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 ފެށުން  .1
 

ންމަތީގައި ޚަލްގު ކުރެވުނު އެންމެ މާތް އަދި އެންމެ ހުރުމަތްތެރި އިންސާނުންނަކީ މިބި
މަޚުލޫގުން ކަމުގައި ލައްވަވައި، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ 

 ،ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށްهللا ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް، އިޙުތިރާމް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި
އިންސާނީ  ،ވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެ

 ،ކައުސާހިބާ ،ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިސާލުން މިސާލު ދެއްކެވި
އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު އަސްހާބުން  ،ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށެވެ. އަދި މިޞަލަވާތުގައިهللا މުޙައްމަދު ޞައްލައް

 ރަމެވެ. ޝާމިލު ކު

ވަނަ އަހަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި  2016މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ނިމިގެންދިޔަ 
ޝަކުވާތަކުގެ އިތުރުން އެފަދަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ، ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި އަދި ބެލިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި

ށް، ދައުލަތާއި، ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކޮ
މިފަދަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ރިވިއުކޮށް 

ގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެފަދަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމު
އާންމުކޮށް ބަޔާން ކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވި އެންމެހައި 

މި ރިޕޯޓްގައި  ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ   ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. އަދި 
ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނަށް  ،އްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީޙަ

ޙާޞިލްކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް 
ނުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތާއި އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ. މި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަ

އެހީތެރިކަމާއި އަދި ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން، އާންމު 
 ދަންނަވަމެވެ. ފަރުދުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު 

ވަނަ އަހަރަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ  2016ފާއިތުވި  
 1190މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރު ކޮމިޝަނުން 

ހުށަހެޅި ފަރާތައް ޖަވާބުދެވިފައެވެ. މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޙްގައި ވެސް މިހާ  މައްސަލަވަނީ ބަލާ ނިންމާ މައްސަލަ
ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، 

ތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މައްސަލަ
ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ 
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ވަނަ  2016މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 
މީހުނަށް މިފަދަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްގުތަކާއި ގުޅޭ  4607ރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ އަހަ

މަޢުލޫމާތު ދެވި ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައި ފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން 
 ފައިވާ  އަހަރުކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.މިފަދަ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވި

މުޖުތަމައުގެ އިންސާނީ ހައްޤުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، އިތުރަށް އެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރަމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ  
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިރާސާތަކެއްގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި 

އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާއި، ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހީންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން  ވަނީ
ހުރިނެތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން" ގެ 

 ،އާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ޤާނޫންތަކާއިނަމުގައި ދިރާސާއެއްކޮށް އާއްމުކޮށްފައެވެ. ހަމަ މި
ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ސިޔާސަތުތަކުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން  

ތެރޭގައި އަލަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު  2016
ސިޔާސަތެއް އިންސާނީ ހައްޤުގެ  10ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން  ،ބިލަކާއި 4އެކުލަވާލެވުނު 

ނަޒަރިއްޔާއިން ބަލައި، ރިވިއުކޮށް، އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންބޮޑުވުންތައް 
ތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވަކިން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކޮށް އެކަން 

ޚާއްސަކޮށް ތަފާތު އެކި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން 
ދަ ތަންތަނުގައި ފަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަ 18ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަފާތު ތަންތަނަށް 

އެފަދަ ތަންތަނާއި އެތަންތަނުގައި ބޭތިއްބިފައި ތިބި މީހުންގެ  ،އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގާތޯ ބަލައި
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤު 2016އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި 
ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އެގޮތުން، 
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ބައިތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ގެނެވިފައިފައިނެތުމުން 

މާވާ ދަތިތަކާއި، އަދި އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރެވެމުން ނުދާތީ އާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެ ދި
ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ކަންކަން އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ 

އެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރެވޭފަދަ ގާބިލް ގިނަ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ
މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ހުރި އިދާރީ އަދި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމުގެ 

ކުގެ ދަތިކަމަކީވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އިތުރުންވެސް، އޮފީސް ޢިމާރާތާއި ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައެއް ވަސީލަތްތަ
ހަމައެހެންމެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެވެ

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމުގައި އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބައެއްފަހަރު އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ، އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން

 ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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އަދި  ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން މިކޮމިޝަނުން ގިނަ
ނޑުމެން މިކަމުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް  ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް އަޅުގަ
ނޑުމެން ކޮންމެ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ  ނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިކަމުގައި އަޅުގަ ވަރަށްވެސް ގިނަކަން އަޅުގަ

މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މުޖުތަމަޢުއެއްގައި ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުން ޒިންމާއާއި އެހީތެރިކަން މިކަމުގައި 
ދެމިއޮންނާނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަށްކުރެވި އެ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަންދެވޭ 

ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި  މިންވަރަކުންނެވެ. ވުމާއިއެކު މިކަމުގައި ދައުލަތާއި، ސަރުކާރުގެ ސީދާ މިކަންކަމާއި
މުއައްސަސާ ތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ އެހެން މުއައްސަސާ، ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ އަދި އާންމު ފަރުދުންގެ ޒިންމާ 

 ވީވަރަކުން ވީއެންމެ ރަނަގަޅަކަށް އަދާކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ ހިނގަމުންމިދާ  އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ހިމާޔަތްކޮށް  ވަނަ 2017އަޅުގަ
ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހުރި ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރެވި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު 

ކެއް މިހާރަށްވުރެންވެސް ރަނގަޅުވެ، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް އަމާން، ފާގަތި އަދި އުފާވެރި ދުވަސްތަ
ނޑުމެން ކުރާ މި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި މާތް ބަރަކާތް ލައްވައި އަދަށްވުރެ ފަހި هللا މިންވަރު ކުރެއްވުން. އަޅުގަ

 އާމީން! ،މާދަމާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި
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 ކޮމިޝަންގެ ތާޢާރަފް  .2
ވަނަ 190އިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިއުމަން ރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ  5(ގެ 2006/6މާއްދާއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ ފަސް މެންބަރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ،ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފައާއެކު

މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )ކޮމިޝަން(ގެ މަޤްޞަދަކީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ  ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ،ކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިންމުޢާހަދާތަ 
އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ، ދަމަހައްޓައި، ގޮތުގެމަތިން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް

ރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެ 
 ހިތްވަރުދިނުމެވެ. ،އެހީތެރިވެ
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 އިދާރާ  ކޮމިޝަންގެ  .3

ގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނު 31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 2016
 ހަރުދަނާކޮށް ގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް މި. ވެއެމަސައްކަތް ކުރަމުންދެމުވައްޒަފުން  62ގައި އިދާރާ

އިދާރީގޮތުން ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ، ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
 .މައްޗަށެވެ ގެޑިޕާޓްމަންޓު  7 ރީޖަނަލް އޮފީހަކާއި ، ބަހާލެވިފައިވަނީ

 ފީސް )އެސްއާރއޯ(ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮ .3.1

ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް
ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 21ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  2014

ވަނަ  20މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، ހިއު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމެވެ. މީގެތެރޭގައި

އިންސާނީ ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ،އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއިޙައްޤުތަކަށް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި  ،ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި
ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުންހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ، ދިރާސާތައް ކުރުމާއި

މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު ، މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި
މަސައްކަތްކުރުމާ އަދި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ، ގދ. އަތޮޅު، ކީ ގއ.ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެންޑޭޓްގެ ސަރަޙައްދަ 
 ސިޓީއެވެ.

 ކޮމިޝަން ބިއުރޯ )ސީބީ( .3.2

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި  ކޮމިޝަން ބިއުރޯގެ މައިގަ
ޤާނޫނު  ،ގުމާއިހިން  އި،ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވަ ގުޅުން ސަރަޙައްދީ ފަރާތްތަކާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި 20 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  2006/6ނަންބަރު 
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް ދޭންވާ މަޢުލޫމާތުތައް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ 
އެންމެހާ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
ބަލަހައްޓައި، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޢަމަލީގޮތުން ބޭނުންވާ އެންމެހައިކަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 

ޝަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޕަބްލިކް ރިލޭ
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ 
 މެވެ.ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރު

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް )ކެޑް( .3.3

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ  ރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ
ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި، ބަޖެޓާއި ފައިސާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޢިމާރާތާއި 

އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެއިތުރުން، ކޮމިޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ މުދަލާ ގުޅޭ 
 ،އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ވަރކްޕް ،ދިގުމުއްދަތުގެ ވަރކްޕްލޭނާއި އަހަރީ ވާރކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ހިންގާ ޙަރާކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ 
އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މުއައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީންގެ 

ގެ (އައި.ސީ.ޓީއިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ) ،ކުރުމާއިފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް ނިޒާމެއް ޤައިމް
 މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް )އޭޑީ( .3.4

)ހިއުމަން ރައިޓްސް  2006/6އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ވަނަ މާއްދާގެ ) 20ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކުރުވައި، އެޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

 ރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް )އާރއެމްޑީ(ރިސަ  .3.5

 2006/6ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   20)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނޑައަޅާ ދިރާސާތައްކުރުމާއި، އެ ދިރާސާތަކުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެ ހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ކަ
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި  2ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ލިބިދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކު
ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ، މި މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި 

ފަރާތްތަކުން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް، ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  އެހެނިހެން
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މާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރު
 ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމެވެ. 

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް )އައިޑީ( .3.6

)ހިއުމަން  2006/6 އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
)ނ( އަދި )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،)ށ( ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 20ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާގުޅޭ  ،ގޮތުގެމަތިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި
ނަށް ހުށަހެޅޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ޕަބްލިކް އިންކުއަރީ ހެދުމާއި، ކޮމިޝަ 

މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެންޑްތައް ހޯދުމާއި، 
ރިޕޯރޓްތައް  ،ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަނެ

 ކުރުމެވެ.ތައްޔާރު

 ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް )އެލްޕީޑީ( .3.7

)ހިއުމަން ރައިޓްސް  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ
، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ކ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 20ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

އެއްވެސް  ،ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ސަބަބުން، އި ޢަމަލުކުރެވޭ އިދާރީ އުޞޫލެއްގެރާއްޖޭގަ
މިފަދަ އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް  މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭތޯ ބެލުމާއި،

 ،ޤަވާޢިދުތަކާއި  ،ނޫނާއިމި މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން، އަލަށް އެކުލަވާލާ ޤާ، ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހެޅުމާއި
އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމާއި، މި މާއްދާގެ 
)އ(ގެ ދަށުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޗަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއިސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ މައް
ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ، ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 24)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  2006/6

މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ، ހުށަހެޅުމާއި، ކޯޓުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުމާއި
ނުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަ

މާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޚިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދިނު
މާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއާއި މަޝްވަރާތައް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދިނު
މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން  ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެކަށައަޅާ އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެނިހެން އޮނިގަނޑުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 
ނޑުތަކެއްތޯ ބެލުމަކީވެސް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެ  ވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އޮނިގަ

 މަސައްކަތެކެވެ.
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 މެކޭނިޒަމް )އެންޕީއެމް( ޕްރިވެންޓިވް  ނޭޝަނަލް  .3.8

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މިނިވަންކަން 
ރެވިފައި ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައި މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ގެއްލޭ ގޮތަށް އެކަހެރިކު

ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ތަނުގައި ހިނގާތޯ 
ނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތު  ގެމަތިން، ތަނުގެ ޢާއްމު ބެލުމާއި، އެފަދަ ތަންތާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

ޙާލަތާއި، އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެތަންތަނަށް ގަވާއިދުން 
ޒިޔާރަތްކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު 

ނޑުތަކާއި ، ޢަމަލުކުރެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، މިކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

އަދި ، ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި، އެފަދަ ތަންތާގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ،މުއައްސަސާތަކަށް ލަފާދީ
ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުން 

 ރައްކާތެރިވެފައިވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތެކެވެ.  
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 މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު 2016 .4
  

 2016ަޤާނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  ،އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ވަނ
ވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ގައި )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( 2006/6ނަންބަރު 

ށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އަ 2020-2016އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 
 . ދާއިރާގެ މަސަކަތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ 3ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 
 : މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ ތަކަކީ މި
 
 : އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން 1
 އް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުން : އިންސާނީ ޙައްޤުތ2ަ
 : ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން 3
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން  .4.1

 :ން ދިނު ޤާނޫނީ ލަފާ  .4.1.1
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން .4.1.1.1

މުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ކޮމިޝަންގެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހުންގެ ދިގު
 ޤާނޫނީ ލަފާ.  މެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ ފުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާޚިލާއެއްބަސްވުމާ 

 25ވަނަ އަހަރު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ބަޑިޖެހުމުގެ ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން 2003 .4.1.1.2
އެޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން  ،ފައިވާ މީހުންއަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް

ޖަލަށް ނުގެންދާކަމަށާއި، އެމީހުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި، 
އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވަނީ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް 

 ފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ. ދީހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
މިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އދ. މާ .4.1.1.3

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއެކު އާންމުކޮށްފައިވާ "ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް 
)ށ( ގެ ސަބަބުން 4)ހ( އަދި 4)ބ(،  2" ގެ 2016ދިނުމުގެ އުސޫލު 

އި، ތަފާތުކުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ބައެއް ޙައްޤުތައް އުނިވެފައިވާ ކަމަށާ
 ފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ. ދީ ގެންގުޅޭ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ވަނަ 2016ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްއާއި އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން  .4.1.1.4
ވަނަ ދުވަހު ރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  18 އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ލާފަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޚިންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ޤަވާއިދާ ފުލުހު ބިދޭސީއަކު 
 . ފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާދީހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ބިދޭސީއަކު ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރުގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ  .4.1.1.5
، ރުމަށްފަހުކަމަށްބުނެ އެފިހާރައިގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތް ހައްޔަރު ކު

)ދިހަހާސްރުފިޔާ(އިން ޖޫރިމަނާ  10,000.00ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތް 
 ފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ. ދީ ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ .ޑީ.އޭ .4.1.1.6
އްދަ ލިބިގެންކަމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމު ކުރެވޭނީ ފަރުވާހޯދި ފަރާތުގެ ހުހިއްސާ

އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރެވެން ކޮމިޝަނުން ކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 
ނެތްކަމަށާއި، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތް 
އެކަމަށް ހުއްދަދިނުމުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި ޖަވާބު 

 ފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ. ދީފައިވާތީ، އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދީ
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ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަހުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .4.1.1.7
ޤާނޫނީ  ދީފައިވާ  ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމާމެދު 

 . ލަފާ
ކަށް ޖިންސީ މެޖިސްޓްރޭޓް އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފަރަށު ކޯޓެއްގެ  .4.1.1.8

ގޯނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިމެޖިސްޓްރޭޓަކީ މީގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކާ 
ކުމް ޙުކުމްކޮށް، ޙުމައްސަލައެއްގައި  އް ހިންގި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެ

ދެވިފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބުނެ،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އެމަޤާމު
 . ނީ ލަފާޤާނޫ ލާގައި ދީފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ

މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެގޮތުން، ހޮންގްކޮންގްގެ ޖަލެއްގައި ހުކުމް  .4.1.1.9
އޭނާއަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙުކުމް ، ދިވެއްސަކުތަންފީޒުކުރަމުންދާ 

ބުނެ  ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމަށް
 ގުޅިގެން ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ. ލައާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ

 ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ.  ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި އެސް.އާރުއޯއަށް .4.1.1.10
ވަނަ 8ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ސަލާމްބުނުމާއި ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ  .4.1.1.11

 އިލީ ޒިންމާގެ ވައްޒަފަކު ޕްލޭންނުކޮށް ނަގާ ޢާމާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މު
 ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، އެންމެ އަވަހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ދުވަހެއްގެ 

އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ގެ ކުރިން ޢާ 14:00މެންދުރުފަހު 
ނޑައެޅުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދުވަހަކީ އެމުވައްޒަފު ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ކުރަން އެދި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން މަލެއްތޯ ސާފު ޢަޤާނޫނާ ޚިލާފު 
 . ޤާނޫނީ ލަފާ ހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެހުށަ

ޕެރޯލް މުއްދަތާއި ބެހޭގޮތުން ބަންދުގައިވާ މީހަކު އިންވެސްޓިގޭޝަން  .4.1.1.12
 . ޤާނޫނީ ލަފާ އާ ގުޅިގެން ދީފައިވާމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަޑިޕާޓް

އާ ން ޑީޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިރާންގެ ރައްޔިތެއް ރާއްޖެއި .4.1.1.13
 . ލަފާ ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން ދެވުނު

ތަރުޖަމާކުރުމަށް  ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިވެހިބަހަށް .4.1.1.14
ލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރެވުނު އިޢު

އެއްބަސްވުން  އެ ނުވާތީ، ރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިކޮމިޝަނުން ބެނުންވާ ފެންވަ
 ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ.  ބާތިލްކުރުމާމެދު ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓަށް
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މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނާ ދުވަސްތަކަށް ސަރވިސް އެލަވަންސުން އުނި  .4.1.1.15
ވަހު ވަނަ ދު 17 މަހުގެ ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނު

 ނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާތީ، އެތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮމިޝަ
މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސުން ސަލާމްބުނާ ދުވަސްތަކަށް 

ވަނަ ދުވަހުން  01ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2016އުނިނުކުރުމަށާއި، 
އެލަވަންސް ހުއްޓާލައި، ފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ ސަރވިސް 

އެއެލަވަންސްގެ ބަދަލުގައި ހާޞިރީ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ، 
 . ޤާނޫނީ ލަފާދީފައިވާ  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓަށް މިކަމުގައި

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާމެދު  .4.1.1.16
 ފާ. ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަ 

ޖިލިސް ތަޅުމުގައި މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި މަ .4.1.1.17
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން  ވިއަންބަރަކު ހިންގާފައިވާ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑި މެން

 . ޤާނޫނީ ލަފާ އާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށާއި،  ށްއަނިޔާކޮ  މަންމަ  އެކުއްޖާގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް .4.1.1.18

އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށް އެކި އިދާރާތަކުން 
ލައާ ގުޅިގެން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް

 .ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވާ 
ސަލައަކާ ގުޅިގެން އަމުރުކޮށްފައިވާ މައް ގެއިން ނުކުތުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން .4.1.1.19

 . ޤާނޫނީ ލަފާ  އިގެކޮމިޝަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

 :ފައިވާ ބިލުތައް ކޮށް ކޮމެންޓު  .4.1.2
)ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4/2000ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4.1.2.1

 .ބިލް
 .ބިލް އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  .4.1.2.2
 އީކުއަލިޓީ ބިލް.ޖެންޑަރ  .4.1.2.3
 .ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލް .4.1.2.4

 :ލީގަލް ބްރީފް  .4.1.3
 .ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤާބެހޭ ލީގަލް ބްރީފް  .4.1.3.1
 .ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤާބެހޭ ލީގަލް ބްރީފްއި މަޢުލޫމާތު ހޯދަ .4.1.3.2
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 :މުހިއްމު ބައްދަލުވުން  .4.1.4

 ން:ފައިވާ ބައްދަލުވުބާއްވާ  އެކުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ

ގެ ރެމިޓަންސް ފީއެއް ނެގުމަށް 3ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައިން %
ނޑައަޅާފައިވާތީ   އި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު ކަ

 މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ވިއުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ނިންމިފައިވާ ޕޮލިސީ ރި  .4.1.5

ރޑް އޮޕަރޭޓިވް  .4.1.5.1 ޝަރުޢީ އިދާރާތަކުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ރޭޕްގެ ސްޓޭންޑަ
 .ޑެފިނިޝަންއެއް ގެންގުޅުމަށް ބާރުއެޅުމާބެހޭ ދިރާސާ

އަހަރުންދަށުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި  18އަހަރާއި  18 .4.1.5.2
 .ކުލަވާލުމަށް ބާރުއެޅުމާބެހޭ ދިރާސާހަރަކާތްތެރިވުމާގުޅޭގޮތުން ގައިޑްލައިންއެއް އެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގައި ކޯޕޮރަލް ޕަނިޝްމަންޓުގެ އަދަބު  .4.1.5.3
 .ދިނުމާބެހޭ ދިރާސާ

 މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ ރިވިއު. .4.1.5.4
 ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް  .4.1.5.5

އިން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި 1412ށްފައިވާ ހިލޭގުޅޭ ނަންބަރު ޖެންޑަރގައި ޤާއިމްކޮ
  .ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު

ނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަފިއް .4.1.5.6   .ވާއިދާބެހޭ ރިވިއުލަދޫއިން ދަ
  .ވާއިދުގެ ރިވިއުކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ޤަ  .4.1.5.7
ނޑު މު .4.1.5.8 ވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

  .ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލުގެ ރިވިއު ލުއިފަސޭހަ
ފަޤީރު ހާލުގައި އުޅޭ އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް  .4.1.5.9

މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މި ޚިދުމަތް  ދޭއެންސްޕާއިން 
  .ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ދިރާސާ

ޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހެޔޮވެރިކަމާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސް .4.1.5.10
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

  .ކަންތައްތަކުގެ ގައިޑްލައިންގެ ރިވިއު
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން  .4.2
 

މައްސަލައަކީ  61ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން  މައްސަލަ 533ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2016
 309މައްސަލަ ހުށަހެޅި އޭގެތެރެއިން  533ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެވެ. 

  ނިންމާފައިވެއެވެ.އި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަ
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 މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލު  .4.2.1

 

 މައްސަލަ  މާފައިވާ ގޮތް ނިން  

 63 މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ  1

 23 ވާތީ މައްސަލަ ނިންމާފައި ހުށަހަޅައިމުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމެއް  2

 464 ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް  3

 14 ކަމަށްއިންސާނީ ޙައްޤަކާ ގުޅުމެއް ނެތް  4

 45 މައްސަލަ ޙައްލުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާއިން ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާތީ  5

 21 ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ  6

 3 ޝަރީއަތުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާތީ  7

ކުރާރުނުވާނޭހެން ވާތީ، އެފަދަ ކަމެއް ތައަމިއްލަ މުޢައްސަސާއެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ގެއްލިފައި 8
 ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގައި

8 

ގެއްލިފައިވާތީ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނޭހެން ކަންކަން  ޙައްޤު  ސަބަބުން ފަރުދެއްގެ އަމިއްލަ 9
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގައި

2 

 8 ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް  ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތާއެކު އިތުރު 10

 105 ންވާ ހެކިނެތުމުން އެކަށީގެ 11

 49 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން  12

 219 މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީ  13

 27 ތީ ސާބިތުނުވާ މައްސަލަ 14

 42 މަލުކުރާނެގޮތުގެ ލަފާދީ ޢަމައްސަލާގައި  15

 25 ހުށަހެޅުމަށް މުއައްސަސާއަކަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  16

ގެއްލިފައިވާތީ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނޭހެން  އުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ސަބަބުން ޙައްޤުދަ 17
 ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގައި

5 

 64 ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  18

 3 ޅުމަށް ހެސާބިތުވެ ޝަރީއަތަށް ހުށަ ތަޙުޤީގަށް 19

 1190 ޖުމްލަ  
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 ގެ ޚިދުމަތް 1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  .4.2.2

އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  އިންސާނީ ޙައްގެއް ގެއްލިގެން، ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު 
ޙާލަތްތަކުގައި ފަސޭހައިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 

ށިގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖުލައި މަހުން ފެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2010ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  ޑިސެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ 2016ފްރީ ނަމްބަރަށް -ޓޯލް ގެ 1424
 އައު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  147ކޯލް ލިބި،  1062

 
 ޒިޔާރަތްތައް  ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި  .4.2.3
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 ގެ އަދަދު ވަނަ އަހަރު ބަލައިނިންމާފައިވާ މައްސަލައި  2016 .4.2.4

 މިހާރު ބަލަމުންދާ  ގައި ނިންމުނު 2016 އަހަރު 

2007 2 0 

2008 13 0 

2009 26 1 

2010 48 9 

2011 73 37 

2012 175 44 

2013 141 58 

2014 99 70 

2015 183 51 

2016 430 108 

 

 ސަލަ ވަނަ އަހަރު ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައް  2016 .4.2.5

 ޖުމްލަ  އަދަދު  މަސް  ބާވަތް 

  1 ފެބްރުވަރީ  
 
7 

 1 ޖުލައި 

 1 އޮގަސްޓް  

 1 ސެޕްޓެންބަރު  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި 

 1 އޮކްޓޫބަރު  ވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތައް 

 1 ނޮވެންބަރު  

 1 ބަރުޑިސެން 

  1 ރީ ޖަނަވަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ 
3 

 
 1 މާރިޗު އިހުމާލުން ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތައް 

 1 ސްޓް އޮގަ 
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 "ފިޔަވަތި"ގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ  ލޭހުޅުމާ .4.2.5.1

ފިޔަވަތީގައި  މަހުގެ ތެރޭގައި، ހުޅުމާލޭ ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 2016
އި ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔައުވި މައްސަލަ އާ

ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ މިންވަރު 
އެމައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުވަނީ  ،ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު ޓީމެއް އެކުލަވާލައި

 ފަށާފައެވެ.  
 ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް  .4.2.6

 )ށ(ވަނަ މާއްދާ: ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުން  23ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ .4.2.6.1

 ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލުން  ،ކޯސްޓްލައިންގައި ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 

ކޯސްޓްލައިންގައި ހިނގި  ވަނަ ދުވަހު 18ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  2016
ންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ގުޅިގެން ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލިގެ ހާދިސާއަކާ އަލިފާނުގެ 

ނޭޝަނަލް  ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުންދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރި
ވަނަ  2016، މަޢުލޫމާތު ހޯދައިނުން ފޯރުން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަ

ބައްދަލުވުމެއް  އެކު އެ ސެންޓަރާ ވަނަ ދުވަހު 21އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 
 ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

)ނ(ވަނަ މާއްދާ: ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ  23ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ .4.2.6.2
 ޚިދުމަތްތައް ލިބުން.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބިދޭސީ މީހަކަށް، އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
 ހޯދައިދިނުން 

ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބިދޭސީ މީހަކަށް، އޭނާގެ ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން 
ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުން އޭނާ ބެލުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން ފަރުވާ  ފަރުވާ ލިބެންނެތް 

ދެވެން ނެތްކަމަށް ލަފާދީފައިވާއިރުވެސް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން 
ދުޅަހެޔޮ ، އޭނާގެ ފަރުވާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާތީ، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބި
ނުމަށް ބުނެ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގަތުމުގައި އެހީތެރިވެދި

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު 
އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލަސްވަމުންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ، ދައިހޯ
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ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ
ސް ފުރުޞަތެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޤު ވީ އެންމެ އަވަ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއަށް 
ރީލް މަހުގެތެރޭގައި އިތުރު ވުނު މަސައްކަތުން މިއަހަރުގެ އެޕްއަންގައި، ކުރެ 

 ފަރުވާއަށް، އޭނާ ރަށަށްވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. 

ދާ: މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް )ކ(ވަނަ މާއް 23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4.2.6.3
 އެރަށަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައިއޮތުން 

 ގދ.ތިނަދޫ ކަރަންޓު މައްސަލަ 

ވަނަ ދުވަހު ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގެ  26 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 2016
ގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާކަމުގެ އަނދައި ހުލިވެ، މުޅި ރަށުން ކަރަންޓާއި ފެނު 

ޚަބަރު މީޑިއާއިން ލިބުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް 
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހޯދައި، އެކަން ގާތުން މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ. 
ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގެ އެނދުމާ ގުޅިގެން ރަށަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ 

މަށް ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބި، ހައްލުކުރު
ޖެނެރޭޓަރެއް މާލެއިން  2މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

 ،ވަނަ ދުވަހު އެރަށަށް ގެންގޮސް 30ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2016
ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި މޯލްޑިވް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2016 ،އެހީތެރިކަމާއެކު އެޖެނެރޭޓަރުތައް ގުޅައި
ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނުއިރު މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  31

 ން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާކަ
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ލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ: ޢާއި 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4.2.6.4
ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 
ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އަދި 
 ،ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނީއްކަކޮށް

ތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ ޖިންސީގޮ
އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް  ،އިޤްތިޞާދީ

 މަންފާތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

ގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ: ޢާއިލާ  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4.2.6.5
ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ 

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ،އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި
 ލިބިގެންވާޙައްޤެކެވެ.

 އިހުމާލުވުން ކަށް ފަރާތަމާލޭގެ ގެއެއްގައި އޮތް ޢުމުރުން ދުވަސްވީ 

ސާފުނުކޮށް ، އިމާލޭގެ ގެއެއްގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތަކަށް އަޅާނުލަ
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނެ ލިބުނު އޭނާގެ ކަމަށާއި އަދި ފައިވާ ބާއްވާ

 ބަލާފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 
، ކޮށްގެއަށް ޒިޔާރަތްއެ  ،މެއް އެކުލަވާލައިމިގޮތުން، އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއާ މަޢުލޫމާތު ، ކޮށްޢާއިލާއާއި ބައްދަލު 
 ރައްކާތެރި މާހައްލެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  އެފަރާތަށް ،ކޮށްހިއްސާ

 ވަނަ މާއްދާ: އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު  36ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4.2.6.6

 އިދޫއަށް ކިޔަވަންދާންޖެހުން ބ.ފެހެންދޫ ކުދިން ބ.ގޮ

 ،ނުވާ ކޮށްފައިބ.ފެހެންދޫ ކުދިން ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދާންޖެހެނީ ހިޔާ 
ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި،  ޑިންގީއެއްގައި  ކުޑަރައްކާތެރިކަން 

ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާ 
ކުރިއަށްދާ މިންވަރު  އެމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް، ބައްދަލުކޮށް

ލިބުނުކަން މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އެ  ،ގަވާޢިދުން ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް 
  ކަށަވަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނިޓް  .4.2.7

ވަނަ އަހަރުގެ  2016، ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކޯޓަރގައާއި 2015ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނިޓުން، 
ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް ލިބޭ  އިކުޑަކުދިންނާފުރަތަމަ ކޯޓަރގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފައިވާ ހަޅާމައްސަލަތައް ހުށަ ، ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަމާ
ދުވެރިވާ ސަބަބުތައްކަމަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާން މެ ، މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތާއި ،ޢަދަދާއި

ފާހަގަކުރެވޭކަންތައްތަކާ އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ 
 ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އޮ މޭމަހުން ވަނަ އަހަރުގެ  2016
ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް ލިބޭ ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް  އިކުޑަކުދިންނާ

ފައިވާ ޢަދަދާއި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް ދިރާސާކުރުމުގެ ހަޅާ ދިރާސާކޮށް، މައްސަލަތައް ހުށަ
 ކޮށްފައިވެއެވެ.މަސައްކަތް 

.ނޫމަރާގައި ހިނގާދިޔަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ށވަނަ ދުވަހު  11ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ 2016
ޗައިލްޑް މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް 

 ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ.ރައިޓްސް 

މާއި ކ.މާފުށީގައި ހިންގަމުންއައި ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒުގެ ހިންގު
ނޭޝަނަލް  ،މާރާތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެތަން ބަންދުކޮށްފައިވާތީޢިތަނުގެ 

ވަނަ  2015ގުޅިގެން އެމައްސަލަ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އާޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
  ކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016 އަހަރުން ފެށިގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2016ޓުން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނި
ނޑެއް  ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ އޮނިގަ

ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު  ސިމްޕޯސިއަެމއްޗައިލްޑް ރައިޓްސް  ،އެކުލަވާލުމަށް
 ކޮށް،   ބައްދަލު ސަސާއަކާއްއަމު 12 ފައިވެއެވެ. މިގޮތުންމަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ބޭއްވުމަށް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި  10ސަސާތަކުން ވޭތުވެދިޔަ އްއަމު މި
  ހަދާފައިވެއެވެ.ދިރާސާތަކެއް 

 
 
 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަން  .4.2.8
 

 މައްސަލަތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރ 2016: 1ތާވަލް 

 އަދަދު  ބާވަތް 

 10 ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި ޓޯޗަރކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތައް 

 21 ބަންދުކޮށްފައިހުރި މަރުކަޒުގައި ޓޯޗަރކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި  ޓޯޗަރކުރިކަމަށް މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ސުވާލުކުރުމުގައި  ތަޙުޤީޤު 
 މައްސަލަތައް

1 

ގެ ޢަމަލެއް ޓޯޗަރގައި އެމީހަކާމެދު އުމުޤަބިދޭސީއަކު އޭނާގެ ޤައުމަށް ޑީޕޯޓްކޮށްފިނަމަ، އެ
 ބިރު އޮތް މައްސަލަހިނގައިފާނެކަމުގެ 

1 

ވަނަ އަހަރު  2015މައްސަލައާއި،  32ތެރެއިން،  މިއަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް  52މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ  20ރު ތަޙުޤީޤު ނުނިމިވާ ނިމުނުއި
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު،  2016މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.  ނިންމައި،

  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދެއެވެ.މައްސަލަ  01އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން 

ތެރެއިން  ނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެއެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަ .4.2.8.1
މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް  1މިއަހަރު ނިންމި 

މައްސަލައިގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  އެ ،ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ
ވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޢު ފަރާތްތަކާމެދު ދަ

 ވެ.ފޮނުވާފައިވެއެ 

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ  .4.2.8.2
 :މަސައްކަތްތައް

  ެވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް 20އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގ ،
 ،'އެންޓި ޓޯޗަރ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް' އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 2016ގައި ތަންތަނު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
  )ބުލެޓްސް( މަހުން ފެށިގެން ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

  ީލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް އެންޓި ޙާބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކު އޭނާ ސިއްޙ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މަރުކަޒު 19ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެދޭ  ނޫން އެހެންތަނެއްގައި



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
25 

ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެްއ  ދަޢުލަތުން އެފަދަ އެހީތެރިކަން ،ޙާލަތްތަކުގައި
 އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

  ުބަޔާންދޭން އަންނަ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ  ކުރަމުންދާކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤ
 ،ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ހަދައި ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ

  ކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް 27 އޮކްޓޫބަރު  2016ޤަވާއިދު ވަނީ  އެ

 ރިޕޯޓްކުރުން  ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް .4.2.8.3

އެންޓި  ،ންމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދައި 37އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 
ޓޯޗަރ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

. މި ރިޕޯޓްގައި ފައިވެއެވެޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016
ނޫނީ އޮނިގަނޑު ޤާ ހިމެނިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ޓޯޗަރއާ ގުޅޭ 

އެންޓި ޓޯޗަރއާ ގުޅިގެން  ،އިވާ މަސައްކަތްތަކާއިހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފަ
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި

ގުޅިގެން އިން އެންޓި ޓޯޗަރއާ .އެމް.ޕީ.ެއން  ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
ންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އިމަސައްކަތްތަކާ އަދި މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ކޮށްފައިވާ 

ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މީހުން އަސާސްތައް 
ގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީން  ބަލަހައްޓަމުން

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ.
 

 ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް  ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން  .4.2.9

ގެ ވަނަ ނަންބަރު  (7)ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  22ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެކަމަށް  ދަށުން

ން ނުވަތަ ހުޅުވާނުލާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާތީ

'ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު  ،ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ  އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް'ގެ

 ގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފެށި  ންވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2012ކަންކޮޅުތަކުގައި 
އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި، ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނޭޝަނަލް

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
26 

ތަޙްޤީޤުކުރާ ވަކިވަކި  ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އަދި  .4.2.10
މައްސަލަތަކުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

 ދެނެގަތުން 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ  2012
ޤީޤުކޮށް، ވަކިވަކި މައްސަލަތަކުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަޙް 2016އަދި  ހުށަހެޅުންތަކާ

މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮލޯއަޕް  އި،މަޢުލޫމާތު ހޯދަ  ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

 ރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކު 

 
 ދާއިރާއިން ރިވިއު ތައްޔާރުކުރުން  3އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ  .4.2.11

އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބަށް 
އެމައްސަލަތައް  އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި، ދާއިރާ ފާހަގަކޮށް، 3 ޅުނުހުށަހެ

ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ކޮމިޝަނުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް 

 ރިވިއު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ދާއިރާ 3އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު 

 ސިއްޙީ ދާއިރާ

 ޤައިދީންނާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ

އަންހެނުންނާ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ  
 ގުޅޭ ދާއިރާ
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އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މުހިއްމު  ވަނަ  2016 .4.2.12
 ބައްދަލުވުންތައް 

މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ވަރކް ޕްލޭންގެ ދަށުން، މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި 
ލާނެ ފަދަ މައްސަލަތައް ބަނެގަނެ، މިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުހިއްމު މައްސަލަތައް ދެ

ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން، އާންމުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބާވަތްތަކުގެ 
 ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެވެ. ލަތަކާގުޅޭ ކަމާމައްސަ

 

 ބައްދަލުކުރެވުނު މުއައްސަސާ  ނަންބަރ

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން  1

 ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ 2

 ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  3

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  4

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  5

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  6

 އެޓާނީ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް  7

 ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ މިނިސްޓް 8

 އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  9

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  10

 އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 11

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ  13
 ސްޓްރަކްޗަރ

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 14

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  15

 ރެކްޝަނަލް ސާރވިސް މޯލްޑިވްސް ކަ 16

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ 17

 ޓުއަރ ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  18

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  19
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 ކޮމިޝަންގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު  .4.2.13
 

މައްސަލަ  25ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ  2016
 ނިންމާފައިވެއެވެ. އިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަ 17އޭގެތެރެއިން  ،ހުށަހެޅި
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 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުރި ޒިޔާރަތްތައް .4.2.13.1

ވަނަ އަހަރުތެރޭ އެކި ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  2016ޙާދިޘާތަކާ ގުޅިގެން 
 ރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ޒިޔާ  06މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު  ވަނ2016ަ .4.2.13.2
 މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް 

މުޖުތަމަޢުގައި  ،މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ވަރކް ޕްލޭންގެ ދަށުން
މިފަދަ  ،ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުހިއްމު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ

އާންމުކޮށް  ،މައްސަލަތައް ބަލާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުންއިރު އެސްއާރްއޯ އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ އަދަދު 2016
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ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު 
 ބޭއްވުނު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެވެ. 

 

 ބައްދަލުކުރެވުނު މުއައްސަސާ  ނަންބަރ

 ރިސާރޗް ސަރވިސް ސެންޓަރސ. ފެމިލީ އެންޑް  1

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  2

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  3

 އައްޑޫ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 4

 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުން  .4.3

ނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގައި އިންސާ 20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، 
އެޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނާ 

 2016މާއްދާގެ )އ(ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން،  ވަނަ 21ޤާނޫނުގެ  ވާލުކުރެވިފައިވުމާއެކު، މިޙަ
އިންސާނީ  މީހުނަށް  4607މިގޮތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ދީފައިވެއެވެ. ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް  .4.3.1
ތައް ވީއެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެންމެ ގާތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތް

ވަނަ އަހަރު  2016އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި 
ރަށެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ކްލިނިކްތަކުގައި  06ކ.އަތޮޅުގެ 

ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލު
 ފޯރަމްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު މީހުންގެ އަދަދު
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 ކްލިނިކް ތަކުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  .4.3.1.1
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އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް 
ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ހޭލު 

 ބައްދަލުވުން 
29 17 7 11 10 11 85 

 ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ސެޝަން 
 ގެ ދަރިވަރުންނަށް 10-6ގްރޭޑް 

41 41 90 55 105 - 332 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާއަނިޔާ އަދި ކްލަބް 
 ޓީޗަރުންގެ ސެޝަން  -އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް 

24 20 12 23 25 25 129 

 252 - 95 80 - 35 42 ނިޓީބޭސްޑް ފޯރަމް ތިއޭޓަރކޮމިއު 

ބެލެނިވެރިންގެ  –ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 
 ސެޝަން 

64 60 35 75 80 80 394 

 1192 116 315 244 144 173 200 ޖުމްލަ

 

 
 އިޓްސް ކްލިނިކްގެ ތެރެއިން ހިއުމަން ރަކ. ހުރާގައި ހިންގުނު  
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 ރައިޓްސް ކްލަބުތައް ހަރުދަނާކުރުން  ހިއުމަން  .4.3.2
ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން  ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް  2016ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 
ކްލަބްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  އެވެ. އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސްއިވެފަކޮށް ކްލަބުތަކާ ބައްދަލު 

ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ސްޓަޑީ މުގެވުދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޝައުގުވެރިކުރު
ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހދ. އަތޮޅު  2016ކޭމްޕެއް ބޭއްވުނެވެ. މިހަރަކާތް 

ސްކޫލެއްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ  5ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. މިކޭމްޕްގައި ހދ. އަތޮޅުގެ 
ގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީޗަރުން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ 05ދަރިވަރުންނާއި،  44

 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 5ގޮފީގެ 

 
 
 

 ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް  .4.3.3
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުން 

 އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ވަނަ އަހަރު ޒުވާނުންނަށް 2016ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، 
އެވެ. މި އިވެއަށް ކ. ގިރިފުށީގައި ބޭއްވިފަ 24އިން  20 ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް"  ނޮވެންބަރު

 ޒުވާނުންނަށެވެ. 15އަހަރާ ދެމެދުގެ  25އަހަރާއި  18ކޭމްޕް ބޭއްވިފައިވަނީ 

 ކްލަބްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ސްޓަޑީ ކޭމްޕްގެ ތެރެއިން 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
34 

 

 

 

 

 

ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ  
 އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ބައިވެރިންނާއެކީ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

ޔޫތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމީއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، އިންފޮރމޭޝަން 
 ފުޅުދައްކަވަނީ ކޮމިޝަނަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލއްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް  ސްކޫލް -އިންޓަރ .4.3.4
މުބާރާތަކީ ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް  މި

ވަނަ  2016އަށަގެންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. 
ރިވެފައިވެއެވެ. ސްކޫލަކުން ބައިވެ  12އަހަރު ބޭއްވި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ )ޕީ.އެސް.އެމް(އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތްވަނީ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކޮށް ދުރަށް ފޮނުވާފައެވެ.  

 

 
 

 ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން -އިންޓަރ
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 ސްކޫލް ތަސްވީރު ވާހަކަ މުބާރާތް -ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންޓަރ 2016 .4.3.5
އިންސާނީ ، އިޙައްޤުތަކަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައިންސާނީ  މި ހަރަކާތަކީ

ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ޖީލުތަކެއް އުފައްދައި، އިންސާނީ 
ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން 

ސްކޫލަކުން  13ދާ ހަރަކާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކުރިއަށްގެން
އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ  04ދަރިވަރުން ވާހަކަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  147

އިންސާނީ ވަނަ އަހަރުގެ  2016މި މުބާރާތުގައި ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް، 
 އެވެ.އިވެކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތައްޓާއި އިނާމުދީފަޙައްޤުތަ

 ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް  [ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ] .4.3.6
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި  މެދުގައި ޙައްޤުތަކާމެދު އާންމުންގެ  އިންސާނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 
ނަމުގައި ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ގުޅިގެން "ޙައްޤުގެ ވާހަކަ"

 އެޕިސޯޑް ހިމެނުނު 12އެވެ. އިވެވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ދުރަށް ފޮނުވާފަ 2016

 ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން -އިންޓަރ

 11ފޮޓޯ 
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ގުޅޭގޮތުން އެދާއިރާތަކުގެ  މި ޕްރޮގްރާމްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކާ 
 ތަޖުރިބާކާރުން މަޢުލޫމާތުދީ، އަޑުއެހުންތެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. 

 

 
 
 

 ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް  .4.3.7
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކުޑަކުދިން ހޭލުންތެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ 

ގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިއުމަން ޘަޤާފަތެއް ކުޑަކުދިންގެ މެދު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާއި ދިޓީވީ ގުޅިގެން 'ކިޑްސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް'ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް 

މި ބޭނުންކުރެވުނެވެ. ސައިންލެންގްއޭޖް  އިޕްރޮގްރާމްގަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި
 ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.  25ޝޯގައި ޖުމްލަ 

 ގެ ތެރެއިން ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް  'ޙައްޤުގެ ވާހަކަ '



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
38 

 
 

 ވާނެ ކެމްޕެއިން  .4.3.8
ވާނެ ކެމްޕެއިންއަކީ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައާއި، ނިންމުންތައް ނިންމާ 
ފަންތީގައި އިތުރުކޮށް އެކަންކަމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

މޫނާ ފިރިހެނުން އުފެއްދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ މަސައްކަތް ކުރާނެ ނަ
ކެމްޕެއިން  އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމް )އައި.އެފް.އީ.އެސް(އިން ތައާރަފުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. މި

ކެމްޕެއިންގެ  ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި 2015
ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ވަނަ އަހަރު  2016ދަށުން 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފޭސްބުކް  ،ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 'ވާނެ' ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި
 އެވެ. އިވެޕޭޖުގައި މިކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ތަފާތު ޕޯސްޓައް ހިއްސާކުރެވިފަ

 
 ވާނެ" ކެމްޕެއިން ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި " .4.3.9

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކޮށް، 
  2016 ކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސް  އެތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށާއި،  ،ންވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިންގެ ދަށު
އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށާއި، ތާޖުއްދީން ސްކޫލު އަދި އިސްކަންދަރު ، ކަލާފާނު ސްކޫލަށާއި

ސެޝަންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ  މި ސްކޫލަށް މިސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
މި ސްކޫލްތަކުގެ  ،ރުންދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށެވެ. މީގެއިތު
އަލިޓީ' ފޯރަމް ކުރިއަށް ކުހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ދަރިވަރުންނަށް 'ޖެންޑަރ އީ 

ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މި  197ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިހަރަކާތްތަކުގައި ޖުމްލަ 
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ންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް އުމުރުފުރާގެ ދެ ޖިންސްގެ ކުދި 
 މެޗެއް ކުޅެވުނެވެ.

 

 
 

 'ވާނެ' ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން .4.3.9.1

 

    
 
 

72% 

7% 

9% 

12% 

 ކެމްޕެއިދް  " ވާދެ"ސްކޫލްތަކަފް އަމާޒުކޮފްގެދް ހިދްގި 

 ދަރިވަރުދްގެ ސެޝަދް

 ބެލެދިވެރިދްގެ ސެޝަދް

 ޓީޗަރުދްގެ ސެޝަދް

 ޖެދްޑަރ ފޯރަމް

 ތެރެއިން  'ވާނެ ކެމްޕެއިން' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ 'ވާނެ ކެމްޕެއިން' ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗް 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުން  .4.3.10
ފަތެއް އެޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޘަޤާ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 
 ،ހިމަނައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ސްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިކޭޝަންއިން ފަށާ މާސްޓާ
އެވެ. މި އިވެރަފް ކުރެވިފަޢާއެޑިއުކޭޝަން ކޯހުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް މޮޑިއުލްއެއް ތަ

މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަންއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 
 އެވެ. އިވެވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފަ 2016ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ދަރިވަރުން ކޮމިޝަނަށް 
ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މައުލޫމާތުދެނީ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި 
ދަރިވަރުންގެ ފޯރަމް ނިންމާލުމަށްފަހު ބައިވެރިން 

 ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން 
 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 އްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުކުރުން އިންސާނީ ޙަ  .4.3.11

ހިތުމުގެ ރޫޙު  ކޮލެޖްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 
އާލާކޮށް، ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޘަޤާފަތެއް 

ވަނަ އަހަރު  2016ތެރެއިން  ޤާއިމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ
 އެވެ. އިވެކޮލެޖްތަކަށާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދެވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު  2016 .4.3.11.1

 

# 
 އަމާޒުކުރެވުނު ފަރާތް  ޙަރަކާތް 

ބައިވެރިންގެ 
 އަދަދު 

 ޖުމްލަ

1 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކޮލެޖްތަކުގެ 

ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމް 

 55 އެވިޑް ކޮލެޖް

112 
 15 އެމް.އައި ކޮލެޖް

 7 ވިލާ ކޮލެޖް 

 35 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

2 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ފުލުހުން 

 އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
.އެލް.އީ.އެސް ޑިޕްލޮމާކޯހުގެ އައި.އެސް

 ބައިވެރިން 
35 95 

 .ސީ.އެމް އާ އެމް.އެން.ޔޫ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ އާރްއެޗް.



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 35 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރ

 25 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކޮމާންޑަރ

3 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޕްރިޒަން 
އޮފިސަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް 

 20 ހިއްމަފުށީ ޖަލު 
40 

 20 މާފުށީ ޖަލު 

 247 ޖުމްލަ

 

 
 
 
 
 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކޮލެޖްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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43 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އަހުލު

 ފުލުހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
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 ޓޯޗަރ ސްޓްރަޓެޖީ -އެންޓި  .4.3.12
ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމުން އަދި މީޑިއާގެ -މި ސްޓެރެޓެޖީއަކީ އެންޓި 

އަހަރު ދުވަހަށް  3ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރަޓެޖީއެކެވެ. 
ފަރާތްތަކަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިސްޓެރެޓެޖީގެ ދަށުން މީޑިއާގެ 

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮންލައިން ކޯހެއް 
 ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

 ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް  .4.3.13
ދާރު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މިއީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ޒިންމާ 

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން "ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ" 
ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި ފުރަތަމަ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

ސްޓޭޓް  ންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެ  3ވަނަ އަހަރު ތަފާތު  2016
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ، އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން އަދި އޫރިދޫއިން ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން، ޕލކ
މުވައްޒަފަކަށް  53ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމާއި، މި 

ޤާނޫނެއްގެ  3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 
 ލީގަލް ރިވިއު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 ހޯޕް ފޮރ ވިމަންއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުން  .4.3.14

ވަނަ  21 މަހުގެނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2016މި ކޮމިޝަންއާއި ހޯޕް ފޮރ ވިމެންއާ ދެމެދު 
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ދެފަރާތުން  ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ

 އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.، ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ

 'ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އިޤްރާރު' ގައި ސޮއިކުރަނީ 
 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
46 

 

 
 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  .4.3.15
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި 

 އެވެ.އިވެޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެފަ
 

 ކުރި ފަރާތް އިންތިޒާމު ޙަރަކާތް  #
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު 

 މީހުންގެ އަދަދު 

1 
 12 -'ވަން ބިލިއަން ރައިޒިންގ' ހަރަކާތް 

 2016ފެބްރުއަރީ 
 100 ހޯޕް ފޮރ ވިމަން 

2 
ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް' ފަންޑް  16'

 2016ޑިސެމްބަރ  09 –ރައިޒިންގ ހަވީރު 
 150 ހޯޕް ފޮރ ވިމަން 

3 
 16 –ހަރަކާތް  'ސެލެބްރޭޓް ޑައިވަރސިޓީ'

 2016ޑިސެމްބަރ 

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރަސަންޓް 
ކޮމިއުނިޓީ އާއި ފެމެލީ 
 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

600 

 850 ޖުމްލަ

 

 ހޯޕް ފޮރ ވިމަން އާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން 
 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން )ރަނގަޅުކުރުމަށް( .5.3.1
 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހަވީރުގަ  ]ސެލެބްރޭޓް ޑައިވަރސިޓީ [
 ފޯރުކޮށްދެނީ  މަޢުލޫމާތު

 ދެނީ މަޢުލޫމާތު "ވަން ބިލިއަން ރައިޒިންގ" ހަރަކާތުގައި އާންމުންނަށް 
 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 ނެރުން.މިޝަނުން ބަޔާން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮ  .4.3.16

  ްބަޔާން ނެރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، އެފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަނ
ވަލްނަރަބްލް ގްރޫޕްތަކަށް ދިމާވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމާއި

މުކަން އެކަމުގެ މުހިއް އަދި  ގޮންޖެހުންތަކާއި ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާ
 ދައުލަތަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.

  ްވަނަ އަހަރު ބަޔާން ނެރެފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ؛ 2016އެގޮތުނ 
 

 
 ހުށަހަޅާ  ޚިޔާލުތަކާއި  ފެންނަ  ކޮމިޝަނަށް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެގޮތުން  ޙައްޤުތައް  ންސާނީ އި  .4.3.17

 އާންމުކުރުން  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  މީޑިއާގެ  ހުށަހެޅުންތައް 
ލޫމާތު ވީ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުންނަށް ޢުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަ 

އުމުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޤަށްޓަކާ ނުވަތަ އާއްމުކުރުމަށްޓަކާ އަދި ގެނެސްދިނުމަ

 ފާހަގަކުރި ދުވަސްތައް  ތާރީޚު 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2016މާރިޗު  8

 ނަސްލީ ތަފާތުތަކާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް  2016މާރިޗު  21

 ތުގެ ދުވަސް ޙައްޞިބައިނަލްއަޤުވާމީ  2016އޭޕްރީލް  7

 ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް  2016މޭ  3

 ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް  2016މޭ  10

 ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސްއަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް  2016ޖޫން  26

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް  2016ރު ސެޕްޓެންބަ  15

 ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް އުމުރުން  2016އޮކްޓޫބަރު  1

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް  2016އޮކްޓޫބަރު  11

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް  2016ނޮވެންބަރު  19

 ންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް އަ 2016ނޮވެންބަރު  25

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް  2016ޑިސެންބަރު  3

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް  2016ޑިސެންބަރު  10

 ދުވަސް  ރިންގެބިދޭސީ މަސައްކަތްތެ  2016ޑިސެންބަރު  18



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގެ ތަފާތު އެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާއްމުންނަށް 
 މައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ. 

 
 މާތު ޚަބަރު އަދި ނޫސްބަޔާނުގެ ޒަރީއާއިން އާއްމުކުރެވުނު މަޢުލޫ  .4.3.18

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް  ،ޚަބަރެއް ތައްޔާރުކުރެވި 42ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޝާޢިއުކުރެވި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ސާނީ އަދި އިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށާ
ނޫސްބަޔާން އާއްމުކޮށް  21ގުޅިގެންހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި  ތަކާޤުއްޙަ

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް، ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމްތައް އަދި މީޑިއާގެ އެކި ވަޞީލަތްތައް 
 މެދުވެރިކޮށް ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 
 ތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައް  .4.4

 

5% 

74% 

21% 

 ޕްރެސް ރިލީޒް އަމާޒުކުރެވުނު ދާއިރާ

 ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދުވަސްތައް  
 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން

ބައެއްގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް  
 އައިސްގެން



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
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 2016ލަތު ޙާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  އިއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަ
 ؛ގޮތުންމި ކޮށްފައިވެއެވެ.މޮނިޓަރވަނަ އަހަރު 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން  ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު މޮނިޓަރކޮށް  .4.4.1
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ  37ނު މޮނިޓަރކޮށް އެޤާނޫނުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫ

ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.25ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2016އިދާރާއަށް

ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހިދައުލަތަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  .4.4.2
 ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން 

 

 ހަދާ / ހުށަހެޅުންތައް ޢާ މު  #

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވަނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް  1
 ހުށަހެޅުންތައް  ލިބިފައިވާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯރމްސް އޮފް ރޭޝަލް  2
 ޑިސްކްރިމިނޭޝަންގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް 

ސްޓް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯރމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެގެއިން 3
 ވިމެންގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް 

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދި އިންވޯލްމަންޓް އޮފް ޗިލްރަން އިން  4
 އާރމްޑް ކޮންފްލިކްޓްގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

ޓޮކޯލް ޓު ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން ދަ ސޭލް އޮފް ޗިލްޑްރަންގެ ދަށުން އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮ  5
 ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

 ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް   6

 

ޓްތަކުގައިވާ ސިސްޓަމިކް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ރިޕޯ  ފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކުލަވާލާ  .4.4.3
 ފޮލޯއަޕް 

 

 ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް  ނަންބަރު 

އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިފައިވާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ  15ށ.ފޭދޫގެ  1
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 މުއައްސަސާތައް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 
 ވަނަ ފޮލޯއަޕް  3އެކުލަވާލި ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްގެ 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އެފަރާތް ދިރިއުޅުއްވާގެ ބަލާފާސް ކުރުމުގައާއި،  ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު  2
 ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގި 

 ޤީޤުގެ ރިޕޯޓުގެ ފޮލޯއަޕްޙްތަ

 މަންމަގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާގެ މައްސަލަ  ކުއްޖާގެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް  3ވ. ރަކީދޫގެ  3
 ހުއްޓާ  ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ކުއްޖާ މަންމަގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް

އްކަތްކޮށްފައިވާގޮތް މަސަ ގައި ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކުންމައްސަލައި ގުޅިގެން މި  ނިޔައުވުމާ
 ބެލުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް

އަންހެނަކު އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި،  ވަނަ ދުވަހު  03 މާރިޗު 2011 4
 ވި ޙާދިޘާގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕްއައުވިއްސުމުގެ ތެރޭގައި ދަރިފުޅު ނި

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި ހިންގި ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމުގެ  ދުވަހު  ވަނަ 20 އޮކްޓޫބަރު 2011 5
 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގެ

 

 ހިއުމަންރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓް ތައްޔާރުކުރުން  .4.4.4
ހުންނަ  މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން 9އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ )ސީ.އާރު.ޕީ.ޑީ(ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިއުމަން މީ
 ރައިޓްސް އިންޑިކޭޓަރޒްތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

 އެޓޯލް މޮނިޓަރިން  .4.4.5
ކޮންވެންޝަން އޮންދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސްންސް ވިތް ޑިސްއޭބިލިޓީސް )ސީ.އާރް.ޕީ.ޑީ( 

އެ އަތޮޅުތަކުގައި  ،އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 2އިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮށްފަޛު ތަންފީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު  ސީ.އާރް.ޕީ.ޑީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަތޮޅަށް  .އަދި މ .މިގޮތުން ނކޮށްފައިވެއެވެ. ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން 
ރަށަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް  4ދެ އަތޮޅުގެ  އެ ،ޒިޔާރަތްކޮށް

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު މޮނިޓަރކުރުން  .4.4.6
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި، 

ވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުދުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައި
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ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވޭކަން ނުވަތަ 
ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ޒާތުގެ ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން މީޑިއާ ނުވަތަ އެހެންވެސް 

ރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ، މަސްދަރެއް މެދުވެ
އެކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުމުގެ 
މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މިކަރުދާހުގައި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އޭގެ ފުރިހަމަ 

ނިންމުމަށްޓަކައި 'އިންސާނީ  އްއެކަން ކޮމިޝަނަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ގޮތެ މަޢުލޫމާތާއެކު
ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާބެހޭ ކަރުދާސް' ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައާއި، އެކަރުދާހާ ގުޅިގެން 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ލަތު ދެނެގަތުން ޙާ ގެ ޘާ ޑުވި ހާދި އްދުތަކުގައި ފެންބޮ ޙަ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ  .4.4.7
އާ ގުޅިގެން، ޘާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ފެންބޮޑުވި ހާދި 2016 މޭ

އެވެ. އަދި މި އިވެފެންބޮޑުވި ރަށްރަށުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފަ
އެ ، މުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެއާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަޘާހާދި

 އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން  ޘާ ހާދި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

'މޮރެޓޯރިއަމް އޮން ދަ ޔޫސް އޮފް ދަ ޑެތް ޕެނަލްޓީ'  އާ ގުޅިގެން އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ  .4.4.8
 ޖެނެރަލް އަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

'މޮރެޓޯރިއަމް އޮން ދަ  186/66ރަލް އެސެމްބްލީގެ ރެޒޮލޫޝަން ނަމްބަރ އ.ދ. ގެ ޖެނެ
ވަނަ 14މަހުގެ ޑިސެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2014ޔޫސް އޮފް ދަ ޑެތް ޕެނަލްޓީ'  އާ ގުޅިގެން 

ލޫމާތު ޖެނެރަލް ޢުން ފެށިގެން ދައުލަތްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަދުވަހުން
ރިޕޯޓަށް  މުންދިޔަކުރުމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުރުކުރަ އެސެމްބްލީއާ ހިއްސާ

މަހު  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ 2016މަށްފަހު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހޯދު
 ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އާ އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޕްރަލް ޕަނިޝްމަންޓް އޮފް ޗިލްޑްރަންއަށް މަޢޫލޫމާތު ގްލޯބަލް އިނީޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް އޯލް ކޯ  .4.4.9
 ފޮނުވުން 

ގްލޯބަލް އިނީޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް އޯލް ކޯޕްރަލް ޕަނިޝްމަންޓް އޮފް ޗިލްޑްރަން އިން 
"ކޯޕްރަލް ޕަނިޝްމަންޓް އޮފް ޗިލްޑްރަން އިން މޯލްޑިވްސް" އާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ  2016އެ މަޢުލޫމާތު  ،ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަ
 އެވެ.އިވެއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަ



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
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 ކޯ ޑޮކިއުމަންޓަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން -ޔޫއެންގެ ކޮމަން  .4.4.10
 އާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނިޒާމް .ވަނަ އަހަރު އދ 2011ދިވެހި ދައުލަތުން 

ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނުމުގެ  ،ކޯ ޑޮކިއިމަންޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް-އިވާ ކޮމަން ހިއްސާކޮށްފަ
މުޙިއްމު ބައިތަކާއި ފެންނަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެ ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހިމަނަން 

މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ޑޮކިއުމަންޓް 
ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލުތައް  ،ށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެތައްޔާރުކުރުމަ 

ފައިވާނެއެވެ. އަދި އޭގެއިތުރަށް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހިމަނަން ފެންނަ ބައިތަކާއި އަޅާހުށަ
މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއާ ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ކަރުދާހެއް 

 ށްފައިވެއެވެ. ހިއްސާކޮ އި އެކުލަވާލަ

 ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން  .4.4.11
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކަޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސްޓިއަރިންގ 

މި ޕްލޭންއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ވެލިޑޭޝަން  ،ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއް ބައިވެރިވެ
މި ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް  ،މިޝަނުން ބައިވެރިވެވަރކްޝޮޕްގައި ކޮ

 ވެއެވެ.  ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމެންޓް ކޮށްފައި

 
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ  .4.5

 ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 

 ޒިޔާރަތްތައް  .4.5.1
ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ މިނިވަންކަން 

ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަދަ ތަންތަނުގައި، އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ 
 މޮނިޓަރކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ،އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާތޯ ބަލައި

އަްޕ -ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮލޯ  18 ކޮމިޝަނުން
ޒިޔާރަތްތަކާއި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައްހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު ކޮށްފައިވާ 

 ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައް  .4.5.1.1

 # ރި ތަން ޒިޔާރަތްކު  ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޚް   

 1 މާލެ ޖަލު  2016ޖަނަވަރީ  18އަދި  17، 14



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
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 2 ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސް 2016ޖަނަވަރީ  26

 3 ފޭދޫފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލް  2016ފެބުރުވަރީ  29

 4 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  2016އެޕްރީލް  5

 5 ކ. މާފުށީ ޖަލު  2016އެޕްރީލް  27އަދި  26

 6 ލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ( ފިޔަވަތި )ހުޅުމާ 2016މޭ  12

 7 ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  2016މޭ  17އަދި  16

ޏ. ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  2016މޭ  18އަދި  17
 ސެންޓަރ

8 

 9 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު  2016މޭ  24

 10 ކަސްޓޯޑިއަލް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް 2016އޮގަސްޓު  31

 11 އައްސޭރި ޖަލު 2016ސެޕްޓެންބަރު  6

 12 ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 2016އޮކްޓޫބަރު  4

 13 ވ. ފުލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  2016އޮކްޓޫބަރު  12

 14 ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  2016ނޮވެމްބަރު  17

 
 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައް .4.5.1.2

 # ޒިޔާރަތްކުރި ތަން  ތްކުރި ތާރީޚް ޒިޔާރަ 

 1 ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  2016ޖުލައި  18އަދި  17

 2 ހުޅުމާލެ ޖަލު  2016އޮގަސްޓު  9

 3 ކ. މާފުށީ ޖަލު  2016ސެޕްޓެންބަރު  27

 4 ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ  2016ނޮވެންބަރު  10

 

 ތައް ޒިޔާރަތްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސެޝަން  .4.5.2
 

 ނަގައިދެވުނު ބައިތައް  ނަގައިދެވުނު ފަރާތް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

 ޖުލައި  18 1
2016 

ސ. ހިތަދޫ ހުޅުމީދޫ 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި 

މަސައްކަތްކުރާ 
 އޮފިސަރުންނަށް 

އެން.ޕީ.އެމްއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެން.ޕީ.އެމްގެ  -
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ރޑް  -  ދަ ފޯރ ރޫލްސް މިނިމަމް ޔޫ.އެން ސްޓެންޑަ
 ޕްރިޒަނަރސް )އެސް.އެމް.އާރު( އޮފް ރީޓްމަންޓްޓް



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
55 

 ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ  -
 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  -

ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް  2016މޭ  17 2
ސްޓޭޝަންގައި 
މަސައްކަތްކުރާ 
 އޮފިސަރުންނަށް 

އެން.ޕީ.އެމްއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެން.ޕީ.އެމްގެ  -
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޔޫ.އެން ސްޓެންޑަރ -
 ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް )އެސް.އެމް.އާރު(

 ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ  -
 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  -

 ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތް  .4.5.3
މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް  ރީހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަ

މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ، 

ސިޓީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް 
 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

 

 ބެލެނިވެރިފަރާތް  ތަންތަން  ފޮނުވި ތާރީޚު 

ފެބްރުވަރީ  11
2016 

ކ. ހިންމަފުށި ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ސެންޓަރ، ޏ. ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް 
ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ވިލިނގިލި 

 ންޓަރޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެ

 ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 

ފެބްރުވަރީ  11
2016 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ޖަލު  ޖަލު އަދި މާލެ ޖަލު، އައްސޭރި ކ. މާފުށި 
 ސަރވިސް 

ފެބްރުވަރީ  11
2016 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ދޫނިދޫ އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް

ފެބްރުވަރީ  11
2016 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  މީހުންގެ މަރުކަޒު  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

ފެބްރުވަރީ  11
2016 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 
 އެންޑް ފެމިލީ 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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މާރިޗު  17
2016 

ބ. އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ، އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 
ގއ. ، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސްޓޭޝަން

ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ، ންވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ
ހއ. ، ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސްޓޭޝަން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ، ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ޅ. ހިންނަވަރު ، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސްޓޭޝަން

ނ. ، ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ސް ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލި، މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ށ. ފޮނަދޫ ، ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސްޓޭޝަން
ލ. ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ، ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

އޮގަސްޓް  18
2016 

ކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކަރެ  ޖަލު އަދި މާލެ ޖަލު  ޖަލު، އައްސޭރި ކ. މާފުށި 
 ސަރވިސް 

އޮގަސްޓު  18
2016 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ދޫނިދޫ އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް

އޮގަސްޓު  18
2016 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 

އޮގަސްޓު  18
2016 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 
 ފެމިލީ  އެންޑް

އޮގަސްޓު  18
2016 

ކ. ހިންމަފުށި ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް  ސެންޓަރ

 ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ

 ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 

ސެޕްޓެންބަރު  25
2016 

ރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކަ އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ
 ސަރވިސް 

އޮކްޓޫބަރު  11
2016 

ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ށ. ފުނަދޫ 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ބ. 
އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އއ. ސްޓޭޝަން، ޅ. ހިންނަވަރު 
ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް 

 މޯލްޑިވްސްޕޮލިސްސަރވިސް 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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ސްޓޭޝަން، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ދ. 
ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ލ. ގަން ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ގއ. 
ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް 

ތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހުޅުމާލެ ސްޓޭޝަން، ސ. ހި 
 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

ޑިސެންބަރު  04
2016 

ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ށ. ފުނަދޫ 

ސްޓޭޝަން، ބ.  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް
އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އއ. 
ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ދ. 
ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ލ. ގަން ޕޮލިސް 

ލިސް ސްޓޭޝަން، ގއ. ސްޓޭޝަން، ގދ. ތިނަދޫ ޕޮ 
ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން، ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހުޅުމާލެ 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  .4.5.4
 

 ޞަދު މަޤް  ބައްދަލުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016ޖަނަވަރީ  13 1
 ޖެންޑަރއެންޑް ފެމިލީ 

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި 
މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ 
ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް އެން.ޕީ.އެމް އިން 
ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ވަރަށް 

ކު ދަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަދި އިތުރު ކުއްޖަ 
މަރުކަޒަށް ގެންދިޔުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް 
ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް މަރުކަޒަށް 
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 ކުއްޖަކު ގެންދިޔުމާ ގުޅިގެން 

ހޯމް  މިނިސްޓަރ އޮފް 2016ޖަނަވަރީ  24 2
އަލްފާޟިލް އެފެއަރޒް 

 ޢުމަރު ނަޞީރު 

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި 
 މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ 

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން 
ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ވަރަށް 

ބަޔާންކޮށް އަދި އިތުރުކުއްޖަކު  ދަށްކަމަށް
މަރުކަޒަށް ގެންދިޔުމަކީ ރައްކާތެރި 
ކަމެއްނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް 

 މަރުކަޒަށް ކުއްޖަކު ގެންދިޔުމާގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2016ލް އެޕްރީ 12 3
 ސަރވިސް 

ގއ. ، ސްޓޭޝަނާއި ޕޮލިސް ނ. މަނަދޫ
ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ގދ. ތިނަދޫ 
ކަސްޓޯޑިއަލަށް އަދި އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް 

އަހަރު ކުރި  ވަނަ 2015ސްޓޭޝަނަށް 
ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

 ގުޅިގެން 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް  ޓްރީ އޮފް ހެލްތު މިނިސް 2016މޭ  15 4
ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގެ  2015
 ގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2016މޭ  31 5
 ސަރވިސް 

ވަނަ އަހަރު  2015ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް 
ންތަކާ ގައިވާ ހުށަހެޅުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު 

 ގުޅިގެން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2016ޖޫން  21 6
 ސަރވިސް 

ވަނަ  2015ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 
އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާ 

ލ. ގަން ޕޮލިސް  ،ގުޅޭގޮތުންނާއި
ވަނަ އަހަރު ކުރި  2015ސްޓޭޝަނަށް 

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016ޖޫން  23 7
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ 

 2015ކ. ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 
ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ  ވަނަ އަހަރު

 ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން 

 ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އަދި އައްޑޫ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2016ޖޫން  30 8
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ވަނަ އަހަރު  2015ކަސްޓޯޑިއަލަށް ސިޓީ  ސަރވިސް 
ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

 ގުޅިގެން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016އޮގަސްޓު  12 9
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

ކުރި  އަށް)ފިޔަވަތި( ހިޔާ ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ
ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ 

 ރުމަށް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކު

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  2016އޮގަސްޓު  22 10
ޔުނިޓް، މޯލްޑިވްސް 
ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް 
ފޯސް، މޯލްޑިވްސް 
 ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ކުރި ޒިޔާރަތުގައި  ދ. ވާނީއަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  2016ނޮވެންބަރު  27 11
މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަދި

 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ 

ބަންދުކުރެވޭ  މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް
ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު 

ފަރާތުން  ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ޙުއިސްލާ
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް  ކަ
މުއައްސަސާތަކަށް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ޛު ތަންފީ

 ބާރުއެޅުމަށް

ޑިސެންބަރު  25 12
2016 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

ވަނަ  2016މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 
އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ 

 ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން 

 

 ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބެސެޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓް  .4.5.5
ޕްރޮޖެކްޓުގެދަށުން "ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް  ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބެސެޑަރސް

 ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑީންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް 
އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް "އަދި  ،")ކެޓް(

ންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް )އޮޕްކެޓް(" ގެ އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑީ
މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން މި 
ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމަށް  މެންބަރުންނަށް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް
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"ސެންސިޓައިޒޭން އެންޑް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފޮ ނެޝަނަލް ކެޓް، އޮޕްކެޓް 
ށް ޕްރޮގްރާމެއް 10ން  09 މަހުގެ  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުގެ  2016އެކްޓަރޒް" ގެ ނަމުގައި 

 ހިންގާފައިވެއެވެ.
ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ސިފިކް ފޯރަމް ފޯ ނޭ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އޭޝިޔާ ޕެ 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސްއާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއާ ގުޅިގެން 
ފައްޓާފައިވާ ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބަސަޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ރާވާ
ނެޝަނަލް ކެޓްއަދި އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 ޕީ.ޓީ( އާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އޭ.

 އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  .4.5.6
ވަނަ  26 މަހުގެ ޑިސެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ،2015އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ދުވަހު

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބައްދަލުވުން  .4.5.7
ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ  ނަށްމީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް

ނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ތެރެއިން ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހެޅުންތައް  ކަ
ހޯލްޑަރ  ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ސްޓޭކް ޛު ތަންފީ

މި ބައްދަލުވުމުގައި  ރަށް ބާއްވާފައިވާގަޑި އި 4 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް  މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ

 ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށެވެ. 3ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު 
 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ، ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ
ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ 
އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމެވެ.
 

އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފަރާތާ 4ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ބައްދަލުވުމު
މުވައްޒަފުންނާއެކު  7ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން  ،އިފަރާތާ 2އެންޑް ފެމިލީއިން 

 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 13ޖުމްލަ 
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 ،ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްމި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން 

 7 މަހުގެޑިސެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ 2016ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ 
 ދުވަހު ލިޔުމުން ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ

 
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން  .4.6

 
ނަ މާއްދާގެ )ފ(ގައި އިންސާނީ ވަ 20ގެ  2006/6ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 

ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ކުރުން ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ގައި އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް،  21ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

ޝަންގެ ބާރުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. މިހެން ކަމުން އެދިރާސާތައް ހާމާކޮށް ޝާއިޢުކުރުން ވަނީ ކޮމި
 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކަށް ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރެއެވެ. 

 ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން  .4.6.1
ކޭޝަން ދިރާސާއަކީ އުފަންވަނިވި ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތް އެޑިއު

ޞިއްޙަތާއި، ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހީންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން 
ހުރިނެތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާއަށް 

ރަށާއި މާލެ  10އަތޮޅަކުން ހޮވާލެވުނު  5 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 
މީހުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ފޯކަސް ގުރޫޕް  858އެކުލެވިގެން ހޮވާލެވުނު 

ޑިސްކަޝަންތަކަކުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުވާލުކަރުދާހެއްގެ 
ޢުލޫމާތުތައް ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ފޯކަސް ގުރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކުން އެއްކުރެވުނު މަ 

އެކުލަވާލުމަށްފަހު އް އެމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ރިޕޯޓެ ،އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވި
ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް 

އިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ވެލިޑޭޓްކުރެވުނެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބަ ށްފޮނުވައިގެން އަޕްޑޭޓްކޮ 
  ންމުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި މިރިޕޯޓް އާ

 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ދިރާސާތައް  .4.6.2
 

 މަޤްސަދު  ދިރާސާގެ ނަން  ނަންބަރު 

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ  1
ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ 

 ވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިފައި
 ،ޔާތްކޮށްޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ރި
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 ރެވޭ ދިރާސާ ގޮތުން ކު
 

، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި
އްޔާތަށް ފާހަގަކޮށް، ޢިސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމުއިދާރާތަކާއި، މުއައްސަ

މިފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމެވެ. އަދި 
ކުޑަކުދިންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް 

 ތައް ދެނެގަތުމެވެ.މި ޚިދުމަތްތަކުން ހާސިލްވެފަހުރި ނަތީޖާ ،ފާހަގަކޮށް

އެވެއިލިބިލިޓީ އެންޑް  2
އެކްސެސިބިލިޓީ އޮފް ހެލްތު 

 ސަރވިސަސް 
 

ނޑު މަޤްސަދަކީ ރާއްޖެ ލިބެންހުރި ޞިއްޙީ  އިންމި ދިރާސާގެ މައިގަ
ޚިދުމަތްތަކާމެދު އާންމުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމާއެކު މި ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގައި 

 ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ދެނެގަތުމެވެ.ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް އިންސާނީ 

އަންހެނުންނަށް ދެވޭ  3
ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ 

 ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާ 
 

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިފައިވާ 
 ،ޔާތްކޮށްޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ރި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، 
އްޔާތަށް ފާހަގަކޮށް، ޢިއަމިއްލަ ޖަމު ،އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި

 މިފަރާތްތަކުން އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމެވެ.

 
ން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅު  .4.7

 މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، ކޮމިޝަންގެ 

ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުންތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ 
 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން  މުއައްސަސާ  ތާރީޚް 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން  2016ޖަނަވަރީ  10
 އޭޖެންސީ

"ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން"އާ ގުޅިގެން 
ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހެލްތް ހިންގާ ހޭލުންތެ

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  2016ޖަނަވަރީ  24
އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް 

 ޢުމަރު ނަޞީރު 

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެން 
(ގެ ޢިމާރާތް ވީރާނާވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ )އީ.ޓީ.ސީ.ސި

 ކޮމިޝަނުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްސާކުރުމަށް 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
63 

އިލެކްޝަންސް  2016ޖަނަވަރީ  26
 ކޮމިޝަން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިމޮކްރެސީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކާ 

 ރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަ

ލޯކަލް ގަވަންމެންޓް  2016ޖަނަވަރީ  28
 އޭ(.ޖީ.އޮތޯރިޓީ )އެލް

އޭގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން .ޖީ.އެލް
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2016ފެބުރުވަރީ   7
 އޮފީސް

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 
ޓިޓިއުޝަންސްއާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޕްރިވެންޝަން އިންސް

އޮފް ޓޯޗަރއާ ގުޅިގެން ފައްޓާފައިވާ ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން 
އެމްބަސަޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް 
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ 

ކެޓް ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕް
ނަންތައް  ގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފާސްކުރުން އަވަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
 މަޝްވަރާކުރުމަށް  އޮފީހާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016އޭޕްރީލް  7
ރޒް   ފޮރިން އެފެއާ

 ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ގައިޑްލައިންއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ޒާއިލިންގްސް ސްކޫލްގެ  2016ރީލް އޭޕް 11
ބެލިނިވެރިންނާއި 

 ޓީޗަރުން 

ޒާއިލިންގްސް ސްކޫލްގެ ބެލިނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންގެ 
 ގުޅިގެން  އެދިލެއްވުމަށް 

އިލެކްޝަންސް  2016އޭޕްރީލް  12
 ކޮމިޝަން 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލް 2016އޭޕްރީލް  19
 އޮފީސް

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް( ގެ ރިޕޯޓް 
 ތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016 މޭ 10
ރޒް   އިސްލާމިކް އެފެއާ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ލިކް ސަރވިސް ޕަބް 2016ޖުލައި  13
 އެމް(.އެސް.މީޑިއާ )ޕީ

އިން  އިންސްޓިޓިއުޓްއެމްގެ ޓްރެއިނިންގ .އެސް.ޕީ
ކުރިއަށްގެންދާ ޓްރެއިނިންތަކާ ގުޅޭމައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ 

 ހިއްސާކުރުމަށް 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން "ނޭޝަނަލް ހެލްތް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން  2016ޖުލައި  20



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 އް ތަ ތް ކައް ސަ މަ މު ންހި މު  ވާ އި ފަށް ކޮ  ން ނު ޝަ މިކޮ  ރު ހައަ  ނަ ވަ 2016
64 

 ކް ޕްލޭން" އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސްޓްރެޓެޖި އެޖެންސީ
 

ވަޒީފާއާބެހޭ  2016އޮގަސްޓް  25
 ޓްރައިބިއުނަލް 

ދެ މުއައްސަސާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016އޮގަސްޓް  31
 ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ 

ގުޅޭގޮތުން  ދެ މުއައްސަސާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

އިލެކްޝަންސް  2016 އޮކްޓޫބަރު 18
 ކޮމިޝަން 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
 

 އިސްލާމިކް 2016 އޮކްޓޫބަރު 25
 ޔުނިވަރސިޓީ 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 ލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ޢުމަ ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންފަރެންސްއަކާގުޅޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް  2016 ޑިސެންބަރު 6
ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީ 

 .ދެ މުއައްސަސާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2016 ޑިސެންބަރު 26
 ސަރިވިސް 

ފުލުހުންގެ  ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި
ބެލުމުގެދަށުގައި ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި 

ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ ތިބޭތަންތަނުގައި ހުރި 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016 ޑިސެންބަރު 28
އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ހިއުމަން  ،ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި
ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ޓްރެފިކިންގގެ މައްސަލަތަކާ 

 އަދި  ލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާޢު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ މަ
ދެމުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 .މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 

 މަސައްކަތްކުރުން  ފަރާތްތަކާއެކު  ހިމެނޭ  މުޖުތަމަޢުގައި  މަދަނީ  .4.8
 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން  މުއައްސަސާ  ތާރީޚް 

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އެފަރާތަށް ދިމާވާ  ކެއާ ސޮސައިޓީ  2016ޖަނަވަރީ  10
 ގޮންޖެހުންތައް ޙިއްސާކުރުމަށް 

އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ  2016ފެބުރުވަރީ 7
ރައިޓްސް އޮފް 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުން 
ހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފާ



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޗިލްޑްރެން )އާރކް(

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  2016އޮގަސްޓް  23
 މޯލްޑިވެސް 

ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން  .4.8.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން  މުއައްސަސާ  ތާރީޚް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  2016ޖުލައި  10
 ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ 
 މަތިން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  2016އޮގަސްޓް  4
 ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ 
 މަތިން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  2016 ޑިސެންބަރު 19
 ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ފާޓީގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ 
 މަތިން

 

 ޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ސްޓްރެޓީ  2020 -2016ކޮމިޝަންގެ  .4.8.2
 ،ފާސްކޮށް  ،އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް 5ކުރިއަށް އޮތް 

 ކުރެވުނެވެ.ޢު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއި  ކޮމިޝަންގެ

 ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް  އދ. ގެ  .4.8.3
ވަނައަހަރު މިކޮމިޝަނާއެކު ޔޫއެންޑީޕީގެ 'އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮޖެކްޓް' ގެ  2016

ރ "އިންކްރީޒްޑް ވޮއިސް އެންޑް ސިޓިޒެން ޕާޓިސިޕޭޝަން ފޮ  1ރިޒަލްޓް އޭރިއާ 
ހދ. ، ސްޓްރޯންގަރ ގަވަނަންސް ސިސްޓަމްސް" ގެ ދަށުން ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީލިބިގެން

ސްކޫލެއްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހދ.  5އަތޮޅުގެ 
 ވައިކަރަދޫގައި އެއްދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ނުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫ  ލިބިދިނުމުގެ  ހޯދައި  ލޫމާތު ޢު މަ  .4.8.4

 4މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ 
 ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ. 



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 އިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން މީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާ ބައިނަލްއަޤްވާ  .4.9
 

 ބައިވެރިވި ފަރާތް  ދަލުވުން ބައް    ޤައުމު  ތާރީޚް 

ޖަނަވަރީ  30
2016 

ސްރީލަންކާ/ 
 ކޮލޮމްބޯ 

ރައީސް އާމިނަތު  "ވިމެން ޕާލިމެންޓޭރިއަން ރީޖަނަލް ޑަޔަލޮގް"
 އީނާސް

ޖޫން  2-3
2016 

ސައިވާކް ރީޖަނަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ނޭޕާލް/ ކަތަމަންޑޫ 
ރޭޓިން އެފޯޓްސް ޓު ނޭޕާލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ "އެކްސެލެ

އެންޑް ޗައިލްޑް މެރިޖް އިން ސައުތު އޭޝިއާ ތުރޫ 
ޖޮއިންޓް އެކްޝަން ވިތް ރީޖަނަލް އެންޑް ހިއުމަން 

 ރައިޓްސް އިންޓިޓިއުޝަންސް"

ރައީސް އާމިނަތު 
 އީނާސް

4-5 
އޮކްޓޫބަރު 

2016 

ސުވިޓްޒަރލޭންޑް/ 
 ޖެނީވާ 

ޑް "އެންހޭންސިން ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ރީޖަނަލް އެން
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެކޭނިޒަމް ފޮރ ދަ ޕްރޮމޯޝަން 

އެން  –އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް 
 އިންޓަނޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް"

 

ނައިބް ރައީސް ޝިފާގު 
 މުފީދު 

25-30 
އޮކްޓޫބަރު 

2016 

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް ފޯ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން  ތައިލޭންޑް/ބެންކޮކް 
 އަހަރީ ބައްދަލުވުން  ގެޓިއުޝަންސް ރައިޓްސް އިންސްޓި

ރައީސް އާމިނަތު 
 އީނާސް

 
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން  މުއައްސަސާ  ތާރީޚް 

 ޖަނަވަރީ  5
2016 

އޯގަނައިޒޭޝަން 
އޮފް އިސްލާމިކް 

ކޯޕަރޭޝަން 
 ސީ(.އައި.)އޯ

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯއައިސީ(ގެ ދެ މެމްބަރުން 
އާއި، ޕްރޮފެސަރ هللاކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ ރައިހަނާ ބިންތި ހާއްޖީ އަބްދުއް

ސީއިން .އައި.ބައްދަލުކޮށް، އޯ އާއަޙްމަދު ހިދާޔަތު ބިން ބުއަންގް ކޮމިޝަން
 މަށް ކުރުކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާ

 ޖަނަވަރީ  5
2016 

އޭޝިޔާ  އ
ޕެސިފިކް ފޯރަމް ފޯ 
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް 

 ،ކޮށްކްރިސް ސިޑޯޓީއާއެކު ބައްދަލު  ކޮންސަލްޓެންޓް އެފްގެ.ޕީ.އޭ
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް 



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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އިންސްޓިޓިއުޝަން 
 )އޭ.ޕީ.އެފް(ސްގެ 

 ޖަނަވަރީ 17
2016 

 މްބަސީ ނޯވޭ އެ
ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު،  ނޯވޭ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކަ

ބައްދަލުކޮށް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މިސްޓަރ ތޮރބަން ގައުސްތަޑްސަތެރއާ 
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް 

 ފެބުރުވަރީ  21
2016 

އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި  .ށް އދދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަ މިޝަން  .އދ
އުމުގެ ސިޔާސީ ޤަ ،ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް އދ.

 ކުރުމަށް މަޝްރަހާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ

އޭޕްރީލް  17
2016 

ހީތެރިވެދިނުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ އދ. މިޝަން 
ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އދ. ގެ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކޮށް 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް 

އޭޕްރީލް  19
2016 

 ،ޔޫއެންޑީޕީގެ ރީޖަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑްވައިޒަރއާ ބައްދަލުކޮށް ޔޫއެންޑީޕީ
ސިޔާސީ  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ އަދި

އދ. މަސްރަޙުގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގައި 
 މަށް ގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރު

އިންޑިއަން ހައި  2016 މޭ 22
 ކޮމިޝަން 

 ރުމަށް އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން އާއެކު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކު

އޮފް ދަ  އޮފިސް 2016 މޭ 22
ހައި ކޮމިޝަނަރ 

ފޮރ ހިއުމަން 
ރައިޓްސް 

 (އޯއެޗްސީއެޗްއާރް)

އުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤަ
 މަށް މަޝްވަރާކުރު

ގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު އިލެކްޝަންސް  .އދ މިޝަން  .އދ 2016 މޭ 24
މިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮބްޒަވޭޝަންގައި ކޮ

 މަށް މަޝްވަރާކުރެ

ޔޫރޮޕިއަން ޔޫނިއަން  2016 މޭ 24
 )އީޔޫ(

އީޔޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް 
އެކްސަލެންސީ މިސްޓަރ. ޑޭވިޑް ޑަލީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ 

 ރުމަށް ބައްދަލުކު 

އުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤަ ކޮމަންވެލްތް އޮގަސްޓް  4
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 މަށް މަޝްވަރާކުރު 2016

 ސެޕްޓެންބަރު 1
2016 

އޮސްޓްރޭލިއަން 
 ހައި ކޮމިޝަނަރަ 

އުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤަ
 މަށް މަޝްވަރާކުރު

 އޮކްޓޫބަރު  4
2016 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް  އަހަރީ  އދ. ގެ ޔޫއެންޑީޕީ
 މަށް ކޯޑިނޭޓަރއާ ބައްދަލުކުރު

ނޮވެންބަރު   6
2016 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު،  ނޯވޭ އެމްބަސީ  ނޯވޭ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ
ހިޒް އެކްސަލެންސީ މިސްތަރ ތޮރބަން ގައުސްތަޑްސަތެރ އާއެކު 

 މަށް ދަލުކުރުބައް

ނޮވެންބަރު   9
2016 

ސްވިޑިން 
 ކައުންސެލަރ

ބައްދަލުކޮށް  ސްވިޑިން ކައުންސެލަރ އޮފް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާރޒްއާއެކު
 ރުމަށް މަޝްވަރާކު

 ޑިސެންބަރު 6
2016 

އޮފިސް އޮފް ދަ 
ހައި ކޮމިޝަނަރ 

ފޮރ ހިއުމަން 
ރައިޓްސް 

 )އޯއެޗްސީއެޗްއާރް(

ކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި އާއެކު ބައްދަލުއޯއެޗްސީއެޗްއާރ
 މަށް ލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުޙާ އްޤުގެ ޙަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ 

 ލޫމާތު ފޮނުވުން ޢު އްދީ ފަރާތްތަކަށް މަ ޙަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަ 

 ޞީލް ތަފް  މައުލޫމާތު ފޮނުވުނު ފަރާތް  ތާރީޚް 

އެސޯސިއެޝަން ފޮރ  2016 ފެބްރުވަރީ  28
ޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ފްރިވެން
 )އޭ.ޕީ.ޓީ(

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ޔޫއެން ކޮންވެންޝަން 
ހަރު އަ 10މަލުކުރަން ފެށުނުތާ ޢައެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއަށް 

އުމުތަކުގެ ނޭޝަނަލް ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤަ
ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭ 

މަށް އެދި އޭ.ޕީ.ޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލޫމާތު ހޯދުޢުގޮތުން މަ 
 ލޫމާތު ފޮނުވުން.ޢު ކުއެޝްޝަނަރއަށް މަ

އޭޝިއާ ފެސިފިކް ފޯރަމްއިން ފޮނުވާފައިވާ "ރައިޓް އޮފް  އޭޝިއާ ފެސިފިކް ފޯރަމް  2016 މޭ 16
އޯލްޑަރ ޕަރސަންސް" އާ ގުޅޭ ސަރވޭ 

 ލޫމާތު ފޮނުވުން.ޢު ކުއެޝްޝަނަރއަށް މަ
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ދަ ޔުނައިޓެޑް  އޮފީސް އޮފް 2016ޖޫން  30
ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ 

 ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް ވިތް 
ލޫމާތު ޢު އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަ 5ޑިސްއެބިލިޓީސްގެ އާރޓިކަލް 

އިން ފޮނުވާފައިވާ އޯއެޗްސީއެޗްއާރްހޯދުމަށް 
 .ލޫމާތު ފޮނުވުން ޢު ކުއެޝްޝަނަރއަށް މަ

އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް  2016ޓް އޮގަސް 11
 ސްޓޭޓްސް 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ކުރި 

ލޫމާތު ހޯދުމަށް ޔޫއެސް އެމްބަސީއިން ޢުޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅޭ މަ 
 ވުން.ލޫމާތު ފޮނުޢުފޮނުވާފައިވާ ކުއެޝްޝަނަރއަށް މަ 

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް    2016 އޮގަސްޓް  25
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ އެދިލެއްވުމަށް 
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު 

  ން.ހިއްސާކުރު

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން  .4.10
 

ޕްރޮގްރާމަކަށް  28ންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގެ ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އި 2016
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2016ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދައުލަތަށް ހުށަހެޅުނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ  1,050,062

ރުފިޔާއަކީ ކުރުމުއްދަތުގެ  77,549ތެރެއިން ގެރުފިޔާއެވެ. އޭ  215،581ޖުމްލަ  ފައިވަނީ ދައުލަތުން ހިމަނާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްތަކަށް ޓްރޭނި ންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްއަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  2016ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  138,032ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނީ 
އަދި ސްކޮލަރޝިޕަށް  ރުފިޔާއެވެ. 10,506ހިންގުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ސްކޮލަރޝިޕަށް  2016ރުފިޔާއެވެ.  33,694.78ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފޮނުވުނު ކޮމިޝަންގެ  2013ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

 މުވައްޒަފުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  2016މިޝަންގެ އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކޮ
ހިންގާފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން  33ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި ރާއްޖޭގައި  4ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 
 ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. މި 37ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2016

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން، 
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އިދާރާތަކުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ތަމްރީން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން  އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާ

  ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.
 
 

 ގެ ޢަދަދު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކު  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

 4 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

 - ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

 33 ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

 37 ޖުމްލަ 

 
ހިންގި ގިނަ ތަމްރީން  ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓުން 2016

ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ އިތުރަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، 
އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ  އޮފީހުގެ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން  ފައިވެއެވެ.އިކެއް ހިންގަމުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަ 
އިންތިޒާމްކުރި ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބޭރުގެ އެކިއެކި 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 2016ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން 
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 ން ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާ 2016 .5
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 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ބަޔާން 
 ނިޔަލަށް  ގެ 2015 ޑިސެންބަރު  31

 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ . 4 2016

 
 ތަފްޞީލް 

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު   103,396

 ޖުމުލަ  103,396

 
 

ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 

ނގި ޚަރަދުގެ  ހި

ު ތަފާތ

އާމްދަނީ /ޚަރަދު 

2016

ފައިނަލް 

ބަޖެޓް 2016

ބަޖެޓަށް 

 / ި އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

   މަޖްލީހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް   

2016

ް ނޯޓ

ލިބުނު ފައިސާ
     1,602,455.03        21,729,576.73    22,731,809       (6,174,861) ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް 28,337,202           569,468          

          1,602,455             21,729,577    22,731,809       (6,174,861)           569,468           28,337,202 ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

               93,290             16,259,852    16,353,142       (3,929,355)         (800,517)           21,083,014 5 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

             107,891                  618,408         726,300          (177,365)             54,929                848,736 6 213 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

             954,000                  492,317      1,446,316             13,253             84,317             1,348,746 7 221 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

               28,584                  200,145         228,728          (102,752)             47,149                284,331 8 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

             383,000               3,302,624      3,685,624       (1,168,768)           641,598             4,212,794 9 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

                         -                    44,201           44,201          (183,775)             12,395                215,581 10 225 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

               35,690                    38,036           73,726          (197,494)             87,220                184,000 11 226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

                         -                    23,070           23,070              (6,930)                      -                  30,000 12 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

                         -                              -                    -                       -                      -                            - 13 281 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

1,602,455 20,978,652 22,581,107  (5,753,185.81) 127,091 28,207,202 ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި 

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

                         -                  750,925         150,702          (421,675)           442,377                130,000 14

                         -                  750,925         150,702          (421,675)           442,377                130,000 ު ޖުމަލް ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

          1,602,455             21,729,577    22,731,809       (6,174,861)      569,467.55           28,337,202 ަ މުޅި ޖުމްލ

                         -                              -                    -                       -                      -                            - ީ ބަޖެޓް ބާކ

423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
ރ 2016 ގެ ނިޔަލަށް      31 ޑިސެމްބަ

ް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ

  ) ް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  )ރުފިޔާ އިނ
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 އެސެޓްސް  – ން މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާ 
 ގެ ނިޔަލަށް 2016 ބަރު ން ޑިސެ  31

 
  

 ލައިބިލިޓީސް  – ބަޔާން  މާތަކުގެ ޒިން  މާލީ 

 ގެ ނިޔަލަށް 2016 ބަރު ން ޑިސެ  31

 
 މާލީ ޒިންމާތައް  ނޯޓް  2016 2015

 ކޮމިޝަނުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އެކި ފަރާތް ތަކަށް 3  314,662     791,462   

 މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ    314,662    791,462  

 
  ާފުރިހަމަވާދީ ބަޔާދްތައް މާލީ އަދި . ބައެކެވެ ބަޔާދްތަކުގެ ދޯޓުތަކަކީ މާލީ ގުޅޭ ކާބަޔާދްތަ މާލީ އަފް ހިމެދިފައިވާ 8:ދް  97ޞަފްޙ 

 ވިދާޅުވުމުދްދެވެ. ދޯޓްތަކާއެކުމި

 
 
 
 
 
 
 

 ކަރަންޓް އެސެޓް ) ހަރުމުދާ( -ނޮން  ނޯޓް  2016 2015
 އިްކވިޕްމަންޓް  މެޝިަނރީާއއި 1 4,015,418 3,994,653
 ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލަ   4,015,418 3,994,653

 ކަރަންޓް އެސެޓް    
  ކޮމިޝަުނގަިއވާ ަނގުދު ފަިއސާ 2 1,050 4,429

 ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާ  އެކި ފަރާތް ތަކުން މި ކޮމިަޝނަށް 3 1,144,496 1,219,023
 ބަޖެޓުން ިލބެންޖެހޭ ަފއިސާ  ނުދައްކާ ުހރި ބިލްތަކަށް ައންނަ އަަހުރގެ  314,662 791,462
 ކަރަންޓްއެސެޓްގެ ޖުމްލަ   1,460208 2,014914
 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ   5,475,625 6,009,567
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 މާލީ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ ނޯޓުތައް  .5.1
 

 މާލީ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ ނޯޓުތައް )ރުފިޔާއިން(

 ތަޢާރަފް  -1
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2003ޑިސެމްބަރ  10މޯލްޑިވްސް އުފެދުނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

ޤަރާރަކުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބި ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ މުއައްސަސާއަކަށްވީ 
ދީޤު ގައި ތަޞް 2006އޯގަސްޓް  17( 2006/6ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2008އޯގަސްޓް  7ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 
ވަނަ މާއްދާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ހިއުމަން ރައިޓްސް  189ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގުޅިގެން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ
( ގައިވާ 2006/6މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު، )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި، ދަޢުވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާ
ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކިސިއްކައެއް އޮންނަ 
މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. 

މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ، ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއިމިބަޔާނަކީ ކޮމިޝަންގެ އާމްދަނީ 
މަޝްވަރާއާއެކު، ކޮމިޝަނުން ހަދާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ 

 މާލީ ބަޔާނެކެވެ.
  

 ތުތަކުގެ ޚުލާޞާ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަ  -2
ނޑު  2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

އެކަން ، ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ. އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 
 ޅާފައިވާ ގޮތް ހުށަހަ  2.1
 

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް 
)އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަޑް 

ގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ދެއްކިފައިވާނީ ޚަރަދުގެ އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚަރަދު 
ބިލް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ގެންގުޅޭ ސޮފްޓްވެއަރ )ސެޕް( އަށް ޕޯސްޓުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، މިގޮތަށް ޕޯސްޓްކުރެވޭ 

 ކަށް، މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.ބިލްތަ
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 

މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން މި ކޮމިޝަނުގެ  ،ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި 2016ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
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ވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާއާއި އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެ
ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ފިޔަވައި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ 

ބޭންކް އެކައުންޓަށް އާމްދަނީއެއްކަމުން މި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް 
ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ "ދައުލަތުގެ އާމުދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ 

 ބަޔާން" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
" އާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން

އެއްގޮތައް، އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން 
 އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. 

ޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭ
 ނުވާނެއެވެ.

 
 ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   2.2

ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ނަގުދު 
ތި، ]ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން[ ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެ

ގައި ]ލިބޭ އެހީ/ޚަރަދު[ މިނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ. އަދި އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަންގެ ލާބައާއި 
ކުގައި މަންފާއަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްތަ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
 

 ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު  ބޭރު  2.3
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އެީއ 

 ވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މިކޮމިޝަނުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެ
ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ 
ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް 

ރޭޓްގައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް
 އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.

 
ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު  ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް  2.4

 ތަކެތި 
ވަނީ ގަތް އަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައި 

ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
ންނުކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނޫންކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނު، ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި

 ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުން 

 ކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. 
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 ކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް މިލް  2.5
މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ 

ބަޔާންތަކަށް ބަދަލު މުޢާމަލާތްތަކުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މާލީ 
 ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

 
 މާލީ ޒިންމާތައް  2.6

ޑިސެމްބަރ  31މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ 
ކީ އާއި ހަމައަށް އަގު އަާދ ނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކެކެވެ. އަދި މި ޚަރަދު ތަކަށްވާ ފައިސާއަ 2016

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި "މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ދެންހުރި 
އާއި ހަމައަށް އައިއިރު މި  2016ޑިސެންބަރު  31މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ 

 އެވެ.ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
 

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  2.7
ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ބެލެވެނީ، އެ ފައިސާއެއް ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ކޮމިޝަނަށް އޮތް ފައިސާއެވެ. މިފަދަ ފައިސާ ކޮމިޝަނުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި 

އި ބެލެވޭ، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ
މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްސްގައެވެ. ސަބަބަކީ، އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ ފައިސާއަކަށް ވުމާއި، 

ތް ފައިސާއަކަށް ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާ ބަލައިގަތް ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހުއްދައޮ
ނުވުމެވެ. ނަމަވެސް، މި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުން "ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ބަޔާން" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

 ނަގުދު ފައިސާ  2.8
މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައިވާ  ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ

ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 
ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެވެ. މި ގޮތަށް ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއަކީ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ 

ރުން ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވި ބާކީއެވެ. މީގެ އިތު
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޕަބްލިކް  ،ފައިސާއާއި

ހުއްދަ ކޮމިޝަނަށް އޮތް  އެ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމުގެ  ،ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާއަކީ
ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މި ފައިސާ ކޮމިޝަނުގެ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގިައ 
ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މާލީ 

 މަނާފައިވާނެއެވެ.ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓު ތަކުގައި ހި
 

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.9
ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު  2015ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރަށް  2016މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން 2016
78 

 
 

 ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު  2.10
 

، ރެއްވި ބަޖެޓާއިވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކު 2016މި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 
މާލީ އަހަރުތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް އުނިކުރި އަދި 

ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލަ ޢަދަދަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓްގެ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ، އިތުރުކުރި ފައިސާއާއި
ކީ ދެއްކި ނަމަވެސް އެ ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެވެ. ބަޖެޓުން ބާ

ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ހާލަތުގައި، މި ބަދަލުތަކުގެ ތަފުޞީލުތައް ކޮމިޝަނަށް 
ލުތަކުގެ މި ބަދަލުތައްވެސް ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބުތަކުގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބަދަ، ލިބިފައިވާނަމަ

ތަފުޞީލު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބުތަކުގައި ދެއްކިފައިނުވާނެއެވެ. 
ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިދެންނެވުނު ބަދަލުތަކަށްފަހު ބަޖެޓުގައި ފައިސާހުރިކަމަށް 

 ދައްކާ މިންވަރެވެ.
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ް ، މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓ 1-ފަރުނީޗަރު

2016 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނުއިރު ހުރި ތަކެތި 

) ި )ގަތް އަގުގައ

2016 ގައި 

/ ު /ގެއްލުނ ު ނައްތާލެވުނ

ު  ވިއްކާލެވުނ

2015 ވަނަ އަހަރު 

ކޮމިޝަނަށް ލިބި 

 ، ބޭނުންކުރެވެމުންދާ

ނަމަވެސް 2015 ވަނަ 

އަހަރު އަގު 

ާ އަދާކުރެވިފައިވ

2016 ވަނަ އަހަރު 

ކޮމިޝަނަށް ލިބި 

 ، ބޭނުންކުރެވެމުންދާ

ނަމަވެސް އަގު 

ާ އަދާކުރެވިފައި ނުވ

  2016 އަހަރު 

ު ގައި ހޯދުނ

  އަހަރު ފެށުނުއިރު 

ި ހުރ

ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް             970,409              17,952                         -             72,563          1,060,924 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް          1,324,589            120,188                         -          1,444,776 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި             287,503                6,732                         -           (202,501)              91,734 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ             104,221                   -                         -             104,221 423007

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ          1,307,932                5,830                         -                   -          1,313,762 423008

-                   -                   -                         -                   -                   
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ 

ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 

        4,015,418             72,563           (202,501)                            -              150,702         3,994,653 

2015 ބަޖެޓް 2016

4,429               1,050                       

4,429                              1,050                      

ް ތަފްޞީލ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ 

ާ 2-މުއައްސަސާގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ނަގުދު ފައިސ

ަ ޖުމުލ



 
 2016 –އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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 ފައިސާ  ނެގި  ބަޖެޓުން  ކުރި  ފާސް  މަޖިލީހުން  ންގެ ރައްޔަތު . 3

 
 
 

 
 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ . 4 5102 5102

 ތަފްޞީލް   

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު  103,396 8,886

 ޖުމުލަ  103,396 8,886

 
 

ާ 3. ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސ

2015 2016 ް ތަފްޞީލ

25,554,940          28,337,202          ް  ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓ

 ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި/އުނިކުިރ          (6,174,861)              228,355

25,783,295       22,162,341       ް ފައިނަލް ބަޖެޓ

 ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދު          21,090,212    (25,146,913)

މާލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދުތަްއ              270,557             (738,169)

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިާސ                 1,050                 4,429

ބަޖެޓްބާކީ             801,572             (97,358)

ާ 3- އެކި ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

2015 2016

6,900            3,380

52,423            7,114 ދަތުރުތަކަށް ކޮށްފައިފާ ޚަރަދު ތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

1,159,700      1,134,002 ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ

1,219,023      1,144,496  

ު ތަފުސީލ

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ

ަ ޖުމުލ



 
 2016 –ހަރީ ރިޕޯޓު އަ ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 
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ު ނގި ޚަރަދ 5- މުވައްޒަފުންނަށް ހި

ޚަރަދު 2015
ނގި ޚަރަދު  ހި

2016

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2016

 /ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2016
ް ތަފްޞީލ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ            12,124,800          (855,515)          (2,188,513)           9,080,772       9,595,209.81           9,871,710 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ              850,014                  -                    -              850,014         288,931.11              783,283 211002

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތް              270,000                  -                    -              270,000         206,100.00              216,000 212005

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް                   -                  -                    -                    -                    - 212008

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް               90,000                  -                    -                90,000           94,800.00                76,967 212009

މުވައްޒަފުނާއި،މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް            3,996,000                  -                    -           3,996,000       3,196,800.00           3,105,967 212014

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                  -             54,998                    -                54,998           54,997.93                32,377 212017

އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރެތީ ދޭ އެލަވަންސް                  -                  -                    -                    -                    - 212023

ފޯން އެލަވަންސް              150,000                  -                    -              150,000         126,950.00              127,442 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                25,200                  -                    -                25,200             7,299.99                 8,000 212025

ސަރވިސް އެލަވަންްސ             3,528,000                  -          (1,747,666)           1,780,334       2,667,933.40           2,476,250 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުއައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ               49,000                  -                    -                49,000           60,650.00                58,950 212999

(52,518)              (46,645)              -                    -                    -                  -                  ) )ގަޑީ ލާރި

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަން ހިނގި ޙަރަދު                  -                 6,825                 6,825                 6,825                    -

16,704,427       16,259,852       16,353,142       (3,929,355)        (800,517)         21,083,014                   ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ CA/13/2016/74-168 ސިޓީ އަދި CA/13/2017/7-168 ސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ  6- ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި

ޚަރަދު 2015
ނގި ޚަރަދު  ހި

2016

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2016

 /ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2016
ް ތަފްޞީލ

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ               848,736             54,929             (177,365)              726,300              618,408              735,216 213006

-                    -                    
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޕެންޝަން އަދި ގުޅުން ހުރި 

ފައިސާ

735,216            618,408            726,300            (177,365)           54,929            848,736                        ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ CA/13/2016/74-168 ސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
)E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެެވ.

ު 7- ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2015
ނގި ޚަރަދު  ހި

2016

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2016

 /ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2016
ް ތަފްޞީލ

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރުަދ              700,000            (18,300)             (397,094)              284,606              251,856              524,016 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               48,746                  -              (41,131)                 7,615                 6,425                56,793 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު              600,000             27,142             (411,308)              215,834              174,786              638,052 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                  -             75,475                (4,674)                70,801                47,797              355,728 221004

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                    -                    -                    -

1,574,589         480,864            1,441,471         13,253              84,317            1,348,746                     ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ CA/13/2016/74-168 ސިޓީ އަދި CA/13/2017/7-168 ސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.
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8- އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016 ް ތަފްޞީލ

222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކިެތ              192,000             34,656              (43,751)              182,905              163,049              290,914

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               46,000               5,565              (29,232)                22,333                15,918                39,812

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި               10,000              (7,500)                (2,500)                    -                    -                   (270) 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               16,000                  -              (14,895)                 1,105                 1,105                46,391 222005

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               10,000               1,504               (1,278.42)                10,225                 8,722                15,087 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް               10,331                  -                (5,436)                 4,895                 4,895                 9,820 222009

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                  -               8,000                (5,244)                 2,756                 2,756                    583 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  -               4,925                   (415)                 4,510                 3,700                 8,622 222999

-                    -                  -                  
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް 

ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

410,959            200,145            228,728            (102,752)           47,149            284,331                        ަ ޖުމްލ

ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ CA/13/2016/74-168 ސިޓީ އަދި CA/13/2016/32-168 ސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެެވ.

ު 9- އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016 ް ތަފްޞީލ

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްްސ                          214,734             29,503              (49,450)              194,787              128,746              189,554 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                          730,000               5,683             (256,656)              479,026              473,344              647,029 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރުަދ                            66,574               1,675              (13,090)                55,159                50,622                48,813 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                          310,000             25,641             (162,222)              173,419              168,142              307,119 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                       2,166,857            164,000             (198,857)           2,132,000           1,968,000           2,084,000 223005

ތަކެތީގެ ކުލި                                -                  -                    -                    -                    -                    - 223006

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                          109,029             41,100                    (50)              150,079              118,279              131,503

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                            60,000               5,777                (8,573)                57,204                51,666                51,850 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                             4,800             15,939                   (164)                20,575                20,097                20,650 223009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                                -                  -                    880                    880                    -                    - 223010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                             6,300                  554                (4,987)                 1,867                 1,313                 1,032 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                                -               5,000                    -                 5,000                 1,045                 2,552 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ  ޚަރަދު                                - 111,191                          (63,607)                47,584                23,987              346,204 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                          225,500            170,285              (85,470)              310,315              210,432              363,209 223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                                -               4,750               (4,750.00)                    -                    -              129,688 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                                -                  -                    -                    -                    -                 4,770 223017

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                             5,000                  500                (1,288)                 4,212                 4,212                 3,839 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                            78,000             60,000          (115,567.00)                22,433                22,433                23,055 223020

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                                -                  -                 1,846                 1,846                    -                 3,687 223024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                          200,000                  -             (181,257)                18,743                18,743                55,562 223025

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                            36,000                  -              (25,506)                10,494                10,494                13,757 223999

-                    -                    -                    -                    -                  -                                
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

4,427,873         3,271,555         3,685,624         (1,168,768)        641,598          4,212,794                     ަ ޖުމްލ

-168 ، CA/13/2016/35-168 ، CA/13/2017/7-168 ، CA/13/2016/74-168 ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ
 ، 13-E1/13/2016/1528)MEMO( ުސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރ CA/13/2016/14 ، 168-CA/13/2016/68

)E1/13/2016/410، (MEMO)13-E1/13/2016/124)MEMO-13އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.
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ަ 10- ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދ

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016
ް ތަފްޞީލ

225001 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ              138,032              (2,400)             (101,937)                33,695                33,695              146,489

225002 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                            66,494                  -              (58,295)                 8,199                 8,199                47,125

225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                                -               2,400                    (93)                 2,307                 2,307                    -

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ                                -                  350                   (350)                    -                    - 225004

225005 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                                -                  -                    -                    -                    -                      42

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                            11,055             12,045              (23,100)                    -                    -                    - 225006
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ                                -                  -                    -                    -                    -                    -

193,656            44,201              44,201              (183,775)           12,395            215,581                        ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ު 11- މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016
ް ތަފްޞީލ

226002  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                          100,000             24,000             (120,100)                 3,900                 1,250              378,433

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                  -                  180                    (60)                    120                    120                    - 226006

226007 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                 2,966

226009 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން               30,000                  -              (29,882)                    118                    118                 8,851

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                            30,000             63,040              (29,388)                63,652                30,612              108,585

226011 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                            24,000                  -              (18,064)                 5,936                 5,936                25,541

226012 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން                                -                  -                    -                    -                    -

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    - 226013

އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    - 226014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    - 226015

226016 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    -

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    - ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                  -                  -                    -                    -                    -                    - 226018

-                    -                    -                    -                    -                  -                  
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ   މަރާމާތު ކުރުމާއި 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

524,376            38,036              73,726              (197,494)           87,220            184,000                        ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ CA/13/2017/7-168 ސިޓީއިން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު 
)E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ް ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 12 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016
ް ތަފްޞީލ

ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިާސ

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ

ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ

ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ީފ                            30,000                  -                (6,930)                23,070                23,070                23,070 228007
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 

އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

23,070              23,070              23,070              (6,930)               -                  30,000                          

ބަޖެޓަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.
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13 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

ޚަރަދު 2015
ނގި ޚަރަދު  ހި

2016
ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2016

ބަޖެޓަށް 
 /ި އިތުރުކުރ
ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 
އަނެއް 

އައިޓަމަށް 
ި ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016
ް ތަފްޞީލ

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ             -               -                -                  -                    -              105 281003
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 
ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިާސ

105             -                   -                 -               -               -                        ަ ޖުމުލ

ު 14- އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2015 ނގި ޚަރަދު 2016 ހި ފައިނަލް ބަޖެޓް 2016
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރ

    މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2016
ް ތަފްޞީލ

ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްްސ                         15,000.0            138,077             (135,125)                17,952                17,952              129,997 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                            10,000            185,500              (75,312)              120,188              120,188                14,165 423002

މުވާޞަލާތުގެ ތަކިެތ                             5,000             23,800              (22,068)                 6,732                 6,732                24,294 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                                -                  -                    -                    -                    -                    - 423007

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ                          100,000             95,000             (189,170)                 5,830                 5,830              379,969 423008

-                    -                    -                    -                    -                  -                                
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

548,425            150,702            150,702            (421,675)           442,377          130,000                        ަ ޖުމުލ

ބަޖެޓަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި 

ި ތަކެތ

2016 ގައި 

 / ު / ގެއްލުނ ު ނައްތާލެވުނ

ު ވިއްކާލެވުނ

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

2016 ވަނަ 

ު އަހަރުގައި ހޯދުނ

ި 2016 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރ

ް ތަފްޞީލ

 ( ި (ގަތް އަގުގައ

916,549  72,563.00     (135,125)              17,952       971,160 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް 423001

1,446,302 (75,312)               120,188      1,326,114 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423002

294,435 (22,068)               6,732        287,703 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

104,221 -                       -          104,221 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 423007

1,318,186 (189,170)              5,830        1,312,356 އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ 423008

4,079,693  72,563.00   )421,675(     150,702    4,001,554

ާ 15- އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ
ާ 2016 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ

 /ީ 1 ލިބޭ އެހ ު ީ/ ޚަރަދ ީ/  ލިބޭ އެހ ީ/  ލިބޭ އެހ ް ލިބޭ އެހ ޔުނިފެމް ފަންޑ
2015 2015 2016 2016

ާ ލިބުނު ފައިސ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު                  -             156,094

ޓީ.ޕީ.އޭ ޕްރޮޖެކްޓް                  -                    -               -

-              156,094            -                 -               ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު                  -                    -               -

-               -                    -                  -                ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

-              156,094            -                 -               ީ ބާކ
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 /ީ 1 ލިބޭ އެހ ު ީ/ ޚަރަދ ީ/  ލިބޭ އެހ ީ/  ލިބޭ އެހ ް ލިބޭ އެހ .އެފް ފަންޑ .ޕީ އޭ
2015 2015 2016 2016

ލިބުނު ފައިސާ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު                  -             156,094   156,094.00

ޓީ.ޕީ.އޭ ޕްރޮޖެކްޓް          89,626                  -                    -               -

156,094      156,094            -                 89,626         ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ކުރެވުނު ޚަރަދު          11,452                  -                    -               - 221004

-               -                    -                  11,452          ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ބާކީ         78,174                 -            156,094      156,094

 /ީ 1 ލިބޭ އެހ ު ީ/ ޚަރަދ ީ/  ލިބޭ އެހ ީ/  ލިބޭ އެހ ް ލިބޭ އެހ ޔުނިސެފް ފަންޑ

2015 2015 2016 2016 ާ ލިބުނު ފައިސ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު                -                  -               32,507               -

ޔުނިސެފް އިން ލިބުނު                -                  -             388,640               -

-              421,147            -                 -               ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ
ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  -             118,324               - ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  -               10,220               - 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  -             227,859               - 221003

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  -               20,043               - 223014

-              376,446            -                 -               ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

-              44,701              -                 -               ީ ބާކ

 /ީ 1 ލިބޭ އެހ ު ީ/ ޚަރަދ ީ/  ލިބޭ އެހ ީ/  ލިބޭ އެހ ް ލިބޭ އެހ އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑ
2015 2015 2016 2016

ާ ލިބުނު ފައިސ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު                -                  -               25,605               -

އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް                  -               -

-               25,605              -                 -               ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ
ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚަރަދު                -                  -               - 221

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                -                  -               - 223

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                -                  -               - 225

-              -                   -                 -               ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

-              25,605              -                 -               ީ ބާކ

 /ީ 1 ލިބޭ އެހ ު ީ/ ޚަރަދ ީ/  ލިބޭ އެހ ީ/  ލިބޭ އެހ ް ލިބޭ އެހ  ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތ
2015 2015 2016 2016 ލިބުނު ފައިސާ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު          25,000                  -                     60               -

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  ލިބުނު                -                  -                    -               -

-              60                     -                 25,000         ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ
ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          31,068                  -                    -               - 223014
-              -                   -                 31,068         ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ
ބާކީ          (6,068)                 -                     60              -
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ާ 2016 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ހުލާސ
 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ު ޚަރަދ
1 ު ީ/ ޚަރަދ  ލިބޭ އެހ

 /ީ  ލިބޭ އެހ
2 ު ޚަރަދ

 /ީ  ލިބޭ އެހ
1 ު ޚަރަދ

2015 2015 2016 2016 ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު    114,625.60        214,266.00

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު                -        388,640.00               -
-              602,906.00       -                 114,625.60  ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ
221004 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު      11,452.07        356,403.00
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު      31,068.24          20,043.00 223014

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                -                    -
-              376,446.00       -                 42,520.31    ަ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ
-              226,460.00       -                 72,105.29    ީ ބާކ

 ް ، އެ މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދުތައ 16މާލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

2015 2016 ތަފްސީލް

            59,074.00 -                  213001

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ         33,943.00   -                       212017

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ          52,962.54   -                       213006

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  - 31,277.00             221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                  - 190.00                 221002

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 339.00                 221004

222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި           2,335.04 665.00                

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             850.00 208.00                

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                  - 270.00                 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                  - 67.00                   222005

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް         66,040.74 24,539.00             223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު           5,682.57 44,050.00             223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު           3,170.86 729.00                 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           5,277.19 48,834.00             223004

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު         10,600.00 10,600.00            

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ           5,300.00   -                       223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު             238.70 560.00                 223009

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު           1,242.80 96,809.00             223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ  ޚަރަދު         17,525.88 71,891.00             223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު         29,697.09 37,722.00             223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                  - 4,750.00              223016

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 100,000.00           223025

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 455.00                 223999

226002  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           2,650.00 106.00                

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން         33,040.20   -                      

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                  - 2,533.00              226011

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                  - 202,501.00           423006

738,169.00       270,556.61     ަ ޖުމްލ
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 ބަޔާނުގައިވާ  ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޔާނާއި ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ) ރިކަންސިލިއޭޝަން ބަޔާންތަކުގެ މާލީ - 17
 (ދޭހަކޮށްދިނުން ތަފާތުތަށް
 ބަޔާނުގައި، މާލީ ތާރިޚުގައި ލިބުނު ފައިސާ އެ ފައިސާ ލިބުނު އަށް، ބޭސިސް ކޭޝް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ބަޔާން ގޮތުގެ ނުހޭދަކުރެވު ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ

 ،(ތާރީޚުގައި ހަދާ ރަން ޕޭމަންޓް) ރީޚުގައިތާ ޗެކްލިޔާ  ސިސްޓަމުން ސެޕް ޚަރަދެއްކުރަން އެ ޚަރަދު، ކުރެވުނު އަދި. ނެވެ ހިމަނައިގެން ގޮތުގައި ލިބުނުފައިސާގެ
 އަހަރުގެ މާލީ  ހިމަނާފައިވާނީ ބަޔާނުގައި އެ އަދި. ހިމަނައިގެންނެވެ ބަޔާނުގައި ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު އިން ފައިސާ އެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ ގޮތުގައި ޚަރަދެއްގެ

 ނަމަވެސް،. އެކަންޏެވެ ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވާ  އި،ފައިސާއާ ލިބިފައިވާ  ގޮތަށް  މި ( ހަމައަށް 2016 ޑިސެންބަރު 31 ން 2016 ޖެނުވަރީ 1) މުއްދަތުގައި
 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  30 ނޫން ބަންދު ސަރުކާރު އައި ފަހުން ނިމުނު އަހަރު މާލީ މި ބަޔާންގައި، ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު  ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު 
 ދެބަޔާނުގައިވާ  އެ މިގޮތަށް،. ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގޮތުގައި ޚަރަދެއްގެ އަހަރުގެ  މާލީ މި  ވެސް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވާ  ޓުންބަޖެ އަހަރުގެ މާލީ  މި ދެއްކިފައިވާ
 .އެވަނީއެވެ ކުރެވިފައި ރިކޮންސައިލް ތިރީގައި ތަފާތުތައް

 

 

ާ ރުފިޔ ް ތަފްސީލ

21,729,577     ު ނގާފައިވާ ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ  ޖުމްލަ ޢަދަދ ، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި

އޭ އިން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޚަރަދުތައް    738,169.00 ް: 2016 ވަނަ މާލީ އަހަރު ޕީ.ބީ. އެއްކުރަނ

(270,556.61)

ނގި ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު   22,197,189 ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހި

ް: 2015 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން އައި ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޚަރަދުތައް ނޑަނ ކަ
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 ނިންމުން  .6
ނޑުދަނޑިތައް  ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، އެކުލަވާލި އަހަރީ ޕްލޭންގައިވާ ލަ

ވަނީ  ވަނަ އަހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތަކެއް 2016ލްކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞި
ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  މިގޮތުން، ގެއްލިފައިވާ  ހިންގާފައެވެ.

އެކު، ކޮމިޝަނުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ނިންމާފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާ
ނޑިތަކަށް ވާސިލްވެފައެވެ. އެމަސައްކަތްތައް އަދާކުރުމުގައި  ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެ ނޑުދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ލަ

އި ކޮށްފައިވާ ހީވާގި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާ  ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޙުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ 
ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އަނެކުންގެ ޙައްޤަށް ރައްކާތެރިވާ، އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި މިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަމުންދާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކާ
މުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ލުން ފާހަގަކޮށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ޖައެއްބާރު
ރުކޮށްދީ ހަމައަށް ފޯ  ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އާއްމުންނާހަމަމިއާއެކު، ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު

ރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މީޑިއާއިން ދޭ އެއްބާ
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަންގެ ދަންނަވަމެވެ. މިޝުކުރު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކަށް ޝުކުރު  ރިކަމަށްޓަކައިހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދެއްވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެ
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ  ނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް މިދަންނަވަމެވެ. އިންސާ
 ބަރަކާތް ލައްވާށި، އާމީން!هللا މަސައްކަތުގައި މާތް
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