަމަ އެހެންމެ، ސަރުކާރުން . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީގައިއެކުލަވާލެއްވި 

ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކާ ، ހުކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރުމަށްފައެކުލަވާލެއްވި ރިޕޯޓް 

 .ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 
                   

 ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް 7.2

 ުމުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓ 

މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް "ގައި ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާ 2009ކޮމިޝަނުން މާރޗް 

މިންވަރު ބެލުމުގެ  އަންނަމުންދާގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ " ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓް

ގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2010އޭޕްރީލް  1މިގޮތުން . ކުރެވިފައެވެވަނީ  ވަނަ އަހަރު 2010މަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް އަދި މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި، 2010މީގެ އިތުރުން . ބޭއްވިފައެވެ އޮފީހާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

. ކުރެވުނެވެފަރާތަކާއެކު ބައްދަލު 11 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް އަދި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން

 :ފަރާތްތަކަކީއެ

 ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސ  

 ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސ 

 ްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސ 

 ްޖިނާއީ ކޯޓ 

 ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ 

 ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލ 

 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ 

 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސ 

 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ 

 .އަދި މީގެ އިތުރުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކުވެސް ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ

  

 މައްޗަށް މި ރިޕޯޓުގެ ފޮލޯއަޕްގައި ހޯދުނު ހޯދުންތަކަށް ބަލައި އިތުރު ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް މި މަޢްޟޫއުގެ

 . ކުރުމަށް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެދިރާސާއެއް ވަނަ އަހަރު  2011 ތައްޔާރުކުުރުމަށް

 

 



 

 54                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ގެ ފޮލޯއަޕްދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު 7.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު "ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2008ކޮމިޝަނުން ނޮވެމްބަރު 

ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާ މިންވަރު " ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސް ރިޕޯޓް

ބާއެކު ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓުގެ ނައި 2010ޖުލައި  18ބެލުމުގެ ގޮތުން 

މިގޮތުން، މި . ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަނެވުނެއެވެ

ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  18ބައްދަލުވުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް . ންވާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެއެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް އެކަށީގެ

އަމަލީސަިފ އައިސްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބަކީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން 

 .އެންވަޔަރަމަންޓް އިން މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ

  

ޑިސެމްބަރު  13އަހަރު ދުވަސްފަހުން  2ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނެސް، ގެޒެޓްކުރައްވާފައިވަނީ ރިޕޯޓް ނެރުނުތާ  މާލިއްޔަތު

ހަމަ އެހެންމެ، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގެ އަސަރު ނުފޯރާ . ގައި ކަން ފާހަގަަކޮށްލަންޖެހެއެވ2010ެ

 . ފާހަގަކުރަމެވެއިސްފައިނުވާކަން ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އަމަލީސިފަ އަ

 

 ގެ ފޮލޯއަޕްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު 7.4

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ "ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2009ކޮމިޝަނުން އޯގަސްޓް 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް " ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓް

އްޗަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން އަމަލީ ސިފަގެނައުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަ

މުވައްޒަފަކު މި މަސައްކަތުގައި  2ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއައިރު، ކޮމިޝަނުގެ 

. އަހަރު އެވެ 2009ރޯޑްމެޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ . އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެފައިވެއެވެ

ގައި މި  2010ޖުލައި  5ރޯޑްމެޕް އަމަލީގޮތުން އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން އެތަކެއް ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާ،  މިގޮތުން،

އަދި ރިޕޯޓްގެ . ރޯޑްމެޕް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނުން ކުޅެމުން އައި ރޯލު ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ

ބައްދަލުވުން ޝެޑިއުލްކުރުމުންވެސް، މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނަށް  ފަހަރެއްގެ މަތިން 2ފޮލޮއަޕް ހެދުމަށް 

މި ރިޕޯޓް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް . ވަގުތު ދެއްވެން ނެތުމުން މި ރިޕޯޓްގެ ފޮލޮއަޕް ވަނީ ނުހެދިއެވެ

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަމަ އެހެންމެ، ކޮމިޝަނުގެ . ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން ވަނީ ބަލައިގަނެފައެވެ

 . ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަން ފަށާފައިވާކަން ރޯޑްމެޕާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ

 

ގެ ރިޕޯޓު އެސެސްމަންޓް އަ ބޭސްލައިން - ކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް އެ 7.5

 ފޮލޯއަޕް

ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަމަލީ 2010ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް 

ގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 2010ޖުލައި  22ސިފައަންނަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، 



 

 55                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ލިބު. ފައެވެބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްއާއެކު ވަނީ 

ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް  މަލީޢަބަލައި، ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި، ބައެއް ކަންތައްތައް އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާއްވަ. ރޭވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ

 .  ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ތަންފީޛީ މަރުހަލާގައި

 

މި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ސަރވިސަސްއަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ބަލާލާއިރު، ޚާއްޞަ 

 .މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ފަންނީ މީހުންގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، އެޓާރނީ  2009ނޮވެމްބަރު  19

 2013 -  2009ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު ރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ސްޓްގެ އޮފީސް އަދި މިނިޖެނެރަލް

 4ކުރުމަށްޓަކައި، ޛުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢާއިލާ ބަދަހިކުރުމާއި ޢަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ

ގައި  2009ނޮވެމްބަރ  12ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު،  2009ނޮވެމްބަރ 

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނާއިމެދު ޙާއްސަ ޢުސޫލުތަކަކަށް "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤްކުރައްވާފައިވާ، 

 ،ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި"ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އި

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ ހުއްޓުވުމަށް  2010މުކުރުމަށްފަހު، ންހަދާ، އާ އުސޫލުތައް

މެއްގައި އެއްބަސްވުވަނީ ބޭނުންވާ މުޅި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް 

 . ސޮއިކޮށްފައެވެ

 

 2010ގޮތުން  ކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެޛުތަންފީވާ ކަންތައްތައް އިދާރާތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިމި  

މި  .ވަނީ ބާއްވާފައެވެބައްދަލުވުންތަކެއް އެ އިދާރާތަކާއެކު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ނޮވެމްބަރު މަހަށް

ކަށީގެންވާގޮތެެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރެވުނު މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު، އެންމެ އެ

 .އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

 

 ފެލިދެ އަތޮޅު - އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކަށް ކުރި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތް   7.6

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ 

އެފަދަ ޙައްޤުތައް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، 

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނިފައިވާތީ، އަތޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް  4އަށް ކޮމިޝަނުގެ  2010ސެޕްޓެމްބަރ  30އިން  2010ސެޕްޓެމްބަރ  19، ގޮތުން

ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އިސްވެ ދެންނެވުނު އޮނިގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން  5ޅުގައި ހިމެނޭ އެކުލެވޭ ޓީމެއް ފެލިދެ އަތޮ



 

 56                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ސުވާލު އެކުލެވޭ ސުވާލު ކަރުދާހެއް ބޭނުންކޮށް  86މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން . މަޢްލޫމާތު ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ

ފޯކަސް ގްރޫޕް ތު އޮޅުން ފިލުވުމާއި، މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢްލޫމާ

އި ތޮޅުގަމިގޮތުން، ފެލިދެ އަ. ވަނީ ބަލާފައެވެލިޔެކިޔުންތައް ތަކާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ހުރި ޑިސްކަޝަންސް

ފޯކަސް ގްރޫޕް ހަމަ އެހެންމެ، . ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ ގެއަކުން 196ރަށުން ޖުމްލަ  5 ހިމެނޭ

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ ، ނަށާއިމަސައްކަތްތެރިންރަށުގެ އަންހެނުންނަށާއި،  ޝަންޑިސްކަ

ސްކޫލް ޓީޗަރުން އަދި  ކަށާއި،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަ، ނަށާއިއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން، ނަށާއިވަޒަންވެރިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޭގެއަށް މީގެ އިތުރުން، . ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގިފައިވެއެވެދަރިވަރުން

 ނާއިދިވެހިން ރާއަދި އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކު .އެއްކުރެވުނެއެވެޒިޔާރަތްކޮށް މިފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު 

ކަރުދާހެއް  ސުވާލު ޞަބިދޭސީންނާއި އަދި ބިދޭސީ ލޭބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވަޒީފާގެ ހާލަތާގުޅޭ ވަކި ޙާއް

ންނާއި، ބިދޭސީފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ  32 ،ދިވެހިންނާއި 115މިގޮތުން، މި ސުވާލު ކަރުދާސް . ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ

 . މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެފަންނީ ނޫން  28

 

 ހައްޤު، ތަޢުލީމީ ޙައްޤު، ސިއްހީ ބަލާލާފައިވާނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ނަޒަރުން ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ޒިރާރަތުގައި މި

 ސީޔާސީ އަދި ޖުޑީޝަރީ ރައްކާތެރިކަން، އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤު، ކާބޯތަކެތީގެ ހައްޤު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްޤު، ވަޒީފާގެ

 އިދާރީ ރަށުގެ އަދި ގޮންޖެހުންތައް ތިމާވެށީގެ ދިމާވެފައިވާ އަތޮޅަަށް ޙާލަތު، ކުށުގެ އަތޮޅުގެ ހައްޤު، މަދަނީ އަދި

 ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ނަޒަރުން ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ މި. މައްޗަށެވެ ހިންގުމުގެ

 .ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

 

 : އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު 7.7

ނާއި، ޤަވާޢިދުތަކުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުންނާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކުންދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނާއި އަދި މި ނޫންވެސް މިފަދަ އޮނިގަނޑަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ޖެދިވެހިރާއް

މި ތާވަލުގެ . ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެރައްޔިތުންނަށް ލިބެދޭ ޙައްޤުތައް 

މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން 

ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ، މި ޙައްޤުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 

ޙައްޤުތައް ލިއްބައިދިނުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި އިތުރުން، މި ތާވަލުގެ އެހީގައި  މީގެ. ކުރުމެވެ

 ،ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއިމި ތާވަލުގައި ހިމެނޭ . ގަނެވޭނެއެވެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ފަސޭހައިން ދެނެ

އަދި . ވަނީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ ކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައްބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ 

 .ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާ ގުޅުންހުރި ބައިވަނީ މުޅިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ
 

7.8 ANNI ްކޮމެންޓްކުރުން ރިޕޯޓަށ 

 އޭޝިޔާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާ ދިފާއުކުރުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، މަދަނީ އޭޝިއާގެ

 މަސައްކަތްތައް ގެ.އައިސް.އާރް.އެޗް.އެން ގުޅިގެން، އާ.އައިސް.އާރް.އެޗް.އެން ހިމެނޭ ޞަރަހައްދުގައި



 

 57                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ގެ.އައިސް.އާރް.އެޗް.އެން ޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައިފާ އަދި ކާމިޔާބުކަމާއި މިނިވަންކަމާއި، ޒިންމާދާރުކުރުވައި،

 ހިއުމަން ނޭޝަނަލް އޮން ނެޓްވާރކް އޯސް.ޖީ.އެން އޭޝިއަން މަޤްޞަދުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤާއިމުކޮށް މަސައްކަތްތައް

 އްކަމަށްވާޖަމްޢިއްޔާއެ މަދަނީ ރާއްޖޭގެ ހިމެނޭ ނެޓްވާރކްގައި މި ޤާއިމުކޮށް،) ANNI( އިންސްޓިޓިއުޝަން ރައިޓްސް

 ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ކަމުގައިވާ.އައި.އާރް.އެޗް.އެން ރާއްޖޭގެ ނެޓްވާރކްއިން ޑިމޮކްރަސީ މޯލްޑިވްސް

 އަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ކަންތައްތަކަށް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ހިނގާ ރާއްޖޭގައި ބިނާކޮށް، މަސައްކަތްތަކަށް

 މަނާފައިވާހި ރިޕޯޓުގައި ހިއްސާކޮށް، ކޮމިޝަނާ  ރިޕޯޓް މި އެކުލަވާލައި، ރިޕޯޓް ކޮށްބިނާ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 މަޢްލޫމާތުތަކުގެ ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި މި އެދިވަޑައިގަތުމުން، ބަލައިދިނުމަށް މަޢްލޫމާތެއްތޯ ޞައްޙަ މަޢްލޫމާތަކީ

. ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ އާ.އެން.ޑީ.އެމް ފާހަގަކޮށް، މަޢްލޫމާތުތައް ނޫން ޞައްޙަ މަޢްލޫމާތާއި، ޞައްޙަ ތެރެއިން

 މެންބަރުން އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމިޝަން ތެރޭގައި، ކަންތައްތަކުގެ އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުން ގެ.އެން.ޑީ.އެމް މިގޮތުން

 ކޮމިޝަނުގައި މުއްދަތާއި، މެންބަރުކަމުގެ ދާއިރާތަކާއި، އެކުލެވިގެންވާ މެންބަރުން ވަކިކުރުމާއި، ޢައްޔަނުކުރުމާއި

 ލިޔެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި،ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި ބަޖެޓާ މިޝަނުގެކޮ އަދަދާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރީގޮތުން

 ހުރަސް ކޮމިޝަނަށް ބެލުމަށް މައްސަލަ ބައެއްް ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުންވެސް، މީގެ. ހިމެނެއެވެ ކަންތައް ބައެއް

 ބަލަން ކޮމިޝަނުން ހަވާލާދީ އަށް) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 33 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެޅޭކަމަށް

 މީހުންގެ ޖަލު ބަލަނީ ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުން ނެތްކަމަށާއި، ހުރަހެއް ބެލުމަށް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ބޭނުންވާ

 ބިލްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ލިސްޓްކޮށްދިނުމާއި، ތައްތައްކަން ކުރާބައެއް ކޮމިޝަނުން އަންގައި ނޫންކަން ކަންތައްތައް

 އަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ހިނގާ ކޯޓުތަކުގައި އުސޫލާއި، ގެންގުޅޭ ކޮމެންޓުކުރުމުގައި

 ގުޅުންތަކުގެ އޮންނަ ކޮމިޝަނާ ފަރާތްތަކާ އެހެން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ  ފިޔަވަޅުތަކާއި،

 މަޢްލޫމާތު މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅި މަސައްކަތްތެރިންނާ ބިދޭސީ މަޢްލޫމާތާއި،

 .  އޮޅުންފިލުވައިދީފައިވާނެއެވެ އަށް.އެން.ޑީ.އެމް
 
 ކަންތައްތަކާއި ހިމެނިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި މަޤްޞަދަށާއި، އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓު އަންނި އާންމުކުރުމުން، ރިޕޯޓު މި

 ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ގެ.އެން.ޑީ.އެމް ކޮމިޝަނުން ރިއާޔަތްކޮށް، މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ

 .ށްފައިވެއެވެމަސައްކަތްކޮ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަންފެންނަ

 

 ހިއްސާކުރުން ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކަރުދާސްތައް ފުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ 7.9

 ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ނޭޝަނަލް ޙައްޤު ޞިއްޙަތުގެ އުފަންވަނިވި

 ފަރާތާ އެ ،ފުރިހަމަކޮށް ކަރުދާހެއް ސުވާލު އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅިގެން އާ.ޕީ.ޖޭ.އެން.ޔޫ-އެފް.ޕީ.އޭ ގޮތުން

 އުފަންވަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލާލާފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަރުދާސް ސުވާލު މި .ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ

 ،ކޮންބަޔަކަށްތޯއާއި ޢާބާދީގެ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި މައްސަލަތައް މި ،މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން

 ދާއިރާތައް އެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ ދާއިރާތަކެއް ދޭނެ އިސްކަމެއް ކޮމިޝަނުން ތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ ޙައްްޤުތަކާބެހޭ މި

 ،މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން އުފަންވަނިވި ،ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅާނެ ފާހަގަކޮށް

 މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ފުރުޞަތުތަކާ ހުރި ކުރިއެރުވުމަށް ޙިމާޔަތްކޮށް ޙައްޤުތައް އުފަންވަނިވި



 

 58                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ޙައްޤުތަށް ޞިއްޙަތުގެ އުފަންވަނިވި އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަދަނީ މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަށް

 ގުޅުން ކޮމިޝަނުން ތެރެއިންް ސިސްޓަމްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ކުރިއެރުވުމަށް ހިމާޔަތްކޮށް

 20 ގުޅިގެން މަޢްލޫމާތާ ބައެއް ހިމެނޭ ކަރުދާހުގައި ސުވާލު މި އަދި .ކޮބައިކަމެވެ ފަރާތްތަކަކީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

  .ފައިވެއެވެބައިވެރިވެ އިންޓަވިއުއެއްގައިވެސް ފޯނު މިނެޓުގެ

" ވަޔަލަންސް އަގެއިންސްޓް ޗިލްރަން" ކަމުގައިވާ ކަރުދާހެއް ސުވާލު އެކުލަވާލާފައިވާ އިން އާރް.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ

 ކޮމިޝަނުގެ ބަލާލާފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަރުދާސް ސުވާލު މި .ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތާ އެ ،ފުރިހަމަކޮށް

 ގޮތުގެ އަމަލުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް ހުރި ގުޅުން ކުޑަކުދިންނާ ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށާއ ބާރާއި

 ހުރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުގެ ،މައްޗަށާއި ހަދާގޮތުގެ ފޮލޮއަޕް މައްސަލަތަކުގެ މި ،މައްޗަށާއި

 ކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅު ގެންގުޅޭ ކުރުމުގައި މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ކުރާ ކޮމިޝަނުން ،ކޮބައިކަމާއި ގޮންޖެހުންތަކަކީ

 ކޮމިޝަނުގެ ޖުމްލަކޮށް ގުޅިގެންނާއ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި ކުޑަކުދިންނާ ތަނުގައި ކުރިއަށްއޮތް، ކޮބައިކަމާއި

 .މައްޗަށެވެ ކަންތައްތަކުގެ ކުރެވިދާނެ ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްތައް

 

 ޒިޔާރަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޙާލަތު ރަށްރަށުގެ ގުޅިގެން، ކާރިޘާއާއި ސުނާމީ 7.10

 ވަނަ 2010 ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ޙާލަތު މީހުންގެ އަންނަ ދިރިއުޅެމުން ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ ގުޅިގެން ކާރިޘާއާއި ސުނާމީ

. މ ރަށްތަކަކީ ޒިޔާރަތްކުރި ކޮމިޝަނުން މިގޮތުން. ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ ރަށްތަކަށް ބައެއް ކޮމިޝަނުންވަނީ އަހަރު

. ގއ ނިލަންދޫ،. ގއ ދޫ،މާމެން. ގއ ވިލިނގިލި،. ގއ ކަޅައިދޫ،. ލ މުންޑޫ،. ލ މަޑިފުށި،.ތ ކޮޅުފުށި،

 ދިމާވެފައިވާ އެމީހުންނަށް ބައްދަލުކޮށް، ފަރާތްތަކާއި ދިރިއުޅެމުންދާ ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ މިޒިޔާރަތުގައި،. ދާންދޫއެވެ

 ޙާލަތުވެސް ހިޔާތަކުގެ ވަގުތީ އަދި ދައްކައި، ވާހަކަ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ރަގަޅުކުރަންހުރި އަދި ދަތިތަކާއި

 .ބަލާފައިވެއެވެ

 

   



 

 59                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ލާއިންސާނީ ހިންގާ މީހުންނާމެދު ތިބޭ  ބަންދުގައި  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން  .8

  ހުއްޓުވުން  ޢަމަލުތައް ދަށުދަރައިޖައިގެ  ނުވަތަ 
 

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް  ގެގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭ)އޮޕްކެޓް(އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

މިގޮތުން، . ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެވެ ކަމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ.) އެމް.ޕީ.އެން(މެކޭނިޒަމް 

ނގައި ކޮށް، އެފަދަ ތަންތާޒިޔާރަތް ތިބޭ ތަންތަނަށް ނުވަތަ ބަހައްޓާފައިމީހުން ބަންދުކޮށްފައި  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް

ނޭޝަނަލް  ލައި މޮނިޓަރކުރުމަށްބަ ހިނގާތޯ ތައްއަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ، އަދި ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލު އެއްވެސް

ކޮށްފައި ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ 

 .ތަންތަނަށެވެ

 އްއިން ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތްތަ.އެމް.ޕީ.އަހަރުތެރޭގައި އެން  8.1

 

 ،އަލީގައިފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޒިޔާރަތަކަށްފަހު އެޒިޔާރަތަކުން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތާއި  މޮނިޓަރިންގ ކޮންމެ

އަކުން ފެށިގެން މި ރިޕޯޓްތައް މީޑިއާއަށް  2010. ހުށަހެޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ

ފާއިތުވި އަހަރު . އާންމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޙިއްޞާކުރަނީ ކަމާބެހޭ ވަކިވަކި މުއައްސަސާތަކާއި ނުވަތަ ފަރާތްތަކާއެވެ

ށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ކޮމިޝަނުން ފާސްވުން ލަސްވުމުގެ ޒިޔާރާތްކުރެވުނު ބައެއް ތަންތަނުގެ މައްޗަ

 : ރިފޯޓްތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ. ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައިވެއެވެ 2011ސަބަބުން 

 

  ިލުން،ބެ ތޯމަލެއް ހިނގާޢައެއްވެސް އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނުގައ 

 ަފާހަގަކުރުން،ކަންކަން  ން ދިމާވާދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާއެފ 

   ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތަން ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތާރީޚް

 1 ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ސ 2010ފެބްރުއަރީ  8

 2 ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ސ 2010ފެބްރުއަރީ  9

 3 ގަމުގެ ވަގުތީ ޖަލު. ސ 2010ފެބްރުއަރީ  9

 4 ވިލިމާލެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ކ 2010މާޗް   9

 5 ގުރައިދޫ. ކ، ޚާއްޞައެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 2010މާޗް   30

 6 ހިންމަފުށި. ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ، ކ 2010މެއި  10

 7 ވިލިމާލެ. ޑިޓޮކްސްސިފިކެޝަން ސެންޓަރ، ކ 2010މެއި  24

 8 މާފުށި ޖަލު. ކ 2010އޯގަސްޓް  02ޖުލައި،  25

 9 ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ފ 2010ސެޕްޓެމްބަރ  14

 10 ނައިފަރު  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ޅ 2010އޮކްޓޯބަރ  13

 11 ހިންނަވަރު  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ޅ 2010އޮކްޓޯބަރ  14

 12 )ރިވިޒިޓް(ގުރައިދޫ . ޙާއްސައެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ 2010ނޮވެމްބަރ  28

 13 )ރިވިޒިޓް(ވިލިމާލެ . ޑިޓޮކްސްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ، ކ 2010ޑިސެމްބަރ  30

   



 

 60                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ްކުރަން ބާރުއެޅުންނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްމިފަދަ ކަންތައްތައ،  

 ެވެފައިވާ ޛުޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީމިކޮމިޝަނުން ކުރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވާނަމަ، އ

 2009އިން  )ޓީ.ޕީ.އެސް( ރޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަސަބްކޮމިމާއެކު، ނެގަތުދެ މިންވަރު

 .ންފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުޛުވެހުށަހެޅުންތައް ތަންފީވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 

މީހުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ، މިރިޕޯޓްތަކުގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތަށާއި

ބަލާ ނުވަތަ  މަލެއް ހިނގާތޯޢަބަންދުގައި ތިބޭއިރު އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ 

އަދި އެތަންތަނުގެ އާއްމު ޙާލަތު ހުންނަގޮތް ދެނެގަތުމުގެ  މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާފާނެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ބެލުމަށާއި

އަދި ބަންދުކުރެވިފައިތިބޭ މިހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރާއްޖެ . މައްޗަށެވެ

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ އަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މިގޮތުން މިރިޕޯޓް . ވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެމުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާން

 :ތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ބައިތަކަކީ

 

  ުމަލުކުރެވޭ ގޮތްޢަބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނާއި މެދ 

 ްބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތައ 

 ްޙީ ޙާލަތުޞިއ 

 ްތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތައ 

  ެއްމު ޙާލަތުޢާތަނުގ 

 ްއިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައ 

 

ރު، ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކަށް ބަލާއިއިން .އެމް.ޕީ.އެންވަނަ އަހަރު  2010

. ކުރެވޭގޮތްތަކާއި ތަންތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ ލިޔެކިއުމުގެ ، މީގެތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި

ނަމަވެސް ވަރަށްގިނަ ތަންތަނުގައި ޞިއްޙީ ޙާލަތު ކުރިއަށްވުރެވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާކަން . ކުރަން ފެށިފައިވާ ކަން ހިމެނެއެވެ

ފަދަ  މީގެއިތުރުން އަންހެނުން، ކުޑަކުދިން، ބިދޭސީން، އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން. ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމާއި އެހީތެރިކަން ފުރިހަމަގޮތުގައި ) ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްސް(އާބާދީގައި ހިމެނޭ ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕޮރޮގްރާމްތަކުގެ ބޭނުމާއި އެއިން މުޅިމުޖުތަމަޢަށް ކުރާނެ ފައިދާ . ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ

ިމކަމަށްޓަކާ ވަރަށްވެސް ބޮޑު މުހިންމުކަމެއް ސަރުކާރުންނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދޭންޖެހޭކަން ، ފާހަގަކޮށް

އަދި ހަމަ މިއާއެކު މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން . ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރަމެވެ

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ ކޮމިޝަނުން ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް

 



 

 61                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ރިޕޯޓްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާޒިޔާރަތްތަކުގެ މޮނިޓަރިން  އިން ކުރި.އެމް.ޕީ.އެން ތެރޭގައިއަހަރު  2.8

 9ލިސް ސްޓޭޝަނަށް  ގަމު ޕޮ. ވަނަ ދުވަހު އަދި ސ 8ފެބްރުއަރީ  2010ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ސ

 ރިޕޯރޓްގ ޚުލާޞާ ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ 2010ފެބްރުއަރީ 

 ،މިރިޕޯރޓްގައި މި ދެ ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބި ޤައިދީން ހައްޔަރުކުރެވޭ ވަޤުތުގުން ފެށިގެން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދޫކޮށްލުމާއި ދެމެދު އެއްވެސް ލާއިންސާނީ، އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ 

އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މެދު ކުރެވޭތޯ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން ބަލާ ތަޙްޤީޤު  ،ޢަމަލެއް

އަދި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ޤައިދީންގެ ޝަކުވާ އުފުލުމުގެ ނިޒާމެއް . ވެކުރުވެން ވާނެކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެ

 . މި ދެ ސްޓޭޝަންގައިވެސް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

ވާ ސޮއިކުރެވޭ އެންގުމުގެ ކޮޕީއެއް މީގެ އިތުރުން މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތަޙުގީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ލައް

 ތައް ބަޔާންވެގެންވާ ލިޔުމެއް ކޮންމެޤުފެށިގެން އެމީހަކަށް ލިބިދޭންޖޭހޭ ހައްފޯރުކޮށް ނުދެވޭތީ ބަންދުކުރެވޭ ވަގުތުން 

އިނގިރޭސި  ،އި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިއިދިނުމަށާމީހަކަށްވެސް ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސާ

އިގިރޭސިބަހާ ދިވެހިބަސް ނުދަންނަ  ށާއިދަންނަ މީހުންނަށް އިގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިވާ ކޮޕީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަބަސް

ޤައިދީން އަދި . މަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެބިދޭސީންނަށް އެލިޔުމުގައިވާ އެއްޗެއް އެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކިޔައިދިނު

މަށާއި ޤައިދީންނާބެހޭ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރު ، ންނާނެހެންތަފްސީލް ލިޔުމުން ފެންނަން އޮކަންކަމުގެ އެދޭ

 .ރައްކާތެރިތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެވެ
 

ތައްތަކުގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ބަންދުކުރެވޭ ކަން ޙީއްޞިބަންދު ކުރެވޭ މީހުންގެ މީގެ އިތުރުން 

ގަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ޙްޤީތައަދި . މީހުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ

ރަތަމަ އެހީ ނުވަތަ ކަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާ، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ފުގެނެވުމާއި އެކު އެމީހަ

ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހަކު އެމީހެއް ބެލުމަށް ފަހު އެމީހެއްގެ މެޑިކަލް ފައިލުގައި ރިކޯޑުކުރުމަށް އްޙީ ޞި

 .ހުށަހެޅުނެވެ

 

 ށާއިއެކުލަވާލާ މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަތަޙްޤީޤީ މަރުހަލާގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް 

ތާޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ހޯދާ މައުލޫމާތާއި ބަޔާންތަކުގެ ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހޯދުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައަޅާ 

 .މިއިންތިޒާމް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މިދެ ސްޓޭޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

މެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި  ވަކި އުސޫލެއްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އާއިލާއާއި ގުޅުން ދެ

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އާއިލީ  ށާއިދުމަތް ޤަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަޙިދަށުން ފޯން ކޯލްގެ 

ންވެސް އާއިލާއާއި މީގެ އިތުރު .ށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަ

ންތަކަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރައްޓެހިންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެދި ޤައިދީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު

ށް މުން ފެންނަން އޮންނާނެ ގޮތް ހަމަ ޖެއްސުމަޔުމަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ލިޔެކިޢަ

 .އެވެހުށަހަޅާފައިވާނެ



 

 62                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް  

 ސްޓޭޝަންގައި ޕޮލިސް ދެ މި އެބޭފުޅުންވަނީ ވުންތަކަުގައި ބައްދަލު ބޭއްވި ފަރާތްތަކާއިއެކު ބެހޭ ކަމާއި ފުލުހުންގެ

 ބަޔާންވެގެންވާ ހައްޤުތައް ލިބިދޭންޖޭހޭ އެމީހަކަށް ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަޙުގީގަށް

 ކުރެވިއްޖެ ހައްޔަރު ބިދޭސީއަކު އަދި. ކަމަށެވެ ދޭ  ކޮޕީއެއް އޭގެ އަދި އިކަމާށާ ސޮއިކުރުވާ ލިޔުމެއްގައި

 އެއްޗެއް އެލިޔުމުގައިވާ ނަމަވެސް ނުދެވުނު ފޯރުކޮސް ކޮޕީއެއް ލިޔެފައިވާ ބަހުން އިނގިރޭސި ހިނދެއްގައި،

 ނުކުރާ އަނިޔާ ގަސްތުގައި މީހުނަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފުލުހުން މިހަާރު އަދި. ކިޔައިދޭކަމަށެވެ ގޮތަކަށް އެގޭނެފަދަ

 މީގެ. ބަޔާންކުރިއެވެ ސަބަބުންކަމަށް ކަންތައްތަކެއްގެ އަމިއްލައަށްކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުރެވޭ އަނިޔާވަނީ ކަމަށާއި

 ބަލާކަމަށް ޕޮލިހުން އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެއްމައްސަލަ ބުނާ ކުރިކަމަށް އަނިޔާ މީހަކަށް ޕޮލިހުން އިތުރުން

 ޓެސްޓެއް މެޑިކަލް  އަދި ދެނެގަތުމަށް ޙާލަތު ސިއްޙީ މީހުންގެ ކުރެވޭ އަދި ހައްޔަރު .ފައިވެއެވެދީ މަޢުލޫމާތު

 އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ބޭރުފުށުން ހަށިގަނޑުގެ އަދި އަހާކަމަށާއި ހުރިތޯ ބައްޔެއް އެއްވެސް ނަމަވެސް ކަމަށާއި ނުކުރާ

 ހިދުމަތް ފޯންކޯލްގެ މިހާރު އެންމެންނަށްވެސް ކުރެވޭ ހައްޔަރު ޤަވައިދުން ކަނޑައެޅިފައިވާ. ބަލާކަމަށެވެ ވެފައިހުރިތޯ

 .ދީފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު ދޭކަމަށް

 

ވަގުތީ ޖަލަށް ކުރި މޮނީޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި ފޮލޯއަޕް  ގަމު.ގައި ސ 2010އާއި ފެބްރުއަރީ  2009ނޮވެމްބަރު  3.8

 ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާޒިޔާރަތުގެ 

 8ހުންނަނީ ގަމު ވަގުތީ ޖަލުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް . ސ

އް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އެނބުރި ދަގަނޑު ފޫޓާއި ގާތްކުރާ  ގޮޅިތަކެއްކަމާއި މިގޮޅިތަ 8ފޫޓު  8ފުޅާމިނުގައި  ،ފޫޓު

ފުޅާމިނުގައި  ،ފޫޓ8ޫއަދި އުސްމިނުގައި . ވަށާޖަހައިގެން ހަދާފައިހުރި ކޮށިތަކެއްގެ ސިފައިގަކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އް ގޮޅިއެއްގައި ވަކިން ދެމީހަކު ވަކިމުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަ 2ފޫޓާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ ޖާގަހުރި  5ފޫޓޫ  5

އަދި މި ގޮޅިތައް ކައިރީގައި ފާޚާނާއެއް ނެތުމުގެ . އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރެވިފައި ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ

ސަބަބުން  މިދެޤައިދީން ކުޑަކަމުދަނީ ފުޅިއަކަށްކަމަށާއި، ބޮޑުކަމު ދާން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިބްލޮކްއިން ބޭރުގައި 

ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުން .މީގެ އިތުރުން ކ. އަކަށް ގެންދާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެހެދިފައި ހުންނަ ވަކި ފާޚާނާ

ގޮޅި ފިޔަވައި އެހެން  1ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން  5ލޯ ސެކިއުރިޓީ ޤައިދީން ބަންދުކުރެވިފައިވާ  77ބަދަލު ކުރެވުނު 

ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ ވީމާ،    .އެވެއެއްވެސް ގޮޅިއެއްގައި ފާޚާނާ ނުހުންނަކަންވެސްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ

މީހުންބޭތިއްބުމަށް އަލުން ތަން ފަރުމާކުރާއިރު އެތަން  ވާންޖެހޭނީ ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށޭނެ ޤުދުރަތީ އަލިކަމާއި، 

ސާފުވައި އަދި އެކަށީގެންވާ ޖާގަހުރި، ވައި ދައުރު ކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަމަށް 

 .  ވާނެއެވެހުށަހަޅާފައި

 

ޤައިދީއެއް އެވަގުތު ޖަލުގައި ތިބިކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ  2މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ޙާލަތު ވަރަށް ދެރަ 

ޤައިދީން މާލެ ކައިރި ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެމީހުން  2ވީމާ މި . އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާކަަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ޚާއްސަ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ޤައިދީންނަށް ކަމުގެ ޚާއްޞަ  ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަމަޖައްސައި،

 .  ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން މެނުވީ ބޭސްދީ ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް 
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މި ޖަލުގައި އެއްވެސް ޤައިދީއެއްގެ މަށްޗަށް ޖަލު ޤަވައިދު ނުހިންގޭ ކަމަށާއި، މި ޖަލުގައި ޤައިދީންގެ  ގެއިތުރުންމީ

ޤަވާއިދަކަށް  2މަށްޗަށް ހިންގަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާ 

ޤަވައިދުގައި ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤައިދީންނަށް ނޭނގޭކަންވެސް  2އަދި މި . ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ވީމާ، ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ޖަލުގެ ޤަވާއިދު ލިޔުމަކުން ލިބޭނޭގޮތެއް . ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ

 . މަލުކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެމީގެއިތުރުން މިޤަވާއިދަށް ޢަ. ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 

މީގެއިތުރުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޤައިދީންނަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި ގުޅުންކެނޑި، ފޯންކޯލާއި، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ 

ރުސަތެއްގައި ވީމާ، ވީއެންމެ އަވަސް ފު. ފުރުސަތު ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ހުރިހާ  ޤައިދީންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯންކޯލްގެ ޚިދުމަތާއި، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 .ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

 :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

 ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ޙާލަތު ދަށުދަރަޖައިގެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި، ބައިތިއްބާފައިވާ ޤައިދީން ދުވަހު ކުރެވުނު މިޒިޔާރާތް

 ކަރާމާތައް އިންސާނީ ޤައިދީންގެ ތިބި ހައްޔަރުގައި މިތަނުގައި ސަބަބުން މިކަމުގެ އަދި. ފެނިފައެވެ ގާތުން ވަރަށް

 މުއައްސަސާތަކަށް ބެހޭ ކަމާ ދަޢުލަތުގެ ރުކާރާއިސަ ގޮތުން ބެހޭ މިރިޕޯޓާއި. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ބުރޫއަރައިފައިވާކަން

 ޖަލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވުނު ގެނައުމަށް ނިމުމެއް މިހާރަށް މިހާރުން މިއަމަލުތަކަށް ފޯރުކޮށް، މައުލޫމާތު

 ކަނޑައަޅާފައި ސަރުކާރުން އިސްވެރިންނާ، އޮފީހުގެ ޔާގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކާ ރިޕޯޓްގައިވާ

 ކުރެވުނު ބައްދަލުކޮށް ޖަމިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ގުޅުންހުރި ކަމާ އެމްބެސެޑަރާއި ރައިޓްސް ހިއުމަން ހުންނަވާ

މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2010 ކުރުމަށްފަހު ހިއްސާ ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ މިރިޕޯޓް ސަބަބުން މަޝްވަރާތަކުގެ

 .ކުރެވިފައެވެ ބަންދު ޖަލުވަނީ މިތެރޭގައި 

 

 ޓްގެ ޚުލާޞާކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ވަނަ ދުވަހު 2010 މާރޗް 9  4.8

މި ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ވިލިމާލޭގައި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބޭ 

މިރިޕޯޓުގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ . ނާއިމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި، ތަނުގެ އާންމު ޙާލަތުގެ މައްޗަށެވެކުޑަކުދިން

ގޮތުގައި ތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޢުމުރުފުރާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގިންތިކޮށް ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، 

ރުމަށާއި ތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ވަތަ ނަރުހެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޑޮކްޓަރެއް ނު

އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑު ވީއެންމެ އަވަސް ކައުންސިލިންގ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، 

ހިޔާގައި ތިބެންވާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅައި  ތިބޭ ކުދިންގެ ނިސްބަތުންމަށާއި، ތަނުގައި ފުރުސަތެއްގައި އެކުލަވާލު

 .ރުމަށް ހުށާހަޅާފައިވެއެވެމި އަދަދަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކު

 



 

 64                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ފެމިލީގެ އެންޑް ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ ސްކޫލްއާއި، ވިލިމާލެ ގޮތުން ބެހޭ ރިޕޯޓްއާއި އަދި

 ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކާއި ރިޕޯޓުގައިވާ ބައްދަލުކުރެވި އާއި ސަރވިސަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ އެންޑް ޖެންޑަރ

 ފެމިލީ އެންޑް ޖެންޑަރ އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ފަހުންވެސް، އޭގެ ގައާއި،ބައްދަލުވުންތަކު މި. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 ބަލާގަނެ، ހުށެހެޅުންތައް ފެމެލީއިން އެންޑް ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ އާއި ސަރވިސަސް ޕްރޮޓެކްޝަން

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަށް އެމް. ޕީ. އެން މަސައްކަތްކުރާކަން އަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމަށް

 

 :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް 

 ގެނެވުނު އަދި ކަނޑައަޅާ، ތާރީޚު އަމަލުކުރެވޭނޭ ފުރިހަމަކޮށް، ތާވަލް މިންވަރުގެ ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ހުށެހެޅުންތައް

 އަޕުން ފޮލޯ މި. ފޮނުވާފައެވެ މައުލޫމާތު އަށް. އެމް. ޕީ. އެން ވަނީ އިދާރާއިން ބެހޭ ކަމާ ބަޔާންކޮށް ބަދަލުތައް

 ވަކި ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ފުރާވަކިކޮށް އުމުރު ވަކިކޮށް، ޖިންސް މިހާރުގެންދަނީ ނިންދެވުން ކުދިން ގޮތުގައި އަންގާދޭ

 ކުޑަކުދިންގެ ކަމަށާއި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ނަރުހަކު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ހިޔާގައި. އެނދެއްގައެވެ

 ހިޔާގެ ދާކަމަށް ދެކެވިކުރިއަށް ބަޔަކާވާހަކަ ގޮތައް ޒިޔާރަތްކުރާ ހިޔާއަށް އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު ޑޮކްޓަރެއް ޚާއްސަ

 ތިބޭ ހިޔާގައި ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުން މަދުވުމުގެ ރުންކައުންސެލަ. ދީފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓުން

 ހިޔާގެ ދެވޭކަމަށްވެސް ކައުންސެލިން މިންވަރަކުން ފުރުސަތުލިބޭ ނަމަވެސް. ނުދެވެއެވެ ކައުންސެލިން ކުދިންނަށް

 މިންގަނޑުތަކާއި އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޚްލާގީ ދޭތެރޭގައި އުޅޭކުދިންނާ ހިޔާގައި. ދީފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓުން

 ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމުގެކުރިން އަހަރު ވަނަ 2010 ކަމަށާއި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތައް

 .  ދީފައިވެއެވެ ލޫމާތުމަޢު ހިޔާއިން ނެކަމަށްނިއްމޭ

 

ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ  02އޮގަސްޓް  2010ވަނަ ދުވަހާއި،  25ޖުލައި  2010މާފުށީ ޖަލަށް .ކ  5.8

 ގެ ޙުލާސާތުގެ ރިޕޯޓްޒިޔާރާ

މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރާތަކީ .ވަނަ ދުވަހުގައި ކ 02އަދި އޮގަސްޓް  25ޖުލައި  2010އެމް އިން .ސީ.އާރް.އެޗް

މަށް މި ޖަލުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި ކުރީގެ ޒިޔާރަތުގައި މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް އިސްލާހުކުރު

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، މިޖަލުގައި އެއްވެސް ލާއިންސާނީ، 

އިން މާފުށީ ޖަލުގެ ) ޓީ.ޕީ.އެސް(ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ހިނގައިތޯބަލައި ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާރ

ފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި ކުރި ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅައި

 . ތެކެވެޒިޔާރަ

 

މިރިޕޯޓްގައި އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީން އުމުރަށާއި، 

ވަކިކުރުމަށާއި، ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންނާއި ދޭތެރޭ އަޙްލާޤަށާއި އަދި ކުށުގެ ބާވަތައް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގިންތި

ޖަލުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށާއި، ބިދޭސީ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓް ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ގެ ޞިއްޙީ އަދި މީގެ އިތުރުން ޖަލު. ނުވަތަ އެ ޤައިދީން އެހެން ޔުނިޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ކަންކްަނ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެނޓަރުގައި ހަލާކުވެފައި ހުރިނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ 



 

 65                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އޮކްސިޖަން އަދި ސްޓްރެލައިޒިން މެޝިން މަރާމާތުކޮށްގެން މެނުވީ ބޭނުންނުކުރުމަށާއި، މާބަނޑު ޤައިދީން ބަރާބަރަށް 

އަންނައުނު ނޭ ނިޒާމަކާއި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭ

އި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މިކަމަކީ ބޭލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ބާލާ ފާސްކުރުމުގަ

ތެއްގައި މެނުވީ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއްގެ އާއްމުގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ ޙާލަ

އަދި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ޤައިދީންނަށް . ގޮތުގައި އެކަށައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި، މި މީހުންނަށް އާއިލާއާއި ބައްދަލުކުރުމާއި، ފޯންކޯލްގެ ހިދުމަތް 

ދަނާކުރުމަށާއި، ޕެރޯލްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ތަފާތު ހަރު

 .ކުރުމެއްނެތި މި ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 

ންޝަރީ އެންޑް މި ރިޕޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ޑީޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެ

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް އާއި ބައްދަލުކުރެވި ހުށަހެޅުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި މި ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް ނަގާނޭ މުއްދަތާއި، ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ރިޕޯޓުގައި 

 .ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެއަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ އެންމެހާ 

 

މިރިޕޯޓުގިައ އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނެވެމުން ދާ މިންވަރު ކޮމިޝަނުން 

ދާރާތަކާށް އަދި މިހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އެންމެހާ އި. ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންގެންދެއެވެ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ރިޕޯޓާއި އެކު ސިޓީއެއް ފޮނުވިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ އީބާރުއަޅައި ދިނުމަށް އެދި ރަ

 . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްވެސް މިކަމަށް ބާރުއަޅައިދިނުމަށް އެދި ރިޕޯޓާއި އެކު ސިޓީއެއް ފޮނުވިފައިވެއެވެ

 

 :ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތްހުށަހެޅުންތަކަށް  

 ޤައިދީން ޖަލުގައި މާފުށީ ދީފައިވާގޮތުގައި، މަޢޫލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް އިން އެސް.އާރ.ޕީ.ޑީ ގުޅިގެން ރިޕޯޓާއި

 ކުރެވެން ކެޓަގަރައިޒް އެއްގޮތައް ސީދާ ހުށަހެޅުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަދުކަމުން،  ޔުނިޓްތައް ހަދާފައިވާ ގެންގުޅުމަށް

 ޖާގަ ޖަލުގައި އަދި ގިންތިވަކިކުރެވިފައިވާކަމާއި، ރިޢާޔަތްކޮށް އަޙްލާޤަށް އުޅުމާއި ޤައިދީންގެ މިހާރު ނަމަވެސް، ނެތަ

 ޖަލުގެ. ދެއްވާފައިވެއެވެ މިކޮމިޝަނަށް ޔަގީިންކަން ކަމުގެ ކުރެވެމުންދާނޭ ކެޓަގަރައިޒް މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާ

 ނިމުމުގެ މިއަހަރު ގޮތުން، ގެނައުމުގެ ޙައްލެއް މައްސަލައަށް ވާކަންކުޑަނި ފާހާނާގައި ގެ ޔުނިޓް ޤައިދީންގެ އަންހެން

 މިކޮމިޝަނަށް ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް ދެމުމުގެ ކާޓަންސް ޝަވަރ ދޮރުތަކުގައި ފާޙާނާގެ ގޮތުން

 މި އުވާލައި ޔުނިޓް އާރ.ސީ ހެދިފައިވާ ބޭތިއްބުމަށް ޤައިދީން ބިދޭސީ ޖަލުގައި ކުރިން އަދި. އަންގަވާފައިވެެއެވެ

 މިކޮމިޝަނުން މިއީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން އަށ12ް ޔުނިޓް މިހާރު ޤައިދީން

 މިއީ އަންނަމުންދާކަން ނިޒާމަށް ބެހޭ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަދަލުތަކެއް ހެޔޮ މިފަދަ. ކިޔާކަމެކެވެ މަރުޙަބާ ނުހަނު

 އަޙައްމިއްޔަތާއި، އިޖާބައާއި ދެއްވާ މިކަމަށް އިދާރާތަކުން ންމެހާއެ ބެހޭ ކަމާއި ސަރުކާރާއި، ،ދައުލަތާއި

 އަމަލުތަކުން މިފަދަ ނައްތާލައި އަމަލުތައް ދަށުދަރަޖައިގެ ލާއިންސާނީ، އެހެނިހެން އަނިޔާއާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން

  .ނަމޫނާއެކެވެ ލާމަސީލު މުހިންމުކަމުގެ ދީފައިވާ ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖުތަމައުއެއް ރައްކާތެރިވެފައިވާ

 



 

 66                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 މެޑިކަލް ޤަައިދީންގެ އަނދައިދިޔަ ޙާދިޞާތަކަށްފަހު އަލިފާނުގެ ހިނގައިދިޔަ ޖަލުގައި މާފުށީ.ކ އަހަރު ވަނަ 2009

 ޑޮކްޓަރަށް ޙާދިޞާއަށްފަހު މި ނަމަވެސް ނެތް ގޮތެއް އެއްވެސް ހޯދޭނެ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރި ފައިލްތަކުގައި

 މިކޮމިޝަނަށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދެވޭނޭކަން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ފައިލްތަކަށްލާ އެމަޢުލޫމާތެއް ދެއްކިފައިވާނަމަ

 އަންނައުނު ހެދޭކަމަށާއި، ޓެސްޓްތައް މެޑިކަލް ވަގުތު ގެނެވޭ ޖަލަށް ޤައިދީންވެސް ހުރިހާ މިހާރު. އަންގަވާފައިވެއެވެ

 ޖަލުގެ ނުވަތަ ނާއިމެދުޤައިދީން ގޮތައްކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ މިކޮމިޝަނުން ކުރަނީބަލާފާސް ބޭލުމަށްފައި

 ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދޭތެރޭ އެމީހަކާއި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ހިލާފުވެއްޖެކަން އޮފިސަރަކު އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި

 މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް އިން އިސް އާރް. ޕީ. ޑީ އަޅަމުންދާކަމަށް ފިޔަވަޅު މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤަވާއިދާ

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ގެ އެސް.އާރ.ޕީ.ޑި މިހާރު ސެކްޝަން ޕެރޯލް އެއްގޮތައް ހުށަހެޅުމާއި ޝަނުގެކޮމި. ދީފައިވެއެވެ

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙާދިޞާތަކުން އެކި އެކި ތަފާތު ހިނގާ ޖަލުގައި. ދީފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން

 ކުރެވެމުންދާނޭކަމާއި، ތެރޭގައި މިއަހަރުގެ ކަތްމަސައް އެކުލަވާލުމުގެ މިންގަނޑުތަކެއް ގޮތުގެ އަޅާނޭ ފިޔަވު

 ކުރެވެމުންދާކަމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ޓޯކީ ކުރުމަށް  މުވާސަލާތު ޑިއުޓީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން

 ގެކުރުމު ހަރުދަނާ ނިޒާމް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގެ ޖަލުގައި. ވެއެވެދީފައި މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް އިން އެސް.އާރ.ޕީ.ޑިި

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ އެފަރާތުން ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ޕްރިޒަން ގޮތުން

 

 ދާކަމަށް އެކުލަވާލަމުން މެނުއަލްއެއް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނޭ ދާއިމީގޮތެއްގައި ޖަލުތަކުގައި އެހީގައި ގެ ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ 

 އެފަރާތުން ހާމަކުރާގޮތުގައި އެސްއިން.އާރ.ޕީ.ޑި އަދި.  ދީފައިވެއެވެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް އެސްއިން.އާރ.ޕީ.ޑި

 އާއިރު ފާސްވެގެން ބަޖެޓް އަހަރު ވަނ2011ަ ބަޖެޓްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް އަހަރަށް ވަނ2011ަ

 މަޖުބޫރުވެފައިވާކަން މަޑުޖައްސާލަން ހިނގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ރިހެބިލިޓޭޝަން  ސަބަބުން، ފައިސާމަދުވުމުގެ ލިބުނު

 ހިންގުމަކީ ޖަލުގައި އްޕޮރޮގްރާމްތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ރަގަޅު. ހާމަކޮށްފައެވެ ވަނީ އިން އެސް.އާެރ.ޕީ.ޑީ

 ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހުށަހެޅުމެއްކަމުން، މުހިއްމު ރަށްވަ ހިމަނާ ތަކުރާރުކޮށް ރިޕޯރޓްތަކުގައި މިކޮމިޝަނުންނެރޭ

 ނުހަނު މިކޮމިޝަނުން މިއީ އުނިކަމެއްގެނެސްފައިވުން ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިންގުމަށް ޕޮރޮގްރާމް

 .ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ

 

ޓްގެ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯމޮނީޓަރިން ވަނަ ދުވަހު ކުރި  14ސެޕްޓެމްބަރ  2010ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ފ  6.8

 ޚުލާޞާ

ވާ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ  ޕޮލިސް އިންޓްރާނެޓް ސާރވާގައި ރައްކާކޮށްފައިމި ރިޕޯޓްގައި މި ސްޓޭޝަންގައި 

މިގޮތުން ބަންދުގައިވާ މީހެއް . މުޙިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ފުރާފައި ބެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ

ނުވަތަ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުން ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދެއްކި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން  ޑޮކްޓަރަށް

 މަކުންޔެކިއުއެކަމުގެ ތަފްސީލު ލި ގޮތަށްއެނގޭ އެދިފައިވާކަން  ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް

 .ރިކޯރޑް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
 



 

 67                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މީގެ އިތުރުން، މި ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް 

އަދި . އިވާނެއެވެނެގެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދީ އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ޤަވައިދުން ދިނުމަށް ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފަ

މިސްޓޭޝަނަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންނަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ އަންހެނުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންހެން 

 .   އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

ވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ނަހިން.ވަނަ ދުވަހު އަދި ޅ 2010އޮކްޓޯބަރ  13ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ޅ  7.8

 ޓްގެ ޚުލާޞާވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯ  2010އޮކްޓޯބަރ  14

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ނުކިޔަމަންތެރިވެ މި ރިޕޯޓްގައި މި ދެ ސްޓޭޝަންގައި 

ންނާމެދު  އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޤަވާއިދެއް ހަދާ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީ

ނުމަށް އި ބަންދުގައި ބޭތިއްބޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިޤަވައިދު އަންގައިދިވަކުރު އަހުލުވެރިމުވައްޒަފުން އެޤަވައިދަށް 

 .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އަކީ ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ދޭންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ' ޕެކޭޖްޕާރސަނަލް 'އަމިއްލައަށް ހަދާފައިވާ ނައިފަރު ސްޓޭޝަނުން 

އެހީތެރެވެދޭނޭ ވަސީލަތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް  ދެމެހެއްޓުމުގައިދިނުމުގައާއި، ބަންދުގައިވާ މީހާއާއިބެހޭ ލިއެކިއުންތައް 

ން ދުވަހަށް ފުރިހަމަ އަދި މި ޕެކޭޖް ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް، ދުވަހު. ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު 'މި ދެ ސްޓޭޝަންގައި ގެންގުޅޭ . ކުރުމަށްވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އަދި ބަންދުގައިވާ . ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޤަވައިދުން ފުރިހަމައަށް ފުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ 'ފޯމް

ރިކޯރޑް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ  މަކުންޔެކިއުއެކަމުގެ ތަފްސީލު ލި ގޮތަށްއެނގޭ ތައްތައްކަން އެދިފައިވާ މީހެއް 

 .ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 

ގަޑި އިރު ގޮޅިން  1ންގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ޤައިދީންނަށްވެސް ޝަނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭ މީގެ އިތުރުން،

ނެރެފިނަމަ އެކަމުގެ ތަފުޞީލު  ޅިންއަދި މިގޮތައް ބަންދުގައިވާ މީހަކު ގޮނުމަށާއި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިބޭރުގައި ހޭދަ

އަދި މިދެ ސްޓޭޝަނަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންނަ . ށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެލިޔުމަކުން ފެންނާނެހެން ރިކޯޑް ކުރުމަ

ލުހުންގެ އް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންހެން އޮފިސަރުން ހޯދުމަށާއި ފުނުވަތަ ބަންދުކުރާ އަންހެނުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގާ މިދެ ، ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރުމަށް

ތަމްރީނުތަކުގައި  ށާއި މިދެ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ދެވޭޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަ

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދީ އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ޤަވައިދުން ދިނުމަށް ރިޕޯޓްގައި 

 . ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 

 :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

ރވިސަސްއާއި އެކު މަޝްވަރާ މިދެ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ރިފޯރޓްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މިބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުންވަނީ ބަންދުގައި ބޭތިއްބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ

ފުރިހަމައަށް ފުރާފައި ބެހެއްޓުމަށް އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 



 

 68                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ނޭ ކަމަށާއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް  އެނގޭނޭހެން ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެކިޔުމުން އަންގާވައިފައިވާ

 .ބެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ބާރު އަޅަމުންގެންދާނޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ

 

ނެގެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

މުސްތަޤުބަލެުގ ޕްލޭންތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

ކީ އަދި ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށާއި އަދި ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކަކަށްވެސް އަންހެން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ. ދީފައިވެއެވެ

ޕޮލިހުން ވަރަށް ބާރުއަޅާ ކަމެއްކަށްވީނަމަވެސް އަންހެން މުވައްޒަފުން ޕޮލިހުގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަނީ މަދުންކަމާއި އަދި 

މިގޮތްައ ވަންނަ ކުދިންވެސް ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު ވިހައިގެންނާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން 

މިހެންކަމުން އަންހެން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި މިހާތަނަށްވެސް . އެވެވަކިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ

 .ހައްލެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމެއްކަމެއް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

 

 ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުން  8.8

ޓީއިން ކުރި ޒިޔާރަތަށް ފަހު .ޕީ.މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް އެސް

އެމްގެ ކޮންމެ .ޕީ.އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެން

ން އެކަންކަން އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވަނީ ޒިޔާރަތެއްގެ ވިޒިޓް ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެ

 . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ

 

 ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ހިންގޭ އަނިޔާއާއި ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާބެހޭ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ  9.8

 ދަށުދަރަޖައިގެ ނުވަތަ މީހުންނައި މެދު ހިންގޭ އަނިޔާއާއި ލާއިންސާނީމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތައް ބަންދުކުރެވޭ 

 ފަރާތްތަކުން އެހެން އާއި އެމް.ޕީ.އެން( ރިޕޯޓުތަކުގެ ހަދާފައިވާ މިހާރު ސްޓަޑީއެއް، ބޭސްލައިން އަނިޔާއާބެހޭގޮތުން

 . ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ އަލީގައި) ރިޕޯޓްތަކުގެ ހަދާފައިވާ

 

 ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން  ކަމާބެހޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުން ރިޕޯރޓުތަކުގެ   10.8

 ގޮތެއްގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ އެމްގެ.ޕީ.އެން

މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް  ތަންފީޒުކުރުމައި ބެހޭގޮތުން ބިނާކުރުވަނިވި ހުށަހެޅުން ރިޕޯރޓުތަކުގެ ގެ.އެމް.ޕީ.އެން

 އިއެކުގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ރިޕޯޓްތަކާ މިގޮތުން، ހީއްސާކުރެވޭ ކޮންމެ ރިޕޯރޓަކާއި ވިދިގެން. ގެންދެވިފައިވެއެވެ

އަދި  .ކުރެވެއެވެ މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ މުއްދަތުތަކާއި ވާނެ ތަންފީޒް ހުށަހެޅުންތައް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ،

މީގެ  . ކުރެވުނެވެެބައްދަލުގެއިތުރުންވެސް ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުވާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން މިފަރާތްތަކާއި މީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ވަނަ އަހަރު  2010އިތުރުންވެސް 

ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ، ނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްމި، )އެސް.އާރް.ޕީ.ޑީ(

އަދި ޒިޔާރަތްތަކުގެ . އަދި  ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ) ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް



 

 69                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ހިއުމަންރައިޓްސް   ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޒު ހުށަހެޅުންތައްމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 

 . އެމްބެސެޑަރ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބް ރައީސް އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

 

 ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް.އެމް.ޕީ.އެން  18.1

ޑިޕާރޓްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  އެމް. ޕީ.ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އެން 2010

 ހިނގާފާނެ ނުވަތަ ހިންގާ މީހުންނާމެދު ތިބޭ ބަންދުގައި ގެއްލޭގޮތަށް މިގޮތުން، މިނިވަންކަން. ގެންދެވިފައިވެއެވެ

މާތު އެއްތާކުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫ ޢަމަލުތައް ދަށުދަރަޖައިގެ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި

އަދަދު، ( މަޢުލޫމާތު ބޭހޭ ފެސިލިޓީތަކާއި ޑިޓެންޝަން މިގޮތުން ހުރިހާ. ފެންނާނެގޮތުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ

އަދި މި  . ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ ހޯދާ) އެހެނިހެން އަދަދު، މީހުންގެ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ހުންނަތަން، އެތަންތަނުގައި

ފެސިލިޓީތަކާއި ބެހޭ މެޕިންގއެއް  ޑީ އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ޑިޓެންޝަން.އެމް.ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އީމަޢުލޫމާތުތަކު

ކުރާނެ  މޮނިޓަރއެމްގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމައްޓަކައި . ޕީ. ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އެނ2010ްއަދި . ހަދާފައެވެ

   .ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޕެކޭޖްއެއް
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ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިިިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

އަހަރުވެސް  ވަނ2010ަބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތް  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި)ފ(

 :ރާއާއި ލަފާ ދީފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީވަވަނަ އަހަރު މަޝ2010ްމިގޮތުން . ނެއެވެމިކޮމިޝަނުން ކޮށްފާވާ

 

 އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް - ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސްދަ އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ   9.1

ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު "ގެ ދަށުން ދަ ސަޕޯޓު ޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮޖެކްޓު

 ،އަންހެނުން، ގެ ފަރާތުން ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނު" ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރޫޕްސް

ގެ ޑިސެމްބަރު ވަނަ އަހަރު 2008އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭގޮތުން  ޞަމީހުން އަދި ޙާއްއުމުރުން ދުވަސްވީ 

  . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ 2010ގެ މަސައްކަތް ދިރާސާ މަހުގައި ފެށުނު

 

އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް "ބައި،  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭ ޞަޙާއްމި ދިރާސާގައި ހިމެނޭ 

 ގައި ވަނީ 2010 ލްއެޕްރީ 13ގެ ނަމުގައި "އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް -ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް 

މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ  ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ،މި ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި. އާންމުކޮށްފައެވެ

ގައި މިބައި ތަކުއިދާރީ އޮނިގަނޑު ކާއިރިކަމުގެ މައްޗަށާއި، މިކަމާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަރައްކާތެ

އްޔާތަކުގެ މްޢިދުމަތްތަކާއި ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ޖަޚިމިފަދަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ،ހިމެނިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށާއި

 29މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި ޖުމްލަ . ކަށްވެސް ބަލާލާފައިވެއެވެދައުރަށާއި އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަ

 . މި ހުށަހެޅުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަންފީޛީ  .1

ފަހު، އެ ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް އެ މުޢަހަދާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނެއް އުފެއްދުމަށް

 .އަވަސްކުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމަޢުން ދެކޭ ތަފާތު ނޭދެވޭގޮތްތަކާ އަދި ތަފާތުކުރުންތައް  .2

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނައްތާލުމަށާއި، އެފަދަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ކަރާމާތަށް 

މިކަމުގައި މިނސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް . މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން

 .އެންޑް ކަލްޗަރ އިން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުން

އަހަރަކުވެސް މަސައްކަތް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮންމެ  .3

ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، މި ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ކޮންމެ 

 .އަހަރަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓްކުރުން

ތެރިކަން ދިމާވާން މަގުފަހިވާނެ ކަންތައްތައް މާބަނޑު ދުވަސްވަރާއި ކުދިން ޅަފަތުގައި ނުކުޅެދުން .4

މަދުކުރުމަށާއި އަދި މިކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އޭގެ 
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ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ޢާއިލާތަކަށް އާމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކައުންސެލިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

ރުދަނާކުރުމާއި، ކައިވެނީގެ ކުރިން ތެލެސީމިޔާފަދަ ބަލިބައްޔަށް ސިއްރުގޮތުގައި ޓެސްޓްތައް އެހީތެރިވެދީ ހަ

ލޭގެ ގުޅުން ހުންނަ މީހުންނާ ކައިވެނިކުރުން ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ، ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި

 .ކައުންސެލިންގ ދިނުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން

އަހަރާ ހަމައަށް ފުރަތަމަ  3އަހަރުން ފެށިގެން  0މާބަނޑު ދުވަސްވަރާއި، ކުއްޖާގެ އުމުރުން  .5

މަރުޙަލާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެންނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި، އެކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފެށުމާއި، 

 .އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ފަރުމާކޮށް ތަންފީޛުކުރުން

އަތޮޅު ތެރޭގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތް ސެންޓަރުތައް ގުޅިގެން ފެމިލީ ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  .6

ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްގެން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާތަކުގައި ދެވިދާނެ ވަކި 

އެކުދިން އެންމެ  ،ކުދިން ދެނެގަތުމާއި މި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ . ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން ފެށުން

ެއކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ރިފަކުރުމާއި؛ އެކުދިންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ވަޒަންކުރުން؛ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާއަށް އަމާޒުކޮށް އެ ކުއްޖަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ޕްލޭނެއް 

 .ރިހާ ކަމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ ޓީމެއް ޤާއިމްކުރުންއެކުލަވާލުމާއި؛ މި ހު

ގެ .ސީ.އެސް.ސީ.ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެފް .7

 .މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން

ށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކަކާއި މިންގަނޑުތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާތަކުގައި ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަ .8

މީގެ ތެރޭގައި މި ޚިދްމަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެގޮތާއި އަދި އެ ޚިދުމަތްތަކުން ވަކިވާނެ ގޮތް؛ . ޤާއިމުކުރުން

އެ ކުދިންގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނާނެގޮތާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ތަރުތީބު ކުރާނެގޮތް؛ އެ 

މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތާއި ؛ މުރާޖާކުރާނެ ނިޒާމް؛ ޒާތީ މިނިވަންކަން؛ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމްކުދިންގެ 

 .ވަޒަންކުރާނެގޮތް ހިމެނެއެވެ

ޙާއްޞަ ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުދިންގެ ތަޢުލީމު ނުކުޅެދުންތެރިކަން  .9

އިތިއްބައިގެން ކިޔަވައިދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ އަދި ނުހުންނަ ޒުވާނުން އެއްކޮށް ބަ

 .އެސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ނަފްސާނީ ބައްޔާގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ނަފްސާނީ  .10

ންސެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ޓީމެއް ހަމަޖައްސައި، ބަލިތަކާގުޅޭ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން، އަދި ކޮންމެ ޕްރޮވި

މި ޓީމްތަކުގެ . މިއިން ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ޑޮކްޓަރަކާ ނަރުހެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޓީމްތައް އެކުލަވާލުން

ޒިންމާއަކީ އެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޢުމުރު ފުރުއެއްގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ ބަލީގެ 

ވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި މަސްތު

ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ނަރުހުންނާއި، ޕްރައިމަރީ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވާރކަރުންނާއި ކައުންސެލަރުންނަށް  

 .ނަފްސާނީ ބައްޔާބެހޭގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން

މަރުކަޒުގައި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ދެނެގަތުމަށް  ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ .11

އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުން މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ، އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި

 .ޙާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން
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މީހުންގެ ތެރެއިން އުޖޫރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ވަންނަ މީހުންނާއި ސްކޫލް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ .12

ނިމޭފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ދެކަންތައް ވަރަށް 

 .ންސާފުކޮށް އެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ސްޓްރެޖިއެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބެންހުންނަ ޙިދުމަތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމުގެ  .13

ފަސޭހަކަން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަރައްޤީކޮށް އަދި މިފަދަ މީހުންނަށް ލިބެންހުންނަ މާލީ އެހީތެރިކަމާއި 

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް . ށް ލިބޭކަން ޔަޤީންކުރުންއާލާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްތަކަ

ވީ، ރޭޑިއީ އަދި ނޫސް މެދުވެރިކޮށް .ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މި ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓީ

އޯޑިއޯ ކެސެޓް، ބޮޑުއަކުރުން ލިޔެފައިވާ ، އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ތައް ބްރެއިލް. ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުން

އަދި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން . ލިބެންހުނަން ވާނެއެވެލިޔެކިޔުންތަކުން 

 .މިލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ ފަސޭހަ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

ށާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުމަ .14

އަިދ ޢިމާރާތްތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުން އެފަދަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކއި 

 .ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް ހިމެނުމަށް ޤައުމީ ބިލްޑިން ކޯޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެފަދަ މިހާރު ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .15

 .ގޮތަކަށް އެތަންތަން އެކްސެސިބްލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރުން

އަލަށް ހެދޭ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސާރވިސް ސެންޓަރުތައް އެކްސެސިބިލިޓީގެ ސްޓޭންޑާރޑްސްތައް  .16

ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރާ އަދި ރަގަޅު ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރާ ދެނެގަންނަ، މުޅިދުނިޔޭގައި 

 .ތަންތަން ހެދުން

ފަރުމާކުރާ މީހުންނާއި، ކަންތައްތައް ރާވާ މީހުންނާއި، އާކިޓެކްޗަރުންނާއި، އިންޖިނިއަރުންނާއި އަދި  .17

ތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާމީހުންނަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތް

ބޭނުންވާ ކަމާއި އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް 

ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް 

އަދި މި ފިއުޗަރ ޕްރޫފިން ގެ . ޖީއެއް އެކުލަވާލުންސްޓްރެޓެ" ފިއުޗަރ ޕްރޫފިން"އެންގުމަށްޓަކައި 

އެހީގައި ޢިމާރާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުންޖެހުނު 

ރާ ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަކީ އެންމެ ކުކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ފަހުން އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއްގެ ބޭނުމަކަށް 

 .އި ބެލެވިދާނެއެވެރަގަޅުކަމެއްކަމުގަ

މިހާރު ހެދިފައިވާ ހުރިހާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  .18

 .މުވައްޒަފުންނަސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް ތަމްރީނު ފިނުން

ސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓް .19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 .ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް ތަމްރީނު ދިނުން

އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޝާރާތު ބަހުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުގައި މަސަ .20

ބެލެނިވެރިންނާށާއި، ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އިޝާރާތު ބަސް . ތަމްރީނު ވަރަށް އަވަހަށް ދިނުން
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ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުލާސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރޭވުމަކީވެސް 

މި ކޯސްތަކުގައި އަލަށް ތަމްރީނުލިބިފައިވާ އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ . މެކެވެބޭނުންތެރިކަ

އަދި މި ކޯސްތައް ޓީޗާރ ރިސޯސް ސެންޓަރުތަކުގެ . މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ

ތޮޅުތެރެއަށްވެސް ފުޅާ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ގޮސްގެން އަ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ވީހާ އަވަހަކަސް  .21

 .އިޝާރާތުބަހުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން

ތު ދާއިރާތަކާއި އެޖެންސީ ތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ތަފާ .22

 .އެއް އެކުލަވާލުން" ޑިސެބިލިޓީ ޗާރޓާރ"އަސްލު މަޤްޞަދާއި އަދި ޤަބޫލުކުރާގޮތް އެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންމާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަހަރު ހެދިފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރިއަށްގެންދެވެނީ އެ  .23

ކުރާ ފައިސާއިން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަސުތައް ޙާޞިލްކުރެވޭގޮތަށްކަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހޭދަ

ޙާލަތު ދެނެގަންނަން ހެދިފައިވާ ގޮތްތައް ؛ ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖައާކުރުން

އެހީތެރިކަން  މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް އަދި ރަނގަޅަށް އެއްގޮތްކުރުން؛ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި

އަދި މަސައްކަތުގެ އަމަޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެކަމުން . ފަސޭހައިން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ތަރައްޤީކުރުން

އަދި އެ . ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއިން ރަނގަޅުކަންތަށްތަކެއް ހާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމަށެވެ

ތް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޙައްޤުވާ މީހާ ބޭނުންވާގޮތަށް އެ ޚިދުމަ

 .ގޮތުންވެސްމެއެވެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގަޅުގެން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް  .24

އޮފީސް " އެއްވެސް ހުރަހަކާނުލާ ފާޅުކޮށް ފެންނާއިން އިންނަ ހަމައެކަނި ވަންނަންޖެހޭ އޮފީސްކަމުގައި 

ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތްކުރާނެ " ޑިސެބިލިޓީ ފޮރ

އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރުން؛ އަދި އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމާގުޅޭ އެހީތެރިކަން ހިމެނޭގޮތަށް 

ފައިވާ ލަނޑުދަޑިތަކާއި އަދި ލިބޭ ކާމިޔާބީތައް ދުގުމުއްދަތަކަށް ކައްތައްތައް ރާވާކަން ޔަގީންކުރުމާއި، ހެދި

ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ބޭއްވުމާއި، އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ތަންފީޛުކުރާނެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް 

 .ރަނގަޅުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރކުރެވޭކަން ޔަޤީން ކުރުން

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މަތީމަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ  .25

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ "އުޅޭމީހުންނަށް އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުމަށާއި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމަށް 

އަދި މިބައްދަލުވުމުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ . ބޭއްވުން" ބައްދަލުވުމެއް

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެހެލެހެއްޓުމަށް ރާއްޖޭގެ . ރެޓަރީ ތިބުމަށް ހުށަހެޅެއެވެޕާރމަނަންޓް ސެކް

 .ނައިބުރައީސަށް ދައުވަތު އެރުވިދާނެއެވެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ފެތުރުމަށާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް  .26

ސް އެހއނިހެން މަރުކަޒުތަކުންނާއި މުޖްތަމަޢުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސަރުކާރުންބޭރުންވެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ވޮލަންޓިއަރުންނާއި، މަދަނީ 
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ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ފަންނީ މީހުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މީހުންނާއެކު ރަސްމީ ނެޓްވާކެއް 

 .ޤާއިމްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާގުޅޭ އެންމެ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެގޮތެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  .27

 .ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން

 "ސްކްސްޓިޓިޓަން ގްރޫޕް އޮން ޑިސެބިލިޓީ ސްޓެވޮޝިން"މުސްތަޤްބަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯހިމެނުމުގައި  .28

 .އިން ހަދާފައިވާ ސުވާލުތައް ހިމެނުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މައިގަނޑު މަރުކަޒަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް  .29

ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ސްޓެޓިސްޓީޝަނެއް 

 .ސް ހިސާބުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތަފާ

 

 

  "ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރޫޕްސް" 9.2

 

 ިވަނަ އަހަރުގެ  2008 ދަ ސަޕޯޓު ޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން :އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ބައ

ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު ރައިޓްސް އޮފް " ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ފަށްޓާފައިވާ

ގެ ދިރާސާގައި ހިމެނޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ބައިގެ ފުރަތަމަ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް "ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރޫޕްސް

މި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓުގައި އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  .ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ

 . ހުރުން ކޮންސަލްޓަންޓާ ވަނީ މި މަޢްލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 

 ްޙައްޤުތަކުގެ  ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރާ: ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުނ

ތެރެއިން ފޯރުކޮށްޭދ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ނޫނީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޙައްޤުތަކުގެ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް /ތެރެއިން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކަޮބައިކަމާއި، މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ގައި މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  2010އޮކްޓޯބަރ  6 ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެޅުއްވިދާނެ

ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ  ½ކަމާގުޅުންހުރި ޢިލްމީ އަދި ތަޖްރިބާހުރި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް 

ގެންގޮސްފައިވަނީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން  މި މަސައްކަތުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް. ބާއްވާފައެވެ

ބްރެއިންސްޓޯމްކޮށް މަޢްލޫމާތުތަކެއް ) ތީމްތަކަށް(ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެކިއެކި ޝިޢާރުތަކަށް 

ޞިއްޙަތާއި : ކުގެ ތެރޭގައިމިގޮތުން، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބްރެއިންސްޓޯމްކޮށްފައިވާ ތީމްތަ. ނެރޭ ގޮތަށެވެ

އިޖްތިމާޢީ ؛ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން؛ ތަޢްލީމް؛ ޢާއިލީ ވެށި؛ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން؛ ރައްކާތެރިކަން

 . ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނެއެވެ؛ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލު؛ ރައްކާތެރިކަން

 

 މަޢްލޫމާތު ދާއިރާއިން ބޭފުޅުންގެ އެ، ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ބޭފުޅުން 31 ޖުމްލަ ބައްދަލުވުމުގައި މަސައްކަތު މި

 މަސައްކަތް/  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ބޭފުޅުންގެ މި. ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ



 

 75                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ކުޑަކުދިންގެ ، އިސް ބޭފުޅުންނާއިސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކާއި ކޯޓުތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ  ގެންދަވާ ކުރައްވަމުން

މި ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން ، ދާއިރާއިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި

ތު މި މަސައްކަ. މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޖްރިބާކާރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ/ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

ބައްދަލުވުމުން އެއްކުރި މަޢްލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ދިރާސާއެއްކަމަށްވާ 

ގައި ހިމެނޭ  "ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް ގްރޫޕްސް

  .ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ބައިގައެވެ

 

 ްއަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރާ : އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުނ

ޙައްޤުތަކުގެ ތެރިެއން ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ނޫނީ ފޯރުކޮށްދެވޭ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް /ކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކަޮބައިކަމާއި، މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު

ގައި މި ދާއިރާގައި  2010އޮކްޓޯބަރ  7ސަރުކާރަށް އެޅުއްވިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  ½ކަށް އަމާޒުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމާގުޅުންހުރި ޢިލްމީ އަދި ތަޖްރިބާހުރި ފަރާތްތަ

މި މަސައްކަތުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން . ވަނީ ބާއްވާފައެވެ

މްކޮށް މަޢްލޫމާތުތަކެއް ބްރެއިންސްޓޯ) ތީމްތަކަށް(ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެކިއެކި ޝިޢާރުތަކަށް 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ : މިގޮތުން، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބްރެއިންސްޓޯމްކޮށްފައިވާ ތީމްތަކުގެ ތެރޭގައި. ނެރޭ ގޮތަށެވެ

ނެގުމުން ރައްކާތެރިކުރުން؛ އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ؛ ސިޔާސީ އަދި އާންމު ދިިރިއުޅުން؛ ތަޢްލީމު ލިބިގަތުމުގެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު؛ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މާލީ އެހީ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު؛ /މަސައްކަތްކުރުމުގެ؛ ޙައްޤު

ކުރިމަތީ ހަމަހަމަކަން؛ ކައިވެންޏާއި ޢާއިލާ؛  ގެޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤު؛ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ޘަޤާފަތް؛ ޤާނޫނު

 . ސްޓީރިއޯޓައިޕް ކުރުން ހިމެނެއެވެ
 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއިން މަޢްލޫމާތު  28މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ މި 

މަސައްކަތް / މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ . ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ

ޒާރާތަކާއި ކޯޓުތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، އަންހެނުންގެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވު

ދިާއރާއިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މި ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

މި . މެނިވަޑައިގަންނަވައެވެމަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޖްރިބާކާރުން ހި/ ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުން އެއްކުރި މަޢްލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ 

ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް އޮފް އެކްޓިވިޓީސް ރިލޭޓިން ޓު ރައިޓްސް އޮފް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްޑް "ދިރާސާއެއްކަމަށްވާ 

  .ގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނާ ގުޅުންހުރި ބައިގައެވެ "ގްރޫޕްސް

 

 ޝަން އެސެސްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް          ޗުއޭރެޕިޑް ސި  9.3

ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ރެޕިޑް ސިޗުއޭޝަން އެސެސްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"

ގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު  UNIFEMޓްރެފިކިންގގެ ޙާލަތް އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން



 

 76                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މައިގަނޑު  ގެމި ދިރާސާ .ވަނީ ފަށާފައެވެ ކުރަން މަހު ދިރާސާއެއް ލްވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީ 2010ކޮމިޝަނުން 

މަޤްޞަދަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ ޙާދިސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރާއި، ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ 

ސަބަބުތަކާއި، މިފަދަ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ ރޭވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ 

ވަޅުތަކާއި މަސައްކަތްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެޅިފައިވާ މި ފިޔަ ،ކަމާއިއިކޮބަ

މަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދިރާސާގެ މަސައްކަތްކުރު. ނުވަތަ ރޭވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ

ދައުލަތުގެ  ންވާ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭދިރާސާއަށް ބޭނުމި. ކާއެވެކޮންސަލްޓަންޓައަމިއްލަ 

އަތޮޅު ހަމަ އެހެންމެ، . ތައް ބޭއްވުނެއެވެސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ،މުއައްސަސާތަކާއި

، )ދުއްފުށިކުޅު(އަތޮޅު . ހއ(އަތޮޅަކަށް  4މައްސަލަ އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ  ގެތެރޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ( ށްއަތޮޅަ. އަދި ސ) ތިނަދޫ އަދި މެރެދޫ(އަތޮޅު . ގދ) ބޫދޫނނިލައްދޫ އަދި ދަރަ(ފ އަތޮޅު 

 ކޮންސަލްޓަންޓް ،މި މަޢްލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް. ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢްލޫމާތު އެއްކުރެވުނެއެވެ) މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ

، ދިރާސާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާޞިލްވެފައި ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށާއި ،ރިޕޯޓުގައި އެކުލަވާލެއްވި

ފާހަގަކުރެވުމުން، މި ދިރާސާއަކީ އަށް  ޔުނިފެމްމި ދިރާސާގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ލަފާ ދެއްވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ 

މި ދިރާސާ . ގައި އަލުން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ 2011ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ދިރާސާއެއްކަމުން، މި ދިރާސާ 

ގެ ޓެކްނިކަލް  ޔުނިފެމްއަމަލީގޮތުން  ،މާލީ އެހީގެ އިތުރުން ޔުނިފެމްގެއަލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

 .ނެވެކޮންސަލްޓަންސީގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ

 

 ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮން ސްޓޭޓަސް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ދަ ހެލްތް ސެކްޓަރ   9.4

ސަޕޯޓް ޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް "ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި  2010ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ގެ ނަމުގައި ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން "ހެލްތް ސެކްޓަރއޮން ސްޓޭޓަސް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ދަ 

ދިރިއުޅޭ  އިއަތޮޅު ތެރޭގަމާލެއާއި، މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން . ވަނީ ފަށާފައެވެ

ރުކޮށްދިނުމުގައި ދުމަތްތައް ފޯޚިޞިއްޙީ ، ދުމަތްތަކާއިޚިސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ  އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް

ދުމަތްތައް ޚިގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ  މާވާދި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އި، ނާންއިޤާނޫނުއަސާސީ

. ޙައްޤުތަކުގެ އަސާސްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުވެ

އި، ޤަވާޢިދުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ނާކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫއަދި  މި ދިރާސާގެ އަލީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަ

 . ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ ތައްސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު

 

ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި

ޕީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ، ޑިޕާޓްމަންޓް .ޑީ.އެން.އޭ، ޔޫ.ޕީ.އެފް.އެން.ޖަމްޢިއްޔާ، ޔުނިސެފް، ޔޫ

ންސީ، ސެންޓަރ ޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެސޯޝަނަލް ނޭ، އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް



 

 77                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ސް ކޮންޓްރޯލް، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ބޯޑް  އޮފް ހެލްތް ފޮ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް ޑިސީ

ސައިންސަސް، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ނެޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރ، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް، 

ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީ، ސޮސައިޓީ  ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް، މޯލްޑިވްސް ރެޑް، އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

ކެއަރ  ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން، ކެއަރ ސޮސައިޓީ، ޑައިބެޓިކްސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، އޭޖްޑް

ތެލަސީމިއާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ، މޯލްޑިވްސް

މި ދިރާސާކުރުމަށް އައްޔަނުކުރި  ޑިކަލް ކައުންސިލާ ކޮމިޝަނުންނަރސިންގ ކައުންސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް މެ

އަތޮޅު ތެރެއިން މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ  ،މީގެ އިތުރުން. ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ

 . ށްފައެވެޒިޔާރަތްކޮ ވަނީ އަތޮޅަށް. ސ ،ށާއިއަތޮޅަ. ހދ، ށާއިއަތޮޅަ .ހއމަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން 

 

ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުން ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު ، ދިރާސާ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުމުން

އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮންސަލްޓަންޓު . ޙާޞިލުނުވާކަން ފާހަގަކޮށް، ރިޕޯޓު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

، ދު ޙާޞިލުނުވާކަން އަންގައި، ދިރާސާގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންފޮނުއްވި ރިޕޯޓުންވެސް ދިރާސާގެ މަޤްޞަ

 .ރިޕޯޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

 

 
  



 

 78                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ . 10

  ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުން
 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ  18ވާޖިބެއްކަމުގައި ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރަނީ ދައުލަތުގެ 

މިގޮތުން . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާނެއެވ2010ެމުއައްސަސާތަކާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

 ބޭއްވި ޕާޓީތަކާއެކު ސިޔާސީ ބާރުތަކާއި ދައުލަތުގެ ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަރުވާ އްޙައްޤުތަ އިންސާނީ 10.1

 ބައްދަލުވުންތައް

 އިޙްތިރާމްލިބޭ، ފުރިހަމަ ޙައްޤުތަކަކަށް އެެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ނިޒާމްގެ ވެރިކަމެއްގެ ޑިމޮކްރަޓިކް އައު

 ބޭނުންކުރެވޭ، ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ އޭގެ މިނިވަންކަމެއް ހުރިހާ ލިބިދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީއިން ޤާނޫނު

 ޤައުމެއްގެ ތަނަވަސް ސުލްހަވެރި، އަމާން، ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  ބޭނުންތައް އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކާއި ފަރުދުންގެ

 ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ކުރިއަރަމުންދިޔުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ތަރައްޤީވެ ދިވެހިރާއްޖެ ގޮތުގައި

 މުއައްސަސާތަކާއި އެންމެހާ ދައުލަތުގެ ސަރުކާރާއި، ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ކުރިއަރުވައި އެޙައްޤުތައް އިޙްތިރާމްކޮށް،

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެއިން .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ވާޖިބެއްކަމުގައި އިސް އްޔިތުންގެވެސްރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ރަގަޅުވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

އިޙްތިރާމްކުރާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ހުރިހާ 

މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމުކަމަށް ހިޔުމަން ފަރުދުންގެވެސް ވާޖިބަކަށްވެފައި، މިމަސައްކަތަށް 

ވަނަ  2009ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް 

ކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއިއެ 3އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ދައުލަތުގެ 

މަޝްވަރާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް، ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން 

 . އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު އެޗ2010ް

މާހައުލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢީ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޮޑެތިގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމާއި މިގޮތުން 

ގައި 2010ފެބްރުއަރީ  18ދާއިރާއެއް ފާހަގަކޮށް  7އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

ޕާޓީގެ  13ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ރައްޔިތުންމަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރާއި ސިޔާސީ 

އަދި މިސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި . އިން ސިޓީއެއް ފޮނުވުނެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އިސްވެރިންނަށް އެޗް

އާއި  2010މެއި  6އާއި  2010މާރޗް  9ފިލުވުމުގެ ގޮތުން  އެފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް އޮޅުން

ޕާޓީގެ  13ދެމެދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ރައްޔިތުންމަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރާއި ސިޔާސީ 



 

 79                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

. ރެވިފައިވެއެވެއިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި އެފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޑޮކިޔުމެންޓްކު

ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތައް އެއްކޮށް، ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން  16މިގޮތުން ބޭއްވުނު 

ކަންބޮޑުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރުމާއިއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތަށް ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް 

 :ތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީއަސަރުފޯރުވާފާނެ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ

 ިސިޔާސީ ޤާއިމުކުރުމާއި، ގުޅުމެއް ހަރުދަނާ ކުރުވުމާއި، ޒިންމާދާރު ޕާޓީތައް ސިޔާސީ ސަރުކާރާއ 

 ކުޑަވެފައިވުން ކުރުން އިޙްތިރާމު ވާދަވެރީންނަށް

 ެކުޑަވަމުންދިޔުން އިތުބާރު މުޢައްސަޞާތަކަށް ރައްޔިތުންކުރާ ދައުލަތުގ 

 ްޤާއިމްވެފައިނުވުން މާޙައުލެއް ޡަޤާފަތަކާއި އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށ 

 ީޤާއިމްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  މާހައުލެއް ތާއީދުކުރާ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ކުރުމާއި ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސ

 މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުން

 ާޙިމާޔަތްކުރެވިފައިނުވުންފުރިހަމައަށް  ޙައްޤުތައް ފަރާތްތަކުގެ އަދާކުރާ ވަޒީފ 

 ެމަސައްކަތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުކުޑަވެފައިވުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގ 

 ުއާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ކުޑަވެފައިވުން ދާއިރާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންސާފ 

 ީއިތުރުވަމުންދިޔުން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ދީނ 

 ެހަރުދަނާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުން ޒިންމާދާރުކަން މިނިވަންކަމާއި މީޑިއާގ 

 ުހެދުމާއި ޤަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ހޯދަން ޙައްޤުތައް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީއިން ޤާނޫނ 

 ތަންފީޒުކުރުން ލަސްވެފައިވުން

 އިންސާނީ ލިބިދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީއިން ޤާނޫނުމަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާއި، 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުފުއްލުމަށް ގުޅިގެން ފަރާތެއް ހުރިހާ ޒިންމާ ކުރިއެރުވުމުގެ ޙިމާޔަތްކޮށް ޙައްޤުތައް

ގޮތުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި،  ޢަޒުމުކަޑައެޅުމުގެ

 2010ޖޫން  17ޕާޓީގެ އިސްވެރިން އެއްކޮށް  13ތުންމަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި، އުއްތަމަ ފަޑިޔާރާއި ސިޔާސީ ރައްޔި

ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤަރާރެއް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމުގެ  އަދި މިދެންނެވި ބައްދަލުވުން. އެޑޮޕްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ

އެހެންނަަމަވެސް، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް . އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހަމަޖެއްސުނެވެ

ހުރިހާ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޢުޒުރުވެވެރިވަޑައިގަތުމާއި، މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމާގުޅޭ 

ޖޫން  16ބައިވެރިވުން މުހިއްމު ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ގޮތުން 

ގައި ބޭއްވުމަށް  2010ޖުލައި  29އަދި މިބައްދަލުވުން . ގައި ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެއްވިއެވ2010ެ

އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  ންހެންނަމަވެސް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުއެ. އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުނެވެ

 .ބޭއްވޭގޮތް ނުވެފައެވެވަނީ  މިތާރީޚުގައިވެސް ބައްދަލުވުން

 



 

 80                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ނު އްޔަންކުރައްވާފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުޢަސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް  10.2

 ހަރަކާތްތައް

ގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް  2009އޯގަސްޓް  17ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ކުރުމުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން އައްޔަނު. ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް އައްޔަންކޮށްދެއްވާފައެވެ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަށައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކީ އިންސާނީ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 

އެކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ބަޔަކު  ،ޙައްޤުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލައި

މި . ށްފައެވެނާ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައްދަލުކޮގައި މި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން 2009ނޮވެމްބަރ  18. ވެފައިވުމެވެޞައްޚާ

ކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް އަދާކުރެއްވިދާނެ ރޯލުތަކާއި  ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމް

ށްފައިވާ އި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮކޮމިޝަނާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލަ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށާއި ކޮމިޝަނަށް އެކަރުދާހުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި

 . އެއްބަސްވެވުނެވެ

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގައި ކޮމިޝަނާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނީ 

ވަނީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް  2010މާޗް  10ރަށް އަހުލުވެރިވެގެންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ދެފަރާތުގެ ދައު

ރއެއް ނާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެމިއަމާޒުކޮށްގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށާއި މަސައްކަތް

މި ސެމިނަރގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢާރަފާއި، ޤާނޫނު . ބާއްވާފައެވެ

ލިއްޔަތުތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނުން އޫނުގައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްނޫއްޤުތަކާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޤާޙައަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައިވާ 

 . ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެއްކަތްތަކަށް ފައިވާ މަސަރާވާކުރަމުންގެންދާ އަދި ކުރިއަށް 

 

މި . ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނެވެ 9ވަނީ ވަޑައިގެންފައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވެ 15މި ސެމިނަރގައި 

ޓުންނަށް ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތަކީ ފޯކަލް ޕޮއިން 2010 ،ސެމިނަރގެ އިތުރުން

މި " ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފިކުރު އެކުލެވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް"އަމާޒުކޮށްގެން 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު . ގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމެވެ 2010ޓޯބަރ އޮކް 25ން  24ނަމުގައި 

ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އެކުލަވާލާ ޕްލޭންތަކާއި އޮނިގަނޑުތަކަކީ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާ އޮނިގަނޑުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

ޕްރޯޗެއް ގެންގުޅުމާބެހޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް މެއިންސްޓްރީމްކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭސްޑް އެ

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ . ބައިވެރިންނަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުމެވެ

" އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް"މުޢާހަދާކަމަށް 

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ފޯކަލް . ވަނީ ދީފައެވެ އާބެހޭގޮތުންވެސް މަޢްލޫމާތު

ޕޮއިންޓުންނަށްކަމުގައިވީނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުންނާއެކު މި ބޭފުޅުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅަކަށް މި 

ޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެން، މި ތަމްރީނު ތަމްރީނު ދެވިއްޖެނަމަ މި ތަމްރީނުގެ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮތަށް ކުރާކަމަށް ކޮމި

 . ޕްރޮގްރާމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅަކަށް ދަޢްވަތު ވަނީ ދީފައެވެ

 



 

 81                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އްވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަ، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި 4 ރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީލުވުމުގައި ބައިވެދަމި ބައް

ފައިވަނީ ނާކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިސް. ވެބޭފުޅުންނެ 14ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ 

ސަރާުކރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް 

ކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބައްޓަން ކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ދެނެގަނެ މި ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަ

 . އެހީގައި މިނިސްޓްރީތަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއިގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި  3.10

 ހުށަހެޅުންތައް

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް 

ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން، އެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ 

 2010މިގޮތުން . ޅުއެޅުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާނެއެވެސަމާލުކަމަށްގެނެސް، ކަމާގުޅޭ ފިޔަވަ

މީޑިއާ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ނޫސްބަޔާނުގެ ޒަރީޢާއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 ؛ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކު

 

 1 ީކުރިން ފެށިގެން ނ2010ް ޖެނުއަރީ މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ސާރވިސްގެ ސިވިލް :2010 ފެބްރުއަރ 

 ހިޔުމަން. ފާޅުކުރިއެވެ ކަންބޮޑުވުން ކޮމިޝަނުން ހިޔުމަންރައިޓްސް އެކަމާއި އިޢާދަކޮށްފައިނުވާތީ، ހުރިވަރަށް

 ޙައްޤަށް މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ ބަޔާނުގައި ދެއްވި ވީޓީވީއަށް އަދި ދިޓީވީ، ކޮމިޝަނުން ޓީވީއެމް، ރައިޓްސް

 . ގޮވާލާފާވެއެވެ ސަރުކާރަށް އިޢާދަކުރުމަށް ހުރިވަރަށް ކުރިން މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި

 

 11  ީކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ތުރުވެ އާންމުވަމުންދާތީ މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އި :2010ފެބްރުއަރ

ފައުުޅކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް 

އަވަހަށް އެޅުމާއެކު، މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމަށް 

  . ފައިވެއެވެރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލާއަވަސްވެގަތުމަށް ސަރުކާ

 

 16  ްމުޖުތަމަޢުގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް  :2010މާޗ

އަށް ތަންފީޛުނުކުރެވި މުޖުތަމަޢުގެ ފާހަގަކުރެވެނީ ކުށްކުރާމީހުންނަށް ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ފުރިހަމަ

ތެރެއަށް ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމާއި، ޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި، އެކަކު އަނެކެއްގެ އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކަށާއި ނަފްސުގެ ކަރާމަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ އާދައަށަގެންފައި ނެތުންކަމަށް ވެފައި، ޙައްޤުތަކަށް 

ގަތުމާއި ކުށްކުރުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ކުށްވެރިންގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކޮށް އަދި އަރައި

މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިނުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ނެރޭފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިކޮމިޝަނުން 

ދެކޮޅަށް ހިންގި މާރާމާރީ ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން  އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ .ފައިވެއެއެވެގޮވާލާ

 .ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ

 



 

 82                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 28  ްސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާއިރު ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި، ތަފާތު ވިސްނުމުގެ މީހުންގެ  :2010މާޗ

ންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ތަފާތު ބޮޑެތި މެދުގައި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގައި މާރާމާރީ ހިންގާ، ޖިސްމާނީ ގޮތު

ގެއްލުންތައް ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ލިބެމުންދާތީ މިފަދަ ޢަމަލުތައް މިކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށް، މިފަދަ ޢަމަލުތައް 

ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލު 

އަދި ފުލުހުންވެސް މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނުކުރުމަށާއި

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޢަމަލުކުރުމަށް 

ހުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި މާރާމާރީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ. ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ

ހިންގާފައިވާތީއާއި، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށް، މަޖިލީހުގެ 

ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވާ މައްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މިފަދަ ޚިޔުާލު 

ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށް ބުރޫ އަރައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަފަދަ 

ޢަމަލުތައް ުނހިންގުމަށާއި، ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ 

 .ގޮވާލާފައިވެއެވެމަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 

 19  ްވަނަދުވަހުގެރޭ ގައިދީންނާއި ޖަލުބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު  2010އޭޕްރިލް  17 : 2010އޭޕްރިލ

ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޖަލުބަލަހައްޓާ މީހުންނާއި ގައިދީންގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ، ޖަލުގެ 

، ގެ ވެރިން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ނުދެއްވާކަން ފާހަގަކޮށް. އެސް.އާރް.ޕީ.ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޑީ

ގައިީދން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަންދުކޮށް އިސްލާޙުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކަން ފާހަގަކޮށް، ޖަލުގެ  މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޖަލެއް ނުވަތަ ޖަލުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް އަޅަން ޖެހިފައިވާ

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކޮށް މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތަކަށް ޖަލުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް 

 .ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ގޮވާލާފައެވެ

 

 20  ިޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހިއުމަން (އުންސިލް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަ :2010މެއ

ގެ މެމްބަރަަކަށް ވަރަށް މަތީ ތާއީދަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވުމާ ) ޔޫއެންއެޗްއާރްސީ –ރައިޓްސް ކައުންސިލް 

ގުޅިގެން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ޘަޤާފަތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ރަޙްމަތްތެރި މާޙައުލެއް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިސަރަހައްދުގައި އަދި މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް 

ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ސަރުކާރާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި ޢާންމު 

 .ފަރުދުން ގުޅިގެން އަައުހިތްވަރަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ

 

 24  ިޤައިދީންގެ ތިބި ހައްޔަރުކޮށްފައި ޖަލުގައި އަސްކަރީ އެމެރިކާގެ ހުންނަ މޯބޭގައިގުއަންޓަނާ :2010މެއ 

 ވިދާޅުވުމާއިގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ރާއްޖެގެނައުމަށް މީހަކު ދެ ތެރެއިން

 އޮޅުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފެތުރި ލޫމާތުމަޢު ގޮތްގޮތައް އެކި ތަފާތު އެކަމާގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރާވާފައިވާގޮތަކާއި ޢަމަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ، އަރާފައިވާތީ

 ޤާނޫނީ މިކަމުގެ އަލީގައި މުޢާޙަދާތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ޤާނޫންތައް،



 

 83                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ރައްޔިތުންނަށް މިމަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުން ޙައްޤަކަށްވާހިނދު، ރައްޔިތުންގެ އެނގުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޙައިސިއްޔަތު

މިސިޓީގައި،   .ގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވިއެވެ 2010މެއި  24އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ހާމަކޮށްދިނުން

 ބިރުހީވެފައިވާ ފެތުރިދާނެކަމުގެ ޢަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމްގެ ނަވެ،ގި ޚިޔާލުތައް ތަފާތު ނަމުގައި ދީނުގެ ރާއްޖޭގައި

 ރައްޔިތުންގެ ދޫކޮށްލުމުން ތެރެއަށް މުޖްތަމަޢުގެ ގެނެސް ރާއްޖެ ބަޔަކު ޙަޤީޤަތްނޭންގޭ މިފަދަ ދަޑިވަޅެއްގައި،

 ޙަޤީޤަތް ކަމުގެ ގޮތަކަށް، ލިބޭނެފަދަ ޖަވާބު ސުވާލަކަށް ހުރިހާ ދާނެއުފެދި ނުތަނަވަސްކަން މިކަމާމެދު ހިތުގައި

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުރަންވާނީ ކަމެއް މިފަދަ ކަމަށާއި، ފިލުވާދޭންޖެހޭނެ އޮޅުން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން

 ދެފުށް އަދި ޒިންމާދާރު މިންގަނޑަށްފެތޭ، ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ އުސޫލްތަކާއި ޑިމޮކްރެޓިކް މިންގަނޑުތަކާއި،

 . ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ ގޮތަކަށް ފެންނަ

 

 30  ްޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ކުރެއްވި  :2010ޖޫނ

ތްކަމަށާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެ

މަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވައިގެން 

ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން އެއްފަހަރާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީން 

ތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔި

ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާތީ މިކަމާމެދު ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މި ދަނޑިވަޅުގައި 

ތްކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ޙިމާޔަ

ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެޅުމަށާއި، 

ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް 

އަދި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެކިއެކި ތުހުމަތުގައި  .ހިކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެފަ

ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޢާންމު ފަރުދުން ބަންދުކުރުމާއި، އަމަން އަމާންކަން ބެލެެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

މުގެ ތެރެއިން ނޫންގޮތަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ދިވެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ އި

 .ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ

 

 7  ިރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރެވޭ ޒާތީ މުޥާޞަލާތުތައް މީޑިއާ  :2010ޖުލައ

ޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރެވެމުން ދާކަމީ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ކަންބޮ

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ  24ޖުންހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ 

މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ގެދޮރާއި، އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުއާޞަލާތުތަކަކީ 

ގެ މިބުނެވުނު ޙައްޤުތަަކަށް ންދި ހަަމ ކޮންމެ މީހަކުމެ އަނެކުކަންކަމާއި ތަންތަން ކަމުގައި އަ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މުޥާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުދުންކުރާ 

ވަނަަމާއްދާގައި އެމީހެއްގެ  33ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރެވެމުން ދާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 52ރައްކާތެރި ކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ކަމާއި ގާނޫނުއަސާސީގެ ނަމާއި އަބުރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާއިން ދައުލަތުގެ  18ސީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، މި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާ



 

 84                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މައްޝަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ މިޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

 .އެންމެހައި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ގޮވާލާފައެވެ

 

 2  ްއެނޫންވެސް ހިންގުމާއި، މާރާމާރީ ގްރޫޕް މެރުމާއި، މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރު ތޫނު :2010އޯގަސްޓ 

 އާއްމުވެފައިވާތީ ކުރުން ފާޅުގައި ކުށްތައް ބޮޑެތި ފަދަ އުފެދޭ ބިރުވެރިކަން ތެރޭގައި މުޖްތަމަޢުގެ

 ތެރެއަށް މުޖްތަމަޢުގެ މީހުން ވާކޮށްފައި ހުކުމް ކުށްތަކުގައި ބޮޑެތި ފަދަ މީހުންމެރުން ، ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް

 ކުށްވެރިންނަށް ދާއިރުވެސް، އަރައިގަންނަމުން ކުށްތަކަށް އެފަދަ ތަކުރާރުކޮށް ސަބަބުން ތިބުމުގެ ދޫކޮށްލާފައި

. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ނުދާކަން އަޅަމުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ތަންފީޒީ ދިނުމަށް އަދަބު ޙައްޤު

 އިން ސާވިސް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕެނިޓެންޝަރީ އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމެ ކުރުމަށްޓަކައި ހައްލު ންމިކަ އަދި

 އަދާކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސްޢޫލިއްޔަތު ހޯމްއެފެއާޒްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޅުމަށާއި، ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަސް

 ޖިނާއީ ބިލާއި، އުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ޤާއިމް ޢަދުލްއިންސާފް.ގޮވާލަމެވެ މިކޮމިޝަނުން

 އެއްޗެތި ތޫނު ހަތިޔާރާ ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި އަދި ބިލް، ގެ ޕެރޯލް ބިލާއި، ހެއްކާބެހޭ ބިލާއި، އިޖުރާޢަތުގެ

 ރައްޔިތުންގެ ފާސްކުރުމަށް ނިންމާ، އަވަހަށް މަސައްކަތް ތަކުގެ ބިލު މުހިއްމު ފަދަ ބިލު މަނާކުރާ ގެންގުޅުން

 .ގޮވާލާފައިވެއެވެ މަޖިލީހަށް

 

 12  ްޢަދުލުއިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީއިން ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 2010އޯގަސްޓ 

 މަސައްކަތްތަކަކާއި، ޤާނޫނީ މުހިއްމު ބޭނުންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ

 10 މަސައްކަތްތަކެއް، މުހިއްމު ރުމުގެއައްޔަންކު ޑިޔާރުންފަ ކޯޓްގެ ސްޕްރީމް ފަޑިޔާރާއި އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިމިފައިވާކަމީ، ދުވަހު ވަނަ 2010 އޯގަސްޓް

 އުއްތަމަ އަދި ފިޔަވަޅެއްކަން، މުހިއްމު ވަރަށް އެޅިގެންދިޔަ ޤާއިމްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ވެރިކަމުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް

 ފާސްވުމަކީ، އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަންފުޅުތައް ފަނޑިޔާރުންގެ ކޯޓްގެ ސްޕްރީމް ފަނޑިޔާރާއި

. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ކަމެއްކަން އިތުރުވެގެންދާނެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ ދޭތެރޭ ދާއިރާއާއި އިންސާފުގެ ޢަދުލް

 ހުރިހާ ސިޔާސީ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މިފަދަ ހޭދަކުރަމުންދާ އްދުވަސްތަކެ އުދަގޫ ސިޔާސީގޮތުން އަދި

 މުހިއްމުކަން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ އިސްކަންދެއްވައިގެން މަސްލަހަތަށް ޤައުމީ ފަރާތްތަކަކުންވެސް

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 

 28  އުޅެންޖެހި، ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ރައްޔިތުން ގެއްލި ޢަމަންއަމާންކަން ރާއްޖޭގެ :2010ސެޕްޓެމްބަރ 

 އެންމެ މިކަން ތަކުރާރުވަމުންދާތީ، ޢަމަލުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޙައްޤު ދިރިހުރުމުގެ ލިބިފައިވާ އިންސާނުންނަށް

 ހޯރަފުށީގައި.ހއ ދުވަހުގެރޭ ވަނަ 2010 ސެޕްޓެމްބަރު 27 އަދި.  ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ އިބާރާތުން ހަރުކަށި

 .ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް މިކަންވެސް ހިންގާފައިވާތީ ޢަމަލު މަރާލުމުގެ މީހަކު ދުވަސްވީ އުމުރުން

 

 26  ކުރަމުން ކަވަރު މުޒާހަރާއެއް ކުރެވުނު މާލޭގައި ދުވަހުގެރޭ ވަނަ 2010 އޮކްޓޯބަރ 25 :2010އޮކްޓޯބަރ 

 އަނިޔާވާގޮތަށް އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ބާރުގެ މަސައްކަތަށް، ފަރާތްތަކުގެ ބައެއް މީޑިޔާގެ ދިޔަ



 

 85                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު، ވަންކަމަކީވެސްމިނި އުޅުމުގެ އެއްވެ އަދި. ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ މިކަން ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ

 ޤާނޫނުއަސާސީން ގޮތަކަށް ފަދަ ހުރަސްނޭޅޭ ޙައްޤުތަކަށް މިނިވަންކަމާއި ބައެއްގެ އެހެން ސަބަބުން އެކަމުގެ

 ޤާނޫނާއި ސަމާލުކަންދީ، މިކަމަށް ފަރާތްތަކުންވެސް މުޒާހަރާކުރާ ކޮން ފާހަގަ ޙައްޤެއްކަން ކޮށްދޭ ކަށަވަރު

 ދާއިރު ކުރިއަށް މުޒާހަރާތައް ކޮށް، އިލްތިމާސް މިކޮމިޝަނުން ބެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުތައް ތެރޭގައި އިމުގެ ޤަވާއިދުގެ

 އަދި އަނިޔާނުވާނެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހާލަތްތަކުގައިވެސް ންޖެހޭރޫޅާލަ މުޒާހަރާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސަލާމަތީ

 އަދި. ގޮވާލާފައިވެއެވެ ފުލުހުންނަށް ކުރުމަށް ބޭނުން ގޮތްތައް ނުވާނެ އުނދަގޫ ގެއްލުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު

 ކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤް ބަލާ އިތުރަށް މައްސަލަތައް ކަންބޮޑުވާ ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ ހިނގާދިޔަ އެމުޒާހަރާގައި

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މިކޮމިޝަނުންކުރާކަން މަސައްކަތް

 

 25  ދުވަހު،  ފާހަގަކުރާ އަޤްވާމީގޮތުން ދެކޮޅަށް ބައިނަލް އަނިޔާއާއި ކުރާ އަންހެނުންނަށް :2010ނޮވެމްބަރ

 ކެންޕެއިނެއްގެ ދުވަހުގެ 16 ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ. ޢާއްމުކޮށްފައިވެެއެވެ ބަޔާނެއް ފަރާތުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ

 އަންހެނުންނަށް މިއީ ބަޔާނުގައި ނެރުނު ގުޅުވައިގެން މިދުވަހާ ފުރޭ އަހަރު 20 ތާ ރާފާހަގަކު މިދުވަސް ގޮތުގައި

 އަދި ސަރަހައްދީ ޤައުމީ، އިތުރުން އަންގައިދިނުމުގެ ކަން ޚިލާފްކަމެއް ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ އަނިޔާއަކީ ކުރާ

 އެންމެން ދެކޮޅަށް އާއި އަނިޔާ ކުރާ ހެނުންނަށްއަން އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ފެންވަރުގައި ވާމީބައިނަލްއަޤް

 އަދި. ބުނެފައިވެއެވެ ދުވަހެއްކަމަށް ކުރާ ފާހަގަ ހާމަކުރުމަށްޓަކައި މުޙިއްމުކަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގުޅިގެން

 އަންހެނުންނަށް އަންހެންކުދިންނާއި ތެރޭގައި ސަބަބުތަކުގެ ކުރާ ފާހަގަ ދުވަހެއް މިފަދަ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ކަމެއް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޢަމަލުތަކުގެ ޚިލާފު ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ހިނގާ ގިނައިން އެންމެ އަނިޔާއަކީ ކުރާ

 ތަފާތުކުރުންތައް މެދު އަންހެނުންނާ ލިއްބައިދިނުމުގައި ޙައްޤުތައް އިންސާނީ އިތުރުން ވުމުގެ ކަމުގައި

 ނޭދެވޭ ކުރާ މުޖްތަމަޢުއަށް އަދި އަންހެނުންނަށް ސަބަބުން މިކަމުގެ .ކޮށްފައިވެއެވެ ފާހަގަ ގިނަކަމުންކަން

 ހިނގާކަމެއް ޤައުމެއްގައި ވަކި ނުވަތަ ދީނެއްގައި ވަކި ޘަޤާފަތެއްގައި ވަކި މިއީ އެކު، ވާހަކައާއި އަސަރުގެ

  .ބުނެފައިވެއެވެ މިބަޔާނުގައި މައްސަލައެއްކަމަށްވެސް ބޮޑު ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިއީ ނޫންކަމަށާއި

 

 3  ދުވަސް މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފާހަގަކުރާ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ :2010ޑިސެމްބަރ  

 ތެރޭގައި މަޤްސަދުތަކުގެ ފާހަގަކުރުމުގެ ދުވަހެއް މިފަދަ ބަޔާނުގައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން

 މުޖްތަމަޢު މުޅި ޖުމްލަކޮށް ޖަމިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ސަރުކާރާއި، ހައްޤުތަކަށް މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ނުކުޅެދުންދެރިކަން މައިދާނުގައި ސިޔާސީ އަދި ޘަޤާފީ އިޖްތިމާއީ، އިޤްތިސާދީ، އިތުރުކޮށް، ސަމާލުކަން ދޭ

 ހިމެނޭކަމަށް އަންގައިދިނުން ފައިދާ ކުރާނެ ޤައުމަށް ޅިމު އިތުރުކުރުމުން ބައިވެރިވުން މީހުންގެ ހުންނަ

 ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން" ތަސްދީޤްކޮށްފައިވާ ގައި 2010 ޖުލައި 8 .ބުނެފައިވެއެވެ

 ގެ" ޤާނޫނު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން މާލީ މީހުންނަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ރައްކާތެރިކުރިކުރުމާއި

 ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާއި ޚާއްޞަ ލިބިދެވޭ މީހުންނަށް މިފަދަ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ ފާހަގަކޮށް، މުހިއްމުކަން

 އުޅުމަށް ބައިވެރިވެ މުޖްތަމަޢުގައި މިނިވަންކަމާއެކު މީހުންނަށް މިފަދަ ޤާއިމްވެގެންދިއުމަކީ މާޙައުލެއް ފަހި

 .ބުނެފައިވެއެވެ ކަނަތައްތަކެއްކަމަށް ބޭނުންވާ ހަމަޖެހެން ގޮތެއްގައި އަވަސް

 



 

 86                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 10  ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ އަދި ދުވަސް،  ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ :2010ޑިސެމްބަރ 

 އޮފް ޑެކްލަރޭޝަން ޔުނިވާރސަލް" ( ޤަރާރު ޢާންމު ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ" ބަލާ ގޮތުގައި މިންގަނޑުގެ

 ވަނަ 7 ންގެކޮމިޝަ ރައިޓްސް ހިއުމަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ފުރުން، އަހަރު 62 އަށް) ރައިޓްސް ހިއުމަން

 މިބަޔާނުގައި. ނެރުނެވެ ބަޔާނެއް ކޮމިޝަނުން އާގުޅިގެން 2010 ޑިސެންބަރ 10 ގުޅުވައިގެން ދުވަހާ އަހަރީ

 އިން. އދ ގޮތުގައި ޝިޔާރެއްގެ ދުވަހުގެ ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހަރުގެ ވަނަ 2010

 ކުރުންތައް ތަފާތު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ދިފާޢުގައި ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ" ޝިޢާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ދިފާޢުގައި ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ މިގޮތުން. ބަލާލާފައިވެއެވެ މައްޗަށް ގެ" މަސައްކަތްކުރުން ނައްތާލުމަށް

 ސަބަބުތަކުގެ ފާހަގަކުރުމުގެ ދުވަސް ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ޚާއްޟަކޮށްގެން، ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ރައްކާތެރިކޮށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތްކުރާ ދިފާޢުގައި ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ތެރޭގައި

 މަސައްކަތްކުރާ ފަސްނުޖެހި ސްވިޔަ ޖެހުނުކަމުގައި ކުރިމަތިލާން ނުރައްކާތަކާ ގިނަ ވަރަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

 ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ސަބަބުން ޢަމަލުތަކުގެ ހިންގާ ޚިލާފަށް ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ އަި ކަމަށް، ވާތީ ކަމުގައި ބައެއް

 މަސައްކަތް ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަރާތްތައް މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް، އަޑުއުފާ، ހޯދައިދިނުމަށް އިންސާފު ފަރާތްތަކަށް

 .ވެއެވެ މިބަޔާނުގައި ވާތީކަމުގައިވެސް ކަމުގައި ފަރާތްތަކެއް ކުރާ

 

 27  އަހަރު 6 އަށް ކާރިޘާ ސުނާމީ ކުރިމަތިވި ގައި 2004 ޑިސެމްބަރު 26 :2010ޑިސެމްބަރ 

 ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ ބައެއްފަރާތްތައް ގެދޮރުނެތިފައިވާ ހާލުގައިޖެހި ސަބަބުން މިކާރިޘާގެ ފުރުމާގުޅިގެން،

 ބަދަލުކޮށް ހިޔާވަހިކަމަށް ދާއިމީ ވީއެންމެއަވަހަކަށް މިފަރާތްތައް ފާޅުކޮށް ކަންބޮޑުވުން ޖެހިފައިވާތީ ދިރިއުޅެން

 ހާލަތު ދިރިއުޅުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ މިފަދަ ފާހަގަކޮށް ކަން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ވަރަށް ދަޢުލަތުން ދިނުމަކީ

 ގިނަ ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މީހުން އިވަގުތީހިޔާތަކުގަ ފަރާތުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ ދެނެގަތުމަށް

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކުގައި ކުރި ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2010 ރަށްތަކަކަށް

 މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ގުޅޭގޮތުންނާއި ފަރާތްތަކާ ޖެހިފައިވާ ހާލުގައި .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ވަނީ ސެންޓަރާއެކު މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނެޝަނަލް މަތިން ފަހަރު އެކި ގޮތުން ހައްލުކުރުމުގެ

 ކުރެވޭ ރުލިބިގެންބާ ޤާނޫނީގޮތުން މަސައްކަތަކީ ތަނެއްގެ މިފަދަ  ފާހަގަކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން

 ކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ންފިލުވާދިނުމަކީއޮޅު ރަނގަޅަށް ޢާއްމުންނަށް ދަޢުރު އެތަނުގެ ވުމާއި، މަސައްކަތަކަށް

 މުޢައްސަސާތަކުން އެއްމެހާ ދަޢުލަތުގެ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ހާލަތު ފަރާތްތަކުގެ ޖެހިފައިވާ ހާލުގައި  ކަމެއްކަމަށާއި

 ހައްލެއް ދާއިމީ ފަރާތްތަކަށް ޖެހިފައިވާ ހާލުގައި ހިނދު، ފާހަގަކުރާ މަސައްކަތްތައް ގެންދަވާ ކުރައްވަމުން

 .ގޮވާލާފައިވެއެވެ އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ހޯދާދިނުމުގެ
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   މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން. 11
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،  2ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންސާނީ 

މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ 2010

 :ތެރޭގައި
 

 އޯ ނެޓްވާރކުގެ ބައިވެރިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ޖީ.އެން ގެންކޮމިޝަނު 11.1

ރާއްޖެޭގ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ 

ޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަދަނީ ޖަމް

ކުގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ރއޯ ނެޓްވާ.ޖީ.އެންކޮށްފައިވާ ގައި ކޮމިޝަނުން ޤާއިމ2009ުބޭނުމުގައި ޖުލައި 

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން .ޖީ.އެންކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "މުގެ ގޮތުން، ފޯރުކޮށްދިނު

އޯ ނެޓްވާރކުގެ .ޖީ.އެން، މި ނަމުގައި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި" ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު

މެންބަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި 

. ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ 2010އޯގަސްޓް  31ން  2010އޯގަސްޓް  16ރުޞަތު ކޮމިޝަނަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފު

ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ކޮންމެ . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 13ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  10މިގޮތުން، 

 3ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  13، އަހަރަކުވެސް އަމާޒުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އަހަރެއްގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށްކަމުން

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމުން، މި ހުށަހެޅުންތައް އިވޭލުއޭޓްކުރުމުން  2011ހުށަހެޅުމަކީ 

އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އުސޫލުގައި ހިމެނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ . ވަނީ އިސްތިސްނާކޮށްފައެވެ

ވަނަ އަހަރު  2010މިހެންކަމުން، . ބައިތައް ނުހިމަނާކަމުން، މި ހުށަހެޅުންވެސް ވަނީ އިވޭލުއޭޓްނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައެވެ

ވަނަ  2010. އެވެ 9މާލީ އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިވޭލުއޭޓްކުރި ޖުމްލަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަދަދަކީ 

ރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  ފަ އޯ ނެޓްވާރކުގެ.ޖީ.އެންއަހަރު 

ރުފިޔާކަމުން، ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީތެރިކަން  50,000

މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފްސީލާއި، މި ހުށަހެޅުންތަކަށް . ހުށަހެޅުމަކަށެވެ 5ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި 

 .ތާވަލެއް ތިރީގައިއެވަނީއެވެދޭ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދައްކުވައި

 ޕްރޮޖެކްޓް  ހުށަހެޅުމުގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން  #

ހިންގުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ 

  މުއްދަތު

  ކޮމިޝަނުގެ އެހީ

އިންޓަމީޑިއަރީ ބޮޑީ ފޯރ  ބްލިޝްމަންޓް އޮފްއެސްޓެ  ޓޭކް ކެއަރ  .1

 –ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ރޫ އެންޑިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަޔަލޭޝަން ތު

  .ރ19277.50  -



 

 88                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 

  ާމާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީ ފައިވަނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި .ޖީ.އެންކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "

އަދި މި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީ . އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ" ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު

ޓަށް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ޓީމުން ލިބުނު ޖުމްލަ ޕޮއިން 5ފައިވަނީ 

 . ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ

 

 ްއޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންނަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ .ޖީ.ކޮމިޝަނުގެ އެނ

 .ފުރުޞަތު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 

 ން ވުގައި ބައިވެރި  "ޤައުމީ ފޯރަމްސިވިލް ސޮސައިޓީގެ  "އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޒުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ 11.2

ދުވަހުގެ  2ގެން ކުރައްވައިން އިންތިޒާމްއާޒުމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެ

ގައި "ޤައުމީ ފޯރަމް"ވި ކުރިއަށް ގެންދެ) އަށް 2010އޯގަސްޓް  5އިން  2010އޯގަސްޓް  4(މުއްދަތަށް 

ބައިވެރިވެ، ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުން މި ފުރުޞަތު 

އަށް އޮތް ސެޝަނަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  3.30އިން  2ގައި އޮތް މެންދުރު ފަހު  2010އޯގަސްޓް  4ޤަބޫލުކޮށް 

މި ކަރުދާސް . ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެނީ ޙައްޤުތަކާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އިންސާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ސުވާލާއި ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބައި ހުޅުވާލުމުން، ޤައުމީ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް 

އޯ .ޖީ.ޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެންމި ފޯރަމްގައި ކޮމި. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ޖަވާބުވެސް ދެއްވާފައެވެ

 .ފައެވެޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ 16ތެރެއިން ގެ ޖަމްޢިއްޔާ 47 ނެޓްވާރކުގެ

 

  ކޮމިއުނިކޭޝަން

އިކޮނޮމިކް އެންޑް  ސޯޝަލް،  .2

އެންވަރޔަރަމަންޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮސޯސިއޭޝަން 

  މޯލްޑިވްސް އޮފް

ޙައްޤާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް  އިންސާނީ

  އުފެއްދުން

  .ރ5500.00  ދުވަސް 1

ފޮރ ވިމެންސް ސަކްސެސް   .3

  ސްޕޯޓްސް ސޮސައިޓީ

ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް  ކުޑަކުދިންގެ

 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި ޒުވާނުން

  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން

 2 ފުރަތަމަ ބުރު

  ދުވަސް

 3 ދެވަނަ ބުރު

  ދުވަސް

  .ރ9250.00

ނިޒާމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތަކާއި  ލާމަރުކަޒީ  ޒުވާނުންގެ ކްލަބް ޅޮހީ  .4

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި

  2010ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކެމްޕޭން 

 5 މަހާއި 1

  ދުވަސް

  .ރ4600.00

މަތިވެރި  އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ  .5

ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

  )އަމްސާ(އެވެއަރނަސް 

އެންޖީއޯ ނެޓްވާރކް ފުޅާކުރުމާއި  ހިޔުމަން ރައިޓްސް

މަސައްކަތު  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

  ބައްދަލުވުން

  .ރ16485.00  ދުވަސް 2



 

 89                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ވުންމަޝްވަރާ ބައްދަލުނާއެކު ބޭއްވުނު އޯ ނެޓްވާރކުގެ ބައިވެރިން.ޖީ.ކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެން  11.3

ރާއްޖެޭގ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ 

ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ 

ދަ ސަޕޯޓު ޓު  ކުގެ ބައިވެރިންނަށްވާރއޯ ނެޓް.ޖީ.އެންކޮށްފައިވާ ޤާއިމު ގައި ކޮމިޝަނުނ2009ްބޭނުމުގައި ޖުލައި 

އަށް ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ  2010އޯގަސްޓް  8އިން  2010އޯގަސްޓް  7ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

 ށުގައިމޭޒެއްގެ ދޮ އޯ ނެޓްވާރކުގެ ބައިވެރިންނާއެކު އެއް.ޖީ.އެންގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ ކޮމިޝަނު. އްވާފައެވެބާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ތެރެއިން  47އޯ ނެޓްވާރކުގެ .ޖީ.މި ބައްދަލުވުމުގައި އެން. ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެވެ

 2މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަހާލާފައިވަނީ . ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ 37

ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އޯ ނެޓްވާރކް.ޖީ.އެންބަޔަކީ ފުރަތަމަ . ބަޔަކަށެވެ

ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ މުޖްތަމަޢުގެ 

އްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ދެވަނަ ބަޔަކީ އިންސާނީ ޙަ. މުހިންމުކަން އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމެވެ

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިން ކޮމިޝަނާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް .ޖީ.ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެން

މިގޮތުން ފުރަތަމަ . އެކުލަވާލައި، މި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމެވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢާރަފަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރަށާއި، އިސްލާމްދީނުގައި  ބައިގައި،

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށާއި، އިންސާނީ  –ވަނަ ބާބު  2އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ދެވަނަ ބަޔަށް . ރިކުރުވުން ހިމަނާފައިވެއެވެޙައްޤުތަކާބެހޭ މައިގަނޑު މުޢާހަދާތަކާއި، ކޮމިޝަނަށް އަހުލުވެ

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި .ޖީ.އެޑްރެސްކުރުމުގެ ގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެން

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން .ޖީ.ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެންމަޝްވަރާކޮށް، 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިން .ޖީ.އެންކޮމިޝަނާއި ، ރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކާއިފޯ

ީއޯ ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ .ޖ.ގޮތްތަކާއި، އެން

ަކރުދާހެއް އެކުލަވާލައި، މި ކަރުދާހަށް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން އަމަލުކުރުމަށް 

އޯ ނެޓްވާރކްގެ .ޖީ.އެންކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  .ނިންމަވާފައެވެ

ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ވަނީ " ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު

އޯ ނެޓްވާރކްގެ ބައިވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން .ޖީ.ށް އެންގޮތަކަ 3މި އުސޫލުގައި ކޮމިޝަނުން . ހިއްސާކޮށްފައެވެ

 .ފަންނީ ގޮތުންނާއި، މާލީ ގޮތުންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންނެވެ، އެއީ. ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 

ން ރާއްޖޭގެ އެކި ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެ. އޯ.ޖީ.ގެ އެން. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޭއްވޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް 

 . ބައިވެރިވެ، އެފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ
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  ޤާއިމްކޮށް ބަދަހިކުރުންބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް   .12

 

ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުއާހަދާތަކާއި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

. ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެއިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

އެހެންކަމުން ބިައނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 

ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮމިޝަނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުރުމަށް ފަސޭހަވުމުގެ އިތުރުން އިންސާނީ

ގޮތެއްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަންލިބުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންނަށް އިންސާނީ 

އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ . ށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެކަމެކެވެހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަ

އަދި ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް 

 . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ 2010

 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 12.1

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިއެކު ގުޅުން 
 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 2010ބަދަހިކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

 
  ްކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުންހަރުދަނާކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައ

ވަނަ އަހަރު އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް  2007ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ، 

)APF(  ،ިއިންޓާރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ ވަނަ އަހަރު 2008ގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުކަމާއ

)ICC(ެމީގެ އިތުރުން، އޮފިސް އޮފް ދި ހައިކޮމިޝަނަރ . ގެ ކެޓަގަރީ ބީ މެމްބަރޝިޕްކަން ހޯދާފައިވެއެވ

ލްތް ސެކްރެޓޭރިއަޓްއާއި، ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ކޮމަންވެ، އާއި) OHCHR(ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ވިމެންސް  އާއި ) (RWIއުލް ވޫލަންބާރގް އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި،ރަ )CHRI( ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް

އަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ފަދަ ބައިނަލް) WWSF(ވޯރލްޑް ސަމިޓް ފައުންޑޭޝަން 

 .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ

 

 ުގެ މަސައްކަތަށް ފަންނީ .އެމް.ޕީ.މާއި، އެންނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ މުއައްޒަފުން ބިނާކުރ

 އާއިއެކު )APT(  ޓޯޗަރ އޮފް ޕްރިވެންޝަން ދަ ފޯރ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޝަން

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް .ޔޫ.އޯ.ބަދަހިކުރުމަށް އެމް ގުޅުން

ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނުން ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ މިގޮތުން  . ކުރެވުނެވެ

 އަދި .ދާއިރާތަކާއި ދެފަރާތްއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް މި ޕޭޕަރުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ

 . ޓީއާއިއެކު ހީއްސާ ކުރެވިފައެވެ.ޕީ.މި  ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރު ވަނީ  އޭ

 



 

 91                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 2.12

ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2010ފަރާތްތަކުން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

 

 ްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ކޮމިޝަންގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗ

ގެ އެހީގައި ) ޔޫއެންޑީޕީ(މަސައްކަތްތައް ބިނާކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

ވަނަ  2010ޕްރޮޖެކްޓްގައި މިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮހިއުމަން ރައިޓްސް 

ހިންގޭ ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3(އަށް  2012 -2010. އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ

ސައްކަތަށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަަތް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިންސާނީ ހައްްގުތަކުގެ މަމިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ 

މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން . ހަމަޖެހިފައެވެ

ގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، މަދަނީ ތަމްރީން ކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މޮނިޓަރކުރުމު

 . ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ

 

 ްއާއި . އޭ.ޕީ.އެފް.އެން.އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ޔުނިސެފްއާއި، ޔޫ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗ

ފަދަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން މާލީ އަދިފަންނީ އެހީތެރިކަން . އެފް.ޕީ.އަދި އޭ. ޔުނިފެމް

 . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ލިބިފައިވެއެވެ 2010

 

 ބައިވެރިވުންޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 3.12

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަޑުތައް 
ގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިއެރުވުމާށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކު

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ 2010ގޮތުން 
 

 27 - 28 ީސާކް: ސްޓަޑީ ރީޖަނަލް"ބަންގްލާދޭޝްގެ ޑާކާގައި ބޭއްވުނު   އަށް 2010 ޖަނަވަރ 
 – ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރެން އެންޑް ވުމެން އިން ޓްރެފިކިންގ އޮން ކޮންވެންޝަން
އަޙްމަދު  ޢަޛްރާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު "މީޓިން ޑިސެމިނޭޝަން

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

 11 - 12 ްރިވިއު ޓަރމް-މިޑް ކޮމަންވެލްތް"އަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ބޭއްވުނު  2010 މާޗ 

 ރައީސް ގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު "ރައިޓްސް ހިއުމަން ދަ އޮފް ރިވިއު ޕީރިއޮޑިކް ޔުނިވަރސަލް ދަ އޮފް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގައި . ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް



 

 92                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވެގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެ.އާރ.ޕީ.ޔޫ

 .ގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.އާރ.ޕީ.ޔޫ

 

  ިދަ އޮފް އަށް ބޭއްވުނު މީޓިންގ 2010މާރޗް  25-22ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައ 

 އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ދަ ފޯރ އިންސްޓިޓިޔުޝަންސް ނޭޝަނަލް އޮފް ކޮމިޓީ ކޯޑިނޭޓިން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙުމަދު ސަލީމް  )23 އައިސީސީ( ރައިޓްސްް ހިޔުމަން އޮފް ޕްރޮޓެކްޝަން

ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ .ސީ.ސީ.މިބައްދަލުވުމުގައި އައި.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

 . ޙާލަތާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 

 ި182އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮންވެންޝަން .އޯ.އެލް.ކުޑަކުދިންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އައ 

ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  2016އަށް އަމަލުކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، 

ގެ " ރޯޑްމެޕް"ން އެކުލަވާލާ މަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުޤައުމަކުން ޗައިލްޑް ލޭބަރ 

ދި ހޭގް "އަށް ބޭއްވުނު  2010މެއި  12-10މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން، ނެދަލަންޑްސްގެ ދި ހޭގް ގައި 

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝާހިދު " ގްލޯބަލް ޗައިލްޑް ލޭބަރ ކޮންފަރެންސް

އަށްވުރެ ޤައުމުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  80ގެ މި ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭ. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

 . ބައިވެރިވިއެވެއަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން  450ތަކުގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ

 

  ްވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ  15ގެ .)އެފް.ޕީ.އޭ(އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމ

އަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބާލީގައި  2010އޯގަސްޓް  5-3. ހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝާ

އަދި . ޤައުމުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 17ގެ މެމްބަރު . އެފް.ޕީ.ބޭއްވުނު މިއަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އޭ

ހައްދީ އިންސާނީ އާއި ސަރަ. ޕީ.ޑީ.އެން.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އދ

ޤައުމެއްގެ ހިޔުމަން  3ހައްޤުތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރުންގެ ގޮތުގައި 

-2011ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން .އެފް.ޕީ.މިބައްދަލުވުމުގައި އޭ. ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވިއެވެ

ން އާއި ޖެނެރަލް އޮބްޒާރވޭޝަންސްގެ މައްޗަށާއި، ގެ އެކްރެޑިޓޭޝަ.ސީ.ސީ.ޑްރާފްޓް އާއި، އައި 2015

 . ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޙާލަތާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 

  ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީ އޮފް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޝަންސް ފޯރ ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑ

އާއި ސްކޮޓިޝް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން .) ސީ.ސީ.އައި(ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް "އަށް ސްކޮޓްލޭންޑްގެ އެޑިންބަރާގައި ބޭއްވުނު  2010އޮކްޓޯބަރ  10-7ގުޅިގެން 

ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝާހިދު " ކޮންފަރެންސް އޮން ހިޔުމަންރައިޓްސް އެންޑް ބިޒިނަސް

މިކޮންފަރެންސްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ވިޔަފާރި . ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސްޕްޝަލް .އދކުންފުނިތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި، 

ގެ " ރަގީ ފްރޭމްވާރކް"ރެޕޮޓުއާރ އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ބިޒިނަސް ޕްރޮފެސަރ ޖޯން ރަގީގެ 



 

 93                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް . މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

ރުކާރުތަކާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤާއިމްކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި ސަ

 .އެޑޮޕްޓްކުރެވުނެވެ" އެޑިންބަރާ ޑިކްލަރޭޝަން"ބާރުއެޅުމަށް ގޮވާލާ 

 

 12 މީޓިންގ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރީޖަނަލް"ގައި ބަންގްލާދޭޝްގެ ޑާކާގައި ބޭއްވުނު،  2010 އޮކްޓޯބަރ 

 އެންޑް ވިމެން އިން ޓްރެފިކިންގ ކޮމްބޭޓިންގ އެންޑް ވެންޓިންގޕްރި އޮން ކޮންވެންޝަން ސާކް ދަ އޮން

ޠަލާލް  އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ގައި ކޮމިޝަންގެ "ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރެން

 އިން) އެމް.އޯ.އައި( މައިގްރޭޝަން ފޮރ އޮރގަނައިޒޭޝަން އިންޓަނޭޝަނަލް. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

 މިބައްދަލުވުމުގައި ބޭއްވުނު އާއެކު އެހީ ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން އިނތިޒާމުކޮއްގެން

 ވިޔަފާރީގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ޙާއްސަކޮށް ޓްރެފިކިންގ، ހިއުމަން މަޝްވަރާކުރެވުނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

 ކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުން ސަރަޙައްދުގެ މި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ންބައިވެރިކުރު ކުޑަކުދިން އަންހެނުންނާއި

 އްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުންމަސަ މިހާތަނަށްކުރެވިފައިވާ މިގޮތުން. ކަންކަމާގުޅޭގޮތުންނެވެ ކުރަންޖެހިފައިވާ އަދި

 ބަޙުސުކުރެވުނީ ދެން ލުވުމުގައިމިބައްދަ. ހުށަހަޅާދިނެވެ ކަރުދާހެއް ޤައުމަކުންވެސް ކޮންމެ

 ކަންކަމުގެ ކުރެވިދާނެ ސަރަޙައްދީފެންވަރުގައި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރެފިކިންޓް ހިއުމަން މިސަރަޙައަދުގައި

 ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިތުރަށް ރޯލު ސާރކްގެއަދި . ޗަށެެވެމައް

 ހޯދުމާމެދުވެސް ހައްލެއް މިމައްސަލައަށް މެދުވެރިކޮށް މުޢާހަދާތައަ އެފަދަ ތަސްދިޤުކޮށް މުޢާހަދާތައް

 7 މައިގަނޑު ބިނާކޮށް މައްޗަށް ތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ދަލުވުމުގައިމިބައް. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 މިހުށަހެޅުންތަކުގައި. ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ ހުށަހެޅުމެއްވަނީ އެކުލެވޭ މައްޗަށް ނުކުތާއެއްގެ

 ވިދާނެކަންކަންކުރެ ރަޙައްދީފެންވަރުގައިސަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ވަނީ ގަނޑުގޮތެއްގައިމައި

 ކޯޗެއަރގެ މިމަޝްވަރާތަކުގެ. ދިނުމަށެވެ އެއްބާރުލުން ޤައުމުތައް ސާރކް ކުރުމުގައި އެކަންކަން ދެނެގަނެ

 .ބައިވެރިވެފައެވެ ވަނީ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ގޮތުގައި

 

 22 ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވުނު   އަށް 2010 ނޮވެމްބަރ 23 އިން 2010 ނޮވެމްބަރ

 ސިވިލް އެންޑް އިންސްޓިއުޝަންސް ރައިޓްސް ހިއުމަން ނޭޝަނަލް އޮން ކޮންސަލްޓޭޝަން ރީޖަނަލް"

: ސިސްޓަމް ރައިޓްސް ހިއުމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ދި ވިތް އެންގޭޖްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަންސް ސޮސައިޓީ

ގައި  "އޭޝިއާ އިން ގްރައުންޑް ދަ އޮން ރައިޓްސް ހިއުމަން އޮފް ޕްރޮޓެކްޝަން ދަ ސިންގއެންހޭން

 . ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ޝަމްޢޫން އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ،

 

 3 ޔުނިވަރސަލް އޮފް މީޓިންގ ރިވިއު"އި ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު ގަ 2010 ނޮވެމްބަރ 

އަޙްމަދު  ޢަޛްރާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ރައީސާ ގައި ކޮމިޝަންގެ "ޔުރިވި ޕީރިއޮޑިކް

މި ރިވިޔުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާގުޅޭގޮތުން . ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ .ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއިބެހޭގޮތުން އދ



 

 94                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަދި . ޔާލުފާޅުކުރައްވާ، ދިވެހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެދޭކަންތައްތައް ހާމަކުރެއްވިއެވެމެމްބަރުން ޚި

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިތުރުމަޢުލޫމާތު އެރުވިއެވެ

 

 14 އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ބޭއްވުނު  2010 ނޮވެމްބަރ 6 އިން 2010 ނޮވެމްބަރ

 މެންބަރު ގައި ކޮމިޝަންގެ "އެޑިޔުކޭޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން އޮން ކޮންފަރެންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް"

މިކޮންފަރެންސްގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ޢަލީ. ޑރ

އެކި ދިރާސާތައް ކުރައްވާފައިވާފަރާތްތަކާއި އެކި ޤައުމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމާގުޅޭގޮތުން 

 . ޙިއްޞާކުރެވުނެވެމަޢުލޫމާތު  އާއިތަޖްރިބާ 

 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙަައްޤުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައިވެރިވުން 4.12

ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އިދާރީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ 
ގެ ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރުމާއި .އެމް.ސީ.އާރ.އޮނިގަޑުތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، އެޗް

ގައި ހިންގިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2010އެފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

 

 27 ްރީޖަނަލް"އަށް ސެނަގޯލްގެ ޑަކާރގައި ބޭއްވުނު  2010 އޭޕްރިލް 28 އިން 2010 އޭޕްރިލ 

 އެގެއިންސްޓް ކޮންވެންޝަންސް ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް ޓު ޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްޝަނަލް ދި އޮން ސެމިނަރ

ގައި  "ޕަނިޝްމަންޓް އޯރ ޓްރީޓްމަންޓް ޑީގްރޭޑިންގ އޯރ ންހިއުމަންއި ކްރުއަލް އަދަރ އެންޑް ޓޯޗަރ

މިސެމިނާރގައި . ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު

އޮޕްކެޓްގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ޤާއިމްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖްރިބާ ، 

ދަ ރޯލް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން "އެގޮތުން . ނައިބުރައީސް ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ

 . ގެ ނަމުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހެއްދެވިއެވެ" މޯލްޑިވްސް އިން ދަ. އެމް.ޕީ.އެސް އެން

 

 ޭއަށް  2010 އޮކްޓޯބަރ 16 އިން 2010 އޮކްޓޯބަރ 1ގުޅިގެން . ޕީ.ޑީ.އެން.އާއި ޔޫ. އެފް.ޕީ.އ

 ހިއުމަން ޖޯޑަނިއަން އޮފް އެސެސްމަންޓް ކެޕޭސިޓީ"ޖޯޑަން ގެ އައްމާންގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

. އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އި ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރގަ" ކޮމިޝަން ރައިޓްސް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ހިންގުނު 2009އަދި 

ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓްގެ ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރުމާއި އެކު ޖޯޑަންގެ ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓްގެ 

 . އްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެމަސަ

 

 20 ރީޖަނަލް"ކްރޮއޭޝިއާގެ ޒަގްރެބްގައި ބޭއްވުނު  އަށް 2010 އޮކްޓޯބަރ 21 އިން 2010 އޮކްޓޯބަރ 

 ދަ ޓު ޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްޝަނަލް އަންޑަރ މެކޭނިޒަމް ޕްރިވެންޓިވް ނޭޝަނަލް އޮން ޓޭބަލް ރައުންޑް



 

 95                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މަޙްމޫދު  ޖީހާން އަލްފާޟިލާ މެންބަރު ގައި ކޮމިޝަން "ޓޯޗަރ އެގެއިންސްޓް ކޮންވެންޝަން

 . ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.އެމް.ޕީ.ގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންބައިވެރިވެވަޑައި

 

 13 ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ބޭއްވުނު   އަށް 2010 ނޮވެމްބަރ 14 އިން 2010 ނޮވެމްބަރ

 "ރީޖަން ޕެސިފިކް އެންޑް އޭޝިއާ ދި އިން އިޝޫޒް ރައިޓްސް ހިއުމަން އޮން ކޮންފަރެންސް ރީޖަނަލް"

. އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ޢަޛްރާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ރައީސާ ގައި ކޮމިޝަންގެ

 ހިޔުމަން ނެޝަނަނަލް ބަންގްލަދޭޝް އެހީތެރިވެގެން ޖަމިއްޔާއަކުން ހަތަރު އިތުރު އާއި. ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

 ކޮމިޝަންތަކުން ހިޔުމަންރައިޓްސް ސަރަޙައްދުގެ ޕެސިފިކް އޭޝިއާ އިންތިޒާމްކުރި ކޮމިޝަނުން ރައިޓްސް

 ގޮތުގެ އައިސްފައިވާ ޤީވަމުންތަރައް ކޮމިޝަންތައް ސަރަޙައްދުގެ މި ސްގައިކޮންފަރެން މި ބައިވެރި

 އަލިއަޅުވާލައި މައްޗަށް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ބައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް މިފަދަ މައްޗަށާއި

 ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ސަރުކާރާއި ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން މީގެ. ދެއްކުނެވެ ވާހަކަ

 މި މަސައްކަތްތެރިންނާއި ބިދޭސީ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ގުޅޭގޮތުންނާއި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ރައްކާތެރިކޮށް

 .ކުރެވުނެެވެ މަޝްވަރާ ޙާލަތާގުޅޭގޮތުންވެސް ޙައްޤުތަކުގެ އަންހެނުން ސަރަޙައްދުގައި

 

 

  



 

 96                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން އިދާރީ ކޮމިޝަންގެ  .13
 

ހިޔުމަން ރަައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓާ ކުރިއެރުވުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސް މުއައްސަސާކަމަށް ވީހިނދު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

ންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް އިޙްތިރާމްކުރާ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް، އި

ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ 

މިގޮތުން . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ 2010ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްވެސް 

 ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

 2014 - 2010އެމްގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން .ސީ.އާރް.އެޗް 13.1

ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2010ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ދެވަނަ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އަމާޒުކުރާނެ  2014ވަނަ އަހަރުން  2010މި ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންއަކީ . ފައެވެފާސްކޮށް

އަހަރުގެ ތަޞައްވަރަކަށް  5ކޮމިޝަންގެ ކުރިއަށް އޮތް . ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ

ރާމްކުރާ ޘަޤާފަތަކާއި، ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތި"ކަނއަޅާފައިވަނީ 

އިސްލާމީ "އަދި މިތަޞައްވަރަށް ހާސިލްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޝަން އަކީ . އެވެ" މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުން

ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާ 

ގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެއް

 . މިއެވެ." ދަމަހައްޓައި، އަދި އެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުން

 

މަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާސިލްވު 5އެމް އިން ކުރިއަށް އޮތް .ސީ.އާރް.އެޗް

މި ދާއިރާތައް . ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށެވެ 10ދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު 

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށާއި، 

މިހާރު ޤައުމުގައި ފެންމަތިވަމުން އަންނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގާފާނެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން ހިއްސާކުރުމަށް، އަދި  . ވަތަ ހިނގަމުން އަންނަ ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށެވެނު

ގައި ބައްދަލުވުމެއް  2010ޖުލައި  4ށް އެންޖީއޯ ނެޓްވޯރކް ބައިވެރިންނާއި ޔޫއެންގެ ފަރާތްތައްކާ ހިއްސާކުރުމަ

މި . ޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭނަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވެއެވެއަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ސް. ބާއްވާފައެވެ

   .އިދާރާއަކުންނެވެ 4ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 

 

 13.2  ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުން  

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ފެންވަރުރަގަޅުކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2010ށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިތުރަ



 

 97                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

މިގޮތުން . ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ތަމްރީންވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީފައިވާނެއެވެ

އެހެނިހެން  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ

ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ތަމްރީންތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމާއި، 

ބޭއްވިފައިވާ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ރާއްޖޭންބޭރުގައި 

މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ . ރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާނެއެވެހިންގޭ އެކިއެކި ތަމްރީން ޕް

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

 

 ،ީޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ބޭއްވި ގޮތުން ގޮތާބެހޭ ކުރާނެ މޮނިޓަރ ޙައްޤުތައް ޘަޤާފީ އަދި އިޖްތިމާއީ އިގްތިސާދ: 

 މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ބެހޭގޮތުން ގޮތާ ކުރާނޭ މޮނިޓަރ ޙައްޤުތައް ސަގާފީ އަދި އިޖްތިމާއި އިގްތިސާދީ،

 ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީން އަށް 7 - 3 މަހުގެޖެނުއަރީ  އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ ބައެއް އަދި

. އދ އަސާސީންނާއި ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ބައިތަކުގެ ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްގައި މި .ބޭއްވުނެވެ

 ހިލާފުވާކަންތައްތައް ޙައްޤުތަކާއި ސަގާފީ އަދި އިގްތިސާދީ،އިޖްތިމާއި ކަށަވަރުކޮށްދޭ ތަކުން މުޢާހަދާ ގެ

 ކޮމިޓީ ޔޫޕީއާރް، ކައުންސިލް، ހިއުމަންރައިޓްސް ރެޕެޓުއަރސް، ސްޕެޝަލް ގެ. އދ ގޮތްތަކާއި ދެނެގަންނާނޭ

 ކުރާނެ މޮނީޓަރ ޕޮލިސީ އިތުރުން ތަކުގެ މަސައްކަތް ގެ ރައިޓްސް ލްޗަރަލްކަ އެންޑް ސޯޝަލް އިކޮނިމިކް އޮން

 ކޮމިޝަންގައި .ހިއްސާކުރެވުނެވެ ބައިވެރިންނާ މައުލޫމާތު ގިނަ ތަފާތު މިނޫނަސް އަދި ބެހޭގޮތުންނާ ގޮތްތަކާއި

 އެކަޑަމީ ޖެނިވާ ކަމުގައިވާ ތަޖުރިބާކާރުން ދެ މިދާއިރާގެ ދެއްވީ މައުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްގައި މިތަމްރީން ބޭއްވުނު

 އަދި މެހޮން ކްލެއަރ މިސް ފަރާތުން ގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން އެންޑް ލޯ ހިއުމަނިޓޭރިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮފް

އަކުން .އޯ.ޖީ.އެން 2މުވައްޒަފުންނާ  14މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަނުގެ  .އެވެ ގޯލޭ ކްރިސްޓޮފަރ .މރ

 . ބައިވެރިވިއެވެ
   

 މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ: ހިއުމަންރައިޓްސް ވަޔަލޭޝަންސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ 

 މުއްދަތަށް ހަފްތާގެ އެއް ކޮމިޝަނުގައި ރައިޓްސް ހިއުމަން ބައްދަލުވުމެއް މަސައްކަތު ބެހޭ ތަޙްޤީޤުކުރުމާ

 އިންސާނީ މަޤްސަދަކީ މައިގަނޑު މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭއްވި ށްއަ 24 އިން 17 ޖެނުއަރީ. ގެންދެވުނެވެ ކުރިއަށް

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަންގައި ހުނަރު ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި ކާޙައްޤުތަ

 ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ ތެރޭގައި ބައިތަކުގެ ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި މިމަސައްކަތު . އިތުރުކުރުމެވެ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޕްލޭނެއް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ވަކި ހުރި ގުޅުން

 ގުޅުންހުރި މައްސަލައާއި ޔާރަތްކުރުމާއި،ޒި ސަރަހައްދަށް ހިނގި މައްސަލައެއް ބަޔާންނެގުމާއި، ފަރާތުން

 މައްސަލަ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އަދި ދިރާސާކުރުން ހެކި މަޢުލޫމާތާއި ލިބިފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި

 މައްސަލަތައް ކޮމިޝަންގެ މިހާރު އަދި.ހިމެނެއެވެ ދަސްކުރުން ގޮތްތަށް ބޭނުންކުރާނެ ޙައްލުކުރުމުގައި

 ބައްދަލުވުމުގައި މިމަސައްކަތު. މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ މެނުއަލް ކޮންޕްލެއިންސް ބޭނުންކުރާ ކުރުމުގައިތަޙްޤީޤު

މިޕްރޮގްރާމްގައި  .ސިދޯތީއެވެ ކްރިސް މިސްޓަރ ކަމުގައިވާ ތަޖުރިބާކާރެއް ގެމިކަމު ދެއްވީ މަޢުލޫމާތު

 . މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރެވުނެވެ 15ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް



 

 98                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 ީރޭޑިޔޯ އަދި ޓީވީ"  :ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ބެހޭ ލިޔުމާ ސްކްރިޕްޓް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރޭޑިޔޯ އަދި ޓީވ 

މުވައްޒަފަކު  15 ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް" ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ބެހޭ ލިޔުމާ ސްކްރިޕްޓް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިބަހާ އަދަބިއްޔާތުގެ . ބައިވެރިކޮށްގެން ވަނީ ހިންގާފައެވެ

 ރައިޓްސް ހިއުމަން. އެވެ )މަޑުލު(ވަޙީދު  މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖްރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު

 15 ހިންގާފައިވަނީ ދޮޅުގަޑިއިރުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިޔަ މިތަމްރީންރޫމްގައި ކުރިއަށްގެން ޓްރޭނިންގ ކޮމިޝަންގެ

 2010 އޭޕްރީލް 15 މި ތަމްރީން ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވަނީ. ގޮތުގައެވެ ކްލާސްގެ

 .ގައެވެ

 

 "ްދި އެންޑް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ރައިޓްސް ހިއުމަން ނޭޝަނަލް އޮން ވަރކްޝޮޕް ޓްރެއިނިންގ ރީޖަނަލް ސަބ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަޑުތަކާއި، : "ސިސްޓަމް ރައިޓްސް ހިއުމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

 2010 ޖޫން 3 އިން 2010 މެއި 30އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އިދާރާތަކާބެހޭގޮތުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އޭޝިއާ އީމި. ބޭއްވުނެވެ ގައި ސްޕާ އެންޑް ރިސޯޓް އައިލެންޑް ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް، ބަނޑޮސް 5 އަށް

ބައިވެރިންގެ  27މިވާރކްޝޮޕްގެ . ވަރކްޝޮޕެކެވެ ބޭއްވި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަން އާއި) އޭޕީއެފް( ފޯރަމް ޕެސިފިކް

 ރައިޓްސް ހިއުމަން ސްރީލަންކާގެ އާއި ނެޕާލް އާއި އިންޑިއާ އިތުރުން މިކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި،

 މިސްޓަރ ފަރާތުން ގެ އޭޕީއެފް ދެއްވީ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް. ވަޑައިގަތެވެ ވެރިވެބައި ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ

 .އެވެ ޕާޝާ ސުރައިނާ. މިސް އާއި ސިދޯތީ ކްރިސް

 

 ްއާއި އިނިޝިއޭޓިވް ރައިޓްސް ހިއުމަން ކޮމަންވެލްތް: މޯލްޑިވްސް ދަ އިން ރިފޯމް ޕޮލިސް އޮން ވޯކްޝޮޕ 

އަށް ބޭއްވުނު  2010ޖުލައި  14- 13އެމް ގުޅިގެން .ސީ.އާރ.އަދި އެޗް  ނެޓްވާރކް ޑިމޮކްރަސީ މޯލްޑިވިއަން

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން  6ގައި ކޮމިޝަނުގެ " މޯލްޑިވްސް ދަ އިން ރިފޯމް ޕޮލިސް އޮން ވޯކްޝޮޕް"

 .ހޯއްދެވިއެވެ

 

 "ްޓީއާއިއެކު ކުރީގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ .ޕީ.އޭ: ތަމްރީން" މޮނިޓަރިންގ ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީސ

" މޮނިޓަރިންގ ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީސް" ނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެތެރޭގައި ވަ 2010ދަށުން 

ދުވަހުގެ މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަނުގެ  4. އާއި ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ

 ޙާސިލްވީ ޕްރޮގްރާމުން ޓްރެނިންގ މި. ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓަކުންވެސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 : ކަންތައްތަކަކީ

 ެޙާލަތު  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތައް މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަށްފަހު މިތަންތަނުގ

 ދެނެގަންނާނޭ ގޮތުގެ ހުނަރު ދަސްވުން

   ްމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތައް ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނާނޭ ގޮތްތައ 

  ްރިޕޯޓުގައި އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒްވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޒިޔާރާތ

 އްކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަ

   ްޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތާއި ހުށަހެޅުންތައް ބައްޓަން ކުރާނޭ ގޮތްތައ 



 

 99                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ިމިހާރު ހަދާފައިވާ  އަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައ

ޤާނުނުތަކުގައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި، ޤާނޫނުގައިވާ އުނިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މިނިވަންކަން 

ގެއްލޭގޮތައް ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި 

 . ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 

 ެއޭގެ ޖޮއިންޓް .ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫ :ންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސްއާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްޖ

އަންހެުނންނާ ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ޑް އެނަލައިޒިންގ ކޭސަސް އޮފް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޓިން، މޮނިޓަރިން އެން" ބައެއްގެގޮތުން، 

ނޮވެމްބަރ  29(ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  5ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެ ނަމުގައި " ވަޔަލަންސް

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް . ވަނީ ހިންގާފައެވެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ) އަށ2010ްބަރ މްޑިސެ 5އިން 

މޯލްޑިވްސް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި 

ބޭފުޅުން  2ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަންބޭފުޅަކާއި،  5ގެ ޕޮލިސް ސަރވިސަސްެ

ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްމި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ . ވަޑައިގަނެފައިވެއެވެބައިވެރިވެ

މުގެ ގޮތުން، މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މޮޑިއުލްތައް އެކުލަވާލު. އެހީގައެވެ) މިރްކޯ ފަރނޭންޑަރޒް. މރ(

ބައްދަލުކޮށް،  އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ރުގެ ފަރާތްތަކާއިސަރުކާކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކާއި، 

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ އަލީގައި ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ ޖެންޑަރ ބޭސްޑް . މަޢްލޫމާތުތައް ހޯދާފައިވެއެވެ

 .އެކުލަވާލަދީފައެވެ އަލްއެއްގެމެނު އަކާއި،ސްޓްރެޓަޖީކޮމިޝަނަށް ވަޔަލަންސް މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި 

ބައިވެރިން  5މުވައްޒަފުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ  21ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް މިޕްރޮގްރާމްގައި

 . ބައިވެރިން ތަމްރީންކުރެވުނެވެ 2އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރގެ 

 

 ވާރކްޝޮޕް /ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

 
  ބައިވެރިން  ޕްރޮގްރާމް  ޤައުމު/ރަށް  މުއްދަތު  #

 12އިން  2010މާޗް  10  .1

  އަށް 2010މާޗް 

އެއިޑްސް އެންޑް /ރީޖަނަލް އެޗްއައިވީ"  ބޭންގކޮކް، ތައިލެންޑް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަރކްޝޮޕް ފޮރ 

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

  "އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލާ ޒީނަތު 

 28އިން  2010އޭޕްރިލް  21  .2

  އަށް 2010އޭޕްރިލް 

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ޓީޗިންގ  16"  ބެންގަލޯރ، އިންޑިއާ

ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  "ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަފްރީން 

  މުޙައްމަދު

އިން  2010ސެޕްޓެމްބަރ  22  .3

  އަށް 2010ސެޕްޓެމްބަރ  26

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް މައިގްރެންޓް   ލޮމްބޮކް، އިންޑޮނީޝިއާ

  ވަރކަރސް ޕްރޮގްރާމް

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، 

  އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ވަޙީދު

 3އިން  2010ނޮވެމްބަރ  24  .4

  އަށް 2010ޑިސެމްބަރ 

ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ޓީޗިންގ  17"  ކަތުމަންޑޫ، ނެޕާލް

އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން 

  "ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

  މުޙައްމަދު ފިޒްނީ



 

 100                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ބައްދަލުވުންތައް  މުހިއްމު ބޭއްވުނު  .14
 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއިގުޅޭގޮތުން އެކިފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު 

މިގޮތުން . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ 2010ޙިއްސާކުރުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ގިނަ ބައްދަލުވުންްތަކެއް 

 ގައި ހިމެނެނީ؛ފާހަގަކުރެވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭ

 

 19 ައުފެއްދުމާއި ކޮމާންޑެއް ސްޑްސްޓޭންޑަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ސާރވިސްގައި ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް :2010ރީ ޖެނުއ 

 ކޮމާންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާއި ރައިޓްސް ހިއުމަން ވެރިން އެކޮމާންޑްގެ ގުޅިގެން

 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ މެކޭނިޒަމެއް ކޯޑިނޭޓްކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެ ގުޅިގެން

 ގޮތުން މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ފުލުހުންނާއިގުޅޭ ކުރެވުނީ މަޝްވަރާ މިބައްދަލުވުމުގައި. ބޭއްވުނުއެވެ ބައްދަލުވުމެއް

 މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު މައްސަލަތަކުގެ ގުޅޭ ފުލުހުންނާއި ، ކަޑައެޅުމާއި އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ކޮމިޝަނުން

 އެކު ކޮމިޝަންއާ އިންޓަރގްރިޓީ ޕޮލިސް ، ކަޑައެޅުމާއި އުޞޫލެއް އާއްމު ގެންގުޅުއްވާނެ ކޮމިޝަނުން ދިނުމުގައި

 .ގޮތުންނެވެ މަޝްވަރާކުރުމާބެހޭ

   

 1  ީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާރވަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި  :2010ފެބުރުއަރ

 2009މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އޮކްޓޯބަރު . ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

ސިވިލް ސާރވަންޓުން ކަންބޮޑުވާކަމާއި  ގައި ހުރި މިންވަރަށް އިޢާދަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅުހަދާ މައްސަލައިގައި

 .މިކަމާއިގުޅިގެން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ

 

 3  ީއެމްބަސީގެ ފަރާތުން މިސް ކްލެއާރ ބްރީޑްލަވް އާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން .އެސް.ޔޫ  :2010ފެބްރުއަރ

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށް މި. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

އަދި . އިން ކޮށްފައިވާ ސްޓަޑީ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިސް ކްލެއާރ ބްރީޑްލަވް ހޯއްދެވިއެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް

ވެފައިވާ ސާރވޭ ކުރިއަށް އިން ކުރުމަށް ތައްޔާރު.އެމް.ސީ.އާރ.ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ އާއިބެހޭގޮތުން އެޗް

ނުގެންދެވިފައިވަނީ ފަންޑިން ހަމަނުޖެހިގެންކަމާއ، މިހާރު ފަންޑިން ލިބިފާވުމާއިއެކު ވަރަށް އަވަސް ތާރީޚެއްގައި މި 

 . އެމް އިން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.ސީ.އާރ.ސްޓަޑީ ފެށޭނެކަމަށް އެޗް

 

 9  ީގެ ސީނިއަރ ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ) އޯ.އެލް.އައި( އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން: 2010ފެބްރުއަރ

. ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ ،ސްޕެޝަލިސްޓް މިސްޓަރ މާރކަސް ރަކް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެ އެ ޙާލަތު މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، 

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން، ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އައިއެލްއޯ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ގިނަ . މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް މިސްޓަރ މާރކަސް ވިދާޅުވިއެވެ

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމްޕްލޯއިމަންޓާއި



 

 101                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

އަދި އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް . މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލައްވާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ

ސޯޝަލް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ވެލްފެއަރ އަށް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުގެ 

މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުސާރަ އާއި . ސެކިއުރިޓީ ނެޓަށް ކުރާނެ އަސަރުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

އެލަވަންސްތައް އުނިކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާއި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައިގައި 

އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން .އޯ.އެލް.އައިމިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި . ވެކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ

 .ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ލިއޭޒަން އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

 17  ީބައްދަލުކުރެއްވިއެވެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ފަސީޙް އާ ކޮމިޝަނުން  :2010ފެބްރުއަރ .

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ކުށްކުރުން 

އިތުރުވެފައިވާކަމާއި، މީގެ ސަބަބުން ޢާއްމުރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެމުންދާކަން ކޮމިޝަނަރ 

ދުވަސްތަކާއި ޚިލާފަށް ގޭންގް ކްރައިމްގައި ކުށެއްނެތް އާއްމުންގެ އެތައްބަޔަކަށް ގިނަ އަދި ކުރީގެ . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ގޭންގުތަކުން ހިންގާ ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް . އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ގެ މަގުތަކުގެ އަމާންކަން އެއްކޮށް ގެއްލި، މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކުރިމަގުގައި މާލޭ

 27އަދި ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ . ސެކިއުރިޓީ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ވަރަށް  އަދި މީގެ ތެރެއިން. ގްރޫޕެއް އެކިމިންވަރަށް އެކިގޮތަށް މާލެތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ގިނަ ގޫްރޕްތަކުން ސޮސައިޓީގެ އެކި ފަންތީގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން 

ކުށްކުރާމީހުން ކުށުން ދުރުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ނުކުރެވޭކަމާއި ކުށްވެރިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޖަލެއް ރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ކުށުގެ މާހައުލުން ލިބޭ ފޮރެންސިކް އެވިޑެންސްގެ އެހީގައި . ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ރުޢީ ދާއިރާ ރައްޓެހިކުރުވުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ކޮރަބޮރެޓިވް އެވިޑަންސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙުކުމްކުރުމަށް ޝަ

ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް އިޝޫއެއް ހިމެނޭނަމަ . މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 .އަށް ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެކަމުގެ އަޕްޑޭޓް އެޗް

 
 

 21  ީމިސްޓަރ އަރުން ކަޝިޔަޕް އާ ކޮމިޝަނުން  ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ.ޑީ.އެން.ޔޫ: 2010ފެބްރުއަރ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ މިބައްދަލުވުމުގައި 

ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މިވަގުތު ޤައުމުގެ އިން . އެމް.ސީ.އާރ.މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެޗް
ސިޔާސީ ައދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރުމާއި، މިމައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ 

ޕްތް ސްޓަޑީއެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އިންޑެ
. އާއެކު ޙިއްސާކުރެވުނެވެ.ޕީ.ޑީ.އެން.އިން ރާވަމުން ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޔޫ. އެމް.ސީ.އާރ.ހެދުމަށް އެޗް

އިން މިހާރު ހިންގަމުންގެންދާ އެއްވެސް . އެމް.ސީ.އާރ.ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އެހީލިބިގެން އެޗް. އެން.ޔޫ
ރަށް ހުށައަޅާ ކެޕެސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިން މިދިރާސާ ވަނަ އަހަ 2010ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ނުވަތަ 

އަދި ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއިި . ކަވަރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
 .މަސައްކަތުގެ ޓައިމްލައިންއެއް ކަޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ



 

 102                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 22  ީއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފްއާ ކޮމިޝަނުން ރަ :2010ފެބްރުއަރ

މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ، ސިޔާސީ މާޙައުލުގައި މިވަގުތު ކަންތައް . ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ، ހުރިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާކަމާއި

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ

ޑިމޮްކރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ 

ގެ ތެރެއިން، މިވަގުތު ޤައުމުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރުމާއި، މަސައްކަތު

މިމައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް 

ވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި މަޝް

މިއީ ޤައުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު . ރޭވިފައިވާކަމަށް ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރަށް ދެންނެވުނެވެ

ކުރާ ކަމެއްކަމާއި، މަސައްކަތަކަށް ވާނެކަމާއި، އެކިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ތާއީދު

ކޮމިޝަންގެ މިމަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ޕޮލިޓިކަލް 

 .އެޑްވައިޒަރު ވިދާޅުވިއެވެ

 

 24  ީއިސްލާމިކް ރެޕަބްލިކް އޮފް އީރާން ގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ  :2010ފެބްރުއަރ

.  މިސްޓަރ ރަޙީމީ ގޯރޖީއާއި އީރާން ސަރުކާރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެއެމްބެސެޑަރ 

ދަށް ވަނުމުން ހިފަހައްޓާފައިވާކަމާއި، މިބޯޓްތަކުގެ މަސްބޯޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައް 2ރާންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި އީ

ކެޕްޓަނުންނިާއ ފަޅުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހިފަހައްޓާފައިވާތީ، މިމީހުންގެ ޙާލަތު ކޮމިޝަނުން ބަލައިދިނުމަށް އެމްބެސަޑަރ 

އެމީހުން  އީރާން ފަޅުވެރިންގެ ޝަރީޢަތް ނިމި. ރާން ސަރުކާރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އެދިވަޑައިގަތެވެއާއި އީ

ގެންދިޔުމާއިމެދު ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ދިމާނުވާކަމަށާއި، މިކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 

 2މާލޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ . އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށްވެސް އީރާންގެ ވަފްދުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 .ނެކަމަށް އީރާންގެ ވަފްދަށް ދެންނެވިއެވެމީހުންގެ ހާލު ކޮމިޝަނުން ބަލާ

 

 2  ްހިއުމަން ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފްއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ :2010މާޗ .

ސާނީ މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި ސިޔާސީ މާހައުލުގެ ސަބަބުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިން

ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 

ހިއުމަން . ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓިންގް ތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެމްބެސެޑަރއަށް އެރުވުނެވެ

ސްނެގެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު، އަދި އޭގެ ފައިދާ މުޅި ޤައުމަށް ކުރާނެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މި އި

އަދި މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް . މަސައްކަތެއްކަމުގައި އެމްބެސެޑަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ޤައުމީ މި މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ . އެވެއެމްބެސެޑަރގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

. ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާއި އޯނަރޝިޕް އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ގެ އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމު

 .މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ



 

 103                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 1  ިސްޕްޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ އާއި ކޮމިޝަނުން  :2010ޖުލައ

ކުރެއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލެއްވުން ލިބިވަޑައިނުގަތުމުގެ ސަބަބުން، . ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

ހުވައާއި އްެއގޮތްވާގޮތަށް މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ ވަޒީރުން 

ޤާނޫނު އަސާސީއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އަދި   އެއްފަހަރާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން

ންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ ނާރާނެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެގެން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ

 31މައްސަަލ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަން ގައި ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނާއި ގުޅޭގޮތުން  2010ޖޫން 

ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މިފަދަ . ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ޒަކީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނުން މުހިއްމު ޙާލަތެއްގައި ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަ

ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ . ބައިވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަންވެސް ޒަކީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މަސްރަޙު މިހާރުއޮތްގޮތުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން 

ޖެހޭ ކަންތައްކަމާއި، ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ ހަނދާން ކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަންދެއްވަން

 . މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 22  ިބްލޭކް . މިސްޓަރ ރޮބަރޓް އޯއެމެރިކާގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްސް : 2010ޖުލައ

ޗީފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޮމާރޝަލް އެފެއާރޒް  –މިބައްދަލުވުމުގައި . މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ ކޮމިޝަންގެ

ސްޕެޝަލް އެސިސްޓެންޓް ޓު އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްސް  –މިސްޓަރ އެޑްވާރޑް ހާޓްނީ އާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙްގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ . ލޯވް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިސްޓަރ މެތިޔު ޑީ

ހަލަބޮލިކަމާއިގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ ހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން 

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން، ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ . ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް މިސްޓަރ ރޮބަރޓް ބްލޭކް ވިދާޅުވިއެވެ

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމާއި، މިހާރު އެދިރާސާ ނިމުމަކަށް އައުން ކައިރިވެފައިވާކަން 

އަދި މި ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާނެކަންވެސް . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 ހިމެނޭކަން ރާއްޖޭގައި މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ޓްރެފިކިންގގެ ހިޔުމަން، ގޮތުގައި އެނގޭ މިހާތަނަށް ދިރާސާއިން

 ފަރާތުން އެމްގެ.ސީ.އާރ.އެޗް ކުޑަކުރުމަށް ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި

މާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަތައް ގެންދާކަ މަސައްކަތްކުރަމުން ކެނޑިނޭޅި

ބާރުގެ ވެރިންނާއި  3ހައްލުކުރުމަށް މަގެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމާއި، ދައުލަތުގެ 

ސްނަގައިގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ޑައިލޯގް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން އި

ރާއްޖޭގައި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ . ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

އެކްސްޓްރީމިޒަމްއާއި ހިމަންދޫ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންނާއި އެހެނިހެން ކުށްވެރިންނާއި އެކުގައި ޖަލުގައި 

ސަރުކާރާއި . ށްފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ރޮބަޓް ބްލޭކް ބައްލަވާލެއްވިއެވެބަންދުކޮ

ސިޔާސީ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކާއިމެދު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް 



 

 104                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ސަލަ ގޯސްވަމުންގޮސްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި، މިހާތަނަށް މައް

މިހާރު ހިގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށްވެސް ލިބޭނީ . އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ

 . ރެއްވިއެވެގެއްލުންކަމާއި، އަވަސްގޮތަކަށް ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ މުހިއްމުކަން މިސްޓަރ ބްލޭކް ފާހަގަކު

 

 17  ްކޮމިޝަނަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުނު މެމްބަރުންނަށް ދައުރު ނިންމެވި ބޭފުޅުން، މަރުޙަބާ  :2010އޯގަސްޓ

އަދި އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ކާމިޔާބަށް . ދެންނެވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ

އެޗްއާރސީއެމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ، ސް އަޙުމަދު ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައިކުރީގެ ރައީ. އެދިވަޑައިގަތެވެ

ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ، މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު ކޮމިޝަނެއްކަން 

މަށް އަލަށް އަދި ކޮމިޝަނަކީ ޤަދަރުވެރި ތަނެއްކަމާއި ކޮމިޝަނުގެ ހައިބަތާއި މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓު. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އަދި ވަކިން . ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެމްބަރުންވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގައި ކޮމިޝަނުގެ ގުޅުން ރަގަޅު ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން 

ލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްވެސް ހަރުދަނާ ބޭސިސްއެއްގެ މައްޗަށް ސަ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އަދި . ނިންމެވުމަށާއި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ

ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް . ކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެކޮމިޝަނުން ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެހީތެރި

މުޙައްމަުދ ޒާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފަންނީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރު ދެމެހެއްޓުމަށް  މެމްބަރު އަޙުމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި،. ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާކުރުމުގެ . މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ންގެ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙުމަދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ނިމިގެންދިޔަ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު. މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު މިދެކޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން . ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ

އަލަށް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު . ބިނާކުރުމަށް އެމެމްބަރުން ކުރެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ކަފުޅުގައި، ކުރީގެ ކޮމިޝަނުގެ ލެގަސީ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޠަލާލްގެ ވާހަ

 . ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ

 

 15  ފޯރމަރ ސްޕެޝަލް ރެޕޮޓުއާރ އޮން ދި އިންޑިޕެންޑެންސް އޮފް ޖަޖަސް އެންޑް ލޯޔަރސް: 2010ސެޕްޓެމްބަރ  ،

މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ . ވެޕޯއި ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެލިއެންޑްރޯ ޑެ. ޑރ

މިގޮތުން . މައުލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ ޕޯއިޑެ.ޑރމަސައްކަތާއިބެހޭގޮތުން  ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ޙާލަތާއި، ހިޔުމަން

ވަލްގައި ކުރެވޭ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހޮވޭގޮތާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކޮމިޝަނުން  ސަރަޙައްދީ ލެ

ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރެވޭ ގޮތާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމުގެ . މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުނެވެ

އަދި ކޯޓްތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރުގެ . މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު، ކޮމިޝަނުން  ނެރޭ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި . ކުރެވުނެވެމައްޗަށްވެސް މަޝްވަރާ

ފަނޑާިޔރުންގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސެކްޝަނެއް  އެކުލަވާލުން މުހިއްމުކަމުގައި 

އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ޙާލަތާއި ސިޔާސީ،. ވިދާޅުވިއެވެޑެޕޯއި .ޑރ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ . ބައިވެރިވުން އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
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ހަރުދަނާކުރުމަށް، އައިސީޖޭ އާއި މޮމިޝަން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ދާއިރާތަކާއި މެދު 

މިގޮތުން، ފަނޑިޔާރުންނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ . ރާކުރެވުނެވެމަޝްވަ

 .ޓެކްނިކަލް ކެޕަސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 

 11  ކޮމިޝަނާއި  ރމިސް ވެލެރީ ފޮވްލަ، އޮފް މިޝަންޔޫއެސް އެމްބެސީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް   :2010އޮކްޓޯބަރ

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ ހާލަތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ އަދި . ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

ޓްރެފިކިންގ  ހިއުމަން. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާ ބެހޭ ބިލެއް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާރުއެޅުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ

އިތުރުން  ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި  ގެނައުމުގެއާ ބެހޭ ބިލެއް ވުޖޫދަށް 

 .ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކޮމިޝަނަށްް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 

 2 ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ކޮމިޝަނުން هللا ހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލީރައްޔިތުންގެ މަޖި :2010 ސެޕްޓެމްބަރ

 މަޤާމަށް ރައީސްގެ ނައިބް އާއި ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ލުވުމުގައި ހިޔުމަންމިބައްދަ .ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވިއެވެ

އެޅިފައިވާކަން  ހުރަސް މަސައްކަތަށް ކޮމިޝަނުގެ ،ގޮސްފައިވާތީ ޗުއްޓީއަށް މަޖިލީސް ނުކުރެވި އައްޔަން ބޭފުޅުން

އަދި މިގޮތަށް ކަންދިމާވީ މަޖިލީހުގެ މިދައުރު ނިންމުމުގެ ކުރިން މި . ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެކޮމިޝަންގެ 

ގައި މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މިފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމުމު

މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގެ ސަބަބުންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، މަޖިލީހުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި

އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުން މުހިއްމުކަމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއަކާއި ނައިބު . ވިދާޅުވިއެވެ

ޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސްއެއް އައްޔަންކުރެވެންދެންވެސް ކޮމި

 މާއްދާތައް ޤާނޫނުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 ޤާނޫނުތަކާއި ބައެއް( 2010/20 ނަމްބަރު ބިލް ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން އުވާލުވުމުގެ

) 2006/6: ނަމްބަރު ޤާނޫނު( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ޓްސްރައި ހިޔުމަން ގައި) ބިލް އުވާލުމުގެ މާއްދާތައް ޤާނޫނުތަކުގެ

 ޖެހޭ އުފުލަން ކޮމިޝަނުން މާއްދާއަކީ މި ހުށައަޅާފައިވާކަމާއި، އުވާލުމަށް) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 26 ގެ

 ށްއެންގުމަކަ އަންގާ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް ދަށުން ބާރެއްގެ ލިބިދޭ ކޮމިޝަނަށް ގެންމަސްއޫލިއްޔަތަކާއިގުޅި

 އަދަބު ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ލިބޭގޮތަކަށް އުނިކަން ޤަދަރަށް ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ،ތަބާނުވެއްޖެނަމަ

 ދާއިރާ ބާރުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނުގެ ،އުވާލައިފިނަމަ އެމާއްދާ ،މާއްދާކަމަށްވެފައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މާއްދާ އުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި އިޞްލާޙުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި  މިކޮމިޝަނަށް ކަމަށް ހަނިވެގެންދާނެ

އްދަވާފައިނުވާކަމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުން ނިންމަވާއިރު ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ހޯ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

. މަޖިލީހުގެ ިމނިވަން މުވައްސަސާތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީއާއި އެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އަދި މިގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ކޮމިޝަނުން 

 ނައިބްރައީސްކަމަށް ރައީސްއާއި ކޮމިޝަނުގެ ،ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ.  ވިދާޅުވިއެވެތައްޔާރުކުރައްވާނެކަމަށްވެސް 

ނަތީޖާތަކެއް  ނުރަގަޅު ސަބަބުން  ވާހަކައިގެ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ބައެއް އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބޭފުޅުން އަންހެން

ޝަނުގެ ރައީސްއާއި ނައިބްރައީސްއަށް ހޮވޭ ނިކުމެދާނެކަމަށާއި މިފަދަ ކޮމެންޓްސް ތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނާއި، ކޮމި

 .ފަރާތްތަކާއިދޭތެރޭ މީހުން ދެކޭގޮތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ



 

 106                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

 

 26 ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން އެކަމާ ލަސްވަމުންދާތީ، ހިންގުން މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި : 2010 އޮކްޓޯބަރ 

 މައްސަލަތައް މިބައްދަލުވުމުގައި. ބައްދަލުކުރެވުނެވެ ގައި 2010 އޮކްޓޯބަރު 26 ފަރާތްތަކާއެކު ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް

 މިކަންތައްތައް އެއްބާރުލުމާއި، ލިބެންޖެހޭ އިދާރާތަކުން އެކި ސަބަބުތަކާއި މެދުވެރިވާ ލަސްވުމަށް ހިންގުމަށް

  .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ގޮތުން ކަންތައްތަކާބެހޭ ކުރެވިދާނެ ރަގަޅުކުރުމަށް

 

 23  ވަގުތީ، ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހާލަތު މީހުންގެ ދިރިއުޅެމުންދާ ހިޔާގައި ވަގުތީ ގުޅިގެން ސުނާމީއާ: 2010ޑިސެމްބަރ 

 ދިން ކޮމިޝަނަށް އެފަރާތްތަކުން، ޒިޔާރަތުގައި ކުރި ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ ރަށްރަށަށް ބައެއް ހަދާފައިވާ ހިޔާތައް

 ދާއިމީ އެފަރާތްތަކަށް، ބެހޭގޮތުންނާއި ޝަކުވާތަކާއި މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ، ކުރުމަށާއި ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު

 ސްޓޭޓް ސެންޓަރގެ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް ގައި ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމާ އަވަހަށް ހިޔާވަހިކަމެއް

. މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ، ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޝަނުން ޖެނެރަލްއާއެކު ޑިރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓަރ

 ބަޔަކު ގިނަ، ހާލަތާ ސިއްޙީ މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ، ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ މަޝްވަރާކުރި މިގޮތުން

 ދިމާވާ ބެލެހެއްޓުމުގައި މަރާމާތުކޮށް ހިޔާތައް ވަގުތީ، މައްސަލަތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ދިމާވާ އުޅެންޖެހުމުން އެއްތަނެއްގައި

 މަޢުލޫމާތުވެސް މައްސަލަތަކުގެ ދިމާވަމުންދާ ރަށްރަށަށް ބައެއް ސަބަބުން ރަށްގިރުމުގެ އަދި. ހިމެނެއެވެ މައްސަލަތައް

 ކަނޑައަޅައި ކުރާނޭގޮތްތައް ކަންތައް މީހުންނާމެދު މިފަދަ ހާލުގައިޖެހޭ .ހިއްސާކޮށްފައެވެ މިބައްދަލުވުމުގައިވަނީ

 ހެދުމަށް ދަށުން އެޤާނޫނުގެ، ފާސްވެ ބިލް ސެންޓަރގެ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް އެކުލަވާލާފައިވާ

 މިފަދަ ދެން އަދި މީހުންނަށާއި ދިރިއުޅެމުންދާ ހިޔާތަކުގައި ވަގުތީ، ފާސްވުމުން ޤަވާޢިދެއް 11 ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ

 އިން ސީ.އެމް.ޑީ.އެން ކަނޑައެޅިގެންދާނޭކަމަށް ސާފުކޮށް ވަރަށް ކުރާނޭގޮތެއް އަމަލު ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް

 . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 26 ުޕްރިޒަން ސަރވިސަސްއިން ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕެނިޓެންޝަރީ އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް :2010 ޑިސެމްބަރ 

 މިބައްދަލަވުމުގައި. ބޭއްވުނެވެ ބައްދަލުވުމެއް ގައި ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާއި ކުރަމުންދާ ޤާއިމްކުރުމަށް އިންޑަސްޓްރީއެއް

 އެއްބާރުލުން ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން އެހީތެރިކަމާއި، ފަންނީ ބޭނުންވާ ޤާއިމްކުރުމުގައި އިންޑަސްޓްރީއެއް ޕްރިޒަން މިފަދަ

 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކާއި ދެވޭނެ ކޮމިޝަނުން

 

 

 

 
 

  



 

 107                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

  ބަޔާން  މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ  2010  .15
 

 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު 2010

ފަނަރަ . (ރ15,610,605.42ވަނައަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިކޮމިޝަނަށް ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  2010

ވަނައަހަރުގެ  2010މިފައިސާގެ ތެރެއިން . އެވެ) ބަޔާޅީސް ލާރި/މިލިއަން ހަސަތޭކަ ދިހަ ހާސް ހަސަތޭކަ ފަސް ރުފިޔާ

ފަނަރަ މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ފަސްހާސް . (ރ15,505,058.71ގެނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  31ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

ވަނައަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު ފައިސާގެ އިތުރުން އާމްދަނީގެ  2010. އެވެ) ލާރި އަށުވަންނަ ރުފިޔާ އެކާހަތްތަރި

ތޭރަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ސަތާނަވައި . (ރ13,427.97ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

 .ފައިސާއެވެމިއީ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ . އެވެ) ލާރި

ދިހަ މިލިއަން ހަސަތޭކަ ތިންހާސް . (ރ10,603,941.47ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  2010

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ) އިންސައްތަ 68) (ނުވަސަތޭކަ އެކާޅީސް ރުފިޔާ ސަތާޅީސް ލާރި

މިއީ ދައުލަތުން . އް ކުރެވިފައިވަނީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށެވެދެން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެ. އުޖޫރައަށެވެ

ތިން މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ތެޔާނަވައި ހާސް . (ރ3,393,107.28އެއީ . އިންސައްތަ އެވެ 22ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ 

މީގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި . އެވެ) އެއްސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރި

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ . ހިމެނެއެވެ) އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ. (ރ1,440,000.00

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ) ފަސްސަތޭކަ ތޭވަންނަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށް ރުފިޔާ ސައުރަހައްޓި ލާރި. (ރ553,408.64ގައި ގޮތު

 1މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓްގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު . އިންސައްތައެވެ 4މިއީ މުޅި ބަޖެޓްގެ . ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 .ގައި އެވަނީއެވެ

. ރ1,901,141.30ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ވަނީ  31ގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ވަނައަހަރު 2010

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ގެ މުދަލެވެ) އެއްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ އެކާޅީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި(

ސާދަހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާނަވައި ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތްސަތޭކަ . (ރ714,799.30ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް ގެ އަގަށް ވާ 

އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ . (ރ1,186,342.00އާއި، ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ގެ އަގަށްވާ ) ލާރި

 .އެވެ) ސަޔާހިހާސް ތިންސަތޭކަ ބަޔާޅީސް ރުފިޔާ

 

 ބޭރުގެ އެހީ

ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަށް  2010އިން  (UNIFEM)މެން ޔުނައިޓްޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ފޮރ ވި

. އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ) ދެލައްކަ ސަތުހަތްތަރި ހާސް އެކާޅީސް ރުފިޔާ ފަންސަހަތްތަރި ލާރި. (ރ277,041.75

 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 31ވަނައަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  2010މިފައިސާ ގެ ތެރެއިން 



 

 108                                                             2010 ރިޕޯޓް  އަހަރީ             މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން 

ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުރީ . އެވެ) ސަތުހަތްތަރިހާސް ސަތުހައްޓި ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި. (ރ77,067.50

 .އެވެ) ދުއިސައްތަހާސް ތިންސަތޭކަ ސައުރަތިރީސް ރުފިޔާ ފަންސަވީސްލާރި. (ރ200,334.25

ވަނައަހަރު ޔޫއެންޑީޕީ  2010ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ސަޕޯޓް ޓު ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ 

ވަނައަހަރުގެ  2009. ލިބިފައިވެއެވެ) ތިންސަތޭކަ އޮނަތިރީސް ހާސް ފަންސަހައްޓި ރުފިޔާ. (ރ329,065.00އިން 

. ރ627,152.19ވަނައަހަރު ހުރީ  2010ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލިބުނު ފައިސާގެ ބާކީ އާއެކު 

ވަނައަހަރުގެ  2010މިފައިސާގެ ތެރެއިން . އެވެ) ތާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ބާވަންނަ ރުފިޔާ އޮނަވިހި ލާރިހަސަތޭކަ ހަ(

ތިންސަތޭކަ އޮނަހަތްތަރި ހާސް ތިންސަތޭކަ . (ރ369,361.94ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  31ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

. ރ257,790.25ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޚަރަދު ނުކުރެވި  2010. އެވެ) އެކާހައްޓި ރުފިޔާ ސައުރަޔާނަވައި ލާރި

 .ބާކީ ހުއްޓެވެ) ދުއިސައްތަ ސަތުވަންނަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނަވައި ރުފިޔާ ފަންސަވީސް ލާރި(

ވަނައަހަރު، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖޮއިންޓް  2010އިން ) ޔޫއެންއެފްޕީއޭ(ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑް 

. ރ14,400.00ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ) ޔޫއެންޖޭޕީ(އޮން ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވައިލެންސް  ޕްރޮޖެކްޓް

މިފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވައިލެންސަށް ކޮމިޝަންގެ . ލިބިފައިވެއެވެ) ސާދަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ(

 .ރާމެއް ހިންގުމަށެވެމުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގް
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ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާޙަދާތަކުން  2010

ކަށަވަރުކޮށްދީފައާިވ އިންސާނީ ޙައްޤުތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

މިގޮތުން، އިންސާނީ . ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެމިކޮމިޝަނަށް ޙަވާލުވެފައިވާ 

ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއަށް ދައުލަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އެކި ފަރާތްތައް 

އްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ޖަމާޢަތުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ އަޙުލުވެރިކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރަ

އިތުރުން އެކިއެިކ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހުށައެޅިފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު 

ލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި ދައު. ޙައްލުކޮށްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ  2010ޚިުދމަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް، 

 މަސައްކަތްތަކާއި ރެވޭކު ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ކުރިއެރުވުމަށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ. އަހަރު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބައިވެރިވުން  ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ ރަގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު ޙައްޤުގެ އިންސާނީ ޤައުމުތަކުގެ ވަކި

 އިދާރާތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އިންސާނީ އެކިޤައުމުތަކުގެ މިގޮތުން،. ދެވިފައިވެއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ވަނައަހަރުވެސް  2010

 ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އިންސާނީ ޙިއްޞާކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކާއި ތަޖްރިބާ ގެ.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް ހަރުދަނާކުރުމުގައި މަސައްކަތް

 .ހިމެނެއެވެ ހުށައަޅައިދިނުން ތަޖްރިބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ވާރކްޝޮޕާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ،

 ފައިސާއާއި ބޭނުންވާ ހިންގުމުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮމިޝަންގެ ވަަނައަހަރުވެސް 2010 އެއްފަދައިން، އަހަރުތަކެކޭ ކުރީ

 އެކުވެރި އިތުރުން، މީގެ އަދި. ފާހަގަކުރަމެވެ ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަން މާލިއްޔާއިން ދައުލަތުގެ ދިވެހި ވަޞީލަތްތައް

 އެކިފަރާތްތަކުން ޙައްޤުތަކާއިގުޅުންހުރި ނީއިންސާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފޯރަމްއާއި، ޕެސިފިކް އޭޝިޔާ ދައުލަތްތަކާއި،

 .ފާހަަގަކުރަމެވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ

އެއް އެކުލަވާލެވި، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއަހަރު ދުވަހުގެ  5ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކާ، 

ވަނަ  2011ވާރކްޕްލޭންގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ރޭވި އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވުމާއި، އެމައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އެނުއަލް 

އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވުމާއިއެކު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

 .އެވެއިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެ

ގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗްވަނަ އަހަރު  2010

އް އިންސާނީ ޙައްޤުތަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައިމިގޮތުން، މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ . ވެއެވެލިބިފައިއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 

ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން  ޓާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތަކުގައިރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައް

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެންމެ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، . ޝުކުރުދަންނަވަަމެވެ ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް

ޝަންގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކޮމި

 .އެމުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

 2011ފެބްރުއަރީ  28


