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 ފެށުން

 
اهللا އިންސާނުން މާތްކުރެއްވި އެމައްޗަށް   އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ،އިންސާނުން ހައްދަވައި

ފަދައިން  އަދި އިންސާނުންނަކީ ފުނަލުގެ ދަތްތައް. ލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެޢާސުބްޙާނަހޫ ވަތަ
އިދެއްވުމަށް އެންމެބޮޑަށް ހަމަހަމަ ބައެއްކަން އަންގަވައި އިންސާނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯއްދަވަ

 މުޙައްމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން  ނަބިއްޔާކުރެއްވި މިއުންމަތުގެ މާތް މަސައްކަތްޕުޅު
  .މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ވެސް ޝާމިލް ކުރަމެވެއަދި  .އެދި ދުޢާކުރަމެވެ

 
އަދި  . މޯލްޑިވްސްގެ ތިންވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެމިއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން މިނިވަން ޝަޚްޞެއްގެގޮތުގައި ކޮމިޝަން ޤާއިމުކުރެވުނުފަހުން ނެރެވޭ ފުރަތަމަ 
ތުގެމައްޗަށް ބިނާކޮށް  ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތައް ހުރިގ2006ޮ ރިޕޯޓަކީމި. ރިޕޯޓެވެ
 ކުރު ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުގެ މި.ފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެއިލައެކުލަވާ

 ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި 2006ހަމައެއާއެކު . ޚުލާޞާއެއް ިހމަނާފައި ވާނެއެވެ
ރާމްތަކާއި، ބައެއް ތަންތަންބެލުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކާއި،  ތަމްރީނު ޕްރޮގް،ބައްދަލުވުންތަކާއި

އްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުށަހެޅި ކަންތައްތަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ސަލާޙުކުރުމަށް ޞްއި
މައްސަލަތަކާއި،  ކޮމިޝަނުން ނިންމި ،ހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިކޮމިޝަނަށް ހުށަމީގެއިތުރުން . ވާނެއެވެ

 ސަރުކާރުގެ ،ބޭރުގެ އެހީ އާއި ،ގެންދާ މައްސަލަތަކާއިތެރެއިން ބަލަމުން ސަލަތަކުގެހުށަހެޅިފައިވާ މައް
 . ފައި ވާނެއެވެބަޔާން ކޮށްޚަރަދުގެވާހަކަވެސް މިރިޕޯޓުގައި 

  
ތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢަރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީ ހިއުމަން

އް ރައްކާތެރިކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަ
 2006ނަމަވެސް . އެފަދަޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނެކެވެ، ދަމަހައްޓައި
އެއީ . މިމަތިވެރި މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެވަނައަހަރު 

، މާއިބަރުން ހަމަނުވުންއޭގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެ. ވަރަށްގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ
އްޔަތާއި ޤާނޫނީބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވުން ޘިއިޙައަމިއްލަނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ 

 . ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ
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އިސްލާމީ އާއި " ރިންސިޕަލްސްޕެރިސް ޕް"މިކޮމިޝަނަކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެހެންނަމަވެސް 
ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މަތީގައި  ގެލުންގަޤާނޫނެއްގެ ބި ދަނާހަރުއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތާ 

ބަރުން ހަމަވެ ހަރުދަނާ ންކޮމިޝަނުގެ މެ. ބަރުން ހަމަވެފައިވާ ކޮމިޝަނެކެވެންމެމަގުފަހިވާގޮތަށް، 
ކޮމިޝަނުން އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދިީނ ލުގެ މައްޗަށް ހިންދެމިލެވުމުން، ޤާނޫނެއްގެ ބިންގަ

ގޮތެއްގައި  މަސައްކަތް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހަލުއިޙިމާޔަތްކުރުމުގެޤުތައް  ޙައްރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ
ނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެގެންދިއުމަށްޓަކައި ތަނުގެ އި ކުރިއަށް މައެއާއެކު ހަ އަދި. ދާރީ އޮނިގަ

ކައިރި އަދި ދުރުމުސްތަޤްބަލުެގ ރިޔަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އަމާޒާއި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކު
ނޑު ނޑައަޅައިލަ ނޑިތަކެއް ކަ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ،ދަ

ނޑުމެން.މައްޗަށެވެ ގެމުއެމައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކީ މީދަ އުންގެ އަޅުގަ
ނޑު ރަނގަޅުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް  ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި އޮނިގަ

ޔިތުންނަށް އުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ރައް މާޙަލިބިދެވޭނެޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޙައްޤުތައް 
އަދި މިކޮމިޝަނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެްސ  .މެވެވު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެދެވޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 .ތަނަކަށް ވުމެވެރުކުރާ އިތުބާ ންރައްޔިތު
  

ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 
އެހާ ފަސޭހަ މަސައްކަތަކަށް މަސައްކަތަކީ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މިފަދަ ކޮމިޝަނެއްގެ 

 އަދި ސިޔާސީޕާޓީ ސަރުކާރާއި،ބޮޑު ސަބަބަކަށް ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާމެދު އެންމެ. ނުވެއެވެ
ނޑައެކުން ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުމާއި ތަ   .ޅުމުގައި ޚިޔާލުތަފާތު ވުމެވެއިންސާނީ ޙައްޤަކީ ކޮބައިކަން ކަ

  
ޒަމާނެއްގައިވެސް އިންސާނުން ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައިގެން  ޙައްޤުތަކަކީ ހުރިހާ އިންސާނީ

 އިންސާނީޙައްޤުތަކާ ނުލައި އެއްވެސް ،ހެފަ. ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ
އަދި އިންސާނީޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި . ރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެއެވެކަށް ރަނގަޅު ތަރައްޤީއަކާއި ކުމުޖްތަމަޢަ

އިންސާނުންގެ . ނުކުރެވޭނަމަ އޭގެ ނުބައި އަސަރު އެމުޖުތަމަޢަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ކުރަމުން ދާނެއެވެ
މުޖުތަމަޢުގައި ތަޅާފޮޅުމާއި، ފިތުނަފަސާދަ ޢާންމުވެގެން . ގެން ދާނެއެވެކަރާމާތްތެރިކަން ގެއްލި

ނޑުހައިހޫނުކަމާއި، ކުށްކުރުން އިންތިހާދަރަޖައަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ދާނެއެވެ  .އަދި ފަޤީރުކަމާއި ބަ
އާއި، ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭ،ކަމަށް ވުމާއެކުއެހެން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހިއުމަން
ކޮށް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިމުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާއި، 
އަދި . ކުރާނަމެވެ  އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިކޮމިޝަނުންއެފަދަ ޙައްޤު ދަމަހައްޓައި،
އްސަސާތަކުގެ ދައުރަކީ  އަށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިފަދަ މުޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮއްއިންސާނީ ޙަ

ވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން ށްހަމައެކަނި އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމާއި ކު

 4



 

ޞާީދ ޤްތިއިޖްތިމާޢީ، އިމީގެއިތުރުން އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބެންޖެހޭ .  ކުރަމެވެނޫންކަންވެސް ފާހަގަ
ބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް ލި

 .    ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ
 

ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އެފަދަ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤު
 އިންސާނީ ،ތަކާއިސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތްތަކުގައި މަސައްކަ ކުރާކުރިއެރުވުމަށް 

އެއްބާރުލުން  ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އިޢިއްޔާތަކާ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްތްކުރުމަށްމާޔަޙިޙައްޤުތައް 
ނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ އަޅު .ބޭނުންވެއެވެށް ވަރަށްބޮޑަ މިކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ގަ

ދާނެ ލިބެމުންވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ކުރިމަގު
ވާމީ ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤް. ކަމުގައެވެ

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ
 . ހޯދައިގެންނެވެވެސްއެއްބާރުލުން

 
އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އިންސާނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދެވޭނީ 

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ .  ޤާއިމްކުރެވިގެންނެވެރާޠީ ނިޒާމެއްއެތަނެއްގައި ފުރިހަމަ ދިމިޤް
ވެސް އަމިއްލަ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުވެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިތުބާރު ކުރެވި ދެފަރާތުން

ހަރުދަނާ އަދި  .ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް އިސްކަންދީގެންނެވެބޮޑަށް ޤައުމާއި ވުރެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް
ޑިމޮކްރަސީއެއް ރާއްޖޭގައި އަވަހަށް ޤާއިމުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އެމީހުންނަށް ލިބިދިނުމާއި، އަދި އެމީހުންނަށް އެހެންކަމުން . ވަރަށްބޮޑެވެ
އެކު ސީއެއް ޤާއިމުކުރުމާރަހުރިހާގޮތަކުން ފައިދާއާއި ލާބަ ހުރި ގޮތެއްގެމަތިން ފުރިހަމަ ޑިމޮކް

މިއަދުގެ ހޯދައިދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭފަދަ މާޙައުލެއް 
   .  ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެސަރުކާރާއި

 
ވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ލްޙަޞުވަރަށް އަމާން ހަމަޖެހޭ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަކީ ދިވެހި

ނޑުމެންގެ ކާބަފައިން . އުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެޙަފަސޭހަ އުާފވެރި މާތްހި އެގޮތުގައި މިވެށި ވަނީ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ . އެވެދަމަހައްޓައިދީފަ ނޑުމެންނާވީއިރު އަޅުގަ  ކާބަފައިން އަޅުގަ

 އުފާވެރިކަން،،  ހަމަޖެހުމާއި،މާއި، އަމާންކަމާއިހަމައަށް ވާޞިލްކޮށްދީފައިާވ ޞުލްޙަވެރިކަ
މިކަން . ދިނުމެވެ މިލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ މޫރިތިކަން ދަމަހައްޓައިފޯރުކޮށްދީ އަންނަންއޮތް ޖީލްތަކަށް 

އަމިއްލަ  .މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެއެކު އި ތެދުވެރިކަމާން އެކުވެރިކަމާއެންމެން އަތުގުޅައިލައިގެކުރެވޭނީ 
. ކައެވެ ދިވެހި ޤައުމަށްޓަ.ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެޤައުމާއި ވުރެ ށްތަމަޞްލަޙަ
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އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއި، . ޓަކައެވެޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް
 .އިވެސް މެއެވެއިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ

 
 
 

 އަޙްމަދު ސަލީމް
 ރައީސް 
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 ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
 

ަމއްޗަްށ ައމާޒުކުރެިވފަިއާވ  ުފެދންޖެޭހ ޭބުނންތަުކެގއިންާސަނކަށް ވީީތ އިންާސީނ ޙައްުޤތަކަކީ 
ޖްތަަމުޢ ބިނާކޮްށ ުމ. ބިނާކުެރވިފަިއާވ މަިތވެރި އަްޞލެކެވެއަިދ އެއީ އިންާސނީ ޙަޔާތް އެަމއްޗަްށ . އެއްޗެކެވެ

ަޙރަކާތްެތރިވުަމށް ަޤއުުމަތކަށް ދީ ޒަާމނީ ުމޖުތަމަުޢތަކާ ގުުޅވަިއ. ވަުރގަދަކުުރމަްށ އެހީެތރިެވދޭ ާބެރކެވެ
ޤުަތއް ބެެލވިފަިއ ަވނީ މިަޒމާުނގަިއ ިއންާސނުްނ ިއންާސީނ ޙައްއަިދ . އެހީެތރިެވދޭ ވަީސލަތެްއވެސް މެެއެވ

ިއންސާީނ . މުަގެއވެކަ ެއއްޗެްއ ަދއުރެްއ އަދާކުާރ ުމިހންމު ުމަގއި ވަރަްށކުިރައރައިެގްނ ިދއުތަރައްީޤވެ 
 . ކަން ަކށަަވެރވެނުަލއި އެްއވެސް މުްޖތަމަޢަކަްށ ަރނަގޅު ަތރައްޤީއަާކއި ކުރިއެރުެމއް ނުިލބޭނެޙައް◌ްޤުތަކާ 
 

ުމޖްތަަމޢުެގ  އެްއވެްސ ިއންސާނަުކ މަުޙރޫްމ ކުުރަމކީިލބެންޖެޭހ އަސާީސ ޙައްޤަުކން އިންާސނާައށް 
ަވރަށް ަފހަކާޖެެހްނދެްނވެްސ ަނމަވެްސ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަކަކީ  . ލިިބގެްނވާ ަޙއްޤެއްޫނެނވެަކށްއެްއވެސް ަފރުދަ

 ިއންސާީނ ވެސްަގިއހުަޅނގުެގ ޤަުއމުތަކު. ދުިނޭޔގެ ަޤއުމުަތކުގަިއ މާބޮުޑ ަސމާލުކަމެްއ ދީފަިއވާ ަކމެްއ ނޫެނވެ
ނޑަަކށް ީމގެ ފަންާސހަކަްށ އަހަުރ ކުިރންެނވެ. ަވރަށް ފަުހންެނވެށީ ޙައްޤުތަކުެގ ވާހަަކ ަދއްކަންެފ ެއއީ . ގާްތގަ

 ްށިދވެިހރާއްެޖއަީކވެސް ުދނިޭޔގެ އެހެްނ ޤަުއމުތަެކކޭ އެއްަފަދއިްނ ވަރަ. ދެަވނަ ބޮުޑހަނުގރާމަައށްފަުހގަެއވެ
ައިދ ިއންސާީނ . ަޤއުެމްއ ނޫެނވެީދފައިާވ ކަމެްއ ަސމާލުޖެެހންެދްނެވސް އިންާސީނ ަޙއްޤުތަކަްށ މާބޮުޑ ކާފަހަ

. ުޤތަްއ ޯހދާީނ ކިިހނެއްކަްނ އެނގެީނ ިދވެިހރާްއޖޭެގ ވަރަްށ ަމުދ ބަަޔކަށެވެ ކޮަބއިކަމާިއ އެަޙއްޙައްޤުތަކަކީ
ާރއްޭޖެގ ެއްއވެސް ރަްއޔިުތން ހޭލުްނތެިރކުރުވުަމށް ވަަރްށ ފަހަކާޖެެހންެދްނެވސް ަތކާ ބެޭހގޮުތން އިންާސނީ ޙައްޤު

 . ުނވެެއވެުކރަްއވާފަެއއް ްނ ަމސަ◌ައްކަތް ސަރުކާރަކު
 

ުތންަނށް ލިބިދޭްނޖެޭހ ޔިރަްއ) ްށ ިވޔަާފރި ކުންުފނިތަުކްނޚާއްޞަކޮ(ސަރުކާރާިއ ައމިްއލަ ފަރާްތތަކުްނ 
 ކޮންެމ ދަރިއަަކށްެވސް ިލބިގެްނާވ ިހިދވެއަސާސީ ަޙއްޤުަތކެއް ވާަކމާިއ އެަޙއްޤުތަްއ ޯހދަްނ މަސައްކަތްކުުރމަީކ 

 ފަިއދާައްށނުަވަތ އިންިފރާދީ  އިޖްިތމާޢީރައްިޔތުްނގެ . ކަން އެނގެނީ ވަަރށް ަމދު ިދެވއްސަކަެށެވޙައްޤެއް
ނުަވތަ ެއފަރުދަކު އިފިަނމަ ރަްއޔިުތން ކަމެްއ ކޮްށެދއްަވުނަވތަ ައމިއްަލ ކުްނފުންޏަކުން ިވަޔސް ސަރުކާރުްނ 
ެހޔޮފުޅުކަުމްނ ކޮށްދެްއިވ ކުންުފންޏެްއގެ ވެިރޔަުކ ުނވަަތ އެއެިއރަކު ވެރިކަްނ ުކރައްާވ ބޭުފޅެްއެގ ދެކެީނ ެއއީ 
ައިދ ަރއްިޔުތންަނށް ލިެބންެޖހޭ އަސާީސ ަޙއްޤަކުްނ ބަޔަުކ ުނވަަތ މީހަުކ މަްޙރޫްމ . ކަމެއްކަުމގަެއވެ

ްށ ކަެވރިކަމުަގއި ުހްނެނވި ބޭފުޅަކު ރުިހވަޑައި ުނގަްނނަާވގޮތަވެްސ އެީއ ކުރެވިްއޖެަނމަ ީހވެފަިއ ޮއންަނީނ 
ެއކަން އެެހން ާވންޖެުހނު . ކަމުަގއެވެލިުބީނ ލިބެންޖެޭހ ޙައްުޤ އަދަެބއް  އް ކުެރވުުމްނ އެމީުހްނނަށްކަމެ

 1953 ޖެުނއަީރ 1އެްނމެބޮޑު ސަބަަބކީ ިދވެިހރާްއޖޭަގިއ ަޒމާުނއްސުެރ ިހނަގމުްނ އަިއ ިވރާސީ ވެރިަކްނ ުއިވ 
ުލވެ ުޖމްހޫރީ ވެރިަކން ޤާއިމު ކުެރވުުނ ނަަމވެސް  ދިމިޤްރާީޠ ުއޫޞލަށް ބަދަވެރިަކން ިހންުގމުެގ ނިާޒމްގައި 

މުެގ ކާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު ފޯރުޮކށްުނެދުވީތ ިލބެންޖެޭހ ަޙއްޤުަތޖެެހންެދންެވސް އިްނސާނަކަްށވީ ިއދާދިަފހަކާ
ޙަޤީޤީ ިދމިޤްރާީޠ  ްއ ވެރިކަްނ ހިްނގުުމެގ އުޫޞލްތައަިދ. ްނ ބަދަލުުނވުެމވެިދވެިހންެގ ވިސްުނސަބަބުްނ 

 . ތަކަކަްށ ުނވުެމވެއުޞޫލް
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ލުކުރެެވމުްނާދ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ިއންސާނީ ަޙްއޤުތަކާބެހޭ ވަަރްށިގަނ ބަިއތަކެްއ ދިެވހިރާްއޭޖގައި ޢަމަ
ިދވެިހ ރަްއޔިުތްނަނކީ އެީމހުްނގެ ަމއްޗަށް ާޤނޫުނ ިހންުގމުަގއްާޔިއ ޤާނޫުނެގ ޭއގެތެޭރަގއި . ިނފަިއ ެވއެވެހިމެ

ެގ މައްަޗށް ކުެށްއ ސާބިުތނުާވ ޮކންމެީމހަީކ ެއމީެހއްަހަމ ެވގެްނވާ ަބއެްއކަމާއި، ރައްކާތެރިަކން ިލބުމުަގއި ަހމަ
 ވެްސ ކޮްނެމ މީހަަކްށއްަކތްކުރުުމެގ ޙައްުޤތުްނ ބަީރއަުވމަްށ ަމސައި، ކުުށެގ ުތހުަމކުށެްއ ެންތ މީެހއްކަމާ

ްއޖެ ޮކްނމެހިނެދއްަގއި ެއފަދަެއީހ ޤާޫނނީ ވަީކލެއްެގ ެއހީައށް ބޭނުްނވެިދ އަ. ެއވެލިބިގެްނވާކަަމށް ބުނެފަިއ ވެ
ަމސައްކަތްކުރުުމެގ ޙައްޤާއި، އެމީެހްއގެ ުބއްިދޔަްށ ެފްނނަ ގޮްތތަކާިއ ޚިާޔލުތައް  ދުުމެގ ޙައްުޤ ިލބިގެްނވުާމއި،ހޯ

ފާޅުކުރުުމގެ ިމިނވަންަކްނ ޤާނޫނާ ޚިލާފުުނވާ ގޮުތގެަމތިން ދުލުްނ ުނވަތަ ަޤލަމުން ުނވަތަ ެއހެްނވެސް ގޮތަކުްނ 
ލްަޙެވރިކަމާއެުކ ެއްއެވއުޅުުމެގ ިމިނވަްނކަމާއި، ޞުހަަމެއހެންެމ  ައިދ .ެވެއވެެމ ަރއްިޔތަަކށް ލިިބެގްނ ންކޮ

 ވަީޒފާ އަދާކުާރ ކޮްނެމ ިދވެިހ ރަްއޔިުތންކުެރައދި  ހެުދމުެގ ިމނިަވންކަާމއި، ޖަމާޢަްތތަކާިއ ަޖމްޢިްއޔާަތއް
ަނމަވެްސ މިޙައްޤުަތއް ޯހުދމުަގިއ  . ޙައްޤުތަކެއް ހިެމނެެއވެއެަތއްފަދަ  ދިެވއްސަކަށް ޕެްނޝަން ލިުބމުގެ ަޙއްޤު

ޤާޫނނުައސާސީެގ އެެހންުވމުގެ މަިއަގނޑު ސަބަބެއްކަމަްށ ެބލެވެީނ . ަތކާ ވަީނ ކުރިަމިތވެފަެއވެތަފާތު އުނަދގޫ
ަތންފީޒް ގަިއ ޮގތެްއ އެކަީށގެްނާވެހދިފަިއާވ ޤާޫނނުަތއްވެްސ ދަުށްނ ަހދަްނޖެޭހ ޤާޫނނުަތްއ ެހިދފަިއ ުނވުާމއި، 

 .ނުކުރެުވެމވެ
 

 އިްސނަްނގަަވިއގެްނ ޖުމްޫހރިްއޔާކޮށް ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ަރއީސުްލދިެވހިރާްއޭޖގެ ަކންތަްއތަްއ ަހރުަދނާ
ރާްއެޖ ތަަރއްޤީގެ ރޮނުގގަިއ  ހަަމއަށް ދާިއރު ެދހާސް ވިިހވަަނ އަަހރާެގ ަތޞަްއުވރަކީ ވިިވހީފަިއވާ ރާއްަވަވއި

ނޑައަޞިލްކުރާެނ ުއސްމިްނތަޙާ ފަިއާވ ވާަލއިއެކުލަރު މުސްތަޤްބަލަކަްށ ރާވަިއ ުދ.  ަމުގޗާޓެކެވެޅާފަިއާވ ްއ ކަ
 2006ަނަމވެްސ .  ާވހަކަެއއް ދައްކާަފއެްއ ނުެވއެވެޤުަތކާ ބެޭހގޮުތްނ ެއްއވެްސމިތަަޞްއވުުރގަިއ އިންާސީނ ޙައް

ޤާއިމުކުުރމަްށ ހިްނާގ މޮކްރެީސއެްއ ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ަޒމާީނ ޑި" އިޢުާލްނކުރެއްިވ ުޖހޫރިްއޔާ ަރއީސުލްގަިއ
ަބޔާންުކަރއްވާަފއި ރަނގަޅަްށ  ވަރަްށ ާވހަކަ ގަިއ ިއންާސީނ ޙައްުޤތަކުެގ" އިޞްލާީޙ ޕްޮރުގރާމުެގ މަގުޗާޓް

މިިއން ޭދހަަވނީ ދިެވހިާރްއޖޭަގއި އިންާސީނ ޙައްޤުަތއް ިޙާމޔަތްކޮްށ ކުރިެއުރވުމަކީ ސަރުކާުރން ކުިރން . ވެެއވެ
 . ަފިއާވ ސިޔާަސތެްއ ޫނންކަެމވެގެްނގުުޅއްވާ

 
ރާްއޭޖގައި އިންާސނީ ޙައްުޤތައް ަރއްކާތެރިޮކށް ޙިާމޔަތްކުުރަމށްޓަކައި ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކާެބޭހ ދިެވހި

ިހއުަމން ރައިޓްސް ކޮިމަޝން އޮްފ "އެއީ .  ގައެވ2003ެ ޑިސެމްަބރ 10ކޮމިޝަެނއް ފުަރތަމަ ޤާިއމުކުެރުވނީ 
މައްޗަްށ    މެމްބަުރންެގ9ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޤަާރރަުކން އުެފއްެދވި  ރައީސުްލގެ ނަުމގަިއ" ލްިޑވްސްދަ މޯ

ިމކޮމިޝަްނ އުެފްއދެުވން ެވގެްނިދަޔއީ ދިެވހިރާްއޭޖަގއި ިއންާސނީ ަޙއްޤުތައް . އެކުލެިވގެްނވާ  ކޮމިޝަނެެކވެ
ައދި މިީއ .  ކަުމގަެއވެރައްކާތެރިޮކށް ެދމެހެއްުޓމަށްޓަަކިއ ސަރުކާުރްނ ެއޅުއްިވ ވަަރށް ަހރުަދނާ ިފަޔވަޅެްއ

ިދނުމަްށ ަސރުކާުރން އެުޅއްިވ މިަފދަ ފުރަަތަމ ފިަޔވަުޅވެްސ  ްއޤުތަްއ ޯހދަިއދިެވހިރަްއިޔތުްނެގ ިއންާސނީ ަޙ
ަފެއއްަގއި ސިިއންާސީނ ޙައްޤުަތއް ިޙާމޔަތްކޮްށދީ ުކރިެއރުވުުމެގ ސިާޔަސތަށް ަސރުކާރުްނ ރަސްީމ . މެެއވެ

ހިނަގިއ ިދޔަ މާފުީށ ޖަލުަގިއ .  ކަގިއ 2003ެސޕްޓެމްަބރ  19،20ޓެީވ ށްޢަމަލުކުރަްއަވން ފެ
މާޭލގަިއ ިހނިގ ޭނދެޭވ ައިދ ިހތާަމެވިރ ގަިއ  2003 ސެޕްޓެްމބަރ 20 ފު ޢަމަުލތަކާިއ،ޚިލާ ނިްއޔަާތއިންާސ

  .ގުިޅގެންަކމަށް ެބލެެވއެވެޙާދިސާ އާިއ 
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، ޤު ތަކަކީ ޮކްނއެއްޗެއްަކމާއިަޙްއއުފެުދމާ ގުިޅެގްނ ިއންސާީނ ަމްނ ރައިްޓސް ކޮިމޝަްނ އުހި

ރުމަީކ ޭއނާއަްށ ޯހދުމަްށ މަަސއްކަތްކުމުޖްަތމަުޢގެ ޮކްނމެ ަފރުދަުކވެްސ ެއމީހަކަްށ ލިެބންޖެޭހ ަޙއްޤުތަްއ 
ައދި މިޮކމިަޝން އުެފދުުނ ފަހުްނ . ެފށިެއވެެއނެގން މަޑުަމޑުން ިދވެިހންަނށް ލިބިގެްނވާ ާޖއިުޒ ޙައްޤެއްކަން 

ީނ ޙައްޤުަތއް ޙިމާަޔތްކޮްށ ާރއްޭޖަގއި ިއންާސަހރެްއހާ ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ިދވެހިއަިތން މިޭވތުެވިދޔަ
ޙިާމޔަތްކޮްށ  އިންާސީނ ޙައްޤުަތއް އި ވީަނަމެވސް ވަރަްށިގނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ުކރެވިަފުރވުަމށްޓަކައި ކުރިއެ

ރައިޓްްސ  ިއ ޤާޫނީނ ބާުރ ހިުއމަްނ މަސައްކަތްކުާރ ިމފަަދ ިއދާާރއަކަްށ ލިެބންޖެޭހ މިިނވަންަކމާކުރިއެުރވުަމށްް◌
ައދާުކރުމުަގިއ ކޮމިަޝން ވަީނ ުފރިހަަމއަްށ  ިމޝަުނގެ މަސްޫއިލއްަޔތާިއ ާވޖިުބކޮމިޝަަނށް ލިިބަފއި ނުާވީތވެ ކޮ

 . ނުކުޅެދިަފެއވެ
 

ެބންޖެޭހ  ކުރިެއރުުވމަްށ މަސައްކަތްކުާރ މިފަަދ ިއދާާރއަަކށް ލިޙިާމޔަތްކޮްށއިންާސނީ ަޙއްުޤތައް 
ުފރިަހމައަްށ ލިިބފަިއާވ ުމސްތަޤިއްުލ އިދާާރއަކަްށ މިކޮމިަޝން ހެުދމަްށޓަކަިއ ުރ ބާ ްއަޔތާިއޘިޙަިއ ީނޤާނޫ

 ިމގޮުތްނ ސަރުކާރުެގ ަކމާބެހޭ .ފަެއވެަވނީ ޮކށްިގނަުގނަ ަމސައްަކތްތަކެއް ކޮމިަޝނުން ވޭުތވެިދޔަާތނގަިއ 
އިސްލާީމ ޝަީރޢަތާިއ، ޖާއެްއެގގޮުތން ފަރާތްތަާކ ުގޅިެގން ކޮިމޝަުންނ ކުރި މަސަްއކަތްތަކުެގ ަނީތ

 ާއިއ އެްއގޮްތާވގޮުތެގމަތިްނ ވަކި ާޤނޫެނއްގެ ިރންސިޕަލްްސޕެރިސް ޕް ދިެވހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫނު އަސާސީާއިއ،
 މަންއުައދި ިހ. ްއެދވުަމށް ކުރަންެޖހޭ ހުިރާހކަމެއް ސަރުާކުރން ަވނީ ކުަރްއާވފައެެއވެކޮިމޝަްނ އުފެދަުށން 

ާއ ރަްއވައި، ެއ ޤާޫނުނގެ ަދށުްނ ިއޞްލާޙުކުެއއްޮގތަްށ ންެނިވ ުއޞޫލްަތކާ  ިމެދެގ ޤާޫނުނރައިޓްްސ ކޮިމަޝން
ރައްިޔތުްނެގ މަިޖލީހުެގ ަމްޝވަާރގެަމތިްނ   ގަިއ2006ޮނެވމްަބރ  27 ައިދ .ޤާިއމުކުރެްއވިެއވެ ކޮމިޝަެންއ

ުޅން ޮކމިަޝނުެގ ެމންަބރުކަމުެގ ަބރުްނ ަޢއްަޔންކުރަްއވައި، އެބޭފުން މެކޮިމޝަަންށއީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ، ރަ
 .ކުެރއްިވއެވެ ޤާނޫނީ ހުާވ

 
 ބަރަަކށްންެގ މެ. ދއ . ގަެއވ1965ެ ެސޕްޓެމްަބރ 21ބަރު ަޤުއމަކަށްވީ ންގެ ެމ. ދދިެވހިރާްއޖެ އ

ބަުރ ަޤއުުމތަކުެގ ންެގ ޗާޓަުރ ޤަބޫލުކުރިއިުރ ިއންސާީނ ަޙއްޤުަތކާ ބެޭހގޮުތްނ މެ. ވުަމށްޓަކަިއ އދ
 ބަާޔންކޮށްަފއިވާ، ސާުފކޮށް ވަަނ ާމއްާދަގއި ވަރަްށ 56 ވަަނ މާްއދާާއއި، 55 ާޗޓަރުގެ ވާޖިުބތަކާެމދު

އަދާކުަރންޖެޭހ އްަޔތުްނ ިޘ ޙަިއްއެގޤައުމެ ބަުރން ަޙއްޤުަތއް ރައްކާެތރިކުުރމަްށ ެމރައްިޔތުްނެގ ިއންސާީނ
 2006އެހެްނނަަމވެސް . އް ނުެވެއވެގޮތެްއަގިއ ކުރިން ައދާކޮްށފައެމަސްއޫިލއްަޔތު ިދވެހިސަރުާކރުން ހަރުަދާނ

ކުރުމުެގ ޮގތުްނ ިދވެހި ަސރުކާރުްނ ިގަނ  އިންާސނީ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާެތރިިދަޔއީފާަހގަެވެގން ވަނަ އަަހރު 
ޮގުތގެަމތިްނ  ާއއި ެއއްޮގތްާވ" ިރންސިޕަލްސްޕެިރސް ްޕ"ިމގޮުތން . ކަންތަްއތަކެއް ުކރެއްިވ ައހަރެްއެގގޮުތގަެއވެ

ފަުރުދންެގ މަަދނީ އަިދ ިސޔާީސ  ދަުށން ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިަޝނެްއ އުެފްއދެުވާމއި، ވަކި ާޤނޫެނއްެގ
ިއްޖތިމާީޢ  ފަުރދުްނގެ އިޤްތިާޞދީ،ރޮޓޮޯކލާއި، އޭެގ ޮއޕްަޝނަލް ޕްޙައްޤުތަކާބެހޭ ަބިއނަލްއަްޤވާމީ މުާޢހަދާާއއި، 

  .ކުރަެމވެފާހަަގ  އުފަާލއެކުވެަފއި ވާކަްނ ރިަބއިެވދިެވހިާރއްޖެިއން އި ަގ ޘަޤާފީ ަޙއްުޤތަކާބެހޭ މުޢާަހދާއަިދ
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ިމނިަވންކަާމިއ .  ަވަރށް ބޮެޑތި ަބދަލުަތކަކާއި އެުކގަެއވެކުރިމަތިީލ ުދނިެޔ ވަަނ ަސއްތަައްށ އެކާވީްސ
މީުހްނގެ ިވސްނުްނ  އަމިއްަލ ަޙއްޤުަތކުގެ ދިފާުޢގަިއ މަސައްކަތްކުުރުމެގ ަވރަްށ ވަުރަގދަ ރޫޙެްއ އުެފދި

. ވެަފިއވާ ަވގުެތއްަގއެވެިސޔާސީ ިއޞްލާޙް ތަކަކަްށ ުދިނޔެ ޭބުނން. ގަެއވެޅެްއަވިއވާ ަދނޑިބަދަލުެވފަ
ރާްއޖެއަީކެވސް ދުިނޭޔގެ އޮާޔއި ަވއި ިހނަގމުްނދާ ަތަނކަށްވާތީ ިމނިަވންކަމާއި އަިމްއލަޙައްުޤ ދިެވހި

ނަީތޖާއަކަްށވީ ރާއްޭޖެގ . ޔަެއވެއުުފލިގެން ިދވެްސ ްއޖޭެގ އެކި ކަންކޮުޅަތކުން ިމރާ ދިފާޢުކުުރމުގެ ައޑުތައް
. ެޖހުމެވެސަރުކާަރށް ގެ ނިޒާަމށް ބޮޑެތި ބަަދލުަތކެއް ެގނެސް ިއޞްލާޙީ ައވަސް ފިޔަަވޅުތަކެއް އަަޅން ވެރިކަުމ

 .ެތދުުވމެވެއުުމ މުޅިޤަ ކުރުމުެގ މަަސއްަކތަްށ ވެރިކަެމއް ާޤއިްމ ޠީޙަޤީޤީ ދިމިްޤރާ
 

 ނިޒާެމއް ާޤިއމްކުރުމަްށ ސަުރކާރާއި ަރއްިޔތުްނ މަސައްަކްތ ދިމިޤްާރީޠދިެވހިރާްއޭޖގައި ޙަޤީޤީ 
. ދެަބްސވުްނތަްއ ުއފެުދަމކީ ުނެވ ުނދާނޭަކމެކެވެ ،ްއަގިއ ިޚޔާލު ތަފާުތުވންތަކާއިކުރަމުްނާދ މިަފަދ ަދނިޑވަޅެ

ަޞުތ ސަބަބަކީ ީމގެކުރިން ުދވަހަކުެވސް ިމނިަވންކަާމއެކު ޙައްުޤތަްއ ހޯުދމަްށ ަމސައްކަތްކުރުުމެގ ފުރު
 އެހެންަކމުން ިދެވހިްނގެ ވިްސނުާމިއ ފިކުރުތައް އެކަަމށް ރަނގަަޅށް ަތއްޔާުރ .އި ުނވުެމވެރައްިޔތުްނނަށް ިލބިފަ

. ޠަބީީޢކަމެކެވެނުެވތިއްބާ މިލިުބނު ިމނިަވންކަުމެގބޭނުން އޭގެ ެއންމެ އެެދވޭ ރޫުޙގައި ެފިނގެން ނުިދއުމަކީ 
  .ަކމެެކވެއި ފިކުުރ ބަދަލުަވމުްނިދޔަަވރަކަށް  ރަނގަުޅވަުމންާދނޭ ނަަމވެސް މިކަމަީކ ރަްއޔިުތްނގެ ިވސްނުާމ

 
ެއހެްނނަަމެވްސ . ަކމެކެވެ އްލުކުރެިވާދނެުވންތަކަީކ ާވހަކަދައްަކއިެގްނ ަޙއިސިޔާީސ ބައިަބ

ްށ ެވއްޓިެގްނ ތެެރއަ މުޅިަޤއުުމ ބިުރވެރިަކމެްއެގސަަބބުްނ ކެްއެގ ަބއިބަިއުވންތަ ުތްނ އުފެޭދޢަޤީދާެގގޮ
ތަުނގައި ފިުތަނ ފަސާަދއާއި ޭލއޮހޮުރވުްނ ޢާްނުމވެ ެއްއވެސް ަބލައިލުެމއްނެިތ ެއއްބަޔަުކ . ނގަިއދާެނއެވެހި

ިމމަްނޒަރުތަްއ ދުިނޔޭެގ އެހެްނ ޤަުއމުތަުކން ިމައދު . އަެނއްބަެއއްެގ ަޙއްޤުތަކަށް އަަރއިަގންަނތަން އަުތެވާދނެެއވެ
ަފަދ ަސއްތަިއންަސއްަތ ުމސްލިމުްނ ދިިރުއޅޭ ޤަުއމެްއެގ ެއއްވެްސ މިަކމަކީ ިދވެހިާރއްޖެ. ފެންަނމުްނ އެބަެދއެވެ

ީދީނ ކާތެިރ  ނުަރއްފެިނފަިއ ުނާވފަދަނަަމވެސް ުކރިްނ . ޫނނެވެ ފަރުދަުކ ކުރަންޭބނުްނވާޭނ ަތޖުިރބާއެްއ
ަރންޖެހޭ އެކު ާފހަގަުކެފދެުމންދާަކީމ ވަަރށް ހިާތަމއާެތރޭަގިއ އު މިައދު އަޅުަގނޑުމެްނގެބައިބަިއވުްނތަްއ 

ީދުނގެ ެތދު މަޢުލޫާމތު ަކމާބެހޭ ފަާރތްތަުކން ައދި ިމފަދަ ދީނީ ަބއިަބއިުވންަތއް އުެފެދނީ ސަރުކާުރގެ  .ކަމެކެވެ
 . ެވާދނެެއވެ ކަުމގަިއ ޮގތެްއގަިއ ފޯރުކޮްށުނެދވޭީތ ެއކަށީގެްނާވރައްިޔތުްނނަްށ 
 

. ހިެގން ާދން ެޖހޭ ދޭއްެޗވެގުިޅ ލާެމއެކުއެީކގަިއ އަކީ އިންާސީނ ޙައްުޤތަކާިއ ޑިމޮކްަރސީ
ޑިމޮކްރަސީއަކީ ަރއްިޔތުްނގެ މެުދަގއި ަމްޝވަރާކުެރވިެގން . އެްއވެސްޙާލެްއަގިއ ިމދޭތި ވަކިކުެރިވގެްނ ުނވާެނެއވެ

. ކެެވރައްިޔތުންުކރެ ގިނަަބޔަުކ ބޭުނންާވގޮަތްށ ކަންަތއްތައްުކރެިވ ަރްއޔިުތންެގ ަޙއްޤުަތއް ލިިބޭދ ނިާޒމެ
 ުރ ފާޅުުކރެެވްނޚިޔާާލިއ ުޝޢޫިމިނވަްނކަމާއެުކ ޚިލާުފ ނުާވގޮުތގެަމތިްނ  ާޤނޫާނޔިުތންަނށް ރަްއމިނިާޒމުަގިއ 

 . ޖެހޭެނެއވެ
 

ާޤއިްމ  މާާނގަިއ ަރްއޔިުތންެގ ެވރިކަމެއް ަތްއ އުެފދި ޙަޤީީޤސިޔާސީ ޕާޓީދިެވހިރާްއޭޖގައި 
 ދުަގއި ހަމަަހމަ ިއންާޞފްވެިރެމވެްސ ެއްނމެްނނާަތކެއް ކުރެެވމުްނދާއިުރ ކުރުމަށްޓަކަިއ ިގނަމަަސއްކަތް

 10



 

ިދވެިހ ަރއްިޔތުްނނަކީ ެއީމހުްނގެ މައްޗަްށ ޤާނޫުނ  .ާދކަމަކަށް ނުބެލެެވއެވެއުޞޫލަކުްނ ކަްނތައް ުކރެެވމުްނ
 13 ޤާޫނނުއަސާީސގެ ހިްނގުުމގަްއޔާިއ ޤާނޫުނގެ ރައްކާެތރިކަން ލިބުުމގަިއ ަހމަހަަމ ެވެގންާވ ަބއެއްކަްނ

އެިކ ކޮްށފަިއ ީވަނމަވެްސ ެއމީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ސިާޔސީ ވިްސުނން ުހންަނގޮަތށް ބަަލިއގެްނ ވަަނމާްއާދގައި ަބޔާން
ައިދ . މީހުްނނާެމުދގަިއ އެކިގޮަތށް ަކންަތއްކުރެެވމުްނދާކަުމގެ ޝަކުވާ އަަބުދވެސް މިކޮމިަޝަނށް ލިބެުމން ދެެއވެ

 ވަަނ 16މީހެއްަކމަްށ ޤާޫނނުއަސާީސެގ ެމމީަހކީ ކުށެްއ ނެްތ ސާިބތުުނާވ ކޮންއެމީެހއްެގ މައްަޗށް ުކށެްއ 
  ުކށްވެިރެވަބއެްއ ީމހުްނއެީމހެްއެގ ަމއްޗަްށ ކުްށ ސާިބތުުނާވ ަގިއ ުބނެފަިއ ވީަނމަވެްސ )ހ(މާްއދާެގ 
 .  ތަާފތު ައދަުބތަްއ ލިެބމުްނދާކަުމގެ ޝަކުވާ އަްނނަކަީމ ކޮމިަޝނުްނ ކަންޮބޑުވާކަމެކެވެއެމީުހންަނށް

 
ޓުމާއި ާޢންުމ ިދވެިހރާއްޭޖގެ އަިމއްލަ ވެރިކަްނ ެދމެހެްއ. "އްާދގަިއ ވެެއވެ ވަނަާމ25ޤާނޫނުައސާސީެގ 

މަޞްލަަޙތު ހިެފެހއްޓުާމއި ިއސްލާްމދީުނގެ އަޞްުލަތކަށް ރައްާކތެިރުވމަށްޓަކައި، ާޤޫނނު ަމާނނުކުރާހާިހނދަކު، 
ވަަތ އެޫންނވެސް ޮގތްޮގތުްނ ެގ ބުްއިދއަށް ެފންަނ ޮގްތތަކާއި ިޚޔާލުަތްއ ދުުލން ުނވަަތ ޤަލަމުން ުނއެމީެހއް

ޤާޫނާނ ޚިލާފުުނާވ ޮގުތގެަމތިްނ  ައދި ." ފާޅުކުރުުމގެ މިިނވަންަކން ޮކންެމ ރަްއޔިތަަކށް ިލބިގެްނ ެވެއވެ
 26ޞުލްޙަެވރިކަމާއެުކ މީސްތަުކން ެއއްވެ އުުޅމަކީ ިމނިަވންކަން ލިިބެގންވާ ަކމެއްަކމަްށ ޤަނޫުނއަސާީސެގ 

ަޤއުުމ ދަތުުރ ކުރަުމްނާދ މިަފަދ ދިާމއަށް  ީވއިރު ޙަޤީޤީ ދިިމޤްރާޠީ ނިާޒމަކާ. ވެުބނެފަިއ ެވއެވަަނމާްއާދގައި 
ނިޑވަެޅއްަގއި ޞުލްޙަެވރިކަމާއެުކ ެއއްެވއުުޅމާިއ ޚިޔާލާިއ ުޝޢޫުރ ފާޅުކުުރމުެގ ިމނިަވންކަްނ ިމހާަރށްވުެރ  ދަ

ރަްއޔިުތންަނށް މިިނވަްނކަމާއެުކ . ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ަރއްިޔތުްނނަްށ ލިބިިދނުމަީކ ވަރަްށ ުމހިްނމުަކމެކެވެ
ާކއި ެއެހނިހެްނ ތު ުފޅާ ދާިއާރއެްއގަިއ ލިބިެދވި ސަރުކާރާއި ސިާޔސީޕާޓީތަޚިޔާލާިއ ޝުޫޢރު ފާޅުކުރުުމގެ ުފުރޞަ

ދިުއމަކީ  ނުން ހިފަުމްނޮގުތގެމަިތްނ އެިމނިަވންކަުމެގ ބޭޤާޫނނާއި ޤަވާޢިުދތަކާ ެއްއގޮްތވާއްޔާ ތަކުްނވެސް ޖަމްިޢ
 ސަުރކާރާއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަާކ. ްނގެ ަޙްއޤުތައް ޙިާމޔަތްޮކށް ކުރިެއރުުވމަްށ ލިބޭ ވަަރށްބޮުޑ ބާރެކެވެރައްިޔތު

ެއއްބަިއވަްނތަކަމާއި، ހަމަެޖހުާމއި އުާފވެރިކަްނ ތައް ކުޑަކޮށް ރައްިޔުތންގެ މެުދަގއި ދެެމދު އުެފދޭ ިޚާޔލުތަފާުތވުްނ
މިހާުރ ޢަަމލުކުެރވެުމންާދ އެްއވެުއޅުމުެގ މިކަަމށްޓަކަިއ . މެެއެވދެިމއޮތުަމްށ ަމުގފަހިެވގެްނ ދާޭނ ކަމެއްެވސް 

މިާހރަްށވުެރ ފުޅާ ޤަވާޢިުދެގ ަބދަުލގަިއ ޞުލްޙަެވިރކަމާއެުކ އެްއެވުއޅުމާިއ ޝުޢޫުރ ފާޅުކުރުުމެގ ިމިނވަންަކްނ 
 ބޮުޑކަމުގަިއ ން ަވރަށްބޭުނންެތިރކަވެއުުޅުމގެ ަހރުަދނާ ާޤޫނނެއް ހެިދފައި ޮއތުުމގެ ިލބިދޭ ެއްއދާއިާރއެްއަގއި 

 . ދެކެެމވެ
 

އެްއވެއުުޅމާއި ިޚޔާލު ފާޅުކުުރމުެގ މިިނވަންަކން ފުޅާާދއިރާެއްއގަިއ ލިބިފައި ޮއުތމުގެ މާަނއަކީ 
ތަުނެގ ައމަްނ އަާމންކަާމއި ޞުލްޙަ މަސަަލސްކަން ނަގާަލިއ ރަްއޔިުތްނގެ ިހތްތަކުަގިއ އެްއވެސްޙާލެްއަގިއ 

ިމިނވަންަކމާިއ އަމިއްަލ ޒިްނމާާއއި މަްސއޫލިްއޔަުތ ޮއިޅ . ުމގަިއ ވެެގންުނާވނެެއވެބިރުވެރިަކްނ އުެފއްުދްނ ކަ
ިހތުހުިރހާ އެއްޗެްއ ހިުތހުިރ މީހަކާ ދިާމއަްށ ކިއުްނ ުނލައި ތަކަކީ ކޮބަިއކަން ވިްސނާ އެހެްނމީުހންެގ ަޙއްޤު

 ިޢއްޒަތަްށ ޙަމަާލިދނުާމއި ައިދ ަހމަެއެހންެމ ީމސްމީުހްނެގ އަބުާރިއ. ކަމުގަިއވެްސ ެވގެްނ ނުާވނެެއވެ
ލަޙަުތތަކަށް ގެއްުލްނ ލިބޭފަަދ ެއއްެވސް ޢަމަެލއް ިހންުގމަީކ ޞްރައްިޔތުްނނާިއ ައމިއްލަ މީސްީމުހންެގ ަމ

އެްއެވ އުުޅމާިއ ޚިޔާުލ ފާޅުކުުރމުެގ  ވަަނ މާްއދާިއން ލިިބޭދ 26 ވަނަ މާްއާދއާއި 25ޤާނޫނުައސާސީެގ 
 .ނޫެނވެކަންކަެމއް  ލެއްަގއި ހުްއދަކުެރވޭޭނާޙއެްއވެްސ  ަދށުން ންަކމުެގވަމިިނ
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 މީިޑއާގެ ދަުއރަކަްށ . ަވރަށް ަހރުަދނާ ާވން ެޖހެެއވެރާީޠ ނިޒާެމއްަގއި ީމޑިޔާގެ ދަުއރުޙަޤީޤީ ދިމިޤް

. ތެުދ ޚަބަުރ ެފތުރުެމވެތަުކެގ ސަރުކާރާިއ ސިޔާީސޕާޓީވާްނޖެޭހނީ ވަކި އަތަކަްށ ުނޖެހި އިޚްލާްޞތެރިކަާމެއކު 
އި، ކަްނތައްަތްއ ޔަޚަބަުރތަްއ ތަޙުލީލުޮކށް ިބނާކުަރނިިވ ގޮެތއްަގިއ ފާޑުކިކަމާއެުކ ެވިރ އިްނޞާފް
 ިޒންާމދާރު ގޮެތްއަގއި ައދާ ަތކުގެ ަދއުުރްތލަސީޚަބަރުަފތުރާ ވަ .ކުުރމަްށ މަސައްަކތް ުކރުމެވެޙުއިޞްލާ

ެއްއވެްސ ޖެހިުލމެްއ . ން ާދނެެއވެބޮޑެތި މައްސަަލތައް ުކރިމަިތވަުމށްނުކުރެިވއްެޖނަަމ މުްޖތަމަުޢގަިއ ވަަރ
އެކި ާބވަްތ ބާވަުތގެ ުކށްުކުރްނ ، އިބަލައިލުެމއްެނތި އެހެްނމީުހންެގ ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކަށް އަަރިއގަތުާމ

ނުޑމެްނގެ ިމައދު މިކަުމގެ ނުަރްއކާ ތެރިކަްނ  .ެނވެއެްއދުަވހުްނ ައެނއްުދވަަހށް ދާީނ އިތުުރވަުމން މި އަުޅގަ
 ބިުރެވރިކަމެއްއްެގ ޒާެތމިާހރު ަވީނ ިއ މުިޅ ުމޖްަތމަުޢގަ. ެދއެވެން ެފްނނަުމން އެބަޢުގެެތރެިއކުޑަކުޑަ މުޖްަތަމ

                  .ުރ ެގްއލިފައިާވ ަނޒަރަުކންެނވެިއތުބާެދކެނީ ކޮްނމެ ީމހަކުވެްސ ައނެކާއާެމުދގަިއ . ފެތުރިަފއެވެ
 

ކާުރްނ ރުސަޚާްއޞަކޮްށ . ކަށް ވާްނޖެެހއެވެ ިމިނވަްނ ެއއްޗަ"ާމސްމީިޑޔާ"ނިޒާެމއްަގއި ީޠ ދިމިޤްރާ
އެތަްނތަުނން ހުރިހާ ިސޔާީސާޕޓީ ތަކެްއގެ ިޚާޔލާއި . ތަްނތަެނެވހިްނގަވާ ރޭޑިޯޔާއއި ޓިީވއަކީ ދަުއލަތުގެ 

ީޓީވ ާއއި ރޭިޑޯޔއަކީ ަހމައެކަިނ . ެޖޭހނެެއވެލިިބދޭްނ ހަމަަހމަ ގޮެތްއަގއި ޝުޢޫުރ ހުަށހެުޅމުެގ ފުުރޞަުތ 
ލަތަކަްށވުެރ ބޮޑަްށ ވަިކފަރާތަކަްށ ބުަރުނވެ ަޚބަުރ ސީވަ ަޚބަުރ ޢާްނުމކުރާ ނުަވތަ ވަކި ަފރާެތްއގެސަރުކާރުެގ 

  ނިާޒމެްއ ޤާިއމުކުރުމަްށ ަމަސއްކަތްީޠއަިދ ޙަޤީޤީ ދިމިޤްާރ. ފަތުރާ ތަްނތަްނކަމުގަިއ ވާްނޖެޭހނެެއވެ
ކުރުުމގެ ފުުރޞަތު އަިމއްަލ  ޝަްނތައް ޤާިއމުކުރަމުްނދާިއރު ަހރުަދނާ ޤާޫނނެްއެގ ދަުށން ީޓވީާއއި ރޭޑިޔޯ ސްޭޓ

 . ފަރާތްތަަކށްވެްސ ލިބެންޖެޭހނެކަުމަގއި މިޮކމިަޝނުްނ ދެކެެމވެ
 

އެކަުކ . ެއއްައވަުށަގއެވެ. މިައދު މުިޅދުިނެޔ ދިރިުއޅެުމން މިަދީނ ބަިއނަލަައޤްވާީމ ެއއްަރށުަގއެވެ
އެއްަބޔަކު ައނެއްަބޔަކާ ވަރަްށ . އް އަުޑިއވޭ ިހސާބުގަެއވެއަނެކަކަށް ެފނި ދެިނވެ އެކަކު ައނެކަކު ަދއްކާ ާވަހކަތަ

 ވަީނ އެްނމެްނގެ ކުިރމަީތގަިއ އަވަސްަކމާއެކު ުގޅާލުމާއި، ޞައްަޙ ތެދު މަޢުލޫާމުތ ބަދަލުކުރުަމށްަޓކައި ޖަްއވު
ައދި  .ަވރަްށ ާނދިރުކަމެެކވެައދި ިސއްުރްނ އެްއވެްސ ކަެމއް ކުުރމަކީ ިމޒަމާުނގަިއ . ހުޅުަވއިލެިވފަެއވެ

އިންާސީނ ޙައްުޤތަްއ ޯހދަިއ ބަަލއި ދިރާސާޮކްށ ކުރިއަުރވަިއ ަތަރއްޤީކުރުމަްށ މިައދު މުިޅ އިންާސނިްއޔަުތ 
ޤީާދއެްއ ަޤބޫލުކުރާ، ރާްއޖެ ަފދަ ެއއް ޢަދިެވހިމިަފދަ ުދަވސްވަެރއްަގއި . ބޭުނންެވފަެއވެ މިަވނީ ވަރަްށ ޮބޑަށް

ދުުލން ާފޅުކުރާ  ތެރިަކމާެއކު ދިރިުއޅެުމން އަްނނަ ުމޖްތަަމެޢއްަގއި ުއޚުއްަވތްާޢއިާލއެއް ަފދަިއންބޮޑު އެއް 
އަދި ތަފާުތ ވެްބސައިޓްތަުކގައި ހުންަނ  ަފަދ ތަކެީތގަިއ ލިާޔ ލިުޔންތަކާއި،ޫނސް މަަޖއްލާ ޚިޔާލުތަާކއި،

އި ދެކޮޅުެވރިކަމާިއ މުިޅ ުމޖްަތމަޢުަގއެހެްނމީުހންެގ ަޙއްޤުތަކަށް އުނިަކން ލިބޭަފދަ ކަްނތައްތަެކއްގެ ސަަބބުން 
 .ިއ ވާަކން ހިާތމަާޔއެކު ފާަހގަކުަރމެވެއުެފދިފަބަދަލު ހިފުުމގެ ަވރުަގދަ ޫރޙެްއ 

  
ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިިނވަންަކން ޒިްނމާދާރު ޮގތުަގއި ޭބނުްނނުކުެރވި ެއްއވެސް ބަލައިުލމެްއނެތި އެހެްނ 

 ސް ނުެގނެވޭަފދަ ގެއްުލްނތަކެއް ައޅުަގނުޑމެްނެގިޚޔާލަްށވެމީހުްނގެ ަޙއްޤުަތކަށް އަަރއިަގތުުމގެ ސަބަުބން 
ޚިޔާލާިއ ެދވިފަިއނުާވ ކުިރން  އެކަްނ އެެހްނ ާވންޖެުހުނ ެއންމެޮބޑު ސަބަބަކީ .މުޖްަތމަޢަްށ ދަީނ ކުރަުމންެނވެ
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 އަިދ. ނޭނގުެމެވހިފަން ޝުޢޫރު ާފޅުކުުރމުގެ ަޙއްޤުތަކެްއ ކުއްލިއަކަށް ިލބުމުން އޭގެ ބޭުނން ެހޔޮުގތުަގއި 
ްނ ަސރުކާރާއި، ިސާޔސީ ޕާޓީތަާކއި، ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހާއި، ައދި ަރްއޔިުތންގެ މިނުަބއި ޮއއިަވުރގެ އަަސރު

  .  ނުވާަކމީ ަކންބޮޑުާވން ޖެޭހ ކަމެކެވެޚާއްަޞ ަމޖިލިްސވެސް ސަާލމަްތެވފައި 
 

ނީޮގުތން ލިބިފަިއވާ ދަަކށްވެސް ދީީނޮގުތންާނއި ޤާޫނޚިޔާލު ފާޅުކުުރުމގެ ިމނިަވންކަމަީކ ކޮންމެ ފަުރ
ފަިއ ވިެރކުމުަނަމވެސް ދިެވހިރާްއޭޖގައި ޙަޤީޤީ ދިމިޤްާރީޠ ވެރިަކމެްއ މިާހތަނަްށ ޤާިއ. އަސާސީ ަޙއްޤެކެވެ

.  ުކއްލިައކަށް މިލިބުުނ ޙައްޤުެގ ޭބނުްނ ެހޮޔގޮުތގަިއ ހިފުމަީކ ާމ ަފސޭހަކަމަކަްށ ުނވާެނއެވެނުާވތީެވ
 ތަކުެގސަރުާކރާއި ިސޔާީސޕާީޓ . ޤުރްބާީނތަކެްއ މިަވނީ ވާްނެޖހިފަެއވެއެހެންަކމުްނ މިަކމުަގއި ވަރަށްބޮެޑތި

. އެއްބާރުުލްނ ދޭްނ ިމަވނީ ޖެިހފައެވެަނއްތާަލއި މެުދގަިއ ުއފެދިަފއިާވ ދެަބސްުވންަތކާއި ިހތްަހމަުނެޖހުންަތއް 
 ާޢންުމ ަމޞްލަޙަތަްށ ކަން ިދނުުމެގ ބަދަުލގައި ަޤުއމުގެތާއި ިސޔާސީ ަމޤްޞަދުތަަކށް ިއސްއަމިއްަލ ަމޞްލަަޙ

ޤަުއުމެގ . ިމޤައުމުެގ މުސްަތޤްބަލަށްޓަކައެވެ. އިސްކަްނ ދީެގްނ ަމސައްކަތްކުުރމުެގ ވަުގުތ ައތުެވއްެޖއެވެ
 .މިިނވަންަކމާިއ ިއސްތިޤްލާލް ެހޮޔޮގތުަގއި ދެެމހެއްުޓަމށްޓަކަިއވެސް މެެއވެ
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 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް

 
ެގ ަރއްިޔތުްނަގއި އިްނސާީނ ޙައްުޤތަކާ ެބހޭ ކޮިމޝަެންއ ޮގތުަގއި ިދވެހިާރްއޖޭ ނެްތޝައްކެްއ

 ެއީއ .އީުސލްޖުމްޫހރިްއޔާ ުއފައްަދވާަފއި ވަީނ ަވރަްށ މަިތވެިރ މަޤްަޞދެްއަގއެެވ ރަމަޖިލީުހެގ ލަފާފުުޅގެ މަިތން
 ިއންސާީނ ާރއްޭޖގަިއ އެްއގޮްތާވގޮުތގެ ަމތިްނ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ޤާޫނނު އަާސސީއާއިއިސްލާމީ ޝަރީަޢތާއި ދިެވހި

ަސރުކާރުެގ ައދި . ޙައްޤުތަްއ ރައްާކެތރިކޮށް ަދމަަހއްަޓއި އެަފދަ ަޙއްޤުަތއް ކުރި އެުރވުަމށް މަަސއްކަތް ުކރުމެވެ
މުއަްއސަސާ ތަާކއި ެއހެިނހެން ަފރާތްތަުކންވެްސ ަރއްިޔތުްނގެ ިއންާސނީ ޙައްުޤތައް ަރއްކާތެރި ކުުރުމެގ ގޮުތްނ 

ފަްށ ކަމެްއ  ިއންާސީނ ޙައްޤަކާ ޚިލާލައި،ތްެތރިކޮށް ހިަތނީ ކިާހ ިމންަވރަކަށްޯތ ބަޤާނޫނާިއ ަޤވާޢިުދތަކަށް ުޙރުަމ
 . ުކުރމެވެ ރަނގަޅުކުުރމަްށ މަަސއްކަތް ހިނގާަނމަ އެކަްނ
 
ަމްނ ރަިއްޓސް ކޮިމޝަުނެގ ޤާޫނނުަގިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ކޮމިަޝނުެގ ަމްސއޫލިްއޔަތުަތއް އުހި

ނުޑ އަދާކުުރމުެގޮގތުްނ ކޮމިަޝުނގެ ަމސަ  :ެއއީ. ަހތަރު ަބޔަކަެށވެއްކަތްަތއް ަބާހލެވިފަިއ ވަީނ ަމިއގަ
 

މީހެްއގެ އިންާސނީ ޙައްެޤއް ނިގުަޅިއގެންފިަކަމށް ުނވަތަ ެއފަދަ ަޙއްޤެއް  -1
ނިގުަޅިއގަުތމުަގިއ ބަިއވެރި ވެްއެޖކަމަށް ުބނެ ކޮިމޝަނަްށ ުހށަހެޭޅ މައްސަަލތަްއ 

 .ްނޖެޭހ ޤާޫނީނ ފިަޔވަުޅތަްއ އެުޅންޅިެގން އަޅައެކަާމ ުގބަލައި ަތޙްޤީޤްކޮށް 
 

ދިެވހި ރާްއޖޭަގިއ ިއންާސނީ ަޙްއޤުތަކާ ބެޭހގޮުތްނ ކުަރންޖެޭހ ދިާރސާތަްއ ކުރުާމއި،   -2
ރިުކރުމާިއ އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކުގެ ރޫޙު ިދރުވަިއ އާލާޮކްށ އެޙައްުޤތައް ރައްކާތެ

 .ދެމެެހއްުޓމަށް ުކރަންެޖހޭ ަކންކަްނ ކުރުން
 

އިންާސނީ  ލުުމގަިއ،އެކުލަާވަތކާއި ޤަވާިޢދުަތްއ ވާލާ ާޤނޫުނސަރުކާރުްނ އެުކލަ -3
އާލާކޮށް ެދމެހެްއޓުމުެގ ގޮުތން ސަރުކާރަްށ ޭދްނޖެހޭ ަލފާާއިއ ޙު ޙައްޤުތަކުެގރޫ

މަްޝވަރާ ދިުނާމއި، ރާްއޖޭަގއި ަޢމަލުކުރެޭވ ޤާޫނުނތަކާއި ަޤވާޢިުދތަުކގައި އިްނސާނީ 
ގަޮކށް، ސަރުކާރަްށ ން ާފހަމަ އެަކންކަންތަްއތަކެްއ ހުރިަނޙައްޤަކާ ޚިލާފަްށ ކަ

 .ހުށަހެުޅން
 

ދާތަކާިއ ަހކި މުޢާއަޤްވާީމ ައދި ސަރަޙަްއދީ އެިކެއއިންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ ގުޭޅ ބަިއަނލް -4
ޢާަހާދތަްއ ާރއްެޖއިްނ އެއްބަްސވުްނ ތަކުގައި، ާރއްޭޖން ބައިެވރިުވމުަގއާއި، އެަފަދ ުމ

ިއ، ހުަށހަޅަްނޖެޭހ ުހށަހެުޅންަތއް ިދނުާމތަްޞދީޤު ކުުރުމގަިއ ސަރުާކރަްށ ލަާފ 
 . ހުށަހެުޅން
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ތަފާުތ ކޮިމޝަުނެގ މަަސއްކަްތތަްއ ހަުލއިކަމާއެުކ ކުރިއަްށ ެގްނދިުއމުަގއި ވަނައަަހރަކީ  2006
 ކޮިމޝަުނެގ ެމމްބަުރން ހަަމނުުވމާއި، ުމވަްއޒަފުްނެގ ީމގެ ތެޭރގަިއ. ދަތިތަާކ ކުިރމަިތލާން ޖެުހުނ އަަހރެކެވެ

އްަޔުތ ޘިކޮިމޝަނަީކ މުްސތަޤިއްލު ާޤނޫީނ ަޙިއައިދ ވަިކްނ ޚާްއަޞ ޮގތެްއަގއި، . ހަަގ ކޮށްލެވެެއވެދަތިކަްނ ާފ
ަޝނުެގ މަަސއްކަތްަތއް  ވަނައަަހުރގެ ަފހުކޮޅާިއ ެޖހެްނދެްނވެސް ޮކމ2006ިަތނަަކށް ުނވުާމއި، ލިބިފައިާވ 
ޕެރިްސ "ންާނއި އެކުަގިއ ކަމަށް ވުުމން ފަިއ ވަީނ ޗެއަރޕަރސަނެއް ނެތި، ަހމައެކަިނ ެދމެމްަބރުކުރަން ެޖހި

އާކޮިމޝަެންއ ދަުށން ާއިއ ެއއްޮގތަްއ ކޮިމޝަުނެގ ާޤނޫުނ އިޞްލާޙުުކރެިވ އެާޤނޫުނެގ " ިރންސިޕަލްސްޕް
 ނުކުެޅދޭ ާޙލަތަަކްށ ޮއތީޤާއިމުކުެރވެްނދެްނ ހަވާުލވެަފއިާވ މަސްއޫިލއްަޔުތތައް އަދާކުުރމަްށ ކޮމިަޝން 

 .ށްެލވެެއވެގޮސްފައިަކން ފާަހގަކޮ
 

އާިއ ެއްއގޮތަްށ " ރިންިސޕަލްސްެޕރިްސ ްޕ" ަގިއ ކޮިމޝަުނެގ ާޤނޫުނ 2006 އޯަގސްޓް 8ނަަމވެްސ 
 ަގިއ 2006 ނޮެވމްބަރ 27ޤާޫނުނގަިއވާ ގޮުތގެަމތިްނ ޞްލާްހ ކުެރުވނު އިައދި . ވަީނ ިއޞްލާޙް ުކރެވިަފއެވެ
މަސައްކަްތ  ހުާވ ކުރެއްުވާމ ުގޅިެގން ޮކމިަޝނުެގ ެމމްބަުރން ާޤނޫީނކޮިމޝަުނެގ  އާ ޮކމިަޝނެްއ ާޤއިުމ ކުެރިވ

  ދެެމހެއްުޓުމެގ ޮގތުންރަްއޔިުތްނެގ ިއންާސީނ ޙަްއޤުތަްއ ރައްާކތެިރކޮށް. އެުކަގއި ަވީނ ފެށިަފެއވެއާ ރޫޙަާކ 
ކައި ައިދ މިަކަމށްޓަ. ަވނީ ަޢޒުމް ަކނޑަައޅާަފއެވެކޮިމޝަުނން ވަރަްށ ުފޅާ ާދިއރާއެްއގަިއ މަސަްއކަތް ކުުރމަްށ 

 .ަވީނ އެކުަލާވލާފައެވެޖިްކ ޕްޭލެނއް ުދވަުހެގ ްސޓްރެޓީއަހަުރ 3  މާީލ ެއހީލިބިެގްނ  ޔޫެއންޑީީޕެގކޮމިޝަުންނ 
 ގައި ފެިށެގން ކުރިައށް ާދިއރު އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ބެޭހގޮުތން ިދވެިހ 2007ޭލނުެގ ޢަަމލީ މަސައްކަްތ މި ޕް

ޙައްުޤތައް ޯހދަިއ ލިިބދިުނމުގެ ވަުރަގަދ ރޫޙެއް ީމސްަތކުންެގ އިންާސނީ ، ރައްިޔތުން ހޭލުްނތެރި ކުުރވައި
 .ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދެޭވނެެއވެހިތްތަުކގަިއ އާާލ ކުރުމަްށ 

 
ކޮމިޝަުނގެ ޢަުޒމަކީ ރަްއޔިުތންެގ ޙައްޤުތަްއ ޯހަދއިޭދން ކުރާަމަސއްކަތުަގއި އެްއެވސް ފަރާެތއްެގ 

ަހަމަހ  ެއންެމްނާނއި މެުދަގއިވެްސ ތަާފތުކުރުެމއްެނތި ވެްސ ކުޑަނުފޫޒުަގިއ ުނޖެިހ ިއންޞާްފވެރިަކމާއެުކ 
ކޮިމޝަަނށް ލިބިފައިާވ ިމނިަވންކަމާއި ާޤނޫީނ ބާރުގެ ޭބނުން ެހޔޮޮގތުަގއި ައދި . އުޞޫލަކުްނ ކަްނތައް ކުުރމެވެ

 .ަރއްކާެތރިކޮށް ދެެމހެއްުޓމެވެހިފަިއގެްނ ާރއްޭޖގަިއ ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަްއ 
 

 ބަރުންކޮމިޝަނުގެ މެމް -1
 

.  އާއި ަހމައަްށ ިތއްބެީވ ެދބޭފުޅުްނނެވ27ެ ގެ ނޮެވްމބަރ 2006ތުަގއި ކޮމިޝަުނގެ މެްމބަރުްނގެޮގ
 :އެއީ

 
 މާހުާރ. މ، ފާޟިްލ އަްޙަމދު ސަީލމްއަލް -1
 މަޑުލު. މ، އަލްފާޟިްލ މުަޙްއމަުދ ވަީޙދު -2
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ެގ ުތންެގ މަޖިީލހުއިްޞލާޙް ކުރެުވނު ޮކމިަޝނުގެ ާޤނޫުނގައި ާވގޮުތގެ ަމތިން ަރްއޔިނަަމވެސް 
މެމްބަުރްނ ޢަްއަޔން ުކރެްއވުުމްނ ކޮިމޝަުނގަިއ ަރީއސުލްޖުމްޫހރިްއާޔ ކޮިމޝަަނށް އެުކ ލަފާފުޅާ
 :ެއއީ.  ެއވ5ެިތއްބެިވ ެމމްބަރުްނެގ ޖުްމަލ ޢަަދދަކީ މިހާުރ 

 
 ) ރަީއސް( ފާޟިްލ އަްޙަމދު ސަީލމްއަލް -1
 )ރައީްސނާިއބު (އަލްފާޟިްލ މުަޙްއމަުދ ޒާިހދު  -2
 ޛްާރ އަްޙަމުދޢަަޔމް ފާޟިާލ މަްރއަލް -3
 އަލްފާޟިްލ އަްޙަމދު ޢަްބދުލްކަީރްމ -4
  ާމިޖދާ މަްޖީދތާޛާއަލްއުްސ -5

  

  
 ގައި ހިުއމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ މެންބަރު ަކމަްށ 2006 ނޮވެްމބަރ 27

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު، : ވަޑައިގެން ކަނާތުން ވާތަށްއިށީނދެ: ޢައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
: ކަނާތުްނ ވާތަށްފަހަތުގަިއ . އަލްއުސްތާޛާ ާމިޖދާ މަޖުދީ، )ރައީސް(ުދ ސަލީްމ އަލްފާޟިލް އަޙްމަ

 .)ނާއިބު ރައީސް( ޢަބްދުލްކަރީމް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ާޒިހދު އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 

 
 ޖަލްސާތައްމިޝަނުގެ ކޮ -2

 
ޮކްނމެ ހަްފތާެއއްގެ ހޯަމ ޢާްނމުޮގތެްއގައި ޖަްލސާތައް ާބއްަވމުްނ ގެްނަދވަނީ ކޮމިޝަުނގެ 

ީމގެ ިއތުުރްނ އެކިއެކި ުކއްިލ ކަންަތއްތަކާ ުގޅިގެްނ ިއތުުރ .  ގައެވ9.00ެދުަވހު ެހނދުުނ 
 އަްށ 27މްބަރ  ން ޮނވ1ެައހަރުެގ ެޖނުައރީ  ވަަނ2006. ްއ ބޭއްވިަފއި ެވއެވެބައްދަުލވުްނތަ
ަސންެއއް ެނތުުމގެ ސަބަބުން އެްއެވސް ޖަލްާސއެްއ ރޕަ މެްމބަރުން ހަަމނުުވާމއި ޗެއަރކޮމިޝަުނގެ

ލަްށ  ގެ ިނޔ2006ަޑިސެމްބަރ  31 ން 2006 ނޮެވމްބަރ 27 ަނަމވެްސ. ބޭއްވިަފއެްއ ނުެވއެވެ
 . ބޭްއވިަފއި ވެެއވެަޖލްސާ 7ކޮމިޝަުނެގ 
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 އިދާރީ ހިންގުންކޮމިޝަނުގެ  -3
 

ބަރުްނެގ އިތުުރން ވަޒީާފ އަދާުކރައްަވުމން ެގންެދީވ  ންެމިމޝަުނެގ  ވަނަައހަުރ ކ2006ޮ
 :އެއީ.  މުަވއްޒަުފންެނވ7ެ

  
 ) އޯގަސްާޓއި ަހމަައށ17ް (1   ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް

 1  އެސިސްޓެްނޓް ީލގަލް އޮފިސަރ
 1   އޮފިސަރއެޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް

 1 ޗް އޮިފސަރރއެސިސްޓެްނޓް ިރސަ
 1  އޮިފސަރްސސިސްޓެްނޓް ެއކައުންޓްއެ

 1  )ޓްޭރނީ( އޮފިަސރ ރިސަރޗް
    1   )ަވގުތީ( ޕިޯޔނު
 
 ގައި ާއ ކޮމިަޝން ޤާިއމްކުރެުވމުްނ ކޮިމޝަުނން ެއންެމޮބޑު 2006 ނޮވެމްަބރ 27

ކޮމިަޝުނގެ ިމގޮުތްނ . އިސްކަމެްއ ދިްނ ެއއްކަމަކީ ޮކިމޝަުނގެ އިާދރީ ހިްނގުްނ ހަުރަދާނކުރުމެވެ
ނިަގނޑު ވަުރަގދަކުރުުމެގގޮުތން އްކަްތ ހަުލއިކަމާއެކު ކުިރަޔށް ެގންިދއުަމށްަޓކައި ިއދާރީ ޮއމަސަ

 ިދީނ ަސާމލުކަމެްއެއންެމ ބޮުޑ . ކޮމިޝަަންށ ބޭުނންާވ މުަވއްޒަުފްނ ޯހދުުމެގ މަސަްއކަތް ެފށުެނވެ
 ެޖނެރަަލކު ޯހދުަމށް ިމގޮުތްނ ެސކްރެޓަީރ. ަޢއްަޔންކުރުަމެށވެނެރަލަުކ ެޖކޮމިޝަަންށ ސެްކރެޓަީރ 

ަނަމވެްސ ކޮމިަޝނުްނ . ކޮމިޝަުނން ކުިރ އިޢުލާާނ ުގޅިެގން ިތން ަފރާތަުކން ކުރިަމތި ެލްއވިެއވެ
ިވ ބޭފުުޅންެގ ަޢަދދު މަދުަކމުްނ ައލުން އިޢުލާްނ ެލއްނިްނމެީވ ިމފަަދ މުހިްނުމ މަޤާމަަކށް ކުިރމަތި

ެގ މަާޤމަށް ބޭުފޅަކު ަޓީރ ޖެެނރަލްރު ސެކްރެގެން ިދަޔއި ނިިމ2006ެއހެންކަުމން . ކުރެއްުވމަެށވެ
  .ވަީނ ޢަްއަޔން ުނކުރެވިެއވެ

 
 2007ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްެގ އިުތރުްނެވސް ކޮމިަޝނަްށ ިގނަަޢދަެދއްެގ މުަވއްޒަފުްނ 

އެިޑޔުކޭަޝްނ  ޭއގެެތރޭގަިއ އެޑިޔުޭކޝަްނ ެމނޭަޖރ،. ހިފަެއވެ ަވނީ ހަަމޖެށްަލއްާވގޮަތވަަނއަހަުރ 
ިޑާޔ އޮިފސަރ، ެއޓޯލްސް ކޯޑިނޭަޓރ، ލީގަްލ އެްނޑް ޕޮލިީސ މެޭނޖަރ، ީލގަްލ އޮފިސަރ، މީ

 އޮފިސަރ، ޕޮިލސީ އެނަލިްސޓް، ފައިޭނންސް ެއންޑް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން، އަިއޓީ އޮފިސަރ، 
ައިދ  ، 4 ރސް އޮފިސަޓްންިއންސް ެމނޭޖަރ، ޮކމްޕްެލއިްޓލެކޮްމޕް ްނޖަރ،މެސެ، 2 ޓަރީސެކްރެ
މިަޝނަްށ ިމަވުގތު ޮކ ނަަމވެްސ.  ެއސިސްޓެންްޓ ަފަދ މަޤާްމަތއް ހިެމނެެއވެްސޓްންލެިއކޮމްޕް

ކޮިމޝަަނށް ބޭުނންާވ . ދިާމވެފަިއވާ އެްނމެބޮޑު ެއއްމަްއަސލައަކީ ާޖގަިއގެ ދަތިކަުމގެ މައްަސލައެވެ
 .  ަވއްޒަފުްނ ިއުތރުކުރެެވން އަްނަނނީވެްސ ިމމައްަސލަ އެކަީށެގންާވޮގތެްއގަިއ ޙައްުލެވެގންެނވެމު
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 ސާވޭ ބޭސްލައިން ރައިޓްސް ހިއުމަން -4
 

ނޑައަޅައި ކުރުމަށް މުއްދަތަށް ދެއަހަރުދުވަހުގެ ށް 2006 ން 2004 ކޮމިޝަނުން  ކަ

 މަސައްކަތް އެއް  ޙަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން މުހިންމު ހިެމނޭ ޕްލޭނުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ފެބްރުއަރީ ޢާންމުކުރެވުނީ ޝާއިޢުކޮށް ރިޕޯޓް ސަރވޭގެ ންބޭސްލައި ރައިޓްސް ހިއުމަން ކަމުގައިވާ

  .ގައެވެ 2006
 

މި ސާވޭއަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ކުރެވުނު 
ނޑު މަޤްޞަދަކީ ޢާންމުކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިންެގ . ސާވޭއެކެވެ މިސާވޭގެ މައިގަ

މި ސާވޭގެ އެހީގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި . ންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއް ބެލުމެވެމެދުގައި ހޭލު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮމިޝަނުން 

 . ރާވައި ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

-------------- 
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 ތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްނޫނުގެ ކަންޤާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 
 

 ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވި އިއެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު ، ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭކަން ދަންނަވައި އެގޮތަށް
 . ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ އްސަވައިއެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖަ ،ދުމުންއެ

2004 ޖެނުއަރީ 26  

އާބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ
 ލްއުސްތާޛު އަބަރުންކޮމިޝަންގެ މެބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ 

ކަމުގައި  ނާނުދުޢަމް ތަޞިއަޙްމަދު މުޢް އަލްއުސްތާޛުޙުސްނުއްސުޢޫދު އާއި 
 . ގެ އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން އެންގުނެވެއެޓަރނީ ޖެނެރަލް

  2004 ޖެނުއަރީ 26
 

ތައް އެޓަރނީ ލާޙުޞްޑްރާފްޓް ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އި
 އޮފީހަށް ކޮމިޝަނުން ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެހަށާއި ރައީސުޖެނެރަލްގެ އޮފީ

 . ފޮނުވިއެވެ
 

2004ރީ  ޖެނުއ29ަ  

އާ ބައްދަލުކުރައްވައި ބިލާ ލްޖުމްހޫރިއްާޔބަރުން ރައީސުންކޮމިޝަނުގެ މެ
 :ބެހޭގޮތުން ދެންނެވި ކަންތައްތައް

ރޑިކިން އާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާ އަދި ޕްރޮފެސަރ • ނެޝަނަްލ " ބަ
" ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް: ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބިލަށް ގެންނަން ިހއުމަން ރައި، ބެލުމަށްފަހު
 .ފެންނަ ބަދަލުތައް

 
މިހާތަނަށް ލޯ ކޮމިޝަންގައި ބިލާބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި  •

ހުރި  އުނިކަން ލިބޭނެ ކަންތައްތަކެއް މިނިވަންކަމަށްކޮމިޝަންގެ 
 ޖެނަމައެގޮތަށް ޤާނޫނު އޮވެއް، އިށާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަ

ގޮތަށް  ގެއްލި މަސައްކަތް ކުރަންވާކަންމަޤްބޫލުކޮމިޝަންގެ 
 .ނެ ކަމުގައި ފެންނަކަމަށްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭމަސައް

 
އި ކަޓަބެލުމަށްނުން މިޝަކޮބިލް މަޖިލީހަްށ ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން  •

އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް ، ދެންނެވުނު ލިބޭނެތޯ

 ފެބްރުއަރީ 10
2004 
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 .ވިދާޅުވި
 

ފެބްރުއަރީގައި ކުރެވުނު  10ބިލާ ބެހޭގޮތުން ލޯ ކޮމިޝަންގައި ޑްރާފްޓް 
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވެ މަޝްވަރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެ

އި ދާޙުސްނުއްސުޢޫ ލްއުސްތާޛުއަ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ 2 ނެވިންވަޑައިގެ
 ސާއެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލް،ނާނުދުޢަމް ޞިއަޙްމަދު މުޢްތަ އަލްއުސްތާޛު

 .ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ
އަކީ ) ނ(އަދި ) ށ(  ވަނަ މާއްދާގ17ެބިލުގެ  •

 2ނުވާ ކުރައްވަން ބޭނުން ކޮމްޕްރޮމައިޒްއެއްވެސްގޮތަކަށް 
ލޯ ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަން މަށް ކަ އަކުރު

 . ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ
 ހަގަކުރެވިފައިވާތުން ފާގުޅޭގޮޝަންގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާއާ ލޯ ކޮމި

.  ސިޓީއެއް ފޮނުވުނުޖުމްހޫރިއްޔާ އަށްކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ރައީސުލް
އާއި  ލްސްމިނިވަންކަމާއި ޕެރިސް ޕްރިންސިޕަމިސިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ 

ލާޙްތައް ބިލަށް ޞްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ އި އެއްގޮތް
 .ނެވެދުދެއްވުމަށް އެއި ގެނެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވަ

 

 ފެބްރުއަރީ 11
2004 

ެގ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 13:30 ފެބްރުއަރީގެ 12 ،ޑްރާފްޓް ބިލް
ންޓް ވުމާއި ގުޅިގެން އަވަހަށް އެއަށް ކޮމެއޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއް

 އިން 21:00 އަދި އަށް 19:45 އިން 14:30(ކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ 
ދުވަހުެގ ހުކުރުވީ  ފެބްރުއަރީ 13( ދުވަހު އަދި ޖެހިގެންއައި)  ށް އ22:15ަ

އަޙްމަދު  ޛުލްއުސްތާއަ)  އަށް 11:00ން އި 9:00ޑު ނދުނާއި ރޭގަނހެ
އެކު ެޗއަރޕަރސަން ދާޢޫނުއްސުޙުސް އަލްއުސްތާޛުނާނާއި ދުަޢމުޢްތަޞިމް 

 ކޮމެންޓްތައް އިކުރައްވަ މަސައްކަތްބާ ތަމުޖު އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަ
ގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އަދި ކޮމެންޓްތައް ކޮމިޝަން. އެވެލެއްވިއިއެކުލަވަ

 .ގެންނެވިއެވެ
 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްމި ކޮމެންޓްތައް 
، މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށްއަލްފާޟިލް  ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް،

 .މިއަދު ހެނދުނު ފޮނުވިއެވެ) ކާއެކުނޯޓަ
 

 ފެބްރުއަރީ 14
2004 

 20



 

ބިލް މަޖިލީހަްށ ކޮމިޝަނުގެ ރަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައ2004ު
ންސިޕްލްސް އާ އެއްގޮތް ނޫންކަން އެ ބިލް ޕެރިސް ޕްރި. ފޮނުއްވެވިއެވެ
އެ ބިލްގައި ތައް  އަދި ކޮމިޝަނުން އެދުނު އިސްލާޙު.އެނގުނެވެކޮމިޝަނަށް 

 . ހިމަނުއްވާފައި ނުވާކަންވެސް އެނގުނެވެ
 

 2004 ފެބްރުއަރީ

ކޮމިޝަން އުފެއްދެވިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭނުމާއި މަޤްޞަުދ 
ޙާޞިލުނުވާނެ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ބިލް އޮތްކަމާއި، އަދި މިހާރު ބިްލ 

ޤުތައް ޙިމާޔަތް އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން ކޮމިޝަނަށް ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައް
ޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ސިޓީއެއް  ރައީސުލްދަންނަވައި ކޮމިޝަނުންނުކުރެވޭނެކަމަށް 

  .ފޮނުވިއެވެ
 

 ފެބްރުއަރީ 29
2004 

މުޖުތަބާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ޗެއަރޕަރސަން 
ޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުއްވައިފައިވާ ބިލާ މެދު ކޮމި

 އަދި ބިލް އިސްލާުޙ .ސަބަބުތައް ދެންނެވިއެވެހިތްހަމަނުޖެހޭކަމާއި، އެކަމުގެ 
 .އި ނުހުންނަވާނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެނުކުރައްވާނަމަ، ކޮމިޝަނުގަ

  

2004 މާޗް 4  

އޮފް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ބާއަށް ތަމުޖުއަްޙމަދު އަލްފާޟިލް ޗެއަރޕަރސަން 
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފޯނުން ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް، އަލްފާޟިލް 

ންނަވައިފި ށް ފޮނުއްވައިފައިވާ ބިލް އަނބުރާ ގެގުޅުއްވާ، މިހާރު މަޖިލީހަ
 .ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ

 

2004 މާޗް 6  

ކުރައްވައިފައިވާ ޑްރާފްޓް ބިލްގެ ކޮޕީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްލާޙު 
 .ފީހުން  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވެވިއެވެއޮ

2004 މާޗް 15  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތަކާއި، ސަބަބުތައްލާޙުޞްބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ އި
 އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް، މިނިސްޓަރ(އޮފީހަށް 

 .ކޮމިޝަނުން ފޮނުވިއެވެ) ނޯޓަކާއެކު، މުަޙއްމަދު ޙުސައިނަށްއަލްފާޟިލް 
 

 2004 މާޗް 23

ފައިާވ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާ މާޗްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުން 15
ފައިވާ ގޮތް ކުރައްވާ މާއްދާ އިސްލާޙުނަ ވ29ަ ޑްރާފްޓުގެ

 . އޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވެވިއެވެރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ
 

 2004 މާޗް 25

 21



 

މަޖިލީހަްށ ރައްޔިތުންގެ އަލުން ސަރުކާރުން ބިލް އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށްފަހު 
 . ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 

 2004 އޭޕްރިލް 28

 .ސްކުރެއްވިއެވެޅުއްވައި، ބަޙު ހުށަހަމަޖިލީހަށްރައްޔިތުންގެ ބިލް 
 

2004 އޭޕްރިލް 15  

 .ހުގެ  ޤާނޫނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމެވިއެވެމަޖިލީރައްޔިތުންގެ ބިލް 
 

2004 އޭޕްރިލް 19  

ލް އަލުން ކޮމިޓީއިން ބިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖި
  .މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެރައްޔިތުންގެ 

 

  ޑިސެމްބަރ31
2004 

އައު މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ބިލް އަލުން މަޖިލީހަށް 
ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެތީވެ، އަލުން ބިލް ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ބިލަށް 

ކޮމިޝަނުން ލާޙެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޞްއި
  މެމްބަރުންނާއި  3 ތެރޭގައި ފުލްޓައިމް  އެއީ މެމްބަރުންގެ.ލިޔުނެވެ

 . ތިއްބަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެޕާޓްޓައިމް މެމްބަރުން
 

2005 ފެބްރުއަރީ 2  

ރައްޔިތުންގެ  އަލުން  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ބިލ2005ްމަޖިލީހުގެ 
 .މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވިއެވެ

 

2005މާޗް   

 ގައި ކޮމިޝަނުން އެދުނު 2005 ޖެނުއަރީ އަލުން ބިލް ހުށަހެޅުއްވި އިރު
 ގެންނަވައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުމުން، އެ އިސްލާޙް ވަކި ވަިކ ލާޙުޞްއި
 .ސްމީ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވިއެވެބަރުންނަށް ނުރަންމެ
 

 2005މާޗް 

 .މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެރައްޔިތުންގެ ބިލް 
 

2005 މާޗް 7  

  . އެވެސްކުރެއްވިގައި ބަޙުއެއް ޖަލްސ4ާ މަޖިލީހުގެންގެ ރައްޔިތުބިލާމެދު 
 

2005މާޗް   

 .ގެ  ޤާނޫނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމެވިއެވެމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންބިލް 
 

2005 މާޗް 17  

ތިމާޢީ ބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީއާއި އިޖުންކޮމިޝަނުގެ މެ
 ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް މަޖިލީހުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށް

2005 މާޗް 31  

 22



 

 ބަރަކު ފޮނުވައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެން މ3ެއަންގަވައި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 
 .އިދާރާއިން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
 ކޮމިޝަންގެ އާއެކުމަޖިލީހުގެ ާޤނޫނީ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ކަމުގައިވާ  ބަރުންންޖްޠަބާ އާއި މެއަޙްމަދު މުއަލްފާޟިލް ޗެއަރޕަރސަން 
އަޙްަމދު ސަލީމް އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނާއި އަލްފާޟިލް 

ބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ންގެ މެކޮމިޓީބައިވެރިވެވަޑައިގެން، 
 .އެވެޖަވާބުދެއްވި

 

2005 އޭޕްރިލް 4  

ލީހަްށ މަޖިރައްޔިތުންގެ ބިލް ، ލާޙުކުރެއްވުމަށްފަހުޞްން އިކޮމިޓީ
ލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައި ޞް އ2ިއްމު ހިއަދި އެ ޖަލްސާގައި މު. ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 . ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވިއެވެތަކާއެކުލާޙު ޞްފާސްވުމުން، އެ އި
 

2005 ޖުލައި 21  

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބިލް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ގައި  2005 ޖުލައި 21
 ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ހުރިކަމާއި، އެކަމާ ބެހޭ އޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނުން

ގެ އޮފީހަްށ ތަފްޞީލު ވަަރށް އަވަހަށް ފޮނުވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 .އެންގިއެވެ) ސިޓީއަކުން(
  

 2005 އޮގަސްޓް 1

ތައް ލާުޙޞްގެންނަން ބޭނުންވާ އިކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް 
 .ފޮނުވިއެވެ) ންސިޓީއަކު(ގެ އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

2005 އޮގަސްޓް 7  

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ ގައި  2005 ޖުލައި 21
ތަްއ ލާޙުޞްކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމާއި، އެ ބިލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އި

 . ނޫސްބަޔާނެއް ކޮމިޝަނުން ނެރުނެވެހިމެނޭ
  

2005 އޮގަސްޓް 9  

ނެޓުން ލަފާދެއްވައި، އެގޮތަށް ނިންމެވިކަން ދީުޤކުރުމަށް ކެބިޞްބިލް ތަ
 .ކުރެއްވިއެވެ ގެ މީޑިއާއިން އިޢުލާންސަރުކާރު

 

 އޮގަސްޓް 17
2005 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 1/2005ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .އެވެކުރައްވައި، ގެޒެޓްކުރެއްވި ދީޤުޞްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ

 

 އޮގަސްޓް 18
2005 

 23



 

ތަކާ ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލާޙުޞް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއކޮމިޝަނުން
އޮފީހާއި، ޯލ ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ 
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ގެ ކުރިން  2005ގަސްޓް  އ31ޯޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ލާޙްތައް ޞްއި
އްޔާގެ އޮފީަހށް ފޮނުއްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 .އެންގެވިއެވެ) ރައްވައިކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކު(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 
 

 އޮގަސްޓް  18
2005 

 

ލާޙްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ޞްކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އި
މިޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ކޮފައިވާކަން ލޯ މަޝްވަރާކުރުމަށް ރާއްވަވާ

 .އެންގެވިއެވެ

 ސެޕްޓެމްބަރ  1
2005 

 ލާޙްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ލޯޞްކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އި
ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަ. ކޮމިޝަނުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވެވިއެވެ

 ޕާޓީއާއި،  ކަމުގައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިޔާސީ ޕާޓ3ީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއާއި، ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި

 .ފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި ލޯ ކޮމިޝަންގެ ބޭ،ކޮމިޝަން
 

 ވަނަ މާއްދާ ހިމެނުމަށް ކޮމިޝަނުން 22ޤާނޫނުން އުނިކުރެއްވި 
 ބޭފުޅުންާނ ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ

ގައި  8.30  ސެޕްޓެމްބަރ ދުވަހުގެ ރ5ޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް
 ކުރައްވައިގެން ރައީސުލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމް

 މިބައްދަލުވުމުގައި .ހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވިއެވެޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ
 ން، ޖަސްޓިސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅު

 ޖަޖުން ބައިވެރިެވ/ޤާޟީންދަދެއްގެ އަދި ގިނަ އަ، މިނިސްޓަރ
 މި މާއްދާ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބިލްގައި ހިމެނުމަށް .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 . ށް ބޮޑަށް އިޢުތިރާޒުކުރެއްވިއެވެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ވަރަޢީޝަރު
 

 ސެޕްޓެމްބަރ 5،6
2005 

ލާޙްތަްއ ޞް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން
 ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަނަށް އެކުލަވާލައްވައި ލޯ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރެއްވި

 .ފޮނުއްވެވިއެވެ
 

 ސެޕްޓެމްބަރ 14
2005 
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 ޑްރާފްޓު ބަލައި، ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ލޯ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވި
ގެ ތެރެއިން ލާޙްތަކުޞްކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އި(ކަންތައްތައް 
ދެއްވުމަށް އެދި، އަދި އަލުން  ލާޙްތައް ިހމަނުއްވައިޞްނުހިމަނުއްވާ އި

ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މަޝްވަރާގައި އެފަރާތްތަކުން 
ލޯ )  ހަގަކޮށްހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނުން ރަގަޅުވާނެކަންތައް ފާ

 .ކޮމިޝަނަށް އެންގިއެވެ
 

 ސެޕްޓެމްބަރ 21
2005 

 16ބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ންޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ މެ
 ބޭފުޅުންގެ ނަން 14ނޮވެމްބަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވުމާއި ގުޅިގެން، ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި 
 މަޖިލީހުގެ މިދުވަުހގެ ޖަލްސާއަށް ވުމުގެ މައްސަލަންބަރުން ހޮކޮމިޝަންގެ މެ

 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ ހޮއްވަވައި، 7ހުށަހަޅުއްވައި، ޤާނޫނުގައި ބުނާ 
ން ކޮމިޓީއިްނ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ފަހު

 .ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ
 

ނޑު  ކޮމިޓީގެ ، ވަވައި ގައި ބާއ9.00ްމަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ރޭގަ
ސްތަކަކަށް ފަހު ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި، ނަމަވެސް ބަޙު. ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

  .ގައެވެ 12.00މެންދަމު ނިންމަވައި ލެއްވީ ޖަލްސާ 
 

 ނޮވެމްބަރ 17
2005 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް 1/2005ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ށ ގައި ބުނާ މެމްބަރުން ދާގެ ވަނަ މާއ31ް(އިސްލާޙު ގެނައުމަށް 

 މަސްދުވަހަްށ 5 މަސްދުވަސް 3ކޮށް ނިންމަން ޖެހޭ މުއްދަތު އައްޔަން
ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި، )  ބަދަލުކުރުމަށް

 .ންދެވިއެވެސްކުރިއަށް ގެމިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބަޙު
 

 ނޮވެމްބަރ 21
2005 

 : ލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޖި
ލާޙު ގެނައުމަށް ވޯޓަށް ޞްސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ޤާނޫނަށް އި .1

 .ވުމުން، އަޣްލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނެވެއެއްސެ
 މެމްބަރުންެގ 7ބަރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރެއްވި ންކޮމިޝަންގެ މެ .2

ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަަލ 

  ނޮވެމްބަރ28
2005 
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އްވައި، ޅު ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހ4ަބަރުން ންހުށަހެޅުއްވުމުން، މެ
 .ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ ސްބަޙު

 

 އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މިދުވަހު
 :ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެންގެވި

ހެޅުނު ނަންތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމަށް ހުށަ"
މަޖިލީހުން މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި  ދިރާސާކޮށް ފެންނަ ގޮތެއް

މިޓީގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ގޮތުން ކޮ ންގެ ވަގުތީ މެންބަރ7ުއެކުލަވާލެއްވި 
މަން ރައިޓްސް އުހި ކަމަށް ނުފެންނާތީ އޮތްކުރާނެ ތަނެއް މިހާރުބަޙުސް

 ނުވީ ކޮމިޝަނުެގކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިގެން މެ
މެންބަރުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް މިމަޖިލީހުން އިތުރަށް ކުރިއަށް 

 ."ކަމަށް ނިންމައިފިންނެތް ގެންދާނެ ތަނެއް
 

 ޑިސެމްބަރ 1
2005 

 ގެނުއުމުގެ ބިލް ލާޙުޞްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އި
  .މަ ދައުރަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވިއެވެމަޖިލީހުގެ ފުރަތަ

 

2006ފެބްރުއަރީ   

 ގެނައުމުގެ ބިްލ ލާޙުޞް ވަނަ ޖަލްސާގައި އ5ިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
ހުށަހެޅި ތާއީދު  ދެހުށަހެޅުމެއް  އަދި.އެވެވިމަޖިލީހަށް ހުށަެހޅި، މަޝްވަރާކުރެއް

ކަންކަމުގެ ކޮމެޓީއަށް  މިބިލް މަޖިލީހުެގ ޤާނޫނީ،  ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ.ވެލިބުނެ
މިބިްލ ، ހުށަހެޅުނީ އަށް ވަނަދެ. ކެވެވުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމެފޮނުއް

، ކޮމިޓީއާއި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީކަންކަމުގެ ކޮމިޓީ އާއި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގެ
 .ވެދެކޮމިޓީން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެ އެކުވެގެން ދެކޮމިޓީ 

 

2006  މާޗ15ް  

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ޙު އިޞްލާ ސާގައި ޖަލްވަނަ 9ދައުރުގެ  މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ
 .އެވެގެންދެވި ކޮމެޓީ ވަގުތު ކުރިޔަށް

 
 ރައްޔިތުންގެ، ވަނަ ފަހަރަށް މިބިލުގެ ކޮމެޓީ ވަގުތު ކުރިޔަށް ގެންދެވީދެ •

ވަނަ  3. ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ 6ަމަޖިލީހުގެ މިއަަހރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
ރައްޔިތުންގެ ، ދެވީމިބިލުގެ ކޮމެޓީ ވަގުތު ކުރިޔަށް ގެން ފަހަރަށް

2006 މާޗް 29  

 26



 

 .ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ 7ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  މަޖިލީހުގެ މިއަަހރުގެ
 

 .މިޓީއަށް ބިލް ފޮނުވަން ނިންމެވިއެވެމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ކޮ
 

2006ލް  އޭޕްރ4ި  

 މަޝްވަރާތައް ލާޙުކުރުމުގެޞްބިލް އި ެގނައުމުގެ އިޞްލާޙުޤާނޫނީ ކޮމިޓީގައި 
 2މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ . ދެވިއެވެކުރިއަށްގެން
 ބައިވެރި) ލީޢަރަޝީދާ އަލްާފޟިލާ  މަދު ސަލީމާއިއަޙްއަލްފާޟިލް (ބޭފުޅުން 

 .އެވެ ގ2006ަ އޭޕްރިލް 26 ނިންމެވީ ކޮށްލާޙުޞްއި. ކުރެއްވިއެވެ

12 ،16،18, 17 
23 ،24، 26 

 2006ލް އޭޕްރި

އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޤާނޫނީ ، ސާގައިވަނަ ޖަލް 14ވަނަ ދައުރުގެ  2
ނިންމެވި އިޞްލާޙުތަކާމެދު މެންބަރުން  ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީން ގެންނެވުމަށް

 އިޞްލާޙުއެހެންކަމުން . އެވެވާލެއްވިހުޅު ތުފާޅުކުރެއްުވމުގެ ފުރުޞަޚިޔާލު
 ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް ވަނަ ކިޔުމުގެ 2 ބިލުގެގެނައުމުގެ 

 .ލިބުނެވެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު 4އަދި  . އެވެވިދެގެން
 

2006 އޯގަސްޓް 1  

ވަނަ  ދެގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙް  ،ވަނަ ޖަލްސާގައި 16 ވަނަ ދައުރުގެ 2
 މިބިލަށް ގެންނެވުމަށް، ގެންދަވައި ކުރިޔަށް ޕޯޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާރިކިޔުމުގެ 

ސްުކރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ފާބިލް ، ފާސްކުރެއްވި ދެއިޞްލާޙާއެކު
 މެންބަރުންގެ 38ތިއްބެވި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން، އެއްސެވުމުން ވޯޓަށް

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް  މަންއުހި، އިއްތިފާޤުން
 .އެވެމަޖިލީހުން ފާސްވިބިލް 
 

2006 އޯގަސްޓް 8

 ވަނަ އިޞްލާޙު 1އަށް “ ނު ޤާނޫ  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް މަންއުހި”
، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައި، ގެނައުމުގެ ބިލް

 .ކުރައްވި އެވެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު
 ދުވަހުގެ 30ފެށިގެން  މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާ ދުވަހުން(

ހުށަހަޅުއްާވ  ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ، ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނުއްވުމަށް، ތެރޭގައި
، ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވަންވާނެ ރައްޔިތުންގެ، ނަންތައް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއ30ްހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 މި، އްޔާއަށް އެކަން އަންގަވަންވާނެ ކަމަށްވެސްރައީސުލްޖުމްހޫރި، ނިންމަވައި

ގަސްޓް އޯ 17
2006 

 27



 

 .)އެވެށްފައިވެޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮ
 
މެންބަރުކަމަށް  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެއުހި

 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަުދ
 .ހުޅުވާލެއްވިއެވެ

 ތުމިފުރުޞަ، ކުރެއްވި އިޢްލާނުގައިވާ ގޮތުންއެއޮފީހުން  •
ވާ ބުަދ  30މިމަހުގެ  ، ފެށިގެން މިއަދުން،ހުޅުވާލައްވާފައިަވނީ

 .ނިޔަލަށެވެ ދުވަހުެގ
 ،ފޯުމ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދޫކުރުމާއިފޯމު •

މިފޯުމ  އަދި .އޮފީހުންނެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޑަުއންލޯޑް  ވެސް ެގ ވެބްސައިޓުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު

 .އިވެއެވެގޮތް ހަމަޖެހިފަކުރެއްވޭނެ
 

 އޯގަސްޓް 21
2006 

، މެންބަރުކަމަށް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެއުހި
، ނަންފުޅު  ބޭފުޅެއްގ5ެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްޝވަރާ ހޯއްދެވުމަށް

 .ޅުއްވިއެވެމަޖިލީހަށް ހުށަހެގެ ރައްޔިތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ޞަތުފުރު މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ •

    އެކަމަށް  ،އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުއްވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން
 5މި ،  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެބޭފުޅަކ49ުއެދިވަޑައިގެންނެވި 

 . އެވެ ހިމަނުއްވާފައިވެ ތެރޭގައި ބޭފުޅުންގެ
 

 ސެޕްޓެމްބަރ 9
2006 

ކޮމިޝަނަށް އުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ވަނަ ދަ 3 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ
 ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް މެންބަރުން

 .ވެވިއެވެ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީއެއް ހޮއ7ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް 
 

2006 އޮކްޓޯބަރ 2

 މަންއުހި ޖަލްސާގައި ވަނަ 7 ދަ◌ައުރުގެ ވަނަ 3 މަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެރަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް

 ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 7 ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ނަންތައް ފޮނުއްވާފައިވާ
 .  ހުށަހެުޅއްވިއެވެޕޯޓް މަޖިލީހަށްރި ލެއްވިލަވާއެކު ކޮމިޓީން

  

 އޮކްޓޯބަރ 18
2006 
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 މަންއުހި ޖަލްސާގައި ވަނަ 8 ދަ◌ައުރުގެ ަވނަ 3 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަން މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް

 ދިރާސާކުރައްވައި ނަންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 7 ހޮއްވެވި މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ޑައިގަންނަވާގޮތެއްފެނިވަ

 ރައިޓްސް މަންއުހި ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް ރިޕޯޓުގެ ކޮމިޓީގެ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް

 .ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއެވެ
 

 ބަރ އޮކްޓޯ 29
2006 

 

ހިއުމަން  ވަނަ ޖަލްސާގައި 11އުރުގެ ވަނަ ދަ 3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 7ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހޮއްވެވުމަށްޓަކައި  ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ

އެކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބު ، ހޮއްވަވައި މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް
ނޑައެޅުމުޢި ރައީސާއި އަދި މެންބަރުންގެ އުޖޫރައާއި ގެ މައްސަަލ ނާޔަތްތައް ކަ

 .ގެންދެވިއެވެ ކުރިއަށް
 

2006  ނޮވެމްބަރ8
 

 ހިއުމަން ޖަލްސާގައި ވަނަ 13 ދަ◌ައުރުގެ ވަނަ 3 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ހޮއްވެވުމަށްޓަކައި ރައީސް ނާއިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް

، ހުށަހަޅުއްވައި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީގެ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 7 އެކުލަވާލެއްވި
 އުޖޫރައާއި މެންބަރުންގެ އަދި ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސާއި އެކޮމިޝަންގެ
ނޑައެޅުމުގެ ޢިނާޔަތްތައް  ކޮމިޓީއަށް އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީުހގެ މައްސަލަ ކަ
 .އެވެފޮނުއްވި

 

 ނޮވެމްބަރ 15
2006 

 

 މަންއުހި ،ޖަލްސާގައި ވަނަ 14 ދަ◌ައުރުގެ ވަނަ 3 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ރައީސް ނާއިބު ރައީސާއި ގެ މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް
 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކުރެއްވުމަށް ޢައްޔަން

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅު 2 ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ
 ވާހަކަފުުޅ މެންބަރުން ރިޕޯޓާމެދު ކޮމިޓީގެ ހޮއްވެވި ހުށަެހޅުއްވުމަށް މަޖިލީހަށް
 .ލިބުނެވެ ތާއީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އިތުރު މިކަމަށް އަދި .އެވެދެއްކެވި

 އަޙްމަުދ އަލްފާޟިލް، ނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ކޮމިޓީން ،އެހުށަހެޅުމުގައިވަނީ
، ޒާހިދު މުޙަންމަދު އަލްފާޟިްލ އަދި ރައީސްކަމަށް ޝަނުގެކޮމި، ސަލީމް

 ކޮމިޓީން، ފެންނަކަމަށާއި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސްކަމަށް ނާއިބު ގެމިޝަނުކޮ

 ނޮވެމްބަރ 21
2006 
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 ފެންނަކަމަށް އެރުވުމަށް ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނިންމެވިގޮތަށް
 މިދެ. ވެއެއްސެވުމަށެ ވޯޓަށް ވަކިވަކިން ނަންފުޅަށް މިދެ އަިދ ހުށަހަޅައި
 މެންބަރުންގެ ހުެގމަޖިލީފަހު އެއްސެވުމަށް ވޯޓަށް ވަކިވަކިން ނަންފުޅަށް

 .އެވެފާސްވި ނަންފުޅުދެ މި އަޣްލަބިއްޔަތުން
 

 މޯލްޑިވްސްައްށ ަދ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް މަންއުހި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ހުވާޤާނޫނީ ކަމުގެ މެންބަރު ކޮމިަޝނުގެ އެބޭފުޅުން، ކުރައްވައި ޢައްޔަން މެންބަރުން
  .ކުރެއްވިއެވެ

 
 މާހުރާ މާފަންނު މެންބަރުންނަކީ 5 ކުރެއްވި ޢައްޔަން ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

 މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ޕިންކްނައިޓް މާފަންނު، ސަލީމާއި އަްޙމަދު އަލްފާޟިލް
 މާފަންނު، އަޙްމަދާއި ޢަޒުރާ މްަޔރްމަ އަލްފާޟިާލ ހުކުރަދިގޭ ންނުމާފަ، ޒާހިދާއި
 ގޭރީތިގަސްދޮށު ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު، މާއިޢަްބދުލްކަރީ އަޙްމަދު އަލްފާިޟލް ސަރާ

، ކުރެއްވީ ޢައްޔަން ރައީސަކަށް ކޮމިޝަނުގެ.  އެެވމަޖުދީ ާމޖިދާ އަލްއުސްތާޛާ
، ކުރެއްވީ ޢައްޔަން ރައީސަކަށް ނާއިބު އަދި .މެވެލީސަ އަްޙމަދު އަލްފާޟިލް
  .ދު ޒާހިދެވެމުަޙންމަ އަލްފާޟިލް

 

 ނޮވެމްބަރ 27
2006 

 

މަން އުހި، ވަނަ ޖަލްސާގައި 16އުރުގެ ވަނަ ދަ 3ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި
މުސާަރ  އަދި މެންބަރުންގެޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ރައިޓްސް ކޮމި
ނޑައެޅުއްވުމާމެދު އާއި މާލީ  މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 .ވިއެވެއްފާސްކުރެ ނިންމެވިގޮތަށް

 

 ނޮވެމްބަރ 28
2006 
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 ލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސްބައިނަ
 

ތަކުގެ ދުވަްސ ުދވަހަކީ ަބއިނަލް އަޤްާވމީ އިންާސނީ ޙައްުޤ ވަަނ10 ބަރކޮންމެ ައހަެރއްެގ ޑިސެމް
 ވަަނ 2006.  ވަނަައހަުރ ަވނީ ފާސްކުަރއްވާަފއެވ1950ެޢާްނުމ ޖަލްާސއިްނ  މަޖިލީުހެގ .ދކަމުގަިއ އ

ިމދުވަްސ . ހަީކ ިދވެިހރާްއޖޭަގއި ިމދުވަްސ ފާހަަގ ކުެރވުުނ ދެަވނަފަަހރެވެ ަވނަ ުދވ10ައަހަުރެގ ޑިސެމްަބރ 
 ކޮށްދެްއވީ ޝަރަްފވެިރ މިޖަްލސާ .ބޭއްިވއެވެ ޖަލްާސއެްއ ޚާްއޞަ ފާހަގަކުުރމުެގ ޮގތުްނ ކޮމިަޝުނެގ ފަރާުތްނ

 ަޝރަފްވެިރ .އެވެ ބިޒޯ -ޯކ ްޓރިސްޕެ .މރ ރެެޒންޓެޓިްވޕްެރ ރެޒިޑެންްޓ ޔޫެއންީޑީޕގެ ުހންަނވާ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ

 ވާަހކަފުުޅ ެވސް ަސލީމް އަޙްަމދު އަލްފާިޟލް ރައީސް ކޮިމޝަުނގެ ޖަލްާސަގއި ިމ ިއތުުރން މެހުާމުނގެ

ނޑަައޅާަފއިވާ ން .އދ ުދވަަހށް ަޙއްޤުތަުކގެ ިއންސާނީ މިޖަލްާސގައި ައިދ .ދެއްެކވިެއވެ  ކަުމގަިއވާ ޝިޢާރު ކަ

 ."ދަރުމައަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އްކަތަކީ ލާޒިމު މަސައްކަތެކެވެފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ކުރާމަސަ"

 ެވްސ ރެެޒންޓޭަޝނެްއޕް ފަރާުތން ެގންޓްިޑވެޮލޕްަމ ލްެނޝަނަ އެންޑް ޭލނިްނގޕް އޮްފ މިިނސްޓްރީ ބެހޭގޮުތން އާ

   .ހެުޅްއވިެއވެހުށަ
 

 
 

 .ތެރެއިން ބޭއްވިޖަލްާސގެ ަވނަދުވަހު 10 ޑިސެމްބަރ ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ ދުވަސް ޙައްޤުތަކުގެ އިްނސާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 
 ެއ .ނެުރެނވެ ނޫސްބަާޔނެްއވެްސ ކޮމިަޝނުްނ ގަިއ 2006 ޑިސެމްަބރ 10 ގުޭޅގޮުތްނ ދުަވހާ

 .ެއވަީނެއވެ ިތރީގަިއ ނޫސްަބޔާްނއެ .ުކރެުވނެެވ ޝާއިޢު ނޫސްތަުކގަިއ ުދވަުހ ނެެރވޭ ާރއްޭޖގައި ނޫސްބަާޔން
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 މާލެ    

  ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް
  2006 ޑިސެމްބަރ 10

 
 ނޫސްބަޔާން

 
ގެ ޢާންމު . އދ! ދެއާ. މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހެވެ

 އަހަރު 58ފާސްކުރިތާ " އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރު" ވަނައަހަރު 1948ޖަލްސާއިން 
ގެ ޢާންމު ޖަްލސާއިން ހުރިހާ މެންބަރު .  ވަނައަހަރު އދ1950އޭގެ ދެއަހަރު ފަހުން . ފުރޭ ދުވަހެވެ

 ވަނަ ދުވަހަކީ އިންސާނީ 10ހުގެ ޑިސެމްބަރ މަ ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
 .ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ

 
ބުނާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި " އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢާންމު ޤަރާރު"

މިނިވަންކަމާއި ޢަދުލު އިންސާާފއި ޞުލްޙަ ަމސަލަސްކަން ާޤއިމުކުރުމުގެ ބިންގަލަކީ އިންސާނުންގެ 
ދުގައި ހަމަަހމަކަން އޮތުމާއި މީސްތަކުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ޙައްޤުތައް އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މެ

އެހެންކަމުން، މިމުހިއްމު ޤަރާރަކީ އެޤަރާރުގައިވާ މުހިއްމު އަސާސްތައް ގިަނ . ލިބިދިނުމެވެ
މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ޤައުމުތަކެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެހެން ޤައުމީ ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ވަރަށް 

އިން އެކުލަވާލާފައިާވ .  ވަނައަހަރު އދ1966މިޤަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން . ކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ
އާއި، " މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ"ވަރަށް މުހިއްމު ދެ މުޢާހަދާ ކަމުގައިވާ 

 19ގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު " ކާބެހޭ މުޢާހަދާއިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަ"
 . ވަނަދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެއީ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ

 
އިން . މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި އދ

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ދަރުމައަށް . ތާލުމަށް ކުރާމަސައްކަތަކީ ލާޒިމު މަސައްކަތެކެވެފަޤީރުކަން ނައް"ކަ
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ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރުކާރުތަކުން ." ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ
ނަމަވެސް ފުރިހަމަ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އިންސާނީ . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

ތައް ރައްކާތެރިކޮށްގެން މެނުވީ ފަރުދުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޙައްޤު
އެހެންކަމުން ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ . އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ރާމައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހަނގުރާމަ ވާންޖެހޭނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުވުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގު
އަދި ދުވަހުގެ ޝިޢާާރ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ . އަސާސް ކަމުގައެވެ

ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ހަމަހަމަ ޮގތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް  
 .ޓަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބައްއިޤާނޫނު އަސާސީއާ

 
ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި .  އަހަރު ފުރުނީއެވ3ެމިކޮމިޝަން އުފެދުނު ފަހުން މިއަދަށް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . މިކޮމިޝަނުން ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ
ހަމައެފަދައިން ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި . ށް އުއްމީދު އާވިއެވެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހިނގާ . ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިެވއެވެ
ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީބާރު ލިބިފައިވާ މުިޅްނ 

. އްލު ކޮމިޝަނެއް މިހާރު އުފެދިފައިވާކަން ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެމުސްތަޤި
ހަމައެއާއެކު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދާނާކޮށް ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް 

އްގެ މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނީ، އެއްވެސް ފަރާތެ. ކުރަންޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަަގކުރަމެވެ
އަދި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެަފއިވާ މުހިއްމު އެހެނަސް . ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކުގައެވެ

ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން  އުނދަގޫ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަސްޖެހުެމއްނެތި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
 .ލޮބުވެތި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަރުވަމެވެ

 
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސް އިން މިއަދު މިގޮވާލަނީ އަދި ކަމާބެހޭ ހިއުމަން 

ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސް ކުރަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޤަދަރަށާއި ޙުރުމަތްތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަަދ 
އްޤުތަކާއި ހަމައެއާއެކު އިންސާނީ ޙަ. ކަމެއް  ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ކަމުގައިވިޔަސް ނުކުރުމަށެވެ

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރުދަކަށް ޝަރުޢީ 
ހަމަތަކުން ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް މެނުވީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން 

 ނާޒުކު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ޤައުމަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ. ވިޔަސް ނުކުރުމަށެވެ
. އެދުމާއި ފައިދާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޤައުމުގެ ފައިދާއާއި ލާބަ ކުރިޔަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ

ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިފަހައްޓަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި  އެހެން ނުވެއްޖެނަމަ އަޅުގަ
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އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ 
 .ކައިރީގައިވާ ކަމެކެވެ

 
 2006 ޑިސެމްބަރ 10
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 ރާމްތައްރޮގްބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕް
 

ތެރޭގައި ބައިވެރިވެ  ގެ ވަނައަހަރ2006ު ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން 
ތަކާއި ބެހޭ  ރާމްގްވަޑައިގެންނެވި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮ

 .މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
 

 :ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
 

  ދުވަހު ބޭއްވި އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 2006 މެއި 16 .1
 

ނެވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންވުމުގައި ކޮމިޝަންގެމިބައްދަލު
. އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު ވަޙީދާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ރަީޝދާ ޢަލީއެވެ

މިބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި ޕަވަރޕޮއިންޓް 
 .ހެޅުނެވެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވެސް ހުށަ

 
  ބައްދަލުވުންސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވި މޯލްޑިވް ދުވަހު 2006 ޑިސެމްބަރ 11 .2

 
ވަޑައިގެންނެވީ ވެބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރި މި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަްލފާޟިލް އާދަްމ ޒާހިރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސ 
ކޮމިޝަންގެ މި. ބޭފުޅުންނެވެ ށް އުފެއްދެވި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޔުނިޓްގެ އިސްގައި އަލަ

އަޙްމަދު ސަލީމާއި، އަލްފާޟިލް ރައީސް ނެވީ ކޮމިޝަންގެ ން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންތުފަރާ
އަލްފާިޟާލ ޒާހިދާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައީސް 

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމާއި އަލްފާޟިލް ދާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު މަރްޔަމް ޢަޒްރާ އަޙްމަ
  . މާޖިދާ މަޖުދީއެވެއަލްއުސްތާޛާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 
 މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަފްދަކާ ބައްދަލުކުރުން ދުވަހު 2006 ޑިސެމްބަރ 14 .3

 
 އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަލްފާޟިްލ

އާއި އެޕާޓީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި އެޕާޓީގެ 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙާމިުދ ޢަބްދުލްޣަފޫުރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

ގެ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަން. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިކޮމިޝަންގައެވެ
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ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ސަލީމާއި ނާއިބު 
 ެގމެންބަރު މަރްޔަމް ޢަޒްރާ އަޙްމަދާއި ކޮމިޝަންޙައްމަދު ޒާހިދާއި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މު

 .މެންބަރު މާޖިދާ މަޖުދީ އެވެބްދުލްކަރީމާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަ
 
 ޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައްރާއް

 
ގައުމީ އިދާރާތަކުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު، ޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ ޙައް .4

 .އްދީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންޙައަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސަރަ
 

ބޭއްވި މިމަސައްކަތު  ށް ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާގައި 27 ން 22 ޖެނުއަރީ 2006
ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 .އަލްފާޟިލާ ަރޝީދާ ޢަލީ އެވެ
 

  ވަނަ އަހަރީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމ27ްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  .5
 

އި ބޭއްވި މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ގަ އަށް ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއާލ30ް  ނ11ް ޖޫން 2006
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ 

 .މަރިޔަމް ޝުނާނާ ސިރާޖެވެ
 

 ވަނަ 11އޭސިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ  .6
 އަހަރީ ބައްދަލުވުން

 
 އަށް ފިޖީގެ ވެރިރަށް ސުވާ ގައި ބޭއްވި 3 ން އޯގަސްޓް 31 ޖުލައި 2006

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
 .އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ސަލީމާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިާލ ރަޝީދާ ޢަލީއެވެ
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އްޤުތަކާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް އޭސިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙަ .7
 އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ސަރަޙައްދީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

 
 ށް ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި 8 ން ޑިސެމްބަރ 27 ނޮވެމްބަރ 2006

ޓް ލީގަލް މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓެން
 .އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ސިރާޖެވެ

------------------ 
 

  

  
 އަށް ފިޖީގެ ވެރިރަށް ސުވާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުުމގައި ކޮމިޝަންގެ ްމްނބަރު އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު 3 ްނ އޯގަސްޓް 31 ޖުލައި 2006

 .ޓަރީ ޖެނެރަލް ައލްފާޟިލާ ރަޝީދާ ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީސަލީމާއި ސެކްރެ

 

 37



 

 ބައެއް ތަންތަން ބެލުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތައް
 

ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނާއި، އެހެނިހެން ، ތަޙުޤީޤަށާއި
މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހުރި ނެތްގޮތް ގޮތްގޮތުން ވަކި ތަނެއްގައި ބައި ތިއްބައިގެން  ގެންގުޅޭ 

ށް ކުރިއެރުވުމުގެ ޙިމާޔަތްކޮ ްބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައ
މިގޮތުން ކުރާ . ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަމިގޮތުން 

އޮޅުްނ ދައި އެމީހުންގެ ޙާލު އަޙުވާލު  އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯޒިޔާރަތްތަކުގައި
އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް ރު ހުރިނެތްގޮތް ބަލައި އަިދ އެތަންތާނގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަ. ފިލުވެއެވެ

ޝަނަށް ށް ކޮމިއުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއިން ތަނެއްގައި ހުރިކަމަ
މެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ނަމަ އެކަފާހަގަކުރެވިއްޖެ

 . ޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކާއި ބެހޭ ތަފްމިގޮތުން މިއަހަރު ކު .ކުރެވެއެވެ
 

 ކުރި ޒިޔާރަތްޖަލަށް މާފުށީ . ކ1- 

 
 ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ހިނގަމުންދާކަމުގެ ޚަބަރުތައް މާފުށީ ޖަލުގައި އިންސާނީ. ކ

 މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުން ގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން ދިއުމާގުޅިގެންނުރަސްމީގޮތެއް
 .އެވެކުރި މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް. ގައި ކ 2006 މާޗް 2

 
ްއޓަވާ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަމިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯީދ ޖަލު 

ބަލަހައްޓަވާ ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކާއި، އަދި މައްސަލަތައް ހިނގަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 
ދެޖަލުގެ އެތެރޭގެ ތަންތަން  ބައްދަލުކޮށް އެލުގައި ތިބި މީހުންނާ  ޖ2ަ އަދި އ8ޭލިބުނު އޭ

 . ބަލައިގެންނެވެ
 

 ރޭ ހިނގި ހާދިސާ ދުވަހުގެވަނަ 26ފެބްރުއަރީ 
 

ގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް  2 އާއި އ8ޭއޭ، މަޢުލޫމާތުން އެނގުނީމިޒިޔާރަތުގައި އެއްކުރެވުނު 
ހައްޓަވާ އިދީއަކު ނެރެން އުޅެ، ޖަލު ބަލަ ޤ6ަށް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހިނގާތީ، އެކަމުގައި އިސްކޮ

 ފުލުހުންގެ ތީ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި ޖަލުގެ ސަލާމަނުނެރެވިގެން، މާފުށީބޭފުޅުންނަށް އެމީހުން 
އިދީން ބިޑިއަޅުވައި ޖަލުން ބޭރަށް ނެރެ ގިނަ ޤައެހީއަށް އެދުމުން، ފުލުހުން އެތަންތަނަށް ވަދެ، 

މީހުންެގ  ބައިތިއްބާފައި ތިބި ވަގުތު އެއިދީން ބޭރުގައިއަދި ޤަ. ކެއްގައި ބޭތިއްބިކަމެވެވަގުތުތަ
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 ކަމާއި، މިގޮތަށް ޗެކް ބޭފުޅުން ޗެކްކުރެއްވި ސެލްތަކުގެ އެތެރެ ޖަލު ބަލަހައްޓާކަބަޑުތަކާއި 
ކަމުގައި ޖަލު  ކުރަންޖެހުނީ ޖަލުގައި ގެންގުޅުން މަނާ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ

 އެސަރަހައްދުގައި  ތަޅާލައި،ތައްޑުނއަދި މީގެ އިތުރުން މަސްފެންގަ. ބަލަހައްޓާ ބޭފުުޅން ވިދާޅުވިއެވެ
ނޑި  ރުއްހުރި  .ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ިލބުނެވެގަސް ކެ
 

، ވެސްނައުނާއި ފެންވަރާ ސާމާނުއިދީންގެ ކަބަޑުތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެތި، އަންޤަ
އިދީން އެއްޗެއް އަނބުރާ ނުލިބޭކަމުގައި ޤަ ކަމާއި، ގެންދެވި އެއްވެސް ޗެކްކުރެއްވި ބޭފުޅުން ގެންދެވި

 ގުޅިގެން ގެންދެވީ ހަމައެކަިނ ދާޅުވިގޮތުގައި ޗެކުކުރެއްވުމާޖަލު ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުން ވި. ބުނެއެވެ
 ސްކޮށް ކަމުގައިބަޑުތައް އަދިވެސް ހުރީ ހުކަނަމަވެސް . ޖަލުގައި ގެންގުޅުން މަނާ ތަކެއްޗެވެ

 .  ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 

ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މިދެންނެވި ހާދިސާއާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ތިރީގައިވާ 
 .މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ

އިދީން ޤަސްފައިވާތީ،  ހުއްޓުމަކަށް އައިނާޔަތްތައްދަކާއި، ބައެއް ޢިކުރި ޤަވާޢިރަފްއަލަށް ތަޢާ •
ނުޖެހިފައިވާކަމާއި، އެކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައެްއ ވެސްން އެދި، އެހާތަނަށް އައިއިރުއިސްވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރަ
 .ނުވެއެވެ

ާވ ދަތިވާކަމުގެ ޝަުކ ވަނަ ދުވަހު ފެނުގެ ޕްރެޝަރ  ދަށްވެ، ފެންލިބުން 26ފެބްރުއަރީ  •
 ޖަލުގަިއ 8އިދީން ކުރުމުން، އެކަން ބެލުމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުން، އޭޤަ
ބައްދަލުކުރެވޭގޮތަށް ށް، އެމީހުން ދޫކުރެވޭނީ ޖަލުގެ އިސްބޭފުޅަކާ މުވައްޒަފުން ޙިޞާރުކޮދެ

 .ޤައިދީން އިންޒާރުދިނެވެބުނެ ހަމަޖެހުމުން ކަމުގައި 
ނަމަވެސް ވަކިޢަދަދެއްެގ  ކަމަށާއި، އިދީންގެ އެންމެންނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުނުކުރެވޭނެޤަ •

ންގުމުން، ވުން ހަމަޖެހުނުކަން އެބައްދަލުކުރެއްވިދާނެކަމަށް އަންގައި، ބައްދަލުޤައިދީންނާ 
 .އެވެދޫކޮށްލިޙިޞާރުކުރި ދެމުވައްޒަފުން 

ޖަލުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކާއި، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަވަން ހުންނެވި  •
އިދީންގެ ބަޔަކާ  ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި، ޤަފުލުހުންގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅާ އާއި

 .އެވެވާތައް އަޑުއެއްސެވިގެ ޝަކުބައްދަލުކުރައްވައި އެމީހުން
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 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 
އިދީން މި ވަގުތު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމަކާއި ރުޅިވެރިކަމެއްގައި ކަމާއި، ޖަލުގެ ޤަ .1

ޖަލުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ ، އިބައެއް މުވައްޒަފުން ޙިޞާރުކޮށް، ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަ
 މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހިގަމުންދާތީ، ޖަުލ ހަރުކަށި އިންޒާރުތައް ދޭކަމާއި،ށް ފަރާތްތަކަ

 .ހަލަބޮލިވެ، ޖަުލ އާއްމު ޙާލަތަށް ގެނައުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން
  
ޖަލުސެކްޝަންގެ ބޭފުުޅންނާއި ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ /އެސް.އާރު.ޕީ.ޖަލު ބަލަހައްަޓވާ ޑީ .2

އަދި . މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޢަމަލީގޮތުން ވަކިނުކުރެވޭކަންބަލަހައްޓަވާ ފުުލހުންގެ ޒިންމާތަކާއި 
ގާ ބައެއް ފަހަރު އެތަންތަނަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެކަމާއި، ނޖަލުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހި

ޖަލުސެކްޝަންގެ އެވަގުތު ހުންނެވި އެންމެ އިސް /އެސް.އާރު.ޕީ.އެކަމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް ޑީ
 . ފައިވާކަމާއި، މިއީ މިކަން ހިގަންޖެހޭނެ ގޮތް ނޫންކަންގަވާބޭފުޅަކަށް ފުލުުހން އަން

 
ޑަށް ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަވާ ފުލުހުންނާމެދު ވަރަށް ބޮ .3

 ާވހަކަދެއްކުމުގެ ގެއި، މިހެން ދިމާވަނީ ފުލުހުން އުފެދިފައިވާކަމާހިތްތަކުގައިއިދީންގެ ޤަ
 .  ގޮތުންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަންގެންގުޅޭ ބަހުރުވައާއި އަމަލުތައް

 
 .ލަށް ގެނެވި ގެންގުޅެމުންދާކަންޖަލުގައި ގެންގުޅުން ހުއްދަނޫން ތަކެތި ޖަ .4
 
 .އް ނުނެގޭކަންލިސްޓެއިދީން ގެންނަ ތަކެތީގެ ޖަލަށް ޤަ .5

 
 އަދި އެތަނުން ،ޣައިރު ޙާޟިރުގައިކަންއިދީންގެ ލް ތަކުގެ އެތެރެ ޗެކްކުރެއްވީ ޤަސެ/ޖަލު .6

 .ނެތްކަންހެދިފައި  ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް އަތުލެވުނު/ނު ނެރު
 

ޖަލުސެކްަޝންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން /އެސް.އާރު.ޕީ. ޑިއުޓީއަށް ތިއްބަވާ ޑީ،އިދީންޤަ .7
  މުވައްޒަފުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިހިޞާރުކޮށް، ހަރުކަށި އިންޒާރުތައް ދޭތީ، ޑިއުޓީ

ލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ފަސްޖެހި އޫޅުންގެ މަސްތިއްބަވާކަމާއި، މިހެންވުމުން އެ ބޭފު
 .ވަޑައިގަންނަވާކަން

 
ނެތް / ގެ ސެލްތަކުގައިވާ ފަންކާތަކުގެ ފިޔަތައް ނެތްކަމާއި، ބޮކިތައް ތެޅ2ި އަދި އ8ޭއޭ .8

 . ކަން، އަދި ފާޚާނާތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމާއި، ސާފުތާހިރުނޫންކަން
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 ހުށަހެޅުންތައް

 
ޖަލުސެކްޝަންގެ ބޭފުުޅންނާއި ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ /އެސް.އާރު.ޕީ.ލު ބަލަހައްަޓވާ ޑީޖަ .1

ލީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަވާ ފުުލހުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް ވަކިކުރެވި، ޢަމަ
 .އެކަން ތަންފީޒުކުރުން

 
ވީ ޖަލުގެ އެތެރެއަށް ން އެންގެވުމުން މެނުކުފުލުހުންގެ އެހީއަށް ޖަލުގެ ބޭފުޅުން ލިޔުމަ .2

މިކަމުގައި އިސްނަންގަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނީ އަދި . ނެވުންންފުލުހުން ނުވެ
 .ޖަލުސެކްޝަންގެ ގެ ބޭފުޅުންކަމުގައި ވުން/އެސް.އާރު.ޕީ.ޑީ

 
ނޑާލާފައިވާމިހާރު  .3 އަވަހަށް ދެއްވަން ) ވަޒީފާޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި (ތްތައް ާނޔަޢި މެދުކަ

 . ވުންފެށްޓެ
 

 . ކުރުންނު އެމީހުންގެ ތަކެތި ޗެކްޙާޟިރުގައި މެނުވީ އިދީންގެ ޤަ .4
 

 .ން ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓު ތަކެތީގެ ލިސްޓެއްވެއްދުން ހުއްދަތެރެއަށް ޖަލު .5
 

 .ހެދުން ނުވެއްދޭނެގޮތްދައި، މަނާތަކެތި  މަނާ ތަކެތި ވަންނަ ގޮތްތައް ހޯޖަލުތެރެއަށް .6
 

 ތަން ސާފުކޮށް ށްފައިވާ ފަންކާތަކާއި، ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކޮ ގައި ހަލާކުެވ8 އާއި އ2ޭއޭ .7
  .އާކުރުންއަދި ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ، ނުވަތަ ނެތް ބޮކިތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް 

 
 .ންމުޢާމަލާތުކުރުރަނގަޅަށް އިދީންނާ ޤަ .8

______________________________  
 
 

 ދޫނިދޫ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް. ކ -2
 

ގެ ޙާލު ދެރަވެފައިވާ◌ާކަމުގެ ޚަބަރުތައް ޤައިދީއެއްބަންދުކުރެވިފައިވާ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތަހުޤީޤަށް . ކ
 20މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުން ، ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާގުޅިގެންނުރަސްމީގޮތެއް
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ދޫނިދޫ ޖަލަށް . ކށް އަ 1:30ން މެންދުރު  12:00 ދުވަހުގެ މެންދުރު 2006 ނޮވެމްބަރ
 .އެވެޒިޔާރަތްކުރި

 
ްސ ސަރވިސްގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިންޗާްޖ ޑިވްސް ޕޮލިމަޢުލޫމާތު ހޯދީ މޯލްމިޒިޔާރަތުގައި 

 ންތައް ބަލަހައްޓަވާ ފުލުހުންގެެ◌ގެ ކައަޙްމަދު މުނީރުގެ ފަރާތުންނާއި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު
 ބައެއް ޖަލު އަދި.  އަރިހުންނެވެގެމަޖީދުهللا  ސާރޖެންޓް ޖާދުއިސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ސްޓާފް

ލޮކްތަކަށް ގޮސް އެކި ޤައިދީންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކައިގެންނާއި ޖަލުގެ ގޮޅިތައް ބް
 . ބަލައިގެންނެވެ

 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް

 
ބި މީސްމީހުންނާއި ވަކިވަކިން ލޮކްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިދޫނިދޫ ޖަލުގެ އެކިއެކި ބް

 :ކަކީ ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއްކަންތަނާއި ގޮޅިތައް ބެލިބެލުމުންބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން
 

ލެއްނުކޮށް ދިގު މުއްދަތެއް  އެއްވެސް ސުވާނާއެކިއެކި ތުހުމަތުގައި ދޫނިދޫއަށް ގެންދާ މީހުން .1
 .  ކަންހޭދަވެގެންދާ

 
 .ލިޔުމުން ބަޔާން ނުނަގާކަންއަނގަބަހުން އިޢުތިރާފްވުމުން ބައެއްފަހަރަށް ސުވާލުކޮށް  .2

 
 .ކެއުމާއި ބޯފެން ޢާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަން .3

 
ބޭނުންކުރާ  ށްބޭނުންކުރެވޭ ތަށިފަދަ ތަކެތި ސާފުތާހިރު ނޫންކަމާއި އަދި މިގޮތަކެއުމަށް  .4

 .ވެފައި ހުންނަނީ ލޮނުފެނުންކަންތަށިފަދަ ތަކެތި ދޮ
 

 . ނުލިބޭކަންބައެއްމީހުންނަށް އްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔާނޭ ނޫސް މަޖަ .5
 

ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެނީ އެއްޑޮކްޓަރެއްކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރު ރަނގަޅަށް ބަލިމީހާ  .6
 .ނުބައްލަވާކަން

 
 .ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައެއްގޮޅިތައް ސާފުތާހިރުނޫންކަން .7
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 .ންކަންނޫފެންވަރަން ހުންނަފެނަކީ ލޮނުފެންކަމާއި ފެން ސާފުތާހިރު  .8
 

ގައި ބައިތިއްބާފައި ޓުތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ރަނގަޅަށް ވާރޭ ހިޔާނުވާ ޓެން .9
 .ތިބޭކަން

 
 މީހުން ތިބި 2 ވަނަ ގޮޅީގައި 26ގެ ފަރާތުގައި ހުންނަ ޖަލުގެ ބްލޮކްދޫނިދޫގެ އިރުމަތީ   .10

 . ކަން
 

ލައާ ގުޅިެގން މެރުމަށް  ބަޑިޖެހި މައްސަޖަލުގައި މާފުށީ . ގައި ކ2003ސެޕްޓެމްބަރ  20 .11
 މިމީހުން ފެންނަ ފެނުމަށްމީހުން، ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި ނުވަތަ ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް 

 .ންބޭކައެސް ގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުން ނުތި.އާރް.ޕީ.ބަލަހައްޓަން ޑީ
އެސް އިން .ާއރް.ޕީ.ޑީ އަދި ކަމާއިނާޔަތްތައް ނުލިބޭޢިމީހުންނަށް ލިބެންވާ ބައެއް މިއަދި 

 .ންއެމީހުންގެ ޙާލުބައްލަވަނީ ވެސް ވަރަށް މަދުންކަ
 

 ބަޑިޖެހި މައްސަލައާ ގުޅިެގން މެރުމަށް ޖަލުގައި މާފުށީ . ގައި ކ2003 ސެޕްޓެމްބަރ 20 .12
ތިބެނީ ޙުކުމް ބައިތިއްބާފައި މީހުން ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި ނުވަތަ ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް 

 .ވުރެ މާ މިނިވަން ގޮތެއްގައިކަންށް ގޮތަން ޤައިދީން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭޒުކުރާ އެހެތަންފީ
 

. ކަންނިމެންކައިރިވެފައިވާއި  ހަދަ ހަތަރުބުރިއަށް އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއ16ްދޫނިދޫގައި  .13
މިއީ އްސާކަމަށާއި މިއިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީބުރި ސްޓާފް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖަ

 .ށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނުއްކަމަޅު ކަމެވަރަށް ރަގަ
 

 ހުށަހެޅުންތައް
 

ނޑަކަށް މިތަނުގެ ގޮޅިތަކުގައިހުންނަ .1 ހުން ތިބެން  މ2ީ ފޫޓުކަމަށް ވާތީ 8 ފޫޓު 8ނީ ގާތްގަ
 .ގޮޅި ކުޑަކަމަށް ފެނޭ

 
 ބަޑިޖެހި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެރުމަށް ޖަުލގައި މާފުށި. ގައި ކ2003 ސެޕްޓެމްބަރ 20 .2

އެސް .އާރް.ޕީ.ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި މީހުން ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނީ ޑީށް ޖަލަށްލުމަށް ނުވަތަ ޢުމުރަ
 ޖަލުގައި އެމީހުން ހުންކުރި ކުށުގެ ބާވަތުން މާފުށީ އެމީކަމަށާއި ގެ ފަރާތުން
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ތެއް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބައިތިއްބަން ދަތިނަމަ މިފަދަ ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮ
ޖަލަށް މިމީހުން ބަދަލުކުރައްވައިފިނަމަ އެމީހުންގެ ކަންތައް ފުށީ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މާ

ތީ އެމީހުން އަދި ދޫނިދޫއަކީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށްވާ. ގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެކަމަށް ފެނޭމާރަ
 ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އަދި .ޖަލުގައިކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ދެކޭތިބެންޖެހޭނީ މާފުށީ 

ކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ކުށް ތަނެއްގައިވެސް މިބާވަތުގެ
ހާރު އެމީހުން ބައިތިއްބާފައިވަނީ އެއްވެސްކަހަަލ އްކަމަށްވާއިރު ދޫނިދޫގައި މިއެބަ

ވަރަށް މިނިވަންގޮތެއްގައި ކަމަށްވާތީ މިމީހުން މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް ބަންދުކުރުމެއްނެތި 
 .ސުމަށް ފެނޭބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއް

 
ތިބޭ އެހެން  ތަހުޤީޤަށް ނަމަވެސް ކުޑަކުދިން ދޫނިދޫގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭނީ ބަންދުގައި .3

އަދި . މީހުންނާ ވަކިން، ރަގަޅަށް ހިޔާކޮށް އަދި ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް
 .  ނުފެނޭ މިގޮތަށްގެނެވޭ ކުދިން ޓެންޓުތަކުގައި ބައިތިއްބާކަށް

 
 .  ތުގައި ދޫނިދޫއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ތަހުޤީޤު ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ނިންމުންތުހުމަ .4

 
 
 ކުރި ޒިޔާރަތް މަރުކަޒަށް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް އްޞަޚާ ހުންނަ ގުރައިދޫގައި .ކ -3

 
މި . ގައި މިކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރީމެވެ 2006 ޑިސެމްބަރ 13ގުރައިދުއަށް .           ކ

އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތައް ޚާގުރައިދޫގައި ހުންނަ . ކީ ކރަތަޒިޔާ
ދްމަތްތަކުގެ ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭ ޚިއްޞައެޚާހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށާއި އެމަރުކަޒުން 

. ޒިޔާރަތެކެވެކުރި ލެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް  އެމީހުންނާ މެދު އަޅާވަރާއި، ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާފެން
 ގައި މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބެލިބެލުމުން 2004ލް  އޭޕްރ1ިއަދި 

 ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާރަނގަޅުކު
 .ސް މިޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެބަލައި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވެ

 
 ކަންތައްތައް މަރުކަޒުގެ މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް އްޞަޚާ މިޒިޔާރަތުގައި          
 މުވައްޒަފުންނާ ބައެއްއިސްވެރިންނާއި  އެތަނުގެ ފައިވަނީއެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުރިނެތްގޮތުގެ
 ތަނުގައިވާ އިބައްދަލުކޮށްގެންނާ ވަކިން ވަކި ންނާމީހު ބައެއްއުޅޭ  ތަނުގައިއެ އަދި، ވާހަކަދައްކައި
ބޭނުންވާ މީހުންގެ އްޞަ އެހީއަށް ޚާ. ބަލައިގެންނެވެ ވަސީލަތްތައް އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތަކާއި

 .                                މީހުން ދިރިއުޅެއެވ121ެމަރުކަޒުގައި މިވަގުތު 
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 :ކުރެވުނީ ފާހަގަ ތެރެއިން މިމީހުންގެ 

 
  އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން .1

 .   ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހާލު ބެލޭނެވަރުގެ މީހުން  ، އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް،މުސްކުޅިވެ -
 އުމުރުން ދުވަސްވެހާލު ބެލޭނެަވރަށްވުރެން އަމިއްލަ، ނެތްއަޅާލާނޭ ބަޔަކު  -

 .ޖިސްމާނީގޮތުން ބަލިކަށިވެފައިވާ މީހުން
 

 . ނަފްސާނީގޮތުން ބަލި މީހުން. 2
 

 . މެންޓަލީ ރިޓާޓަޑް މީހުން/ ސޭކުން ނުވަތަ މެންޓަލީ ޗެލެންޖްޑް. 3
 

 . ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން، ކުރިން ލެޕްރަސީ ބަލި ޖެހި. 4
 

އްޞަ ތަފާތު ޚާ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުންނަކީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާއަށާއި
. ށެެވމެދު އަމަލުކުރަމުންދަނީ ރަނގަޅަރެއިން ގިނަ މީހުންނާމީގެ ތެ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ

. މެދު ކަންތައްކުރެވެމުންދަނީ އެފަދައަކުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެނަމަވެސް ބައެއްމީހުންނާ
 :މިގޮތުން

 
ވާނުވާއެއް ނޭގޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތިބި ބައެއް ، ބައެއް މީހުންނަކީ އުމުރުން ދުވަސްވެ -

އެހެން މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އައުރަ ނިވާކުރެވޭނެ ފަދައިން  ،ކަމަށްވާއިރު
 .ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނެތުން

 
 ަފރުވާއެއް ކަމަށާއި' މެޑިކަލް 'މިމީހުންނަށް މިވަގުތު ދެމުންދަނީ ހަމައެކަނި -

 ބަލިމީހުން ބަލަން ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް ނެތުން، ނަމަވްެސ ނގައިމިވަގުތު މިތާ
 ޒިޔާރަތް ކުރާ ށް ސެންޓަރަ ފަހަރަށް ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް މ2ިކޮންމެ މަހަކު 

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބަލިމީހުންނަކީ އަބަދު ނުވަތަ .  ވެއެވެކަމަށް
ވެސް ފަރުވާއެއް ބޭނުންވެދާނެ ބަޔަކަށް ވާއިރު މިފަދަ ށްކުއްލިއަކަ

 .ވެދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ވާނެއެސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް މިތަނަށް 
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އެމީހުން ބަލަހައްޓާ ، ސާފުކޮށް، ކާންދީ،  މިތަނުގައި ތިބި މީހުން ފެންވަރުވާއަދި -
އެޓެންޑެންޓުންނަކީ މިފަދަ ބަޔަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް އަދި އެކަށީގެންވާ 

 .ތަމްރީނެއް ދެވިފައިވާ ބައެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
 

 ގައި 2004 އޭޕްރިލް 1  
ންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނު

މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި 
ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު 

  .ކަންތައް

 ގައި 2006 ޑިސެމްބަރ 13
 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 ކުރި މަރުކަޒަށް މީހުންގެ

 ފާހަގަކުރެވުނު ޒިޔާރަތުގައި
  .ކަންތައް

 ގައި 2006 ޑިސެމްބަރ 13
 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 ކުރި މަރުކަޒަށް މީހުންގެ

 ރަނގަޅުކަމަށް ރަތުގައިޒިޔާ
 ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު ނުވަތަ
 ކުރެވުނު ފާހަގަ ކަމަށް

  .ކަންތައް
، ވޯޑްތަކުގައި މީހުން ނިދުމާއި 1

އުޅުމަށް ވަކި މިންގަޑެއް ދިރި
މަސްހުނި ، ނެތި
  .ލެވިފައިވުންށްކޮ

މުސްކުޅިންގެ ތެރެއިން 
ސޭކުން ނުވަތަ މެންޓަލީ 
ރިޓާޑަޑް މީހުން ތިބެނީ 

، ނާ ވަކިންއެހެންމީހުން
އަންހެނުންގެ ބައިވެސް 
ހުންނަނީ ސައިކޯޓިކް 

މީހުންނާއި ނިއުރޮލޮޖިކަލް 
ރޒް މީހުން ޑިސްއޯޑަ

  .ވަކިކޮށްފައެވެ

ކުރީ ޒިޔާރަތަށް ބަލާއިރު 
ވޯޑުތަކުގައި  މީހުން ނިދުމާއި 

އުޅުމުގެ ކަންތައް ދިރި
  .އެވެވެރަގަޅުކުރެވިފައި 

 އަދި މުސްކުޅިން 2
 ލަތައްމައްސަ ނިއުރޮލޮޖިކަލް

 އެނދުގައި މީހުންގެ ހުރި
 ވެއްޓުމުން އެނދުން އެމީހުން

 ފަދަ ފަޑި ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ
 .ނެތުން އެއްޗެއް

ދުގައި ނންގެ އެމުސްކުޅި
އެމީހުން އެނދުން ވެއްޓުން 
ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ފަޑި ފަދަ 

އަދި ، އެއްޗެއް ނެތުން
ބަލިވެގެން އެޑްމިޓް ކުރަން 

 3ހުރި ރޫމްގައި ހުރީ 
އެ ތިން . ވެއެނދެ

އެނދުގައިވެސް ފަޑި ނެތްކަން 
    .ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ކުރީ ދަތުރުގައި 
ކުރަންޖެހޭކަމަށް ރަނގަޅު

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އަދިވެސް 
ރަނގަޅުކުރެވިފައި 

 .ނުވާކަމެކެވެ

ކުރީ ދަތުރުގައި ރަނގަޅު  އައުރަ މިމީހުންގެ އަދިވެސްބައެއް މީހުންނަކީ އުމުރުން  3
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ވާނުވާއެއް ، ދުވަސްވެ
ނޭގޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތިބި 

އެހެން ، ރުބައެއް ކަމަށްވާއި
މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އައުރަ 

ނިވާކުރެވޭނެ ފަދައިން 
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަނެއް 

 .ނެތުން

 ފަދައިން ނިވާކުރެވޭނެ
 ތަނެއް ބަންދުކުރެވިފައިވާ

 .ނެތުން

ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ 
ކުރެވިފައިވާ އަދިވެސް 

ޅުކުރެވިފައި ރަނގަ
 .ނުވާކަމެކެވެ

 ބުއިމުގެ ކެއުން މިމީހުން 4
 އިންތިޒާމް ކަންތައް

 ކިހިނެއްކަން ކުރެވިފައިވަނީ
 އެނގޭނެގޮތެއް ސާފުކޮށް
 .ނެތުން

ކެއުން ބުއިމުގެ ކަންތައް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތަށް 

ބަލާއިރު، ދުވަހުގެ އެކި 
ގަޑިތަކުގައި ތައްޔާރުކުރާ 
ކާނާ އެނގޭނޭ ތާވަލެއް 

. ޔާރުކުރެވިފައި ވެއެވެތައް
ހަކުރުބަލި ނުވަތަ ޕްރެޝަރ 

ހުންނަމީހުންނަށް ހަކުރު 
ނުލައި /ނުވަތަ ލޮނު މަދުން
ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާނާ 

ނަމަވެސް . ދެވޭކަމަށް ވެއެވެ
އާންމު ކާނާ ނުކެވޭވަރުގެ 

މުސްކުޅިންނާ ތަފާތު އެހެން 
ބަލިމީހުންނަށް ވަކިން ކާނާ 

ތައްޔާރު ކުރާކަމަކަށް 
 .އް ނުކުރެވެއެވެފާހަގައެ

 ބަލާއިރު ށްދަތުރަ ކުރީ
ކުރެވިފައިވާ  ރަނގަޅު

 އަދިވެސް އެހެންނަމަވެސް
 ކުރަން ރަނގަޅު އިތުރަށް
 .ޖެހެއެވެ

 އުޅޭ ނުކުމެ ވަދެ މިމީހުން 5
 އެއް (ވޯޑުތަކަށް ފާޚާނާތަކާއި

 ޚާއްޞަ) ފިޔަވައި ވޯޑު
 ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް

 ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ
 ތަންތަން އިވާފަހެދި

މިސާލަކަށް ވީލް . (ނޫންކަން

 ކުރާ ބޭނުން ބަލިމީހުން
 ތާހިރު ސާފު އްތަފާޚާނާ
ނަމަވެސް . (ފެނެއެވެ ކަމަށް

 ) ލާފައި ނެތުންރެއިލިންގް

 ބަލާއިރު ށްކުރީ ދަތުރަ
ފާޚާނާތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން 

. ކުރެވެއެވެރަނގަޅުކަން ފާހަގަ
އެހެންނަމަވެސް މުޅިން 

 .ވެއެރަގަޅުކަމަށް ނުފެނެ
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، ޗެއަރ ވަދެވޭގޮތަށް
)ރެއިލިންގް އަޅާފައި ހުރުން

އުދަގޫވާ ހިނގަން މުސްކުޅިވެ 6
އި، ފެނުމާއި މީހުންނާ

އަޑުއިވުމުގެ ބާރު 
ދެރަވެފައިވާ މީހުންނަށް 

 ހިޔަރިންގ، އައިނު، އަސާ
ފަދަ އެއްޗެތި  އެއިޑް

މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ދެވޭނެ 
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

 .ންވާކަންބޭނު

 އްމިކަންތަ އަދިވެސް
 ފުޅާކޮށް ވުރެށްމިއަ

 ދެވޭނެ ފޯރުކޮށް މީހުންނަށް
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

ކުރީ ދަތުރަށް ބަލާއިރު 
ކުޑަކޮށް ރަނގަޅު ކަމަށް 

 ށްނަމަވެސް މިއަ، ފެނެއެވެ
ވުރެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށް 

މުގެ އިންތިޒާމު ނުދި
 .ހަމަޖެއްސުން

ން ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުކަ 7
 ކެއްކުމުގައި ،ނެތުމާއި

ސިއްޙީގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ 
ސާފުތާހިރުކަން ނެތުން 

ތަރުކާރީ ކޮށަން ހުރި މީހާގެ (
އިނގިލި ވަނީ ލޭ އަންނާތީ 

ފޮތިގަޑެއް އޮޅާލައިފައި، އަދި 
ޑުމަތިން ވަނީ ލޭ ނއެފޮތިގަ

ހިލިފައި، ކާއެއްޗެތި ބަހައްޓާ 
ސްޓޯރޫމް ހުރީ މީދާފަދަ 

 )ށްތަ ވަދެވޭގޮށްތަކެއްޗަ

ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް 
ބަލާއިރު ބަދިގޭގެ 
ހުރި ޖަހާފައިކުޑަދޮރުތަކުގައި 

 ހަލާކުވެަފއި ހުރުން ފަށްދާ
މެހި، މަދިރި އަދި މީދާ ފަދަ(

 ށް ވަދެވޭ ގޮތަށްސައްއެއްޗި
 )ހުރުން

 ވެސް ބަލާއިރު ދަތުރަށް ކުރީ
 ފެންނަކަމަށް ކުރަން ރަނގަޅު

 އަދިވެސް ފާހަގަކުރެވި
 ވާކަން ނުކުރެވިފައި ރަނގަޅު
 .ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ

މީގެތެރެއިން ބައެއް  8
އަނބުރާ ، މީހުންނަކީ
، ށް ގެންގޮސްމުޖުތަމަޢަ

" ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ފަރުވާ"
އެއް ދެވޭނެފަދަ 

ބަޔަކަށްވާއިރު މިފަދަ 
ފަރުވާއް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް 

އަދި ނެތްކަން ފާހަގަ 

ނބުރާ އަ، މީގެތެރެއިން ބަޔަކީ
، މުޖުތަމަޢަށް ގެންގޮސް

" ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ފަރުވާ"
އެއް ދެވޭނެފަދަ ބަޔަކަށްވާއިރު

މިފަދަ ފަރުވާއް ދިނުމުގެ 
އިންތިޒާމް އަދި ނެތްކަން 

 .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ކުރީ ދަތުރުގައި ރަނގަޅު 
ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ 
ކުރެވިފައިވާ އަދިވެސް 

ރަނގަޅުކުރެވިފައި 
 .ނުވާކަމެކެވެ
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 .ކުރެވެއެވެ
މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ކޮށިތައް  9

މިވަގުތު ) އެކަހެރިކޮށް(
ބޭނުން ނުކުރާކަމަށް 
، ބުނިކަމުގައިވީނަމަވެސް

އެތަންތަނުން އަދިވެސް 
، ނަޖިހުގެ ވަސް ދުވާ ކަމާއި

އަދި އެތަންތަން އެދުވަހުވެސް
އަދި ، ދޮވެފައިވާކަމާއި

ވާހަކަދެކުވުނު މީހުންގެ 
ފަރާތުން އެގުނު ގޮތުގައި 

 4ތުވި ރޭގައިވެސް ފާއި
 ކުފިރިހެނުންނާއި އަންހެނަ

ންތާގައި ނިދިކަން އެތަ
މިތަންތަނަކީ . ނގުނެވެއެ

އިންސާނުން ބައިތިއްބަން 
އެކަށީގެންނުވާ 

ދަށްފެންވަރަށްހުރި 
އަދި މިފަދަ ، ތަންތަންކަމާއި

ތަނެއްގައި މިތަން ހުރުމުގެ 
ސަބަބުން މިތަންތަން 
ބޭނުންކުރެވުން އެއީ 

ކަމަށް ވެދާނޭކަމެއް
މިތަންތަން ، ފާހަގަކުރެވޭތީ

 .ވީހާ އަވަހަކަށް ނައްތާލުން

ފައި ވަކިން މީހުން ލާން ހަދާ
ވާ ގޮޅިތައް މިހާރު ބޭނުން 

ކުރަމުން އަންނަނީ 
ވަރަށްވެސް މަދުން ކަމަށް 

އެހެންނަމަވެސް . ވެއެވެ
އަދިވެސް އެތަންތަން 

ނައްތާލެވިފައިނުވާ ކަން 
ނަމަވެސް . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

އެއް މީހުންގެ އަމަލު ބަ
ހުންނަ ގޮތުން އެމީހުން 
ވަކިން ކޮޓަރި ތަކުގައި 

އަދި މިހާރު . ބައިތިއްބަ އެވެ
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން 
.ތިބެނީ މުޅިން ވަކިކޮށްފައެވެ

ކުރީ ދަތުރުން ބެލިބެލުމުން 
ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް 

 ށްކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަ
 ނަމަވެސް. ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

އަދިވެސް ގޮޅިތައް 
ނައްތާލެވިފައިނުވާ ކަން 

 .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ބަލިމީހުން ބަލަން ތިބޭ  10
މުވައްޒަފުން މަދުކަން ފާހަގަ 

 .ކުރެވެއެވެ

ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ 
 .ކަމެކެވެ

ނޫސް މަޖައްލާފަދަތަކެތި  11
އެމީހުންގެ މުނިފޫހި 

އެމީހުންގެ މުނިފޫހި 
ފިލުވުމުގެގޮތުން 
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ޓުން އްޓަކައި ބެހެށްފިލުވުމަ
އްޓަސް ރީ އެއް ހުލައިބްރަ(

ގޭވަރުގެ މީހުންނަށް ނނުހި
އެމީހުންގެ ކޮޓަރިތަކުގައި 
ނުވަތަ ގޭގައި ތިބެގެން 

 )ލިބޭނޭ ގޮތް ހުރުން

އިންތިޒާމުކުރުން ރަނގަޅު 
 .ކަމެކެވެ

ކޮންމެ އިމާރާތަކަށް ވެސް  12
ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވަދެވޭ 

 .ހެން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ

މިހެން ހުރުމުން މިއީ 
ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ށްވަރަ

 .ކަމައް ފެނެއެވެ
ބައެއް އަންހެނުންގެ ފަރާތުން  13

އެބައިމީހުންނަށް އުނދަގޫ 
ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ 

ދަގޫ ނމި އު (.ލިބިފައިވެއެވެ
ކުރާ މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް 

ނަމަ އެއް ދަގޫ ކުރާ ބަނއު
އެމީހުން ވަކިން 
ދަގޫ ނ އުށްއެހެންމީހުންނަ

 )ންނުވާނޭހެން ބޭތިއްބު

ދަގޫ ވާކަމަށް ނމީހުންނަށް އު
ދަގޫ ކުރާ ނވަނީނަމަ މިއު

މީހުން ވަކިން ބައިތިއްބަން 
 .ފެނެއެވެ

މުސްކުޅި ކަމުން ވާނުވާ  14
ނޭނގޭ މީހުން ތިބެނީ ނެޕީ 

ނަމަވެސް  .ޖައްސާފައެވެ
 ނެޕީއެއް އްދުވާލަކު އެތަ

މިހެން ހަޑިވާއިރު އެނެޕީތައް 
 ނައްތާލެވޭނެ ވަގުތުން

ނޑައެޅިފައި  ނިޒާމެއް ކަ
 .ނެތުން

ނެޕީތައް ނައްތާލެވޭނެ 
ރަނގަޅު ނިޒާމެއް 
ޤާއިމްކުރެވިފައި 

ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 
 .ފެނެއެވެ

ބަލިމީހުންގެ ސާފުތާހިރު  15
ކަމަށް ބަލާއިރު މަދުވެގެން 

ދުވާލަކު ދެފަހަުރ 
އަދި  .ފެންވަރުވައެވެ

 ސާފުތާހިރުކަމަށް ބަލިމީހުންގެ
 ށްރެޖްކޮބަލާއިރު އެވް
 .ރަނގަޅެވެ
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ވެސް އްތަބަލިމީހުން އުޅޭ ގެ
އަދި މުޅި ސަރަހައްދުވެސް 
.ސާފުތާހިރު ކަމަށް ފެނެއެވެ

 
 :މީގެއިތުރުން

 
އަލަށް ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކީ ސުނާމީ ފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ވެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް  •

ފެށުމުން  މާރާތް ބޭނުންކުރެވެންޢިރާތް ހަދާނިމި އެޢިމާ. ފަރުމާކުރެވިގެން ހެދޭ ތަނެކެވެ
 .އެވެފެނެމިހާރު ރަނގަޅު ނުކުރެވި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ވެގެންދާނެކަމަށް 

ނޑައަޅާފައި އެބައޮތެވެ • ނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ . އާ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ބިން ކަ
 .ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނެއެވެމިކަން އަވަސް.  ވެއެވެށްދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަ

 
 ގައި މިކޮމިޝަނުެގ 2004 އޭޕްރިލް 1ޢާންމުގޮތެއްގައި މުޅި ތަނުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު 

 ގިނަކަންތައްތަކެއް މިހާުރ ރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނުޒިޔާރަތުން ބެލިބެލުމުގައި ރަނގަޅުކު
 ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު ތަނުގެ ހިންގުންވެސް ހަރުދަނާ އަދި މިހާރު. ރަނގަޅުކުރެވިފައި ވާކަމަށް ފެނެއެވެ

 .ކަމަށް ފެނެއެވެ
------------------- 

 
  ކުރި ދެވަނަ ދަތުރުޖަލަށް މާފުށީ . ކ -4

 
 ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ހިނގަމުންދާކަމުގެ ޚަބަރުތައް މާފުށީ ޖަލުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ. ކ

ތަކުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާތީ، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އިލާޢާޖަލުގައި ތިބި ބައެއް ޤައިދީންގެ 
. މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރީމެވެ. ގައި ކ 2006 ޑިސެމްބަރ 31ބެލުމަށްޓަކައި، މި ކޮމިޝަނުން 

 . މިޒިޔާރަތަކީ މުޅި މާފުށީ ޖަލުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތެއް ނޫނެވެ
 

ލޫމާތު ހޯދީ ޖަލުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މާފުށީ މަޢުމިޒިޔާރަތުގައި 
ޖަލުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ ސްކޫލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ފުލުހުންގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާއި އަިދ 

ންނާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި  ޖަލުގައި ތިބި މީހ2ުމައްސަލަތައް ހިނގަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޔޫ
ކޮރިޑޯއިން ބަލައި އަދި އެދުވަހު ހިނގި ހަަމނުޖެހުމުގެ ފޮޓޯ ތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަލުގެ ޖަލުގެ ތެރެ އެ

 . ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ފޮޓޯތައް ބަލައިގެންނެވެ
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 ޑިސެމްބަރ 30ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި، ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުންތަކުން 
އާންމު ފަރާތްތަކުން ހިންގިކަމަށް އި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ޖަލުގަ ގައި 2006

 އެއްވަރަށް ޖަލުގައި ކާއްތަމަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކަންތަ މަޢުލޫމާތުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، ލިބުނުކޮމިޝަނަށް 
  . ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެމަލުތަކެއް ޢައިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު 

 

 ދިސާ ހިނގި ހާގައި  ޑިސެމްބަރ30
 

 ތުގައި، މި ހާދިސާ ހިނގަން ދިމާވިމަޢުލޫމާތުން އެނގޭގޮބައްދަލުކުރުންތަކުން ލިބުނު 
ނޑު ސަބަބަކީ، ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ޤަޢިދީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޤަޢިދީންނަށް  މައިގަ

ށުގައި ޙުކުމް ކުޑަކުދިންނާއި ބެހުމުގެ ކުށް، މީހުން މަރާފައިވާ މީހުން އަދި ޑްރަގް ޑީލް ކުރުމުގެ ކު(
މީގެ އިތުރުން މި ހާދިާސ . ލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމެވެއިޢާ) ކޮށްފައިވާ މީހުން

 ޖަލުގެ ފާޚާނާ ތަކުގެ ދޮރުފަތްތައް 2ހިނގަން ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫ
 ކޯލު ނުލިބުމާއި، ޖަލުގައި ލިބެންވާ ފޯނު ޤަވާއިދުން މަހަކު ޓުމާއި،ށްމަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ނައްޓަން ފެ

އްޙީ ފަރުވާ ދެރަކަމާއި، ޖަލު ބަލަހައްޓަވާ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރަން އެދި ޞިލިބެން ހުންނަ 
 ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ދީންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއިބައްދަލު ނުވުމާއި، ބައެއް ޤަ

 . ޖެހުންވެސް ހިމެނެއެވެދީން ހިތްހަމަ ނުއި ޤައެހެން
 

 އްތައްތަންގަކުރެވުނު ކަފާހަ
 

ދީން މި ވަގުތު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމަކާއި ރުޅިވެރިކަމެއްގައި ކަމާއި، އިޤަ •
ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގާ، ޖަލުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި 

މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް .  ޖަލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދިނެވެއިންޒާރުތައް ދޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
  އާއްމު ޙާލަތަށް ގެނައުމަށް ދަތިވެފައިވާތަންގަމުންދާތީ، ޖަލު ހަލަޮބލިވެ، ނހި

 .  ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ
 
 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން އަންނަ ފުލުހުންނާމެދު ވަރަްށ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން •

ދީންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާކަމާއި، މިހެން ދިމާވަނީ އި ރުޅިވެރިކަން ޤައިބޮޑަށް ނަފުރަތާ
 . ފުލުހުންގެ ބަހުރުވައާއި އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަން
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ޤައިދީން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުފަތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ނައްޓައިގެން  •
އޮރިޔާން ނިވާވާނޭގޮތެއް ނެތުމުގެ ންނައިރު ހުގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ފާޚާނާގައި 

 . ދީން އިތުރަށް ރުޅިގަދަވެފައިވާކަންއިސަބަބުން ޤަ
 

 ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަދި ފެނުނު ކަންތައްތަކުން އިދީންނާ ޖަލުން ބައްދަލުވި ޤ2ަޔޫ
 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 
 . ދާކަން މުންޖަލުގައި ގެންގުޅުން ހުއްދަނޫން ތަކެތި ޖަލަށް ގެނެވި ގެންގުޅެ .1

 
 . ފާޚާނާ ތަކުގެ ދޮރުފަތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ނައްޓާލެވިފައިވާކަން .2

 
ން  ފަހަރު ކާންގެންނަ ތަކެތި ގޮޅިމިގޮތުން ބައެއް. ގޮޅި ތަކާއި ކޮރިޑޯ ސާފުތާހިރު ނޫންކަން .3

 . ބޭރަށް ކޮރިޑޯ ތެރެއަށް އުކާލުމުން އެތަކެތި ކުނިވުމުގެ ކުރިން ކޮރިޑޯ އިން ނުނަގާކަން
 

އަދި އާންމު ކޮށް ހުރިހާ . ދީންނަށް އެންމެ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނަ ކަންއިޖަލުގައި ތިބި ހުރިހާ ޤަ .4
 . ދެނީ ޒެންޓެކް އާއި ޑައިޖީން ފަދަ ބޭސް ކަމަށް) ކޮންމެ ބައްޔެއް ވިޔަސް(މީހުންނަށްވެސް 

 
ބާފައިވާ މަސްހުނިކޮށް ބައިތިއްހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެކި ވަރުވަރުގެ ކުށް ކޮށްފައިވާ މީހުން  .5

 .  ކަން
 

އަދި ޤަވާޢިދަށް . ދީންނަށް ޖަލުގެ ޤަވާޢިދާއި ޕެޯރލް ޤަވާޢިދު ނޭނގޭކަންއިގިނަ ޤަ .6
ދީން ޖަލަށް ވެއްދި އިއެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ޤަ. ކަންގޭނއަންނަމުންދާ ބަދަލުތައްވެސް ނޭ

 . އިރު އޮރިއެންޓޭޝަންގެ އެއްބައި ދިންކަމަށް
 

ޙުކުމުގެ ކޮޕީއެއް . (ނަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނޭނގޭކަންދީންނަށް އެމީހުންއިބައެއް ޤަ .7
 ) ލިބިފައިނުވާކަން

 
 ކޯލް ވަކި ބަޔަކަށް ފޯނު.  ކޯލްތައް ބައެއް މަސްމަހު ނުލިބޭކަންޖެހޭ ފޯނުބެންޤަވާޢިދުން ލި .8

 . ލިބިފައި އަނެއް ބަޔަކަށް ނުލިބޭކަން
 

 އެދި ގިނަ ދުވަސް ވާއިރުވެސް ދަލުކުރަންޖަލު ބަލަހައްޓަ◌ަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި ބައް .9
 .ކަންވޭބައްދަލު ނުވެ

 
ޖަލު ހެދުން ބަދަލު ކުރަން އޮންނަ ދުވަސް ފާއިތުވެ ހަފްތާއެއް ވެގެން ދާއިރުވެސް ހެދުން  .10

 .  ނަމާދުކޮށް ހަދަނީވެސް އެހެދުމުގައިކަން،އަދި ނިދައި. ބަދަލު ނުކުރެވޭކަން
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ން ޢިމާރާތުން ބޭރަށް ކަސްރަތުކޮށްލާ ހެދުމަށް އެންމެ ފަހު ޢިމާރާތަށް ޤައިދީން ވެއްދި 2ޔޫ .11

 . ދީން ނެރެފައި ނުވާކަންއިފަހަރަކުވެސް ޤަ
 

އް ދޭ ސިޓީ ތަ ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށާއި ބައެއް އެހެން އޮފީސް ތަކަށް ފޮނުވުމަށް .12
ނޑައި އެއާ.ދޭކަން ނުކޮށްއެފަރާތްތަކަށް ރައްދު   ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް އަދި ބައެއް ސިޓީ ކަ
 . މަލާމާތްކޮށް ހެދުން

 
އެމީހުންނަށް ބާލީސް، ބެޑްޝީޓް، . ފޯމު އެކަނި ކަމަށްންނަށް ލިބެނީ ޔުނީދީއިކުޑަގޮޅީގައި ޤަ .13

 ބުރާ ވެސްވެހި ވެލިވާރޭއަދި އެ ގޮޅި ތަކަށް . ތުވާލި، ޝޭމްޕޫ ފަދަ ތަކެތި ނުލިބޭކަން
 . ކަމަށް

 
 ޙަވާލުވެގެން ތިބޭ މީހުން ކައިރީ އަދި ޖަލާއި. ގޮޅީ ގައި ތިބޭއިރު ޤިބްލަ ވަކި ނުވާކަން .14

 .  ގެ ގޮތުގައި ދައްކާކަމަށްއިއެހުމުން އެކި މީހުން އެކި ދިމާ ޤިބްލަ
 

 .  ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް ގައި މާބޮޑ2006ު ޑިސެމްބަރ 30 .15
 

 ހުށަހެޅުންތައް

ލުގެ ސެކިއުރިޓީ އްވެސް ހާލަތެއްގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ރޯލެއް ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް، ޖައެ .1
ޖަުލ . ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ ބަޔަކު ބައިތިއްބައިގެން ހަރުދަނާ ކުރުން

ދީންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުްނ އިބެލެހެއްޓުމާއި ޤަ
 . އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ލެއްވުން

ގެ ބޭފުޅުން ލިޔުމުން އެންގެވުމުން މެނުވީ ޖަލުގެ އެތެރެއަށް ފުލުހުން ފުލުހުންގެ އެީހއަށް ޖަލު .2
ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނީ އިސްނަންގަވާ މިކަމުގައި . (ނެވުންންނުވެ
 .)ޖަލުސެކްޝަންގެ ބޭފުޅުންކަމުގައި ވުން/އެސް.އާރު.ޕީ.ޑީ

 . ޓެވުންށްފެފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް އަވަހަށް ދެއްވަން މިހާރު ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަވާ .3

ޖަލުތެރެއަށް މަނާ ތަކެތި ވަންނަގޮތްތައް ހޯއްދަވައި، މަނާތަކެތި ޖަލުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދޭނޭގޮތެއް  .4
 .ހަމަޖެއްސެވުން

 ޖަލުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ފަންކާތަކާއި، ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކުރައްވައި ވީހާވެސް އަވަހަަކށް 2ޔޫ .5
 . ކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުންދޮރުފަތްތައް ހަރުކޮށްދެއްވައި، ތަން ސާފު
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 .ދީންނާ މުޢާމަލާތުކުރާގޮތް ރަނގަޅުކުރެއްވުންއިޤަ .6

. ދީންނަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނިކުމެ ކަސްރަތު ކުރެވޭނޭގޮތެއްވުންއިހަމަޖެހޭ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޤަ .7
ފޫހިފިލުވުމަށްޓަަކއި ދީން ތިބެންޖެހޭތީ، އެމީހުންގެ މުނިއި ގަޑިއިރު ގޮޅިތަކުގައި ޤ24ައަދި 

 . ކޮންމެވެސް ހަރަކާތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

 . ކުށްވެރިން ކެޓަގަރައިޒްކުރުން .8

ޖަލުތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި އެހެން ޤައިދީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މީހުން ވަކިން  .9
 . ބޭތިއްބުން

 . ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުން .10

 . ނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުންޖަލުގެ މެ .11

. ދީއަކަށް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުންއިޖަލާއިބެހޭ ޤަވާއިދާއި ޕެރޯލް ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީއެއް ކޮންމެ ޤަ .12
 . ދީންނަށް އެންގުންއިށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޤަވާއިދުން ޤަދުތަކައިޤަވާ

ގެ މަތިން ހުރިހާ އާއިލާ އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު ަހރުދަނާކޮށް ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއ .13
 . ޤައިދީންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދިނުން

ވުމަށް " ށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށްޢަމުޖުތަމަ"ކުރާ މީހުން ށްތަނަކަށްވުރެ ކު" ވެރިން ބަލަހައްޓާށްކު" .14
 .ދޭ މާހައުލެއް އުފެއްދުންށްފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮ

ބެހޭގޮތުން ނިންމަވާ އެހެނިހެން ނިންމެވުންތައް ކާއި ޖަލާލާޙުތަޞް ގެންނަ އިދަށްިއބެހޭ ޤަވާޖަލާ .15
 . ންއްސެވުއް ހަމަޖެކޮމިޝަނަށް ލިބޭނޭގޮތެ ލަސްނުކުރައްވައި

----------------- 
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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް
 
ށްދީ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮއުހި

އެޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ނަމަވެސް މިމުއައްސަސާ ޤާއިމުވުމުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސަރުކާރުގެ . މުއައްސަސާއެކެވެ

ޔައީކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙައިޘިއްޔަތު ކުޑަވެގެން ދި
އެހެނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތަފާުތ . ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ

 އެހެނީ. ވާފައި ވެއެވެމިނިސްޓްރީތަކާއި އެމިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން އެކިއެކި އޮފީސްތައް ޤާއިމްކުރައް
 ހުށަހަޅައިގެން އްސަލަތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށްމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ބައެއް މަ

މިސާލަކަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހެއްގެ ޙުކުމް . ކަމަށް ވާތީއެވެ  މައްސަލަތައްހައްލުކުރެވިދާނެ
ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދުމާއި، ތަރިކަމުދާ ބެހުމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައާއި، ފައިސާގެ ބައެއް 

މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރައްވާ ޤާޟީ ބަދަލުޮކށްދިނުމަށް އެދުންފަދަ އަދި މަލާތްތަކާއި، މުޢާ
މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެކުރިން އެކަމަކާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ . ކަންތައްތަކެވެ

 ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރި ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ
 ކޮމިޝަނަށް ހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ އެކަމެއް ބެލުމަށްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް އެ

ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް މަންއު ތަޙުޤީޤުކޮށް ހިއިބަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން ކޮމިޝަނުން އެމައްސަލައެއް
 .ވެއެނެއަޅާދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ޤާނޫނުގެ

 
 ޝަކުވާ 269ށް  ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނ2006ަ ޑިސެމްބަރ 31 އިން 2006 ޖެނުއަރީ 1

މީގެ .  ޝަކުވާ ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވ7ެހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން . ހުށަހަޅާފައިވެއެެވ
 ވަނަ 2006 ޝަކުވާ ވަނީ 1 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން 2005އިތުރުން 

 ވަނަ 2006 ޝަކުވާ އަކާއި 13 ވަނަ އަހަރުގެ 2005އަދި . އަހަރު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ
 ޝަކުވާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ނުވެގެން، ނުވަތަ އިންސާނީ 61އަހަރުގެ 

ވެގެން ވަނީ އިތުރަށް ޙައްޤަކާއި ގުޅުނަސް ކޮމިޝަނުން ބެލޭނެ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ނު
މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޝަކުވާގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ޝަރީޢަތަްށ . ނުބެލުމަށް ނިންމާފައެވެ

 ވަނީ ކުރި ފަރާތަށްޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ
 .ލަފާދެވިފައެވެ
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އެއިގެ .  ޝަކުވާއެވ424ެލަމުން ގެންދިޔައީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުން ބަ 2006
 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2005 ޝަކުވާ އާއި 81ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ  2004ތެރޭގައި 
 .  ޝަކުވާ ހިމެނެއެވ160ެލިބިފައިވާ 

އިންސާނީ ތިރީގައި އެވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 
މާފައިާވ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިނ2006ްޤުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ވާތީވެ، ޙައް
  . ޝަކުވާގެ ޚުލާޞާއެކެވ17ެ
 

  ޝަކުވާވަޒީފާ ބަދަލުކުރިކަމުގެ -1

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ އޮފީހުން އޭނާ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގެވުމަށްފަހު އެހެްނ 
ލުކުރެއްވިކަމާއި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އޭނާ އަށް އަންގަވާފައިނުވާތީ އޮފީހަކަށް އޭނާ ބަދަ

އަދި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާ ކުރި އޮފީހުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ބުނި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ 
މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން މިކަން ހިނގާފައިވަނީ . ނުލިބުނު މައްސަލައެވެ

 އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އޭނާގެ ވަޒީފާ ތައްތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާންސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ކަ
ބަދަލުކުރިކަން ރަސްމީކޮށް އަންގައި މުސާރަވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުިރ 

ވާފައިވާތީ، މިމަޢުލޫމާތު ޝަކުާވ ހުށަހެޅި ފަރާަތށް އަންގައި އޮފީހުން މިކޮމިޝަނަށް އަންގަ
 .  ށް ބަލާނޭ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުނެވެމިމައްސަލައިގައި އިތުރަ

 
 2ފައިވާކަމުގެ ވާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްނުހައްގުން ފުލުހުން -2

 ޝަކުވާ
 

 2ފައިވާކަމުގެ ވާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްނުހައްގުން ފުލުހުން
 ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ދެ ޝަކުވާ 2މި . ނެވެހުށަހެޅުޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް 

މައްސަލައިގައިވެސް ހިމެނޭ ފަރާތް ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް 
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާތީ، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 

 .އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ނިންމުނެވެ
  

  ޝަކުވ2ާ އްވާފައިވާބުނެ ހުށަހަޅުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން -3

 ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް 2 ރަށަކުން 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުނެ 
މިމައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެކަކު . ލިބުނެވެ
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 އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނުވަތަ އެރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މަދު
 . ނޭކަމުގައި ނިންމުނެވެތުންގެ ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތަކަކީ ރައްޔި

 
 އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ބެހޭ ޝަކުވާ -4

އްވުމަށް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން ތަޢާރަފް ކުރެ 2007 ޖެނުއަރީ 1
ނަގައިދިނުމުގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހަމަޖެހިފައިވާ 

 މަސްދުވަސް ކުރިން ހިނގާފައިވާ 4ޤަވާޢިދުގައި ެއ ޤަވާޢިދަށް ަޢމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ 
. ކަންތައްތަކަށް ދަޢުވާ ކުރެވިދާނޭކަމަށް އޮތް މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނެވެ

މެދު ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަން ކޮމިޝަނުން ންތަކާ ލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމިމައްސަ
ވެ އަމަލު އަދި މި ޤަވާޢިދު ފާްސ. ވެބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަ ކުރިއެ

ޓެވިއިރު، ދެންނެވިފައިވާ މައްސަލަ އުނިކުރައްވާފައިވާތީ، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ށްކުރަން ފެ
  . ށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެނުބެލުމަ

ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވެގެން މާލެ ގެނައުމަށްފަހު ދަތުރު ޚަރަދާއި މާލޭގައި ތިބުމާއި އަދި  -5
 ޝަކުވާ 11ކެއުމުގެ ޚަރަދު ކޯޓުން ދީފައިނުވާ ކަމުގެ 

ބޭނުންވެގެން މާލެ ގެނައުމަށްފަހު ދަތުރު ޚަރަދާއި މާލޭގައި ތިބުމާއި އަދި ޝަރީޢަތަށް 
 ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާއި 11ރަދު ކޯޓުން ދީފައިނުވާ ކަމުގެ ކެއުމުގެ ޚަ

 ގުޭޅގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ގެން، ކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާގުޅި
 މީހަކަށް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަކަށް 10މިގޮތުން . ސާފުކުރެވުނެވެ

ބެހޭ އިދާރާއަށް ފައިސާ ގެނައުމުގެ ކުރިން  ކަމާސާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިނުވަނީފައި
 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައިގައި މާލެ ގެނެވިފައިވާ ފަރާތް ކުއްލިއަކަށް ފުރާފައިވާތީ ކަމުގައި

 ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 11އްވި ގުޅިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަޢުލޫމާތު ލިބުމާ
 . ނެވެ މައްސަލަ ނިންމުގުމަށްފަހުއެންމަޢުލޫމާތު 

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަތް -6
 ޝަކުވާޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ގޮތާއި ބެހޭ 

 
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނ7ީ

ހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރު  ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މ7ީ(78/5
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ  )ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީގޮތުގެ ޤާނޫނު
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މެޓީން ކަމަށާއި، އެކޮމެޓީން ބައްލަވާއިރު ކޮމެޓީއަށް ވަކީލަކު އަދި ޚުދު ތުހުމަތުގައި ކޮ
 2 ވަނަ މާއްދާގެ 16ނޫނު އަސާސީގެ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ ވެސް ހާޒިރުނުކުރެވޭތީ، ޤާ

ވުމަށް ޤާނޫނީ އަވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިން ކުށުގެ ތުހުމަތުން ބަރީ
ބިގަތުމުގެ  ކޮންމެ ހިނދެއްގައި  އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލި އެހީ ބޭނުންވެއްޖެވަކީލެއްގެ
މިމައްސަލައިގަިއ  . ނެވެތު އެމީހަކަށް ނުދެވޭކަމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުފުރުޞަ

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލިޔެގެން އް  ކަންތައްތަމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ
ށަހެޅިފަާރތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަން މައްސަލަ ހު ޙައްލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން

 .  މައްސަލަ ނިންމުނެވެއެންގުމަށްފަހު 
----------------- 

 
 ަޙްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލމުޢާވިޔަތު މަ

 
އި މަރުވި ޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގޮޅިއެއްގަ ދުވަހު ހެނދުނު ދޫނިދޫ ޑ2005ިރޗް މާ 9 

 ގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި، އަލްމަރްޙޫމް "ރަތްވިނަ.މމުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު "
އި ވަނީ  ގ2005ަ މާރޗް 14) ނަރަތްވި .މ(هللا މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ ބައްޕަ މަޙްމޫދު ޢަބްދު

އޮީތ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ދުވަހުގެ ރު އެދުވަހުން ފެށިގެން އެއް އަހަ .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ
 ކޮމިޝަނުގެ ބަރުން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުންންމެނަމަވެސް ކޮމިޝަންގެ . ނިމިފައެވެތަޙުޤީޤްކޮށް 
 ންނަން ޖެހުމުންއްޓިފައި އޮހުސްތަކެއް ވަންދެން ނުކުރެވި ގިނަދުވައެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތް 

ނަމަވެސް މިހާރު އާ މެންބަރުން އެހެން. ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެއިތުރަށް މިމައްސަލަ އޮތީ 
މިމައްސަލަ މުރާޖަޢާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހޮވި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާން ފެށުމުން 

، ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީވެކަންތައްތައް ބައެއް ބަލަން ޖެހޭ  އިތުރަށްއަދިވެސް ބެލިބެލުމުން 
އަދި . އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެވަރަށް ބާރަށް  މިހާރު މަސައްކަތްއެކަންތައްތައް ސާފު ކުރުމުގެ 

 .ނިންމާނެއެވެގޮތެއް ކޮމިޝަނުން މެދު ދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައާ ކުރު މުއްވަރަށް 

-----------------------------
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  އެހީ ބޭރުގެ
 

އްޔާ ޢި ގެ އާބާދީ ޖަމް.ދއާއި އ) ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ(މްޢިއްޔާ  ގެ ތަރައްޤީއާބެހޭ ޖަ.ދއ
ދ ގެ .އާއި އ) އޯ.އެޗް.ޑަބްލިޔު(އްޔާ ޢިއްޙައްތު ޖަމްޞި ގެ .އާއި އދ) އޭ.ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫ(

ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ސަޕޯްޓ "ހިފައިވާ ގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެ) ޔުނިސެފް(ކުޑަކުދިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 
ޕްރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ " މޯލްޑިވްސްދަ ޓު ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

-މިޕްރޮޖެކްޓަށް . މިއޭޖެންސީތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެ ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ
ނޑައެޅިފައި ވެއެވެޑޮލަރު  އެމެރިކާ )އަށްސަތޭކަ ސައުރަޔާޅީސް ހާސް (844،000/  .ކަ
 

 ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު
 

-އަކީ   ވަނަ އަހަރަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ލަފާކުރި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލ2006ަ
 .  ރުފިޔާއެވެ)ދެމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތަރުހާސް ހަތްދިހަ. (ރ2،104070/

 
ޔަން ން ޢައްބަރުން ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް އާ މ6/2006ެޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރުން ތިއްބަވާނެ އިތުރު ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފުމާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ންވާއިރަށް މެވެން◌ްކުރެ
ފަރުނީޗަރާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް 

ޖެޓަށް ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާނޭ ފައިސާ ވަނީ ބަ
 .އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ

 
އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަން  ވަނ2006ަ

.  ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަދި ކަރަންޓް ޚަރަދަށެވެންދާ ޢިމާރާތުގެ ކުލިދެއްކުމަށާއިހިނގަމު
) ރުލައްކަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަހަތްތަރިހަތަ. (ރ408،375/-މިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔަށް 

ދެލައްކަ ބަޔާނަވައިހާސް ތިންސަތޭކަ . (ރ63/292،399ރުފިޔާ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް 
ފަންސާސްާހްސ ( .ރ32/50،133އަދި ކަރަންޓް ޚަރަދަށް ) ތޭހައްޓިލާރިރުފިޔާ ނަވާނަވައި 

 .ރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެޚަ) އެއްސަތޭކަ ތެއްތިރީސް ރުފިޔާ ބައްތިރީސްލާރި
 

-ށް ދެއްވީ  އަހަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަ ވަނ2006ަ
.  އެވެ)ރުފިޔާތިންމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ސައުރަހަތްތަރި ހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ( .ރ3،774،870/

ޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ގެ ނި ޑިސެމްބަރ2006ުނަމަވެސް އެކިފަހަރު މަތިން އިތުރު ކުރަމުންގޮސް 
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ހަތަރުމިލިއަން ސައުރަޔާޅީސް ހާސް އަށްޑިަހ . (ރ4،044،080/-އަކީ  ޖުމްލަބަޖެޓްގެލިބިފައިވާ 
 ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 2006މީގެތެރެއިން . އެވެ) ރުފިޔާ

 ރުފިޔާ އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ނަވާޅީސްހާސް ހަަސތޭކަ ބާވީސް(. ރ74/1،349،622
 .އެވެ) ސައުރަހަތްތަރި ލާރި

 

 ޝުކުރު އަދާކުރުން
 

ތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ ފަރާތްމުގެ ކުރިން  ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭ މިރިޕޯޓް ނިންމާލު
އެހެނީ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ . ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

 2006 މިގޮތުން .މަސައްކަތެއް ނޫނެވެކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ގެން ނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބި
 ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ  ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް  ގެންދެވިފައި ވަނީ

 . އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ
 

ން ކޮމިޝައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މިމުއަމުސްތަޤިއްލު ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ 
މިގޮތުން  .ޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތުންނެވެއިވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ  ވެސްޤާއިމްކުރެވިފައި މިވަނީ

މާއެކު ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާުހކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ
ޅު ފާހަގަކޮށް އެއެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޕުމަސައްކަތްޒިންމާދާރު  މެމްބަރުން ކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހުގެ

 .އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
 

ން އްޔަތު ލިބިގެން މިނިވަން ޝަޚްޞެއްގެގޮތުގައި މިކޮމިޝަން ޤާއިމުވުމުގެކުރިޘި ޤާނޫނީޙައި
  ކޮމިޝަނުެގބާ،ތައަޙްމަދު މުޖްއަލްފާޟިލް ނާއި ޗެއަރޕަރސަން ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން

ގިނަގުނަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީބާރު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް 
ތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ކުރައްވާފައި ވާމަސައްކަތްތަކެއް 

ލްފާޟިލާ ރަޝީދާ ޢަީލ ލް އަ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަކޮމިޝަނުގެ އަދި ހަމައެއާކު. ދަންނަވަމެވެ
ތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް  ކޮމިޝަނަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ޚިދުމަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން، އާއި

 . އެފަރާތްތައްވެސް މިޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ
 

ގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ކޮމިޝަނަށް ކޮމިޝަނު
އިދާރާތަކަށްވެސް ޝުކުރު  ކަމާބެހޭ ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރުގެމިހާރު ށީގެންވާގޮތެއްގައި އެކަ

ކޮމިޝަނަށް މާލީ އެހީ ވެދެއްވާ ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތައްވެސް ހަމަ އެއާއެކު އަދި . ދަންނަވަމެވެ
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ގެ ތަރައްޤީއާބެޭހ . ތުން އދމިގޮ. ތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެމިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށް އެފަރާ
ގެ . އާއި އދ) އޭ.ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫ(ގެ އާބާދީ ޖަމްޢިއްޔާ . އާއި އދ) ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ(ޖަމްޢިއްޔާ 

ގެ ) ޔުނިސެފް( ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ .ދއާއި އަދި އ) އޯ.އެޗް.ޑަބްލިޔު (އްޙައްތު ޖަމްޢިއްޔާޞި
 .އެހީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ

****************  
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