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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އުފެދުމުގެ ބޭނުމާއި މަޤްޞަދު  .1

ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި  ކުރުމާއި ދަޢުވާ  ނަމުގައި ދަޢުވާ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ، އަމިއްލަ ހިއު

ނޫނީ ޝަޚްޞެކެެވ. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ޤާމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން 

ނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ބަްއއްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައިންސާނީ ޙަ

ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްުޤތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

/އްކަތްކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ މަސަ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާ

 އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނުގެ  20ގެ  6/2006ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ާޤނޫނު 

. އެއީ:  މަސްއިޫލއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

، ފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށްނެމީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަ  (ހ)

އްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ އެމީހަކު އަމި، ކަމަަކށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ނުވަތަ އެފަދަ

ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ، ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ުހށަހަޅައިފިނަމަ

މަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު މިބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވު، އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ

މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ، ކަމަށް ބުނެވާއެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައި

  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންމިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ، އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ނުވަތަ ، ފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ގަނެއިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައި  (ށ)

، އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި

ނެވިދިޔަފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަިއ އިހުމާލުވެފައިވާަކމަށް ކޮމިޝަނަށް ބު

  .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން، އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ފެނިއްޖެނަމަ



 
 

 5    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫެލއްކަމަށް ، ރީ އުސޫލަކީރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާ  (ނ)

  .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން، ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ، ން ނަމަވެސްސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއަކު   (ރ)

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ، ކަމެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި

  .އެއިދާރާައކަށް ލަފާދިނުން

ދެމެހެއްޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް ، ޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެޙައް ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި  (ބ)

  .ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ، އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، ދުތަކާއިޢިވާޤަސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި   (ޅ)

  .ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްުޓމުގެ ގޮތުން ، އާލާކުރުމާއި

އިދާރީ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަްށ ، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި  (ކ)

  .ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން ، ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް

ރާއްޖެ ، ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި އިންސާނީ   (އ)

ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި ލަާފ ، ން ތަޞްދީޤުކުރުމުގައިއިއެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖެ، ބައިވެރިވުމުގައާއި 

  .އް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުންހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެުޅންތަ، ދިނުމާއި

  .ބައިވެރިވުން، އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީޮގތުން އެހީތެރިވެ  (ވ)

ތެރިކަން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން  (މ)

  .މަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންއެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރު، އިތުރުކުރުވައި

  .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން  (ފ)

ގެ ހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މީޑިއާއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަ  (ދ)

  .ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުކުރުންޞީވަ

  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން ، މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  (ތ)
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 ކޮމިޝަންގެ ތަޞައްވުރު  .3

އްޤުތައް ކަށަވަރުވެގެންވާ، އެޙައްޤުތަކަށް ތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާނީ ޙަދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތަފާތުކުރުމެއްނެ

 ރައްކާތެރިވާ، އިޙްތިރާމްކުރާ ަޤއުމަކަށްވުން.

  

  

 

 ކޮމިޝަންގެ މިޝަން  .4

އިންސާނީ ޙައުްޤތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޤާނޫނުތަކާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކޮށް  މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވާ، އެފަރާތްތަކުގެ އުޅޭ ދިރިދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިފާޢުކުރުމަށް 

 ށް ކުރިއެރުވުން.ދަމަހައްޓައި، ޙިމާޔަތްކޮ

  

  

 

 ދާއިރާތައް  އަމާޒު ކުރާ  .5

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރަށް ދިއުމަށްޓަކައި  5ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑު  .  3ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މައިގަ   ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށެވެ

  އަހަރަށް އަމާޒުކުރާ ދާއިރާތަކަކީ: 5މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 

 ކަށަވަރުކޮށިްދނުން ޙައްޤުތައް އިންސާނީ )1

 ކުރިއެރުވުން ރައްކާތެރިކޮށް ޙައްޤުތައް އިންސާނީ )2

 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން ކޮމިޝަންގެ )3

 

 



 
 

 7    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

  

 

 : އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން 1އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  .6

 

  ލަތު މިހާރުގެ ޙާ 

ސާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ، ނަފްވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް 

ގަނާކުރުމުެގ  ދިމާވާ ކުދިންނަށް ސްކޫލްގައި  ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ބިފައިވާކަމަށް ބުނެއަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލި

ގެވެށި  ،ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ނުލިބިގެން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،އިމައްސަލަތަކާ

އިލާއިން އަޅާލުން ނުލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ޢާއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 

ކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވްިސގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަ ޛުތަންފީޖަލުގައި ހުކުމް 

 ފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ނޯޓިސް އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި ފޯންކޯލް ނުލިބޭކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރި ،ކުރުމާއިވަޒީފާ ދިނުމުގައި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން  ،ކާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިދިނުމަ

ކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،  ފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާ  ޖިންސީވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި  ،މާހައުލެއް ލިބިފައިނުވުމާއި

ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ލަސްވުާމއި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިާވކަމަށް ބުނެ 

 ،އިތަކާަމއްސަލަ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި، ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެފައިވާ 

އާ ގުޅިގެން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ލަސްާވ ކާރިޘާ  ސުނާމީ

. މީގެ  ،މައްސަލަތަކާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

އްޙަތަށް ރަނގަޅު މާހައުލެްއ ސިއި ސާފު ބޯފެން ފުދޭ މިންވަރަށް ނުލިބުމާއި، ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި އާނގަޅުކާނާއިތުރުން ރަ 

ދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ ޚިނުލިބުމާއި، އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިެނތުމާއި، މުވާޞަލާޠީ 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ޤާއިމުވެފައިނެތްކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިާވ  ،ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި

ިއ، ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާކަމަށް ނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މި ،މައްސަލަތަކާއި

ޔާލު ފާޅުކުުރމާއި އެއްވެ ޚިބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ޅޭކަމަށާއި،ތުކުރުން ގެންގުމެދުގައި ތަފާ ކުގެސިޔާސީ ޕާޓީތަ

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ އަދި  ،އުޅުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި

 ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޙައްޤުތަކާ މެދު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި 

ވަޒީފޭާދ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީ ، އަހުލުވެރިވެފައިނެތުމާއި

އްޤުތަކާމެުދ ޙަ ލިބިދޭންޖެހޭދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ބަން، ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމާއި ނާމެދުމަސައްކަތްތެރިން 



 
 

 8    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް މަދުވުމާއި، ބަލިތަކުގެ ޙާއްސަ ޚިއްޙީ ސި ،ހޭލުންތެރިކުރެވިފައިނެތުމާއި

ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ރަށުގެ  ،ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން ދިމާވުމާއި

ލޮކޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް ރީ ންޙައްލުކުރުމުގައި މިފަދަ ތަންތަ މެދުގައި ހުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫތައް 

ލަތުެގ ޢުއި ދަމުންނާ ންޢާޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން  ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމާއި، އަދި  ޙައްޤު ގެއްލޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުތަކަށް  ،ނެތުމާއި

 .   ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 9    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

  

  ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 ލިބިދޭ  މުޢާހަދާތަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އިސްލާމީ  1.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށާއި، ދިވެހި  ފުރިހަމައަށް  ހަމަހަމަކަމާއެކު، ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ޙައްޤުތައް، އެންމެހައި 

 ލިބިދިނުމާއެކު، ބަދަލު  އެކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ގެއްލިފައިވާ  ޙައްޤެއް  މިއިން  ދިނުމާއި،ލިބި  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  އުޅޭ 

 .ކަށަވަރުކުރުން  އެޅޭތޯ  ވަޅު ފިޔަ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކާމެދު  އަރައިގެންފައިވާ  ޙައްޤަކަށް  މިއިން 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

އްޤުތައް ގެއްލިގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ، އެފަދަ ޙަލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙާއްޤުތަކުގެ ޙަ އިންސާނީ 

މަުލތައް ތަކުރާރުވިޔަ އެފަދަ ޢަ، ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ޢަ

. މަލުތައް ހިްނގާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ ޢަނުދިނުމަށްޓަކައި މި   ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ

ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބުނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތަފާތު ގިނަ ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ތަފާތު ގިނަ މައްސަަލތައް ބަލައި

. މިގޮތުން ފާއިތުވި  މައްސަލަ  2632ސަލަ ހުށަހެޅި އް މަ 3909އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  5މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދެއެވެ

. މިގޮތުން ތިރީގައިއެވަނީ ފާއިތުވި  އިބަލަ ދަދާއި އަިދ ޢަގެ އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކު  6ނިމިފައިވެއެވެ

  ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދެވެ. ލައިކޮމިޝަނުން ބަ

  

  ދަދުޢަނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ   ދަދުޢަމައްސަލައިގެ ޖުމްލަ ހުށަހެޅުނު   އަހަރު

2010 712 220  

2011 625 447  

2012 732 287  

2013 719 352  

2014 529 551  

2015 592 775  

  



 
 

 10    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

އެދާއިރާތަކުން މައްސަލައާ ގުޅުން  ،ޙައްޤުތައް ތަފާތު ދާއިރާތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައި

. މިގޮތުން ވިަފއިހުރި ކަންކަން ބެލުމުގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހައްލުކުުރމުގައި ދިމާވާ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކަށްވެސް ބަލައިލެ ވެއެވެ

އެވެ. ފައިވެއްކަތްކުރެވިޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސަ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

 ،އަދި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަވަސް މިނެއްގައި ބަލައި ނިންމާ، ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް

ތަށް ދިމާވާ އެވެ. މިގޮފައިވެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ބައެއް މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވި ،ކަށަވަރުކޮށްދެވޭއިރު

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަާރތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި،  ،ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި

ހުރި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންޖެހޭ  މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ، މާއިލިބުބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ނުމައްސަލަތައް ސާ

. އަދި މިކަންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންފައިވެއެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުލިބުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިއެއްބާރުލުން   ،އެވެ

މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  ،ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުުވންތައް ބާއްވާ

   ފައިވެއެވެ.ކުރެވި

އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން  ށާއިށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮ ޙަސަލަ ހުށަެހޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މައް

އެކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކޮށް  ،މާޔަތްތެރިކަން ލިބިދޭތޯ ބަލައިޙިއެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ދަޢުާވ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ އަރައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކާ  އަދި ޙައްޤުތަކަށް

  ފައިވެއެވެ.ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވިޤީޤްޙްލާ އަވަސް ކުރުމަށް މައްސަލަ ތަރައްދުވާފަރާތަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެމަރުހަ 

ތައް ހުށަހެޅުންމީގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކަށް 

. އަދި ހުށަހެޅޭ  ކުރަމުްނދާ ުޛޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި މައްސަލަތަކާ ގުުހށަހެޅުންހުށަހެޅެއެވެ

  އެވެ.ފައިވެސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެޭދތޯ ކަށަވަރުކުރެވި މައް ،މިންވަރު ބަލައި

) ދަށުން 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ބުދިނުމާ ގުޅުންހުިރ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، ލާއިންސާނީ އަދަ 

ވާ އުފުލުމަށް ޢުނިންމާ، ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ދައި ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލަ ސެކްޝަނެއް އުފައްދައި އެސެކްޝަނުން

. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ، ޒިޔާރަތްކޮށްއާ ގުޅިގެން ބެލުމުގައި ޙާދިޘާސަލަތައް ފައިވެއެވެ

. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތަކަށް ވަކިބަޖެޓެއް ވެސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެ މައް އެވެ

. މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެހަގަކުރެހަމަޖެހިފައިނެތުމަކީ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެއްކަން ފާ ދުތައް ހަދައި، ޢިރާ ޤަވާހަދަން ލާޒިމްކުއެވެ

  އެވެ. ވެންދެދުތަކާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެޢިމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެޤަވާހުށަހެޅޭ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މައްސަލަތައް  އްޤުތައް ގެއްލިގެން މިއިންސާނީ ޙަ 

. ކޮމިޝަނުން ތަޙްއްލު ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް ކޮށް ޙަޤީޤުއަވަސްމިނެއްގައި ތަޙްކަށީގެންވާ އެ ޤީޤުކުާރ މުހިއްމުކަމެކެވެ

ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޭޅ ދިރާސާލިބޭ ހެކިތައް  ،މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުޯދމާއި



 
 

 11    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

. މިގޮތުން ވާ މިންވަރަށް މައްސަލަތައް ތަޙްއިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންމިންވަރަށް ނުވަތަ  ޤީޤުކުރަންޖެހެއެވެ

މުޢާހަދާތަކުން  އްޤުތަކާގުޅޭވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައި

އެހީތެރިކަން ޤާޫނނީގޮތުން ބޭނުންވާ ލަފާއާއި  ޤީޤުކުރުމުގައިވަރަށް ތަޙްކަށަވަރުކުރެވޭނެ މިން  އްޤުތައްލިބިދޭ ޙަ

. އަދި މައްސަލަތައް ތަޙްފޯރުކޮށްދީފައިވެ ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކާއި އެވެ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ސާ ވަކީލުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެކޮމިޝަނުން ހަމަޖައް ވަކާލާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މައްސަލަތަކުގައި 

  ވެއެވެ.ގެންދެވިފައި

ކޮމިޝަނުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއިއަހަރާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް  ވަނަ 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010

. މީގެމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ޤީޤުތަކާ ނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަަލތަކުގެ ތަޙްތެރޭގައި ކޮމިޝަޤާނޫނީލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ

 އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުންނާ  ކޮމިޝަނުގެނާއި، ޤީޤުކުރުމަށްފަުހ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތައް ތަޙް ،ގުޅޭގޮތުންނާއި

  ކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާހިމެނެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ އެއަދި 

  

  ގެ ދައުރު ކޮމިޝަން 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިިވ  20އާއި ވަނަ މާއްދާ 2ގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންމި ދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

  ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ  2މިގޮތުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ) 
   .މަސައްކަތްކުރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޙައްޤުތައް

   ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ  20ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް (ހ) 
އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން  އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭާނގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަމަކަށް

ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ  މިޝަނަށް އެފަަދކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށްކޮ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ
އެޅުމުގައި  ބުނެވުނުފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި

 ހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއްފަރާތުން އެހެން މީ އޭނާގެ  މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ، ބުނެ ށްއިހުމާލުވެފައިވާކަމަ
. ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ    ން
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ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ  ށ) އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް(
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ  އްމައްސަލަތަ އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމްަށ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ކަމަކަށް

ކޮމިޝަނަށް ފެނިްއޖެނަމަ، އެ  ވެފައިވާކަމަށްނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލު ނުވަތަ ހިނގިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް
.ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި   ން

ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް  ނ) ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ އެއްވެސް އިދާރީ އުސޫލަކީ، އެއްވެސް މީހަކަށް(
.ފިޔަވަޅުތައް އެޅު ޝަކުވާތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ހުށަހަޅާބުނެ    ން

އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް  ރ) ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ(
ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން  ތައް ބަލައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ކަމެއް ހިންގާ

  ން.އެއިދާރާއަކަށް ލަފާދިނު

ނޑިތައް ޙާ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ   ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ހުރި މުއައްސަސާތަކުްނ ކަމާ ގުޅުން ،އްމު މަޢުލޫމާތުޙި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މު 1

 އިމްކުރުން.ޤާހޯދޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިއޮތުން. ލިބޭނެމައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ  2

 މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން. ދިނުމުގެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ދެވޭ ޤާނޫނީ ލަފާ 3

 ޤީޤުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނެ ކަންކަމުގެ ޓޫލްކިޓެއް އެކުލަވާލުން.ޙްއެކި ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަ 4

މަލީގޮތުން ޢަކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯޓު މަރުހަލާގައި މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން އަދި  5

  ތުތައް ހޯދައިދިނުން.މިމަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަ
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 މައްސަލަ  ކޮމިޝަނަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން  އިންސާފު  ލު ދު ޢަ  ޤާއިމުކޮށް  ހަމަހަމަކަން  ފަރުދީ 1.2

 ނިންމާ  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ،ތަރައްޤީކޮށް  ނިޒާމް  ޤީގުކުރުމުގެ ޙްތަ  ،ހުށަހެޅުމާއި

 .ކުރުން ތަންފީޛު  ނިންމުންތައް 

  

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މިޝަނަށް މައްސަލަތައް ކޮ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮންމެ ވަުގތަކު 

މައްސަލަތައް އަވަސް މިނެއްގަިއ މުގެ ސަބަބުން ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރު 2010 ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރެއް

. މިގޮތުން ފާއިތުވި ބަލަން ފެށުމަށް މަގުފަހިވެފަިއވެ އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައި  6އެވެ

. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ގަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގިނަމައްސަލަ އަހަރުތެރޭގައި  6ވަނީ ފާއިތުވި އެ ލްގައި ތާވަކުރެވެއެވެ

އަލަށް ހުށަހެޅުުނ  ދަދާިއ މީގެތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ޢަކޮމިޝަނުގެ ހިލޭގޭުޅ ނަންބަރަށް ލިބިފައިވާ ކޯލްތަކުގެ ޖުމްލަ 

.ޢަޖުމްލަ ތަކުގެ މައްސަލަ   ދަދެވެ

  

މިފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމެނުމުެގ  ،މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުަމށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވި

ުތ ޞަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުކޮމިޝަނަ ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް މެއިލް- އީސަބަބުން، މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ްއ މަގެ  ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަނަށް މައްސަލަ އްޤުތައް ގެއްލިގެން މައްސަލަ ހުށަހަަޅން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަޙަލިބި، 

. ހަމައެއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާުކރުމުގެގޮތުން ވެފަހިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ އެވެ

. އް ޤާއިމްކުރެވިއިންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެކޮމްޕްލެ   ފައިވެއެވެ

  މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ އު އަ   ލިބިފައިވާ ކޯލްގެ ޖުމްލަ   އަހަރު 

2010  1326  181  
2011  1017  74  
2012  1969  236  
2013  2979  233  
2014  1598  112  
2015  1081  174  



 
 

 14    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޛުހެުޅންތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީމާ ނިންމުންތަކާ ހުށަހަޅާ ހުށަމައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިން

. މިގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކަތްތަކެއް މަސައް ކުރުމަށްަފުހ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ

ބައެއް  ،ނިންމާފައިވާއިރުއި ވުމުން މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމައްސަލައިގައި ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރު

. ކޮށްމައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ އިތުރަށް މޮނިޓަރ ން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކު އިބަލަކޮމިޝަނުން މިއާއެކު ފައިވެއެވެ

ކަންކަމާ ހުރި ނިޒާމީ ގައި މައްސަލަތަކު، އިޅަސާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަ

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  މީގެއިތުރުން  ފައިވެއެވެ.ރކޮށްމައްސަލަާއ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް މޮނިޓަ  އަދި  ފޮލޯއަޕް ހެދުމާ ގެންގުޅި

ދަޢުވާކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް ގެ ދަށުން، އެންޓި ޓޯޗަރ ޝެކްޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި 2013

  ފައިވެއެވެ.ނިންމާގޮތެއް ބަލާއޮފީހުން  ސަލައާމެދުމައްއެ  އި،ށް ފޮނުވަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  މި އަންނަނިވި ގެ ވަނަ މާއްދާ 24އާއި ވަނަ މާއްދާ 21ގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަން ދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

.  އަދި ނުކުތާތަކުންނާއި    ޕެރިސް ޕްރިންސިޕަލްްސގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 21މިގޮތުން 

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި  (ހ) މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ

އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން  އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން  އެފަދަ ކަމަކަށް 

ކުރެވިއްޖެނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލު މައްސަލައެއް ުހށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ

 ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި ބުނެވުނުފަދަ

 އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް  އިހުމާލުވެފައިވާަކމަށް ބުނެ، މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން 

   .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ އެ ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަަދ  (ށ) އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅަިއގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ  އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ކަމަކަށް

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ  ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފަދަ ކަމެއް ހުްއޓުވުމަށް

   .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ، ކޮށް ބެލުމާއިމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު

ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ އިންސާނީ  (ބ) އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން،

   .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ލަތަކާ ގުޅިގެންމައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، އެ މައްސަ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި
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ނަމަވެސް، ހުށަހަޅާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  (ޅ) ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށްދީ، އެކަމާ  ސަރުކާރުގެ ލޫާމތު އެއިދާރާއަކަށާއި، ބަލައި، ދިރާސާކޮްށ، އެކަމާބެހޭ މަޢު ގުޅުންހުރި، ޝަކުވާތައް

  ން.އެންގުފާހަގަކޮށް، އެތަންތަނަށް  ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

  ވަނީ  (ރ)ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 24ނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ

ފޮނުވުމާއި، އެފަދަ ކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ސަރުކާރުގެ

  . އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ތަކުރާރުވިޔަ 

  

ނޑިތައް ޙާ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ   ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.ށް މެނޭޖެމަންޓް ސިސްޓަމަމައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  1

 .ޖިއޮގްރަފިކަލް މެޕިންގހެދުން ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެއަ 1424 2

 .ކުރުންދުމަތް ހަރުދަނާގެ ޚި 1424 3

  ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.ން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަުހ ކޮމިޝަނުމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 16    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ބަލާ ނިޒާމް  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ދެނެގަނެ، މައްސަލަތައް  މުހިންމު  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިންސާނީ  ހުރި  މުޖުތަމަޢުގައި  1.3

  .ކުރުން ހަރުދަނާ 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

އިންކުއަރީއެއް ކުރިއަށް ތުމުގެގޮތުން ނޭޝަނަލް ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަމުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 

. މިގޮތުން 'ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް'ގެ ގެން ފައިވެއެވެ

. ރާއްޖޭގެ  އިންކުއަރީގެ ނު ކުރިއަށް ގެންދެވު އިގެން ނަމައްދެއް ހިހުރިހާ ސަރަޙަ މަސައްކަތްކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ

. މުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެ މުގޮތެއްގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފާަހގަކޮށް ރިވިއު ކުރުންޢާއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ  އެވެ

ންމުކޮށް ދިމާވަމުންދާ ޢާރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޓް ކު މަހު  1މަހުން  4ކްޮނމެ  މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

. ރުކުރެވެތައްޔާ ކަރުދާހެއްއެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  ވިޔަނުދިނުމަށްތަކުރާރު މައްސަލަތައްިމަފަދ ، ތައްތަކާއިކަން   އެވެ

މުގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ންޢާޅޭ މައްސަލަަތކުގެ ތެރެއިން މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

 މިމައްސަލަތައް މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ވަކިމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް

 .   މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައް ކުރުން ހަރުދަނާކުރެވި، ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ކުރަންޖެޭހ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މަ

. މި ޓީމް އެކުލަވާލެވިފައި  ޒިޔާރަތްތަކުގައި ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައި އޮތުމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޯންސް ޓީމް އެކުލަވާލެވިަފއިވެއެވެ

ލަތައް ބެލުމުގަިއ މައްސަ  ،ރަތްތަކުގައި އުނދަގޫކަމެއްނެތި ޒިޔާރަތުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިއޮތުމުން ކުއްލިއަކަށްކުރަންޖެހޭ ޒިޔާ

.  ފަސޭހަވެގެންދެ   ެއވެ

ގެއްލިފައިވާ ކުދިންގެ  އަދި ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޙައްޤު ހަްއސާސްކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ 

.  ށްކޮށް ނިންމުމަޤުޤީޙްލަ ތަގޮތުން އަވަހަށް މައްސަ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ   ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނިޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެެއވެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ހޯދުމަށް 

. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް   ކަމަށްކުރުމުގައި ލަސްތަކެއްކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ

ތަކުން ހައްލެއް ހޯދުމުެގގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫާމތު ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާ

  ރެވެއެވެ.މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުއިމްކުރުން ޤާހޯދޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް 

  

  



 
 

 17    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

  ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  . ވަނަ މާއްދާގެ  20ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ   އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ

ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަަދ ނިގުޅައިގަތުމުގައި  (ށ) އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ  އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ  ކަމަކަށް 

ޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކޮމި ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުްއޓުވުމަށް

  .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންޤާނޫނުގެ ދަށުން  މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި

  

ނޑިތައް ޙާ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ   ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

އަލިއަޅުވާލާ މިފަދަ މައްސަަލތައް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަވާ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކަށް  1

މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ވަކިަމއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

އި ކުރަންޖެޭހ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައްކޮށް އެފަދަ ޙާދިޘާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކަ ތަކާޙާދިޘާ 2

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ގެގޮތުން ނޭޝަނަލް މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެތުމު  3

  .ހިންގުން ތައްއިންކުއަރީ 
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 ކުރިއެރުވުން  ރައްކާތެރިކޮށް  ޙައްޤުތައް  : އިންސާނީ 2އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  .7

  ލަތު މިހާރުގެ ޙާ 

މަލުކުރަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކެއް އެކުލަވާލައި، ޢައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް އައިއިރު އިންސާނީ ޙަ

. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަފަށާފައިވީނަމަވެސް، އަދިވެސް ބައެއް މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެ  ދުލުގެ ނިޒާމުގެ ވެއެވެ

 ،ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ބެހޭ ޤާނޫނާއިހެއްކާ ،ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާމުގެ ޤާނޫނާއި ،ޤާނޫނާއި

.  ރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުނޫސްވެ   އެކުލަވާލެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ލްތަކަކަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަެވސް، މީގެ ތެރެއިން ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ބި

. އެހެންކަމުން، މިބިލްތައް ޤާނޫނުތަކަށްވެގެން އަންނައިރު،  ގިނަ އިސްލާހުތައް ބިލްތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ހިމެނިގެންނުދާކަމީ، އިންސާނީ  ހަޅާ ގިނަ ކަންކަންއްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަޙައިންސާނީ 

  ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ.ނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް އްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާޙަ

. އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި މަސައްކަތް ފުޅާކޮށްއެހީ  ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާނޫނީ   ޖެހެއެވެ

ތްތަްއ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަ 5ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ވޭތުވެދިޔަ 

. އަދި ކަމާބެހޭ ދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ނެތި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވެއެކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ޢަ ވެ

  އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަކީވެސް މިމަސައްކަތައް ކުރިމަިތވި ގޮންޖެހުމެކެވެ.

އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވީ  5ލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ތަޢު

. ތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަތަކުގައި އިތުރު މަސައްކައަހަރުނަމަވެސް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް  ޤައުމީ މިގޮތުން ކުރެވެއެވެ

. އިވެބައިވެރިވެފަ ސައްކަތްކުގައި ކޮމިޝަނުންމަމަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ  އަދި ސްކޫލްތަކުގައި ހިއުމަްނ އެވެ

 . އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  މީގެ އިތުރްުނރައިޓްސް ކްލަބްތަކެއް ޤާއިމް ކޮށްފައިވެއެވެ

 .   ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

 9.5ން ދައްކާ ގޮތުގައި %އިވަނަ ސްޓަޑީ 2ހަދާފައިވާ ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފްގެ ވަނަ އަހަރު  2011މިޝަނުން ކޮ

 .ށް ބުނެފައިވެއެވެނގޭކަމައެމެދުމިނަކަށް މީހުން  58.6% ،ވަރަށްބޮޑަށް އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އްމީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަ

. ށް ބުނެފައިވެއެކުޑަމިންވަރަކަށް އެނގޭކަމަ ވަރަށްމީހުން  27.4އަދި % ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާތެރެއިން މީގެވެ

.  10ކިޔާފައިވަނީ އެންމެ % މާތު ލިބިފައި ނެތްކަްނ ބެހޭ މަޢުލޫ ތެރިންނަށް ކޮމިޝަނާބިދޭސީ މަސައްކަތް 90%އަދި މީހުންނެވެ

ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ިމ  5% ގެ އަދަދު ޤަބޫލުކުރާ އަންހެނުން ންހަމަހަމަކަސުގެ ޖިންއެެވ. އާއިލާގެ ކަންކަމުގައި ވެފައިވެފާހަގަ

. އިންޓަރސާ ) ލް ސިސްޓަމްނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން ފޮރ އިލެކްޓޯރަ ރވޭއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ހަދާފައިވާ ގެ ފަރާތުން (އައިފެސް

މީހުންނާއި ސުކޫލްތަކުގެ  50ނޭޖްމަންޓްގެ %ދައްކާ ގޮތުގައި ސުކޫލް މެ ން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބް އެސެސްމަންޓު
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) އާރް.އެޗު.ޑީ.ޔޫޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަޭރޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ( އިސާނީ ޙައްޤުތަކާއިންމީހުންނަށް  67ކޯޑިނޭޓަރުންގެ %

 ތައްއިންސާނީ ޙައްޤު ވެއެވެ.އެނގިފައިނު އްކަންމަޢުލޫމާތެ ނަމަވެސް އޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންއަކީ ކޮބައިކަން އެނގިފައިވީ 

މާން ވެއްޓެއް ގޮތެއްގައި ވެރިކަންކުރުމާއި، އަރެޓިކް ކްޑިމޮރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެޤައުމެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމާއި، 

  ވެ. މެދު މީހުން ދެކޭގޮތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެބިނާވެފައިއޮތުމާއި، މިކަމާ

 50ކަމަށް %ނިޒާމެއް ކާމިޔާބުސީ އަކީ ރެކްޑިމޮސާއިން ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި ) ދިރާ 2011ރައިޓްސް ސައްިޑ އޮފް ލައިފް (

ރަޕްޝަން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ކޮ، އިމާކީ ރަނގުަޅ ނިޒާމެއް ނެތުކަހުރި ހުރަސްތަ ވެރިކަންކުރުމުގައި މީހުންދެކޭ އިރު 

 މިކަމުގެ ކަމާއި، ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއްނެތް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އިތުބާރު ނުކުރެވުން 

އި، ސިޔާސީ ޑްރަގާ ނެތުމާއި، ކުރާނެ މަސައްކަތެއް، އިވެރިން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުމާނިސަބަބުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ބެލެ

ރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން އަދި ކުތަކާ މެދު ތަފާތުތް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ފަރާ .އްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެޕާޓީތަ

ދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.މިދިރާސާިއން އެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެން ވާކަން ޤަބޫލު ނުކުރާކަންވެސް 

އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ކުރުމުގެ ވިސްނުން  ފަހިވެފައި ނެތްކަމާ، ގެންވާ ތަޢުލީމެއް ލިބޭނެ މަގުކުދިންނަށް އެކަށީ

. އަދި މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކަ ދިރާސާއިން ސަލަތައް އްއިހުމާލުގެ މަ ގެންގުޅޭކަމާއި، ގެންވާ ފަރުވާލިބޭނެ ށީފާހަގަކުރެވެއެވެ

އްުލ ޙަ އްއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަ މީގެ އިތުރުންވެސް، ސް ނެްތކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ވެ އްނިޒާމެ

ޖިންސީ ހަމަ އެހެންމެ،  ތްކަމާއި، ފަރުވާގެ ނިޒާމާއި އިހުމާލުގެ މައްަސލަތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީތައް ނެ

. އަދި  އްގޯނާ ކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަ ފަސްބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނާ ކުރިމަތި ވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ

އެފަދަ ވާހަކަތައް ، ނުކުރެވޭކަމާއި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު  ،ކީކަރިޕޯޓް ކުރުމުގައި ފަސްޖެހޭ ސަބަބުތަ އްމިފަދަ މައްސަަލތަ

   ކާ ހެދިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.ޤަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރާއި، ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ލަދުވެތިކަމަ

ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އެކި ކޮންވެންޝަތަކާއި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރު) އަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ރިޕޯޓުތަކުެގ 

އިންސާނީ ކީ، ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން

ނޑުތަކަށް ޢަޙައްޤުތަކުގެ ބަ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ތަމްރީން ކުރުން ދުލު އިންސާފުގެ އިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިތު ، މުހިންމުކަމާއި  މާއި، ރަށް ހަރުދަނާކުރުން މުހިންމުކަރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ރިހަމަ ތަމްރީން ލިބިފަިއ ލެންސް މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ ފުވަޔަ ބޭސްޑް  ޖެންޑަރ

ހުރި  ކަމާއި،އޮނިގަޑެއް ނެތް ނޫނީޤާހަރުދަނާ  ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް  އިހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް އާކަމާއި، ނެތް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަމާއި، ނުވާތަންފީޛުދުތައް ރަނގަޅަށް ޢި ވާޤަނޫނާއި ޤާ

. ލަތު ގޯސްވުޙާބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރްިނގެ އަދި  މާއިތަސްީދގުކޮށްފައި ނެތު  ހަދާޢާމު  ންކަމެވެ

 ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށް  ގެޔާސަތުތައް އިންސަނީ ޙައްޤުތަކުލަތުގެ ސިތެރޭގައި ދަޢުކޮމިޝަނުން ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ 

. ނަމަވެސް މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުަތކާއި އިސްލާހުތައް ފަހު ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ދަޢު ލަތަށް ހުށަހަޅާަފއެވެ



 
 

 20    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

އްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އިންސާނީ ޙަ ހިމެނިފައިނުވުމަކީފައިނަލްކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި 

  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.ތަންފީޛުސިޔާސަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަދާއެއްގައި މުޢާ 7ހަދާެގ ތެރެއިން ޢާމު 9ނޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިގަ

. މީގެ އިތުރުން  . ިމ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 6ރެއިން އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެ 9ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ންވަރު ކުރެވެމުންދާ މިތަންފީޛުހަދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މި މުޢާ ހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުންޢާމު

.ދ. ގެ ކޮމިޓީތަކަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، މިކަމަށް ޙާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ އ

. ލާޒިމު   ކުރެއެވެ

ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ފޮނުވާފައިވަނީ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ  ތުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓުލަދަޢުމިގޮތުން 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބޭެހ  ހަދާއަށާއި،ޢާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ އަށާއި،މުޢާހަދާ

  ހަދާައށެވެ.ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ މުޢާހަދާ އަދި އަންހެނުންންަށ ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ފޮނުވާފައި ނުވާކަން  ރިޕޯޓު ހަދާއަކަށް މިހާތަނަށް މުޢާ 3މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން  7ބައިވެރިވެފައިވާ އްޖެއިން ނަމަވެސް، ރާ 

. މީގެ ، އާއިހަދާލްއަޤްވާމީ މުޢާއަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާ އަިދ  ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ

 .   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ިހމެނެއެވެ

ޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އްޮފ ލަތުން ވަނީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޕްރޮޓޮކޯލް ތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢު އޮޕްޝަނަލް

އޮޕްޝަނަލް  ،އާއިޝަން އެންޑް ޗައިލްޑް ޕޮނޯގްރަފީރަން، ޗައިލްޑް ޕްރޮސްޓިޓިއުޑްދަ ޗައިލްްޑ އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލް

ލްރަން އިން އާމްްޑ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ އިންވޯލްމަންޓް އޮފް ޗި

. އަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ދަށުން ސަބް ކޮންފްލިކްޓް އަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ

. އެކޮށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވެކަންޓްރީ ވިޒިޓް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެ ޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއިންކޮމި   ވެ

ނޑު  ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ  ދ. ގެ އިންސާނީ.އ ދާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީުޤ ހަމުޢާ 2މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން  9މައިގަ

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކްަތތެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލީ މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމާބެޭހ ޖެހެއެވެ. އެއީ ކުރަން

. ހަދާޢާއިނަލްއަޤްވާމީ މުއްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ބަނިޒާމުން މީހުން ގެއްލުވާލުމުން ރަ އާއިއަޤްވާމީ މުޢާހަދާބައިނަލް   އެވެ

ނޑު މުޢާހަދާތަކާއި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާ އްޭޖެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިގަ

ލަތަްށ ކުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދިވެހި ދަޢުދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަ.ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު

. މި  ތަފާތު ހުށަހެޅުންތައް (ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންސް އަދި ) ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ހުށަހެޅުންތަުކެގ ރެކޮމެންޑޭޝަންސް

ސައްކަތް ކޮމިޝަނުން މަލު ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަގަނެފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައި

 ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދއާއި، ވެ. މިގޮތުން މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއަހަރުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވެއެ 5ދިޔަ ވޭތުވެ
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 ،ދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއާއިކުޑަކު ހަދާއާއި،އިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާބެހޭ ބަ އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ

އަދި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ، 2 އަދި 1ގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ އޮްޕޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ކުޑަކުދިން

ކުރަމުންދާ މިންަވުރ ޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހެހަދާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ ނައްތާލުމާ

. ކުރެވިފައިވެއެދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް  ލަތުގެ ބައެްއ މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދަޢުނަމަވެސް ވެ

. ބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަމުއައްސަސާތަކުގެ އެއް   ކުރެވެއެވެ

) ގެ ދަށުން ދިވެހި  ދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން.އ  އުފެދިފައިވާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރް

. މިގޮތުން ދަޢުއިވެލަތް މިހާަތނަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިވިއު ކުރެވަިފދަޢު ފަހަރެއްގެ ލަތުގެ ަފރާތުން ޔޫ.ޕީ.އާރްއަށް ދެ އެވެ

. އަމަތިން ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެ ލަތުން ވަނީ 'މިޑް ޓަރމް އެސެސްމެންޓް އޮްފ ން ދަޢުދި ފުރަތަމަ ރިިވއުގެ ފަހުވެ

' ގެ ނަމުގައި ޔޫ.ޕީ.އާރްގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލްގެ މެދުތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްއަށް  ރިޕޯޓެއް  އިމްޕިްލމެންޓޭޝަން

 . . އިވެތިން ރިޕޯޓް ފޮނުވާފަ ކޮމިޝަނުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ދެ ފަހަރު މަމީގެ އިތުރުން ފޮނުވާފައެވެ   އެވެ

އާއި، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޕޮލިސީ ރިވިއު އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދިރާސާއާއި،ދ. އިން ުހށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތަކުގެ .އ

ކޮމިޝަްނގެ ނުވާ ކަމަށް  ގެންވާ މިންވަރަށް ތަންފީޛުއެކަށީ ން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެންމެރިޕޯޓް ތަކު ގެ.އެމް.ޕީ.އެން، ރިޕޯޓާއި

   ފޮލޯއަޕް މަސައްކަތުން ދެނެގަނެވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް 

ކުރެވިފަިއވާ މިންވަުރ  ޛުޅުންތައް ތަންފީހެޅާފައިވާ ހުށަހަތަކަށް ހުށަކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ އެކި ރިޕޯޓްތަކުގައި މުއައްސަސާ

. މީގެތެރެއިން ފޮލޯއަްޕ ހެޅުމެވެހުށަ 544ފައިވަީނ ޖުމްލަ ހަޅާބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަ

ން އެކި މިންވަރަށް ށަހެޅުހު 259. އަދި މެކެވެހުށަހެޅު 64ކުރެވިފައިވަނީ  ޛުޅުމުގެ ތެރެއިން، ތަންފީހެހުށަ 439ހެދިފައިވާ 

  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހުށަހެޅުން ހުރިކަން  116ނުކުރެވި  ޛުކުރެވިފައި ވާއިރު، އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަންފީ ޛުތަންފީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކް އެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މި ނެޓްވަރކްގެ ބޭނުން އެންމެ 

. އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން މަދަނީ މުޖްތުަމއުގައި މަސައްކަތް  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހެފެއެވެ

 .   ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ ޙަ އިންސާނީ  2.1

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

އްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ހަރުދަނާ ޤާޫނނީ ނިޒާމެއް ނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަޙައިންސާނީ 

ންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިންސާީނ ރައްޔިތުންނާއި އެޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެ އޮންނަންޖެހެއެވެ. ޤާނޫނީ ނިޒާމަކީ އެޤައުމެއްގެ 

. އްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަ އޮގަސްޓް މަހުގައި ފާސްކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރުގެ  2008ބިންގަލެވެ

އްޤުތަްއ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ އަސާސީ ޙަ އި އުޅޭރާއްޖޭގައަސީާސގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިޤާނޫނު

. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި، "މިބާބުގައި ވަކިވަކީން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން  62ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވުމަކީ މިބާބުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދު މަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުަމށް ކަ

. އަދި  ވަނަ މާއްދާގައި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މިބާބުގައި  68ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އި މިނިވަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާ

ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދީމިގްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އުޞޫލުތައް 

ހަާދތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާނަގަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެ

. ބަޔާން   ކޮށްފައިވެއެވެ

އްޤުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ތަފްޞީލީ ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ ޙަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި

މަލުކުރުމާއެކު މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކެއް ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަ 2008ޤަވާޢިދުތައް ބޭނުންވެއެވެ. 

. މިގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއިއެކުލަވާލެވި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ  ،ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ،ފައިެވއެވެ

. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޚާއިންތިއަދި  ،ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާިއ ބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

އްޤުތަްއ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙަނުކު ،މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއިގޯނާކުރާ 

ގެވެށި އަނިޔާ  ،ތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއިންމު ޞިއްޙަޢާ ،ޤާނޫނާއިރައްކާތެރިކޮށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޗަރ ޓޯ -އެންޓި ، ޤާނޫނާއިޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ،ށުގެ ޤާނޫނާއިޖިންސީ ކު ،ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި

. މީގެ އިތުރުން ޢަފާސްވެގެން ދިޔުމަކީ އަނިޔާވެރި ޤާނޫނު   ަވނަ 2015މަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެެކވެ

ދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ލިބިގެނިްދަޔ ރަން ފެށިގެން ދިޔުމަކީ ޖިނާޢީ ޢަމަލުކުއޫުޤބާތަށް ޢައަހަރުން ފެށިގެން އައު ޤާނޫނުލް

  ފުރުޞަތެކެވެ.

ކުރުމުގެ ބިލާއި، ލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމްތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަވަނަ އަހަރު ދަޢު 2010ޝަނުންވަނީ މިކޮމި

އްޓުވުަމށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލާއި، ޢާންމު އިޖުތިމާއީ ދުލުގެ ބިލާއި، ކުށްކުރުން ހުކުޑަކުދިންގެ ޢަ 

ނޑުތަކާ ޚިލާފު  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިބެހޭ ބިލާއި، އެއްވެ ދުންފަތް  ،މަލުތަްއ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއިޢަމިންގަ
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ހުން ރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭ ބިލާއި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ބެޭހ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާއި، ޚާއްސަ

. އަދި  ވަނަ އަހަރު  އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި ޖިނާޢި އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާ،  2011ބިލަށް އިސްލާުހ ހުށަހަޅާފައެވެ

 ،ލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލާއިދަޢު ،ޅުމުގެ ބިލާއިނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެ

.  ،ހެއްކާބެހޭ ބިލާއި ވަނަ އަހަރު ދިރިއުޅޭ ތަންތަްނ  2012މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިާވނެއެވެ

ޖިނާޢީ  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ ބިލާިއ

. އަދި އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާއި، އިންޑަސްޓްރި ވަނަ އަހަރު  2013އަލް ރިލޭޝަން އެކްޓުގެ ޑްރާޑްޓަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިެވއެވެ

މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލާއި، އެއްވެ  ،އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ  ،ކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާއިމީހުން ޓްރެފި ،ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލާއި ،އުޅުމުގެ ބިލާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލާއި ،ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލާއި ،ބިލާއި

ކާރިސާގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ބިލަށް އިސްާލުހ  ،ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ބިލާއި ،އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލާއި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުެގ  ،ވަނަ އަހަރު ރިފެރެންޑަމް ބިލާއި 2014ހުށަހަޅާފައިވެއެެވ.  

ސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އި ،ބިލާއި، ހެއްކާއިބެހޭ ބިލާއި

 .   އިސްލާހު ހުށާަހޅާފައިވާނެއެވެ

ޤާނޫނީގޮތުން މިކޮމިޝަނަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ 

ނޑުތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާއިޗަރ ކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވުަރކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޓޯ، ޤަވާޢިދާއި ޗަރ ޓޯ- އެންޓި  ،މިންގަ

  ޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ޤަވާޢިުދ އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.ޙްޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަ

ނޑު މުޢާއްޤުތަކާޙައދ ގެ އިންސާނީ  ހަދާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށް އަދި ބެހޭ މައިގަ

ހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުްނ ނުވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމުގެ މުޢާކޮށްފައިތަސްދީޤު

ން ގެއްލުވާލުން ކޮށްފައިނުވާ ނިޒާމުތަސްދީޤުމަސައްަކތްތަކެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެިހރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް ނަމަވެސް 

. ނަމަވެސް މިދެމުޢާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއްކުތަސްދީޤު ހަދާ ހުއްޓުވުމުގެ މުޢާ ހަދާގައި ރެވިފައިވެއެވެ

 . ހަދާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުެގ ންވަނީ މުޢާމީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނު މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިނުވެއެވެ

"މަޤް   ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ޞަދުގައި "ބިލް އޮފް ކޮންވެންޝަން

ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ މާީލ  2013

ދެނަގަތުމުެގ އްޤުތައް ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދާއިރާއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި އެޙައެހީތެރިކަމާއެކު އަދްުލއިންސާފުގެ 

އެސެސްމަންޓް އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮބްލިގޭޝަން އިން ދަ ޖުޑިޝަްލ "މަޤްޞަދުގައި 

. އަދި މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި "ސެކްޓަރ ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމްއެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ

ބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެްއ ން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި ކަމާބައެއް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީ ކޮމިޝަނުގެ 
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. ނަމަވެސް، މި  ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްނޫންކަމަށް  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަކީ މި ބޭއްވިފައިވެއެވެ

. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާ، މިޕް   ރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ކޯޓުތަކަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން މިޕްރޮގްރާމްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ

ވަނަ  2012ކޮމިޝަނުންވަީނ  މުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާން އްޤުތަކާޙަ

. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ  އަހަރުން ފެށިގެން ލީގަލް ބްރީފްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިއެވެ

. މީގެ އިތުރުމުކުރެވިފަގަލް ބްރީފްަވނީ ޢާންއްޤާބޭހޭ ލީބްރީފް އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙަމަލުތަކާބެހޭ ީލގަލް ޢަ ން އަނިޔާވެރި އެވެ

އްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި އިންސާީނ ޙަ ،އާއިމަލުތަކާބެހޭ ލީގަލް ބްރީފްޢަގެ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައި

އެއްވެ  މިނިވަންކަމާއެކު  ،އާއިގެ ލީގަލް ބްރީފްތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމު ،އާއިދުކުރުމުގެ ބާރުގެ ލީގަލް ބްރީފްބަން

. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާއްޤުގެ ލީގަލް ބްރީްފ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފަމުގެ ޙައުޅު  ހަދާަތކުންނާއި ރާއްޖޭގެއެވެ

އްޤުތައް ޙަމި ،އްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއިމިޙަ ،އްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޙަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ދެނެގަތުުމގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައިޓްސް ޓޭބަލްއެއް އެކުލަވާލުމުގެ 

  މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިން ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި، ކޯޓުތަކުގައި އެފަރާތްތަްއ ތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދޭވަރުގެ ފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަރާ 

ލޭ ޤާނޫނީ އެީހ ތަމްސީލްކޮށްދިނުމާއި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުުކރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހި

. މި ޢިދިނުމާބެހޭ ޤަވާ ދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޚިދެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ

ނޑައަޅާ މަނުވާތީ، ހަ ރުތުފައިވާ މައްސަލައިގައި ޝަމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

◌ިުދގެ ިމަޤާވޢ،  ކަށް ދިނުމަށްޓަކައިޔަޅިގެން، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ މިފުރުޞަތު ގިނަ ބަގުމާވެއެވެ. މިކަމިފުރުޞަތު ދެވިފައިއެއްނު

  ޝަރުތުތައް އަލުން އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

 އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޖޭގެ ދިވެިހރާއްގައި މީހެއްގެ މައްސަލާވަނަ އަހަރު ފުލުހުންެގ ހައްޔަރުގައި ހުއްޓާ މަރުވެފައިވާ  2011

ވަނަ  2013 އެވެ.ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވަކާލާތުކޮށްފަހައިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއްގިައ  2012

ލަތުން ހުކުމް ދަޢުނައިލް ކޯޓުން އިއްވި އަހަރު ކޮމިޝަނުންވަނީ ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ޖުވެ

. ގައި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ތަޙްއިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގައި ތަދައްހުލުވެ، މައްސަލައި ޤީޤު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައެވެ

ލަތުގެ ޤީޤު ރިޕޯޓު ދަޢުމިކޮމިޝަނުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު،

. މިރިޕޯޓު ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ޖުވެނައްިލ ކޯޓުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ކަމާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ފޮނުވާފައެވެ

. ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ތަޙް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޔޫ.އެންގެ ޔޫ.ޕީ.އާރ ޕްރޮސެސްއަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓާއި  2014ޤީޤުކޮށްފައެވެ

. ޖުވެނައިލް ކޯޓުްނ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް  ކޯޓުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ސުމޯޓޯ މައްސަލައެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މައްސަލަ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގައި 

ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ގިނަ އަދި ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާ 
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ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުންވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ 

  .   ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

 ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ    އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުންނެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ  20ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

(ޅ) ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތައް ެއކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

  ރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން.ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދޭންޖެހޭ މަޝްވަ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި،

އްޤަކާ ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙަިއާދީރ ، މަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއިޢަ(ކ) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި 

  ން.ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް،

ހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަުކގައި، ރާއްޖެ ޢާއްދީ އެކިއެކި މުގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްޤުތަކާ (އ) އިންސާނީ ޙަ

ލަާފ ބައިވެރިވުމުގައާއި، އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖެއިން ތަސްދީޤުކުރުމުގައި، ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި 

  ހެުޅންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުން.ދިނުމާިއ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަ

  ން.މަލީގޮތުން އެހީތެރިވެ، ބައިވެރިވުޢައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންސާނީ ޙަ (ވ)ގައި

އި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް މުހިންމު އްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމުގައިންސާނީ ޙަ މިހެންކަުމން

ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އަދި މިމަސައްކަތަކީ ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދުލް އިންޞާފުެގ 

 .   ދާއިރާގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެކެވެ

  

ނޑިތައް  ބޭނުންވާ  ސިލްކުރަން ޙާ  ކޮމިޝަނުން  އަހަރު  5 އޮތް  ކުރިޔަށް  ނޑުދަ   ލަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ޤާނޫނުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  1 އަލަށް އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

  .މަސައްކަތްކުރުން 

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ޤާނޫނުތަކަކަށް ހެދުމަށް އްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ޙަ މަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަކީރު ޢަމިހާ 2 މިންގަ

  .މަސައްކަތްކުރުން 



 
 

 26    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ނޑު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ޙަ 3 ޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ، ހަދާގައިވެސް ިދވެހިރާއްމުޢާ  9މައިގަ

މެދުވެރިކޮށް ހަދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިމުޢާ

 .މަސައްކަތްކުރުން 

  ހަދާތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.ޢާއްޤުތަކުގެ މުޙަ އިންސާނީ އަލަށް އެކުލަވާލައި  4

އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާބެހޭ ވަކިވަކި ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އެހީވެ،  5

  .ބާރުއެޅުން

  .އަކަށް، ޚާއްސަކޮށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުންގިނަ ބަ 6

ކުރުމުގައި، އަދި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ ތަންފީޛުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް  7

ލަތުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާޮކށް، ން ދަޢުރަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުމައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކު

  .ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ދުލު އިންސާފުގެ ތަކާބެހޭ އިލްމު އިތުރުކުރުމަށް ޢަ އްޤު ކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙަޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައް 8

  .ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން

  .މުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުތަންފީޛުކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް  9

  

 

 

  

  

  

 

 



 
 

 27    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 .ފުޅާކުރުން  ތަރައްޤީކޮށް، އިތުރަށް  ތަޢުލީމް  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  2.2

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ކޭޝަނަްގއި އިންސާނީ ލަތަށް ބަލާއިރު ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތެރެއިން ސިވިކް އެޑިއުޙާއްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމްގެ މިހާރުގެ ޙަ  އިންސާނީ

ޞިއްޙީ އި ތަކާއިންސާނީ ޙައްޤު  ގެ ކޯސްތަކުގައި. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްވެއެވެބެހޭ ބައެއް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެ ޙައްޤުތަކާ

. މީގެ އިތުރުން ތައް ދާއިރާއާގުޅުންހުރި ޙައްޤު  މާސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ،ހިމެނިފައިވެއެވެ

. އަދި  ތަޢުލީމީދާއިރާއާގުޅުންހުރި ޙައްޤުތައް  އިތަކާންސާނީ ޙައްޤު އި ވެސްކޯހުގައި ފެކަލްޓީތަކުގައި ހިންގާ ހިމެނިފައިވެއެވެ

އިތުރު  ންހެދު ޗް ރސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ރިސަހިމެނުމަށާއި އިން ކުގެ ބައިތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަ ކޯސްތަކުގައި އެހެނިހެން 

  ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އިންސާނީ ޙައުްޤތަކުެގ ނާއި ންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންދަރިވަރުންގެ މެދުގަސްކޫލްތަކުގެ 

އި ތަޢުލީމް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުލަބްތައް ޤާއިމް ކުރެވި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާ

 . މެޓީރިއަލްތައްވެސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެެވ. އި ކުރުމަށްޓަކަ  އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން އަދި ހަމަމިއާއެކު ޓްރެއިނިންތައް ހިންގެއެވެ

އި، ސްލެޓަރ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތާއުއެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނި

ރުމާއި، ހިއުމަންރައިޓްްސ ފޮތާއި، ކުޑަކުދިންގެ މުޢާހަދާ ދިވެހި ބަހުން އެކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކު ތީރައްޔިތުންގެ އަތްމަ

. އަދި ހަމަ ދަރިވަ އިއަކާގުމަށް މެނުއަލްކުލަބްތައް ހިން  ން ރު ދަރިވަރުންގެ ފޮތެއް ވެސް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ

 . ންގެ ދާއިރާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުޑަކުދި 5އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަސްވީރު ވާހަކަ ފޮތްތަކެއްވެސްވަނީ ނެރެފައެވެ

 ތައްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވާހަކަ ފޮތް

ރުމަށް ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޮތްތަކާއި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކު ތެރޭގައިއަހަރުގެ  5ވޭތުވެދިޔަ 

. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖްެޓގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކުފައިވެއެއިސްކަމެއް ދީ ންމުންނާ ނުކުރެވި ޢާ ޗާޕުގިނަ ތަކެތި ވަނީ  ވެ

 ހިއްސާކުރުމަށް ދަތިވެފައެވެ.

ނޑިތައް އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާ  5އަށް އޮތް ރި ކު  ނޑުދަ   ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ިއންސާނީ ޙައްޤުތައް ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ކަރިކިއުލަމް، މަތީ ތަޢުލީމް ދޭ  .1

 ފަރާތްތަކުގެ ކޯސްތަކުގައާއި ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް ހިމެނުން.

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން. .2

ސްތަކެއް އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮންލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޯ .3

 .ތަރައްޤީކުރުން
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 .ބިނާކުރުން  މުޖުތަމަޢުއެއް  ހޭލުންތެރި  ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  2.3

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުތައް ވަމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންބައިނަލްއަޤްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައި ިކ ވަކިވަގަ

ތައް، ޕޮލިހުން، ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން، މީޑިޔާ، ސަރުކާރުގެ ތްގެ ފަރާލްޓީޗަރުން، ކައުންސިއިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކަށް (

) އަމާޒުކޮށް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭޒަފުން، ވައްމު . އިވެފަޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާ ގނިންގެ ޓްރޭފަރާތްތައް އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ   އެވެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ، ޙައްޤުތަކަްށ މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިއެކި ކެމްޕެއިންތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން އިންސާނީ 

" ގެ ޢާކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި  ންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ކޮންމެ އަނިޔާއަކީ އިހުމާލެއް

. އަދި ގެވެށިއަހަ 3ނަމުގައި ވަނީ  ންމުން ޢާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް  ރުދުވަހުގެ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގާފައެވެ

. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށްއަހަރު  3ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ދޯދި" ކެމްޕެއިން ވަނީ  ންމުން ޢާ ހިންގާފައެވެ

"ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއް މަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާހޭލުންތެރިކުރު އަހަރު ކުރިއަށް  3 ވަނީ  ގުޅިގެން "ޙައްޤުގެ އަޑު

. އަދި ސްކޫލްކުދިންދެވިފަގެން - އިންޓަރ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ގުޅިގެންވަނީ އެވެ

  އެވެ.ފައަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވި 3ތެއް މުބާރާ ކުއިޒްސްކޫލް 

އި ންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޢާ

. މީގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ރާވާފައިވާ ބައެއް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުެގ ހަލަބޮލިކަން  ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ

ރާވާފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންާވވަރަށް ބަޖެްޓ  ކޮމިޝަނުން މީގެ އިތުރުން، ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވިއެވެ.

އަތޮޅުތަކަށް  ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ޕްލޭނއާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ދަތިވެފައެވެ.ހަރަކާތްތައް  ލިބިފައިނުވާތީ

. ރާވާފައިވާ ހަ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން   ރަކާތްތައް މަދުކުރަންޖެހުނެވެ

ޕޮލިްސ  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ތިއްބާ ތަންތަންކަމަށްވާ، ޚާއްސަމިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައި

ން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތައް އަދި ކަސްޓޯިޑއަލް، ޖަލުތައް، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް، ކުޑަކުދިސްޓޭޝަން، ޕޮލިސް 

ކޮށްފައިވެއެވެ. މިޒިޔާރަތްތަކުގައި އަށް 2015އިން  2011ޒިޔާރަތެއް  70 ކޮމިޝަނުން  އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސްެނޓަރަށް 

އިންޓަވިޔުކޮށް އެފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ.  ނާ ންމީހުމިތަންތުަނގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ 

  ތޯ ބަލަާފއިވެއެވެ.އެއްގޮތަށްލުތަކާ ޞޫއު ތަނުގައި ޢަމަދު ކުރަމުންދަނީ ހަދާފައިވާން އަދި މިގޮތު

 

އްޤުތަކަށް އެކަށީގެންާވ ގުޅޭ އިންސާނީ ޙަކަތްތަކާމިފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަސައް

. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް  ހޯދުނު މައުލޫމާތުތަކުން ވަނީ މިންަވރަށް އަހުލުވެރި ނުވާކަން  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

ހެން ގުޅޭ އ.ދގެ އެއްބާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަްތތަކާފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި، ބަންދުގައި މީހުން ބައިތި ،ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި

ނޑުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުފަދަ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކަށް މުވައްޒަފުން  ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ،މިންގަ
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 އަހުލުވެރިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެގޮތުން ތަމްރީންތައް ބޭނުންވާކަމަށް އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ

. މުވައް  6ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015 ހެންކަމުން،މިޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވެއެވެ

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެއްޤުތަކާޒަފުންނަށް އިންސާނީ ޙަޕޮލިސް ސްޓޭަޝނަކަށާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް

  ފައިވެއެވެ.ށް ގެންދެވި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަ

  

ތެރޭގަިއ ގެ ވަނަ އަހަރު 2014ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން ދެ ،ގެ އެހީގައި 2013ކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑް ޕްއޮމީގެއިތުރުން، 

. ވެއެބާއްވާފައި ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް "އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕާރސްޕެކްޓިވްސް ފޯރ ކެއަރ އެގޮތުން، ވެ

ޑްރަގް ، ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ހިންގައިފައިވަނީވޯރކާސް އިން ސްޓޭޓް ކެއަރ" 

ކުޑަކުދިންގެ ހިާޔގައި ، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުރ، ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަ

. މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން "ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕޮލިސް އެންޑް ޕްރިޒަން އޮފިސަރްސ  މްދެވަނަ ޕްރޮގްރާނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ

" ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ހިންގައިފައި އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރިންސިޕަލްސް

  ނަށް އަމާޒުކޮށްެގންނެވެ.މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި 

  

" ތަކާބެހޭ ބުކްލެމީގެއިތުރުން  ބަހަކަށް  10 ޓާއި ޕޯސްޓަރު"ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤު

  އި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.ގެ ހުރިހާ ޕޮލިސް ްސޓޭަޝންތަކާރާއްޖޭ، ތަރުޖަމާކޮށް 

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  އަންނަނިވި ގެ ވަނަ މާއްދާ 20އާއި ވަނަ މާއްދާ  2ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

  ނުކުތާތަކުންނެވެ.

   މާއްދާގައި ވަނީ ވަނަ  2މިގޮތުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ(ހ) 
  .މަސައްކަތްކުރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޙައްޤުތައް

ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ) ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަދި (ށ

އެދަފަ ޙައްުޤތައް ، ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި

  ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

  



 
 

 30    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

  އި ވަނީވަނަ މާއްދާގަ 20ޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިއަދި 

ްށ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙް ދިވެހިރާޢްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި، އެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަ (ބ)

  ން.ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރު 

ނޑު މައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އި ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް  3ގަ

. އެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ތަޢުލީްމ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަ ލަތުެގ ޢުދަ މާއިއްދުއެއް އުފެޢުފެނެއެވެ

ން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާރުވެސް ކޮމިޝަނުން ޅުއެސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ބާރު 

  ކެވެ. ދާ މަސައްކަތްތަކެކުރަމުން

ފުލުހުން  އިއި ރާއްޖޭގައި ސިފައިން ތަމްރީންކުރުމުގައާމާއްދާގެ (ހ)ގަ 36ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 

ރީނުކުރުމުގައާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މީހުްނ ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މީހުން ތަމްޤާނޫނު ތަންފީޛު ތަމްރީންކުރުމުގައާއި

ސާނީ ނަފް މަރުކަޒުތަކުގައާއި،ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ ލަތުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައާއި، ދަޢުއި، އާކުރުމުގަ ތަމްރީން

ޑިޓޮކްސިފިކޭަޝނަށް ބަންދުކުރެވޭ އި، ނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައާ އެހީއަށް ބޭ އި، ޚާއްޞަބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގައާ 

 ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމާއި  އި،ކުރުމުގައާތަންތަނުގައި ތިބޭ ފަރުވާހޯދަުމންދާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު

ޢާމަލާތްކުރަންޖޭެހ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ އެއްވެސް ގޮތަކުން މު  އިގެން މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއިބަންދުގައި ބައިތިއްބަ

ކުޑަ ޢަމަުލ ތަކުގައި، އަނިޔާކުރުމާއި ރަޙުމްހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ތެއް ޙަވާލުކުރެވޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގައިލިއްޔައޫމަސް

ނުރަނގަުޅ ފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމާއި ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި

ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަތުގެ މައްޗަށް  ންކަމާއެކަ  ،ސަބަބުތަކުގެ ަމއްޗަށާއި ންވީ އެކަން މަނާވެގެންވާ ،އާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި

  ކަމެކެވެ.މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަްށ މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާބެހޭ  ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ،އް ހިމެނުމަކީގެ ބައިތަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނުމަ

އެކި އިބްތިދާއީ މަދަރުސާތަކުގައާއި، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކި 36ހަމައެހެންމެ މިޤާނޫނުގެ 

އި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ތަޢުލީމު ދިނުުމެގ ލްތަކުގައާއި، ސެކަންޑަރީ ސްޫކޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައާ

ގުޅޭ ނިސްބަތުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުެގ މުހިންމުކަމާއި، އިންސާނީ  ޢުމުރުފުރައަކާއި، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

ރީނު ކަރާމާތަށް ޤަަދރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އަނިޔާކުރުމުން ބަރީޢަވެގެންވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމް 

  ލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ.ހިމެނުމަކީ، ކޮމިޝަނާއި ދަޢު

  

  

  

  



 
 

 31    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ނޑިތައް އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޙާ  5އަށް އޮތް ރި ކު  ނޑުދަ   ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ލަތުގެ ސިާޔސަތުތައްދަޢު 1

އަދި އުމުރުން އަންހެނުން، ކުޑަކުދިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  2

 ރުން.މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުއްޤުތަކަށް ދުވަސްވީމީހުންގެ ޙަ

 އްސަގޮތެއްގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޙާއަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރި  3

ބާރުއެޅުމާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައާއި ގޮތް ނިންމާ މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެހައި ފަރާތްތައް ) ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އިންސާނީ ވަގުފާރި ( 4

 . ހުއްޓުުވމަށް ބާރުއެޅުން އިންސާނީ ވަގުފާރި އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، 

 ލަތާއި މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކުރުވުން.އްޤުތަކުގެ ދާއިރާތަކަށް ދަޢުއަންނަ އިންސާނީ ޙަ ފާހަގަވަމުންއަލަށް  5

 ލަތަށް ބާރުއެޅުން.މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ދަޢު ރައްކާތެރި  6

 .ން އްކަތްތެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުބިދޭސީ މަސަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދައުރަކޮމިޝަންގެ  7

ފުން އިންސާނީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ 8

 .ންވުއްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުޙަ

ންނަށް ލިބިދީގެންވާ ދު ކުރެވޭ މީހު މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި ބަން  9

 .އަހުލުވެރިކުރުވުންއެ ފަރާތްތައް ޙައްޤުތަކަށް 

 އްޤުތަކުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ޙައދ ގެ އިންސާނީ  10
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 .ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދަޢުއިންސާނީ ޙައްޤު   2.4

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ދި އުސޫލުތަކަށް އިންސާނީ އަހަރުގައި މިކޮމިޝަނުންވާނީ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އަ ފަސްމިވޭތުވެދިޔަ 

. މިގޮތުން އްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހުތަކެއް ޙަ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ  2010ހުށަހަޅާފައެވެ

ނޑުތަކާއި،  ،އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ ޤަވާޢިދާއި ޅ. ނައިފަރުން ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިާވ މިންގަ

ދުވަސްވީ އުމުރުން ނިފޯމް އެޅުމުގެ އުސޫލާއި އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ިއމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔު 

. އަދި ވަނީ މީހުންގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއަށް  ވަނަ  2011އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ

ޓަލް ހެލްތު ޕޮލިސީއަށް އިސްލުާހ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ސިޔާސަތާއި، މެން

. އަދި  މޯލްޑިވްްސ ލޭބަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ، ޕޮލިސީާއއިވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ  2013ުހށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

 އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައްޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓަޖީއާއި ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް 

ޔާސަތާއި އަދި ސީމަނުންގެ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިތަންފީޛުރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

. އަދި ހުށަަހޅާފައިސްލާހު ވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް  ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުމާބެހޭ އިޖުރާޢަތާއި،  2014އެވެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްާބ  ހަދާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންމީހުން 

ނޑުތަކާބެހޭ ޤަވާ އެންމެ ކުޑަމިނުންމަރުކަޒުތަކުގައި  . މީގެ އިތުރުން ވަނީ ދަށް ޢިހުންނަންވާނެ މިންގަ އިސްލާހު ހުށަހަޅަާފއެވެ

ހެލްތް  ،އާއި 2025 – 2016ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހެލްތް މާސްޓަރ ޕްލޭން ވަނަ އަހަރު މިނި 2015

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް  ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލާފައިާވ ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ އާއި

ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ މި ،ޖެންޑަރއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީއާއި

.ން ވަނީ އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުއެޖެންސީގެ ޤަވާޢިދަށް އިންސާނީ ޙައެމްޕްލޯއިމަންޓް    އެވެ

އް ރިވިއުކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުންވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މި 

. މިގޮތުން  ލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ނަ އަހަރު މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޙާވަ 2012މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ

. އަދި ޢުކުރެވިފައިވެފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޕޮލިސީ ރިވިއު ޝާއި ހަރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަނަ އަ 2013އެވެ

. މީގެ އިތުރުން ތަޢައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭގޮތުން ޙަ ޢުލީމީ މަލުކުރާނެގޮތުގެ ބެންޗްމާރކްއެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ

ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަުތ ގެދޮރުވެރިކުރުމު ،އިާއގެ ޙައްޤުތަކުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުކުޑަކުދިން ،އާއި ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއު

  ގެ މީޑިއާ ޕޮލިސީގެ ރިވިއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ރިވިއު އަދި

  

  



 
 

 33    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ކޮމިޝަނުގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ     އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ  21ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާއި ަޤވާޢިދުތަކާއި (ޅ) 

  .ރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުންއާލާކުރުމާިއ، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދޭންޖެހޭ މަޝްވަ

އްޤަކާ ޚިލާފަށް ޙަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ އިދާރީ ، މަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއިޢަ(ކ) ރާއްޖޭގައި 

  ން.ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅު

ލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް އިނާްސނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް މުހިންމު ރޯލެއް މިގޮތުން ދަޢު

  އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ   ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

  .އިސްލާހު ހުށަހެޅުންއިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރުން މަލުކުރަމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަ އަލަށް އެކުލަވާލާ އަދި މިހާރު  1

އިސްލާުހ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރުން ކަށް މަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތަޢަމިހާރު އަލަށް އެކުލަވާލާ އަދި  2

  .ހުށަހެޅުން

  .ސިޔާސަތުތަކުގެ ޑްރާފްޓިންގް މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވެ، ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 3

އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތަކަށް އަމާޒުވާގޮތަށް އެކުލަވާލާފަިއާވ  4

  .ވިއުކުރުންސިޔާސަތުތައް ރި

 .މާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލޮބީކުރުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަތަންފީޛުކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް  5

  .ސިޔާސަތުތައް މަދުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، އެދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބާރުއެޅުން 6

  

  

  

  



 
 

 34    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 ޙައްޤުތަކާބެހޭ އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ރާއްޖެ  އަދި  ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  2.5

 މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދޭ  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި  އެންމެހައި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ލަތުން ދަޢު  ޤަރާރުތަކުން  މުޢާހަދާތަކާއި 

 .ބާރުއެޅުން  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ލަތުގެ ދަޢު ދިނުމަށް ފޯރުކޮށް  ފުރިހަމައަށް  އެޙައްޤުތައް  ދެނެގަނެ،

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިާވ ތަކާ ގުޅިގެންނާއި އދ.ގެ ހަދާާޢއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުދިވެހިރާ

 އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމަށް ބާރުއް ތަންފީޛުޅުންތަހުށަހެ

. މިގޮތުން މު ރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ކުވެރިކުރުމާއި ތަންފީޛުޅިފައިވާ ުހށަހެޅުންތަކަށް އަހުލުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެހަދާޢާކޮށްފައެވެ

. މިގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލަތުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ހޭލު ގޮތުން ދަޢު ންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ

އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޔުނިވަރސަްލ ހަދާޢާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ

. ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރް) ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެ   ޅުްނތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޯރަމްތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ

ލަުތ ވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޙާލަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ދިއދ. އިން ދިވެހި ދަޢު

މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މަލީ ސިފަ އަންނަ ޢަތަކަށް ހުށަހެުޅންލަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަޢު

. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހަދާ ރިސާޗް ތަކުންނާއި، ޕޮލިސީ ރިވިއުތަކުންނާއި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ފަހު ތައްޔާރު ކުރެވޭ  ކުރެވެއެވެ

) ހުށަހެޅުންތަކާއި، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ތައްޔާރުކުރާ  ރިޕޯޓްތަކުގައި  ރިޕޯޓް ތަކުގައިވާ ނިޒާމީ (ސިސްޓަމިކް

. ވޭތުވެ ދިޔަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތައް ތަންފީޛު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  5ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަނެވެއެވެ

 ލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ޙާ ،ތަކާއިއްޔާރު ކުރި ދިރާސާގެ ހުށަހެޅުން ގެދޮރުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަ

މަލުކުރަމުނާްދ ޢަލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާނުކު ،ހުށަހެޅުންތަކާއި

. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޮ ލިސީ ރިވިއުއެއް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ

ލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ގައި ޢާންމު ޙާމުޖުތަމަޢުކަމުގައިވާ 

ގެ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ރިޕޯޓެއްޤީގު ތަޙް 4 ންވަރު ދެނެގަތުމާއި ސިަފ އަްނނަ މި މަލީޢަ ވިއު ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށްރި

. ވަނީ  ދެނެގަތުމަށްކުރަމުންދާ މިންވަރު ތަންފީޛު   މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ

 5އެޓޯލް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރަން ށުން ތަންފީޛުހަދާތަކުގެ ދަޢާލަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ މުދަޢު އަހަރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި

ނައިވާދޫ، އއ. ހދ. ތުރާކުނު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހއ. ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހއ. ދިއްދޫ، ތަންފީޛު

ވަނީ ފޮނަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ލ. ހުޅުދެލި، ލ. ަދނބިދޫ، ދ. އުކުޅަސް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، އއ. މާޅޮސް، 

  ޔާރަތްކޮށްފައެވެ.  ޒި
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 5ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިޕޯޓިންގ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

. މިގޮތުން ށްހަާދ ތަކަށް ޓޫލްކިޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮޢާއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މު ކުޑަކުދިންގެ ފައެވެ

ހަދާ އަދި އަނިޔާކުރުމާއި، ޢާއަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު، ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ

ޓްތަކެއް އެހެނެިހން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާ އަށް ޓޫލްކި

 .   ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ

ދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންނޫނުގެ ދަށުން މުއައްސަސާތަކާއި ހިއުމަޤާއެންޓި ޓޯޗަރ 

މަލުކުރަން ެފިށ ޢަތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓް ވަނީ ޤާނޫނަށް 

. ފަހުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާ    ފެައވެ

 ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ،މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

 އެންމެހައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ދަޢުލަތުންޤަރާރުތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު  މުޢާހަދާތަކާއި

. އެތަންތަނަށް ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް  ޙައްޤުތަކާ ވެފައިވާ މިންވަުރ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުމިހުށަހަޅަާފއިވެއެވެ

 އް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަ ވީހިނދު،ކުރެވިފައި ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްފަހަރު ލިުޔމުން  2ކު އަހަރަދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

. ވީމާ، ހުށަހެޅުންތަކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވި ޛުއެކަށީގެންވާގޮތަށް ތަނީްފ މުގެ ގޮތުން ކަމާގޭުޅ ވުކުރުޛުންފީތަ  އްފައިވެއެވެ

  ކެވެ.ތްކުރުމަކީ މުޙިންމު ކަމެއެކު މަސައްކަދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  އަންނަނިިވ ވަނަ މާއްދާގެ  20ވަނަ މާއްދާއާއި  2ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

  . ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  ގައި ވަނީ ވަނަ މާއްދާ 2ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ 

   .އި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަ(ނ) 

   ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 20މި ޤާނޫނުގެ 

ތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓުމާއި ތަކުގެ ރޫޙު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި، އެޙައްޤުއިންސާނީ ޙައްޤުވަނީ (ބ) ގައި 

   .ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރު އެޅުމަީކ ންކަމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދަޢުމިހެ

   ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ.
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ނޑިތައް ސިލް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.ވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަކުގައި 1

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި އަދި އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  2

 ކުރުމަށް ާބރުއެޅުން.ުހށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަ

 ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.ވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަކުގައި 3

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި އަދި އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  4

 ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.ޅާފައިވާ ުހށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުއްޖެއަށް ހުށަހަދިވެހިރާ

ލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރުން އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށާއި ދަޢުޤާނޫނުގެ ދަށުން ހި ޗަރއެންޓި ޓޯ 5

ޖުލައި ގެ ކުރިން  31އްގެ ކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ކޮންމެ އަހަރެޒިމް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުލާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.

ކުރަމުންދާ މިންވަުރ ރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުހަދާތަކުގައި ތަންފީޛުޢާފައިވާ މުދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެ 6

ކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ައތޮޅަ 2ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގެ 

 .ދެނެގަތުން

 .ކުރުންންގެ މޮނިޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮމިޝަ 7

 ކަށް މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަ 8

 .ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުންހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތައް ތަންފީޛު

ތްކޮށް ހުށަހެޅުންތައް ދުން ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޤަވާޢިމީހުން ބަންދު މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް 9

 .މިންަވރު ގާތުން ބަލަމުން ގެންދިއުން ކުރަމުންދާތަންފީޛު

ތަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮ 10

ނޑައެޅިފައިވާ ގެ ލަތުކުރުމަށް ދަޢު މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

 .މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުއެޅުން



 
 

 37    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  އިން )ޓީ.ޕީ.ރ (އެސްޓޯޗަ މިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފްސަބްކޮ 11

 .ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޤައުމީ ެފންވަރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުންތަންފީޛު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން 12

 .ބާރުއެޅުން

 .ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން 13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 38    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 ދެނެގަނެ، މިންވަރު  ލިބޭ  ޙައްޤުތައް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ލަތުން ދަޢު ޙާލަތާއި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ރާއްޖޭގެ  2.6

 .ރަނގަޅުކުރުން  ޙާލަތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ރާއްޖޭގެ  ޙިއްސާކޮށް، ފަރާތްތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ނޭޝަނަލް ކުރަމުންދާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން  ތަންފީޛުހަދާތަކުަގއިވާ ކަންކަން ޢާމުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

. މިގޮތުން ރިޕޯޓް ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އޯލްޓަނޭޓިވް  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުންހިއުމަން ރައިޓްސް  ފޮނުވުުމގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ

ދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަ 5އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްއިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އެންމެހާ ނަސްލީ ތަފާތުތައް ، އާއިހަދާ ޢާކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު، އާއިހަދާ ޢާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު

އިނަލްއަޤްވާީމ ހަދާ އަދި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބަޢާނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު

. އަދި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާޢާމު އާއި ހަދާ ޢާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ހަދާ ގެ ަދށުން ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ

ަހދާ ގެ ކޮމިޓީތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ ލިސްޓް އޮްފ ޢާއަންހެނުންނަށް ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މު

. އި   ޝޫޒްއަށް މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްރަން އޮން ަދ 

 ސޭލް އޮފް ިޗލްރަން އާއި އޮޕްޝަނަލް ޕްޮރޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެނަްޝން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ

.  ލްރަން އިން އާމްޑް ކޮންފްލިކްޓްއަށް ރިޕޯޓެއް ސީ.އާރް.ސީ ކޮމިޓީއަށްއިންވޯލްމަންޓް އޮފް ޗި   ފޮނުވާފައެވެ

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ސްޕެޝަލް ޕްރޮސީޖަރސްއަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވޭތުވެ ދިަޔ 

އަދި މީގެ އިތުރުން  ގޮތުން މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައެވެ.ލަތާ ބެހޭއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާރާއްޖޭގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި 5

. މިގޮތުްނ ރަތް ކޮށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފަވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާ ޒްރޮރސީޖަރސްގެ ދަށުން ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަސްޕެޝަލް ޕް އެވެ

އޮން އެޑިކުއޭޓް ރެޕަޓުއަރ އެންޑް ލޯޔަރސް، ސްޕެޝަލް  ސްރއޮން އިންޑިޕެންޑެންސް އޮފް ޖަޖަރެަޕޓުއަރ ސްޕެޝަލް 

ޓަރނަީލ އޮން އިންރެޕަޓުއަރ މް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން، ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ފްރީޑަ ސްޕެޝަލް، ގހައުސިން

. ޑިސްޕްލޭްސޑް ަޕރސަންސް    ހިމެނެއެވެ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ލަތާ ބެހޭގޮތުން 'އިންސާނީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާތަކުން ދިވެހިމުޢާހަދާއިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވެފަ ިދވެހިރާއްޖެ

ހަދާތައް މޮނިޓަރ ޢާގެ އިތުރުން މު . އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމު ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޤައުމީ މުއައްސަސާ'ތަކުން އދ

. މިގޮތު ކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަށް ބާރު ލިއްޔަތުތަކާ ބާރުތަކުެގ ތެރޭގައި އިންސާނީ ން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫއަޅައެވެ



 
 

 39    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުން ލާޒިމްކުރާ ޙައްޤުތައް 

. ޕޯޓް ފޮނުވަންވަރު ބަޔާންކޮށް ރިކުރާ މިން ތަންފުީޛ ތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރާއި މުޢާހަދާ   ޖެހެއެވެ

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 ކުރަމުންދާ މިންވަރާ އި ާލޒިމް ކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛުހަދާތަކުގަޢާމުބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ  1

.  ހަދާތައް މުރާޖަޢާޢާބެހޭގޮތުން މު  ކުރާ ޮކމިޓީތަކަށް ފޮނުވުން

ކުރަމުންދާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން ޅިފައިވާ ހުށަހެުޅންތައް ތަންފީޛުލަތަށް ހުށަހެގެ ދަށުން ދިވެހި ދަޢު އާރް.ޕީ.ޔޫ 2

  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

ބެހޭގޮތުން އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ނިޒާމަށް ރިޕޯްޓ ލަތާ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާދިވެހި 3

 ފޮނުވުން.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 40    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 .ބާރުއެޅުން  ލަތަށް ދަޢު  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  ދިރާސާކޮށް، ޙާލަތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  2.7

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

. މިގޮތުްނ  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަފާތު ދާއިރާ ތަކުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައެވެ

ލަތު ޤުތަކުގެ ޢާންމު ޙާއިންސާނީ ޙައް، ންމު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަލައިލާއިރުޢާ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އަދި  5ވޭތުވެދިޔަ 

' ގެ ޢާވަނަ އަހަރު  2006ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ންމު ކުރި 'ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް: ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް

' ދިރާސާ އާއި ކޮމިޝަންގެ  –ން އެސެސްމަންޓް: ސިކްސް އިޔަރސް އޯ ބޭސްލައިންސެކަންޑް ' ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް

ލަތާ ބެހޭޮގތުން ތައްޔާރުކުރި 'އެކްޓިވިޓީސް ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާ ވަނަ އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން 2010ފަރާތުން 

' އަމައަ ބޭސްލައިން އެސެސް –ބިލިޓީޒް އިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެއެޑްރެސިންގ ދަ ރަ ދި ޔުނިސެފްއާ ގުޅިގެން ންޓް

  ހިމެނެއެވެ.  ' ދިރާސާތައްޔާރު ކުރި 'ޗައިލްޑް ޕާޓިސިޕޭޝަންވަނަ އަހަުރ  2011

. މިގޮތުން ދިވެހިރާންމު ކޮށްފައިޢާކޮށް  ރުން ކޮމިޝަނުން ދިރާސާމީގެ އިތު އްޖޭގަިއ ނުވާ ރިޕޯޓްތަކެއް ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ  ކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލްރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަ، އާއިލަތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާޙާހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ 

އަންހެނުންގެ ، އާއިކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ، އާއި ދާއިރާ އިން ކުރި ދިރާސާ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބަޖެްޓ ، އާއިދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

. 'ސިބިލިޓީ އޮފް ހެލްތް ސަރވިސަސްއެންޑް އެކްސެބިލިޓީ އެވެއިލަ'އެނެލިސިސް އަދި    އާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާ ހިމެނެއެވެ

: ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮްފ ގައި 'ފައިވާ ދިރާސާ ތަކުގެ ތެރޭންމުކޮށްޢާ އަހަރު ކުރިން  5ކޮމިޝަނުން  ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް

ލަތާ ގުޅިގެން ކުރި ޙާޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ނުކު، އާއިލާތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާޙާދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެދޮރުގެ ، އާއި 'ލައިފް

. ޙާއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ  ދިރާސާ   ލަތާ ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާ ހިމެނެއެވެ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ  21އާއި ވަނަ މާއްދާ  20ންގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ

  ނުކުތާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

   އި ވަނީ ވަނަ މާއްދާގަ 20މިގޮތުން 

  .ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން(ފ) 



 
 

 41    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 21އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ސެމިނަރާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި، އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން (އ) 

  .މަކޮށް ޝާއިޢުކުރުން އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ހާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވަ 

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ށް އެދާއިރާ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮ 1

 .ލަތު ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުންޙާ ދިރާސާ ކޮށް 

 .ންމުކުރުންވާ ދިރާސާތައް ނިންމާ ޢާފައިނުކުރެވިންމު އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ޢާ 5ވޭތުވެ ދިޔަ  2

  .ޑެސްކް ރިވިއުތައް ހެދުންއްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ޙަންސާނީ އި 3

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންފަންނީ ދިރާސާތައް ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭ އްޤުތަކާ ޙަންސާނީ އި 4

މުކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް ކި ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޤުތަކުގެ ޙާޖޭގެ އިންސާނީ ޙަރާއް 5

  .އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

  ރާއިން ދިރާސާ ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުއެޅުން.އްޤުތަކުގެ ދާއިއިންސާނީ ޙަ ރާއްޖޭގައި 6

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 42    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ސިޔާސަތުތަކާއި،  ކޮމިޝަންގެ  އަދި  ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްގުތަކުގެ ޙާލަތާ މެދު ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް  2.8

 .ންމުކުރުން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާ މަސައްކަތްތަކާ 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ  ،ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްމީޑިއާތަކާިއ، 

ރަމުން ންމުކުގޮތާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޢާލޫމާތާއި، އިނާްސނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ދެކޭމައު

  ގެންދެވެއެވެ.

ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުްނ ންމުކުރާ ޚަބަރުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުންނަ ލިޔުންތަކާއި މީޑިއާގައި ޢާ

.  ންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުމައުލޫމާތު ކޮމިޝަންޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ    ދެއެވެ

ޓީވީ  ޑުމެއް ނެތި އޮންލައިން މީޑިއާތަކާއިނޙާލަތެއް މެދުވެރިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން މެދުކެޚާއްސަ ޤައުމަށް 

  ޗެނަލްތައް މޮނިޓަރކުރެވެއެވެ. 

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

.  ވަނަ މާއްދާގެ 20ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދައުރު ކޮމިޝަންގެ މިދާއިރާގައި    އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ
 މީޑިއާގެ ހުށަހުެޅންތައް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލްތަކާއި ފެންނަ ކޮމިޝަނަށް ގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އްޤުތައްޙަ އިންސާނީ(ދ) 
  .ންމުކުރުންޢާ ބޭނުންކޮށްގެން ލަތްތައްވަޞީ

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 .މަލުކުރުންޢަ ންޑް ޕީ.އާރް ސްޓްރެޖީއަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެކޮމިޝަންގެ  .1

 .މީޑިއާގެ ވަޞީަލތްތަްއ މެދުވެރިކޮށް ވަޒަންކުރުންކަންކަމުގެ ހައްސާސްކަން  މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ .2

  

  

  

  

  



 
 

 43    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  2.9

 .ހިތްވަރުދީ، ބާރުވެރިކުރުވުން 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކޮމިޝަނުން 

ނެޓްވަރކެއް ވަނީ އޯ .ޖީ.އެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއާްޔތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮމިޝަންގައި 

 އެދިގެންތަކުން އްކަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންޖީއޯއެކު ކުރެވިފައިވާ ބައެއް މަސަނެޓްވަރކްއާއޯ .ޖީ.އެން މިގޮތުން ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. 

ޝަނުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އަދި ކޮމި

. މިގޮތުން ޢުކްގެ ފަރާތްތަކަށް ދަރއޯ ނެޓްވަ.ޖީ.އްކަތް ތަކުގައި އެން ކުރާ އެކި މަސަ  ވަތު ދީ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުދެވެއެވެ

 ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންތަކާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި 

ންގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހި

އްޤާ ގުޅޭގޮތުން ޙައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ މަ  ތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.އޯ.ޖީ.އެން ހޯދުމާއި އަދި 

ކުރުމަށް ޛުޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަަހ

 .   ބާރުއެޅުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރި މަސަްއކަތުގައި ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދީފައިވެއެވެ

ރާތްތަކުން ހިންގަން ރާވާ ހަރަކާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅުމުން، ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ ފައޯ .ޖީ.ކޮމިޝަނުގެ އެން

  ވެ. ގައި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވުނެ 2011އަދި  2010ކޮމިޝަނުން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ހޮވާލެވުނު ފަރާްތތަކަށް 

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  . މާއްދާ ވަނަ 2ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ މާިދއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ   ގެ އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ

  ދިނުން.އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު (ނ) 

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

1.  .  ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެންޖީއޯ ނެޓްވަރކް ހަރަުދނާ ކުރުން

ނެޓްވަރކްގެ ބައިވެރިން މެދުވެރިވެގެން، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަާނ އެންޖީއޯ އިންސާނީ ޙައްގެއް ނިގުޅައިގަނެވޭހިނދު  .2

  ތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.ޙިއްސާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެފަދަ ފަރާތް

އޯ ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، މިފަރާތްަތއް މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ .ޖީ.އެން .3

 ކުރުން.ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސައްކަތް

 .ރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންނަށް ރައްކާތެ  .4



 
 

 44    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް މާލީ އަދި ފަންނީ އެ .5

 ލަތަށް ބާރުއެޅުން.ދަޢު

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 45    ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް 

 

 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަފާނެ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ނުވަތަ މިނިވަންކަން  2.10

  ން.ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވު  ދަށު 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ންމެ އެކަށީގެންވާ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި، އެ އަތޮޅު ތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް 

އިތިއްާބ ދުން، މިތަންތަން އިންޓާނަލީ މޮނިޓަރ ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވީމާ، ބަންދުގައި މީހުން ބަޢިގޮތަށް، ޤަވާ

ހިނގައިފާނެ އަނިޔާވެރި، އެހެނިހެން ލާއިންސާީނ  ދުން ޒާިޔރަތްކޮށް މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހިނގާ އަދިޢިމިފަދަ ތަންތަނަށް ޤަވާ

  ވެ.ކެއްކަތްކުރުމަކީ މުޙިންމު ކަމެދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސަ

ޒިޔާރަތެއް  97ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015ން  2010މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަނުްދގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް 

ޑްރަގް ޑިޓޮކްސްސިފިކޭޝަން ސެންަޓރ އާއި ޑްރަގް  3ޖަލަށާއި  3ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނަށާއި،  19މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ، ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު އަދި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް 

. ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނުން ތަ އްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ

. މީގެ ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެތަންތަނަށް  ޛުއިތުރުން ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައްކޮށް އަދި ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވެއެވެ.

ސައިކޯތެރެޕިސްޓުން އަދި ، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން

 ތަރުޖަމާކުރާނެ ފަރާތްތަށް ނެތުމަކީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިހެންކަމުން ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފަންނީ މީހުން ބައިވެރި 

. ކީވެސް ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެމަކުރު   ކެވެ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  . މާއްދާގެ  ވަނަ 44އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ަދއުރު ކަ   އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ

 ތަކުގެ ތެރެއިން، އަނިޔާކުރުން މުޢާހަދާ އްޖެ ބައިވެރިވެފަިއވާ (ނ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށާއި، ދިވެހިރާ

މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުާމއި، ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންުގން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްެގ އެ މުޢާހަދާގެ އޮގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި 

އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަަދ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާ ގެ ޢަމަލާއި ރަޙްމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި، ބޭނުމަށްޓަކައި

 އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނޭޝަަނލް 

)  ޕްރިވެންޓިވް މެކެނިޒަމް ނޑައަޅައި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުެގ (އެންޕީއެމް ައކީ، ކޮމިޝަން ކަމުގައި މި ޤާނޫނުން ކަ
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މި ޤާނޫނުގެ ިމ  އި ކުރަންޖެހޭކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކަ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 .ޒިޔާރަތްކުރަމުން ގެންދިއުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޤަވާޢިދުން 1

ނިގުޅާގަނެވިދާނެ ފަަދ  ބަންދުގައި ތިބޭމީހުންގެ ޙައްޤުތައްޤައުމުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  2

 .ލަެތއް ދިމާވެގެން ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައް ކުރުންޙާއްޞަ ޙާ

އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ބަންދުގައި ތިބޭ ތަންތަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ އެކު  3

 މަސައްކަތްކުރުން.

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތަކަށްފަހު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންަތއް  4

 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.ޛުތަންފީ

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ، ދަށުދަރަޖައިގެ  5

އެތަންތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ  އި،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ އް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގައި މަލުތަޢަ

 ފަރާތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  ދުމަތެއް ޚި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  ކޮމިޝަންގެ : 3އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ  .8

  ލަތު މިހާރުގެ ޙާ 

ން ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަށް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު

އިތުރު ދިނުމަށްޓަކައި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގައި ފޯރުކޮށް  އަށްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފުރިަހމަރައް

ނޑަށް ގެނެވުނު އިވެިއތުރު މަގާމުތަކެއް އުފައްދާފަ ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއް ގާއިމުކޮށް . ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ އެވެ

މިބަދުަލތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާވެފައި ވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ 

ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމާއި، ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހިންގުމަށް ޖާގަ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ 

 .  ކުޑަވުމެވެ

ނޑިކޮމިޝަްނގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ނޑުދަ ތައް ން ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ލަ

. މިގޮތުން ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ޤާބިލު  ށްޙާޞިލްކުރެވޭނެ މަސައްކަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ތަޢުލީމާއި 

. ފާއިތުވެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭ ގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމް ދެނެގަނެ، ތަމްރީނު ބޭނުންވެއެވެ

. އެހެ ސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން މަވެނަންއެމުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ

 ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.ކުރިއަށް  ތައްމި ޕްރޮގްރާމް ލިބިފައި ނުވާތީ ޖެޓްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބަ

ތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ވޭއްދީ ފަރާތްތަކާއެކު ޙައަދި ސަރައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙައިންސާނީ 

. އިވެބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަްތތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދިފަ ގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަން ،މީގެ އިތުރުންއެވެ

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިތުރު ފަރާތްތަކާއެކު ގުުޅން 

 ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރަންޖެހެއެވެ.
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 ސަރަޙައްދީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ  3.1

 .ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފަރާތްތަކާއެކު 

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ދެމެހެއްޓިެނވި އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު އްދީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައިންސާނީ 

ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ދަނީ 

. މިގޮތުން އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް ( ރުކަމާއި، އިންޓަރނޭޝަންަލ ) ގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބައޭ.ޕީ.އެފްމަސައްކަތްކުރަމްުނނެވެ

. އޮފީއައި.ސީ.ސީކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ ( ސް އޮފް ދި ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ )ގެ ކެޓަގަރީ ބީ މެމްބަރޝިޕްކަން ހޯދާފައިވެއެވެ

 ވް ޓްއާއި، ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެ ، ) އާއި އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރްހިއުމަން ރައިޓްސް (

) އަދި ވިމެންސް ވޯރލްޑް ސަމިްޓ (އާރް.ޑަބްލިއު.އައި އުލް ވޮލަންބާރގް އިންސްޓިޓިއުޓް) އާއި، ރަ ސީ.އެޗް.އާރް.އައި(

) ފައުންޑޭޝަން .އެސް.އެފް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގަިއ  (ޑަބްލިއު.ޑަބްލިއު

. ވެސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުއައި.ސީ.ސީފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް އަދި އެވެ

އްދީ ޙަ ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރައޭ.ޕީ.އެފް

ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން 

. މިގޮތުން  . އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިކަން  އަދި ފަންނީ ގެ ފަރާތުން މާލީއޭ.ޕީ.އެފްހޯދަމުންދެއެވެ ލިބިފައިވެއެވެ

އްޤުތަކުގެ ނިޒާމުތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ހަރުދަނާވެ ފުޅާވެގެންދިއުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި އިންސާނީ ޙަ

. ލޫމަތު ލިބުމުގެ މަގުފަހިވެފައިމުވައްޒަފުނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައު އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އޭ.ޕީއެފް.ވެއެވެ

ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ގެ މެންޑޭޓް އިތުރަށް ފުރިހަަމ ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައިވެއެެވ. ށް ން އެމްބެސެޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަ

" ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ ޕެސިފިކް ފޯރަމްއިން އިންތިޒާމްކުރާ " އޭޝިއާ ރޒް ރައުންޑް ޓޭބަލް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަ

ޤައުމުތަކުގައި ދިމާާވ  ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭގޮތުންނާއި  ތައް (އެން.އެޗް.އާރްއައި)  ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން

ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ނޭކުރާނޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި މަލު ޢަތަކުން  އެން.އެޗް.އާރް.އައި ލަތްތަކުގައި ޙާއްސަ ޙާ

 އެކްރެޑިޓޭޝަނާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.އެން.އެޗް.އާރް.އައި ޕްލޭން އާއި 

ކުގެ އިދާރީ މީގެއިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަ

އޮނިގަޑުތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، ކޮމިޝަންގެ ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ފަންީނ 

  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 
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  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  . ވަނަ މާއްދާގެ  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ   އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި (ށ) 

ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤު

  ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މި ދެންނެވި ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  ސިލުުކރުަމށް ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ޝަންގެ މި މަޤްޞަދު ޙާކުރުމަކީ ކޮމި ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތާއި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ .1

  .ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

 .ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުންީ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުގެ އްދޙަބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަ .2

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްަކތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން  .3
 .މަސައްކަތްކުރުންހޯދުމަށް  އްދީ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންޙަބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަ

އްދީ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޙަނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަަރބައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާގުޅޭ  .4
 .އްސާކުރުންޙިޖަމާޢަތްތަކާ 
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

 .ހަރުދަނާކުރުން  މަސައްކަތް  ކޮމިޝަންގެ   އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  3.2

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

. ގުޅިފައިވާ  ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޙިއްސާކޮށް، އާކައިވްކޮށް ބެލަހައްޓަމުން މިހާރުވެސް ގެންދެއެވެ

އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލިޖީގެ އެހީގައި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަކީ އަބަދުވްެސ 

އްކާތެރިކަމާއެކު ގުޅިފައިވާ ވިއުގައަކުން ފަސޭހަކަމާއި އިތުބާރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ރަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
އެކު ފަސޭހަކަމާ އަވަސްކަމާއެކު އަދި މިވިއުގައިގެ ތެރެއިން ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކާރަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ކުކޮމިޝަންގައި އިތުރުު

.މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ނި   ޒާމެއް ގާއިމުކުރަންޖެހިފައިވެެއެވެ

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ރުމަކީ ކޮމިޝަންގެ ލަތްތައް ބޭނުންކުޞީވަ ގެޓެކްނޮލޮޖީއު ޒަމާނީ އަކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި 

 .   މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާވެ އަވަހަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ނިޒާމެއް  އެކު ފަސޭހަކަމާ އަވަސްކަމާއެކު ަމއުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެން ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކާގެ ތެރެއިވިއުގައިގުޅިފައިވާ  .1
  .ގާއިމުކުރުން

  ިލބޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން. ތްތަކަށްހުށަހަޅާ ފަރާކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު، މައްސަލަ  .2
  .ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން .3
 .ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންއަރުޝީފުމެނޭޖްކޮށް  މައުލޫމާތުކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ  .4
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ނޑިތައް  ކޮމިޝަންގެ  3.3 ނޑުދަ ނޑައަޅާ، ލަ  .ދެނެގަތުން  މިންވަރު  ޙާސިލުވަމުންދާ  ކަ

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ކޮންެމ ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެކުލަވާލައި ވަރކްޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު 

. އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްއެއްފަ މަހަކު ތައް ރިވިއުކުރަމުން ގެންދެއެވެ

 ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ހޯދައި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް 

 .  މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

 ހިންގުން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ  ތައްނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުކޮމިޝަނުގެ ޤާ

. މިގޮތުން ކޮމަިޝނުގެ މަސައްކަތްތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުމަށާއި، އެއް އަހަރަށް ވުރެ އަނެއް އަހަރު  ގެ ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއެވެ

ކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ޢާރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖަޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކު  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި،ހަރުދަނާ ކުރަމުން މަސައްކަތްތައް 

 .   މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ

  

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

  .އެއް އެކުލަވާލުންސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން މިޑް ރިވިއު  .1

  .އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން .2

  .އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުން .3
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ނޑިތައް  ކޮމިޝަންގެ  3.4 ނޑުދަ  .ތަރައްޤީކުރުން  ލަތްތައް ވަޞީ އިންސާނީ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ލަ

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު 

. މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކޮށްގެން މެނުވީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަްއ  އަދާކުރުމަށްކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތެވެ

. މިއީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް ހަލުއިވެ، ހަރުދަނާވެގެން ނުދާ ނެއެވެ

 މީގެ އިތުރުންޝައުގުވެރިކުރުވައި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

ކަތުގެ ފެންވަރު މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަޢުލީމާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައް ގެކޮމިޝަނު

. ރަނގަޅުުކރު ރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯ ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މަށެވެ

ހަރުދަނާވުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާމެދު ޢާއްމުންގެ އިތުބާރު މިހާރަްށވުރެވެސް  އިދާރީ ހިންގުން، ހިނދުކަމަށްވީއްއަމާޒެ

 .   ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމެކެވެ

ރި އަދި އި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާބިލް ުހނަރުވެކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކަ

. މުވަްއޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވެ ޖެހެއެވެޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވާން

. މިގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް މަސައްކަތްއަހަރުވަނީ ގިނަ ގުނަ  5ދިޔަ  ތަކެއް ކުރެވިފައެވެ

އެނަލިސިސްއެއް  ސްއަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ނީޑް މުވައްޒަފްުނނަށް އި، ކޮމިޝަންގެމަލުކުރެވެމުން ދިއުމާޢަޤާއިމުކޮށް 

. ކޮމިޝަންގެ ލީޑަރޝިްޕ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަ އި ލީޑަރޝިޕް ލެވަްލގައި މަސައްކަތްކުރާ ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ

މިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ކޮ ،މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ލީޑަރޝިޕް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދީފައިވެއެވެ.

ހަމަޔަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ވަނަ އަހަރާ  2015ވަނަ އަހަރުން  2010އްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ޙަ އިންސާނީ 

. އަދި އިވެނުކުރެވިފަމުވައްޒަފުން ތަމްރީ 44ގައި ކޮމިޝަންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 25ދަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކުރުމުއް އެވެ

ސްޓަރްސ މާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި މާލީޢުޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ 

. ފައިވެ ދީ ނަށްފުރުސަތެއް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން 5ގެ ޑިގްރީ   އެވެ

  

ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް 

. ފާއިތުވެ ދިޔަ  ފަސް އަަހރުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ލިބިފައިނުވުމެވެ

  ވަނީ ނުވެފައެވެ.ށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭގޮތް ރޭވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަ
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  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

. ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ތު އަދާކުރުމަށް އްޔަކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލި ޤާބިލް ހުނަރުވެރި އަދި ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ

ލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޞީވަ  އިމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީާއކޮމިޝަންގެ 

.  ބި މުވައްޒަފުންނާލި   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ

  

ނޑިތައް ގައި ޙާ އަހަރުގެ ތެރޭ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 .ޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުންހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމި 1

 .ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ހަރުދަނާކުރުން 2

 .ކުރުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ހޯދައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން  3

  .ލީމާއި ތަމްރީން ދިނުންޢުތަ ކޮމިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕް ހަރުދަނާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 4

. ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުންދިގުމުއްދަތުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޑިޕްލޮމާ، އަދި ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ކޮމިޝަން 5

 ރާތަކަކީ؛މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާނެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދާއި 

   ޤާނޫނީ      

 އެޑިޔުކޭޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން         

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން      

  ރިސަރޗް      

 މޮނިޓަރިންގ ރައިޓްސް ހިއުމަން      

 ކަސީއެޑްވޮ      

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ރިސޯސަސް ހިއުމަން      

 ންސް މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭ      

   މީޑިއާ      

  ރިލޭޝަންސްޕަބްލިކް       

 ސްރިލޭޝަން ނޭޝަނަލްއިންޓަރ      

 ޕްރިވެންޝަން ޓޯޗަރ      

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ       
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 ޝަންރިޒޮލިއު ކޮންފްލިކްޓް އެންޑް މީޑިއޭޝަން      

 އައިސީޓީ      

އްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މާސްޓަރސް ޙައިންސާނީ  6

 .ދިނުންހޯދައިތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ރުޞަތަޢުލީީމ ފުލެވަލްގެ 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ސަރަޙައްދީއްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޙަ އިންސާނީ  7

 .ދިނުންހޯދައިތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ރުޞަފު

ސިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ތަމްރީންގެ ބޭނުން ޙާކުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު އިންސާނީ ޙައްޤުތަ 8

 .ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން

  .ކުރުންފުން ފޮނުވުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާލީމަށް މުވައްޒަޢުކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަތީ ތަ 9

 .ގެންދިއުންކުރިއަށްށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ކޮމިޝަންގެ ތީމެޓިކް ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަ 10
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 ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު 

ނޑިތައް  ކޮމިޝަންގެ  3.5 ނޑުދަ  .ތަރައްޤީކުރުން  ހިންގުން  އިދާރީ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ލަ

  އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  6ކޮމިޝަނުން ވޭތުވެދިޔަ 

އްދެއްގައި ޙަސަަރ 2ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ  ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް

ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި  2014ރީޖަނަލް އޮފީސް ގާއިމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، 

" ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން ޚިދުމަތް ދޭން ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރީަޖނަލް އޮފީސް "ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީސް

. ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީފަށާފައި . ޙަގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ސަރަހުވެއެވެ   އްދުތަކަކީ ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ އަތޮޅެވެ

މުގެ ނިޒާމު ކޮމިޝަން ހިންގު ،ކޮމިޝަނަކީ ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން

. އޭގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި، އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ އެކަންކަމަށް މުވައްޒަފުްނ އަހުލުވެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ

މާޙައުލުގައި  ގެސަބަބުން ހިންގުމުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިވެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު

  ރަންވީ ގޮތްތަކާއި އުޞޫލުތައް އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ.ޢަމަލުކު

ނޑަށް ގެނެވުނުބަދަލާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އިތުރުކޮށް  5ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

. ވެއެޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެފައިއަދި މުވައްޒަފުންވެސް އިތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމި   ވެ

  

  ކޮމިޝަންގެ ދައުރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  . ވަނަ މާއްދާގެ  30ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މިދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ކަ   އަންނަނިވި ނުކުތާއިންނެވެ

 މަޖިލީހުން މިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ރައްޔިތުންގެ ކޮ (ހ)

  ލަތުގެ މާލިއްޔާއިން، ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ޢު ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދަ

 

ނޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާ  5ޔަށް އޮތް ކުރި  ނޑުދަ  ސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 އިތުރުޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ  ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ވީހާވެސް ގާތުން މި  1

 .އްދުތަކުގައި ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ޤާއިމުކުރުންޙަރަސަ

  .ކުރުންމުއައްސަސާތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި 2

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ހޯދުން. 3
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