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ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށާއި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަތިވެރިވެގެންވާ ދަރަޖަ ދެއްވައި،

ޢާލާ އަށް ޙަމްދާިއ ތަސުބުޙާނަހޫ ވަهللا ބެހެއްޓުމަށް އެންގެވި މާތް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފަށް ޢަމަުލތައް 

މަޑުމައިތިރިކަމުގެ  ކެތްތެރިކަމާއި ،އެކުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއްވުމާ.  ޝުކުރުކުރަމެވެ

ޢަލައިހި هللا މުޙައްމަދުޞައްލަ މިއުއްމަތުގެ މާތް ރަސޫލް ،ލުތަކާއި ނަމޫނާ ދެއްކެވިޞޫރިވެތި އު

އަދި، އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުއަޞްޙާބުން މި . ދުޢާކުރަމެވެ ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި

  .ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިްލ ކުރަމެވެ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވަޙިވަނައަހަރު ވެގެންދިޔައީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  2012

އަދި ހަމަ ގިނަ  ޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމި

މިގޮތުން މި އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ . ގޮންޖެހުންތަކަކާވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އަހަރަކެށެވެ

ދީ ކަންކަމަށްވެސް ފޯރައި، މުޅި ޞާރަޙަށް އައިސްފައިވާ ހަލަޮބލިކަމުގެ އަސަރު، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިސްމަ

ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް  ،އެހެންނަމަވެސް. ވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔައެވެޤައުމަށް

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެްނ  އަދި  ،އްޒަފުންވަޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ހީވާގި މު

ން އެކުލަވާލެވުނު އަހަރީ އެއްބާރުލުމާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށު ،މުއައްސަސާތަކުގެ

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ނޑުދަ ޕްލޭންގެ ލަ

  . އެކިޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

ނޑު އަމާޒަކީ އިންސާނަކަށްވީތީ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަމިއްލަ އަބުރު  އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ މައިގަ

ކާތެރިކުރެވުމާއެކު ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައި ރައް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް . އޮތުމެވެ

އަދި މިކަމަށްޓަކައި . ކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަ

ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ވުޖޫދަށް ގެނެވުމަކީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫިލއްޔަތެއް 

ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ، ކަމަށްވާއިރު



 
  6            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އެންމެ މުހިންމު އަސާސްކަމަށްވާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވޭ އަދި . ޖެހެއެވެ ގެންދަވަން

ކަމުގައި ހިމެނޭ މަރުޙަލާތައް ކަމަށްވާތީ މި ނިޒާމަކުންޢަދުލު އިންސާުފ ލިބިދެވޭނީ މިނިވަން ޝަރުޢީ 

ބާރު މިނިވަންކަމާއެކު  މިހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ތިން . އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއެވެއަވަސްކޮށް 

ހިނދު، މި ތިންފަރާތުގެ މެދުގައި ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް . ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މަކީ ވިލަރެސްކުރެވު

އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެހެން  މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާއި ގުޅިގެންކޮމިޝަނުން 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް މިވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު  އެއްބާރުލުމާއެކު، ވެސްމުއައްސަސާތަކުގެ

މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން  ރާއިރު،މިގޮތަށް މަސައްކަތްކު. މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ

މަކީ، ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކޮށް، ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިފައިާވ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބު

  . ކަމެވެޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ތަކަށް އަވަސް ޙައްލުތަކާއި އެދެވޭ ފަރުވާ ލިބިދިނުމަށްރާތްފަ

ގައި، އިންސާނީ ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި ފައުޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، 

ދައުަލތުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި އިންސާނީ . އިސްކަމެއް ދެވެންޖެހެއެވެ ކަށްޙައްޤުތަ

އެންމެހާ ޙައްޤުތަކާއި  ،ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ  ،ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު އެކުލެވިގެންދާގޮތަށް

ވަސީލަތްތައް އެކަށައަޅައި ، ކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވާލައިމިނިވަންކަމަށް އިސްކަމެއްދީގެން ސިޔާސަތުތަ

އަދި މިއީ ދާއިމީގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޤައުމީ ސިޔާަސތުތަކަކާއި . މަގުފަހިކުރެވެން ޖެހެއެވެ

ނޑުތަކެއްކަމުގައި ޔަޤީންކުރެވެން ޖެހެއެވެ ދިގުމުއްދަތުގެ  ،މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި. މިންގަ

  . ރަކާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެތަޞައްވު

ހަމަ އެހެންމެ، މިހާރުވެސް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ކަމަށްވާ، ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންވާ 

ނިހެްނ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތާއި، ފަރުވާ އާއި އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޚާއްޞަ އިންސާނީ އަދި އެހެ

  . ވަސީލަތްތައް އެންމެ އަވަހަކަށް ޤާއިމްކުރަން ޖެހެއެވެ

ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް މުހިންމުވާ ، ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި

ފުރުޞަތު  މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަދައިން،

އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ، . ފަހިވާންޖެހެއެވެ

 އެންމެންވެސް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް . ޖެހެއެވެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވަން

ހިތުމާއެކު، ދިރިއުޅުމުގައި ތަފާތުވިސްނުންތަކަށް ޖާގަ ދިނުމާއި، އަނެކާގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތަކަކީ 

ތިމާދެކޭގޮތާ ތަފާތު ގޮތްތަކެއްކަމުގައި ވިއަސް އިޙްތިރާމާއެކު އަޑުއެހުމާއި، ތަޙައްމަލް ކުރުމާއި، 



 
  7            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި މަޝްވަރާގެ މަތިވެރި އުސޫލާއި އިންޞާފުވެރިކަން  ކެތްތެރިކަމާއެކު 

  .އިސްކުރަންޖެހެއެވެ

ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވައި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތަކަށް މުޖުތަމަޢުގައި ޖާގަ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

ހުރަސް އެޅި ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށްމިކަމަކީ  .ގެންނުވާނެއެވެދެވި

ތަކުންވެސް އެންމެހާ ފަރާތްމިހެންވެ، . ން ލިބިދެވޭ ރައްކާތެރިކަމުން މަޙްރޫމްވާނޭ ކަމެކެވެޤާނޫނުތަކު

ހަމަޖެހުމާިއ . ޤާނޫނުތައް ނަގަހައްޓަން ޖެހެއެވެއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް 

ދިވެހި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ލިބުމަކީ  ،އިސްލާމީ، މިނިވަން ،ވާއުފާވެރިކަން ދެމެހެއްޓިފައި

ޢަދުލު އިންސާފަށް އިސްކަންދިނުމާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް . އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކުގެވެސް ޙައްޤެކެވެ

މުސްތަޤްަބްލ އަށަގަތުމަކީ ޤައުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް  ތަހުޒީބީ ،ހުރިހާފަރާތަކުންވެސް އިޙްތިރާމްކުރާ

މި މަތިވެރި މަސައްކަތުގައި ރެއާއި ދުވާލު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް . އުޖާލާވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ

އިންސާނީ . ކުރައްވާ އިޚްލާޞްތެރި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ނޑުމެން އެންމެން މިކުރާ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި، ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

  !ޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެތަސުބުޙާނަހޫ ވަهللا މަސައްކަތުގައި މާތް 
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  ރައީސް                  
  



 
  8            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު . 2

ށް ލޮުޅންތަެކްއއެރި އަިދ ޙަރަ ސްހަގަކުެރވިަފއި ވަީނ ާރއްޭޖގެ ސިޔާސީ މަވަަނއަހަުރ ފާ 2012ނިިމގެްނިދޔަ 

. ރައްިޔތުްނެގ ަމަދނީ އަިދ ިސޔާީސ ޙައްޤުތަަކށް ޮގންޖެުހންތަެކއް ުކރިމަތިކުުރިވ ތާީރޚީ އަަހރެްއގެ ޮގތުަގއެވެ

ިތ ޔާުތގަިއ ެއންެމ ބޮޑެ ޙަައހަުރގެ  9ޑިވްސް ގެ ފާިއތުިވ ޚާއްޞަކޮްށ ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮިމޝަްނ އޮްފ ަދ ޯމލް

ވަނައަަހރާ ކުރިމަތިިލ ަދނޑިަވޅު ަތނަށް ލިބިގެްނާވ  2012ާއދެ، . ގޮްނޖެުހންތަކާ ުކރިމަިތވި ައހަުރެގ ގޮުތގަެއވެ

 2012ާމވީ ިމހެްނ ދި . މަސައްކަްތތަްއ ުފޅާެވގެްނ ދިަޔއެވެކޮިމޝަްނެގ ލަްތތަކާ ނުަބއްދަުލ ިމްނވަރަަކށް ސީވަ

ގަިއ ިހނާގ ިދޔަ އާަދާޔ ޙުރަ ސްވަަނއަހަުރެގ ެޖުނއަރީ ައދި ފެްބުރއަރީ މަުހގެ ތެޭރގަިއ ާރއްޭޖގެ ސިޔާސީ މަ

ނިޑވަުޅތަކުގަިއވެްސ ކޮިމޝަުނެގ . ެނވެޚިލާފް ާހދިސާތަެކއްެގ ސަބަބުން  ކަްނމިެހން ިދމާިވ ަނމަވެސް، މިަދތި ދަ

 ދިަޔ ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތަކަކީ ކޮބައިތޯ  ނިގުަޅިއގަެނވިެގން ،ކޮށް ްތތަކެއްޒިންމާ ފުރިަހމަައށް ަނގައި، ުބރަ މަސައްކަ

ލަުތގެ ަކމާބެޭހ މުއަްއސަސާތަކަްށ ިރޕޯޓްަތްއ ހުަށހަޅަިއ ޤާޫނީނ ިފޔަަވޅުތަްއ އުދަ  ،ބަލައި މިކަންަކްނ ތަޙްޤީޤުކޮށް 

  .އެޅުަމށް އެފަާރތްަތކަށް ަވީނ ެއންިގފައެވެ

ނީ ޙައްުޤތަުކގެ ަނޒަރުްނ ބަާލއިރު ެއްނމެ ބޮުޑ ނުަތނަަވސްކަެމއް މުޅި އަހަުރ ސިޔާސީ އަިދ މަދަ ވަނަ 2012

 ރާއްޭޖގެ . ސަބަުބންެނވެ ފެްބރުއަީރ ގަިއ ކުްއލި ގޮތަކަްށ ވެިރކަން ަބދަުލވުުމގެ  7ވީ ެމުދވެިރ ކުރު ޤައުމަްށ 

މުޙަްއމަުދ هللا ސްތާޛު ޢަބްދު އު ގޮސްފަިއަވނީ ކްިރމިނަލް ކޯްޓގެ ިއސްޤާޟީ އަލް  ރަުޙ ހަލަބޮލިެވެގންސްސިޔާސީ މަ

މިޮގތުން އުެފދުުނ ސިޔާީސ . ގައި ޤާޫނނުއަސާީސއާ ޚިާލފަށް ަހއްަޔރުކުުރމާ ުގޅިެގންެނވެ 2012ޖެނުއަރީ  16

ާއއި ެދކޮޅުވެރިކަްނ އުެފދިފަިއވީ ިސާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ މެުދގަިއ  ހަލަބޮލިކަމަށް ިފނިކަމެްއ ެގނެްސދެޭވތޯ

މިޮގތުން ހަރަކާްތތެރިހުިރާހ . ކުިރއެވެ އްތަކެިމޝަުންނ ބުރަ ަމސައްކަތް ުޅޭވތޯ މިކޮމަްޝވަރާކުެރވޭެނ ދޮުރތަކެއް ހު

 ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ މެުދަގއި ަމޝްވަާރ ަބއްދަުލވުެމއް ޭބއްޭވތޯ ކޮމިޝަުނން ަމސައްކަތްތަެކއް ޮކށް ފެބްުރއަރީ 

މިޮގތުްނ ކޮމިޝަުންނ . ިވ ހަަމެޖހުެނވެވަަނުދވަުހ މިަބްއދަލުުވން ޭބްއވުމަްށ ުހރިާހ ކަމެްއ ތަްއޔާރުކުރެ  7މަހުެގ 

ފުިރަހމަ ިއޖާބަެއއްލިބި ކޮމިޝަުނގެ ަދުއވަތު ޤަބޫލުޮކށް ުހރިހާ ޕާީޓ  ތަުކން ވަރަށް ކުރި މަަސއްކަތަްށ ސިޔާީސޕާޓީ

ަވަނ  6ަނމަވެްސ، ކަްނ ދިާމވިޮގތުްނ ފެބްުރއަީރ . ތަކަކުްނ މިަބއްަދލުވުުމގަިއ ަބއިެވރިވުަމްށ ެއއްބަްސވިެއވެ

ެގރެިއން ެފށިެގން މާޭލަގިއ ހަަމނުޖެުހންތަެކއް ިހނަގއި އެެހންކަމަކަށް ުފުރޞަތު ނުލިބޭ ަފދަޮގތަކަްށ ދުަވހު

ހޫުނވެ ޮކިމޝަުނން ުއއްީމދުކުރި ގޮާތ ިޚލާފަށް ަމްޝވަާރ ބަްއދަލުުވން ބޭއްޭވެނ  ޙުރަ ސްސިޔާސީ މަ

  . ގޮެތއްުނވިެއވެ

ްށ ާހދިސާަތްއ ކޮމިަޝނުްނ ަތޙުޤީގުކޮ ނީ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާފްގަިއ ހިނާގދިަޔ ިއްނސާ 8ައދި  7ާއިއ  6އަީރ ރުފެބް

އަިދ މިިރޕޯޓްތަުކގަިއ ދައުަލުތގެ ަކމާބެހޭ މުައއްަސސާތަކަށް  . ރިޕޯޓެްއ ޮކމިަޝނުްނވަީނ ނެރެަފއެވެ 3

 ށް އަހަުރ ނިުމނުިއރުވެްސ ކުރިއަ ަމސައްކަތް ގޮވާާލފަިއވާ ކަްނކަން ކުރިައށްދާ މިްނވަރުބަަލއި ޮމނިޓަރކުުރމުގެ 

ަނމަވެސް، މިިރޯޕޓްތަކުަގއި ަދއުަލތުގެ ަކމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަުކެގ މައްޗަްށ ހުަށހަޅާފަިއާވ  .ގެްނެދވުެނވެ

ވަނަައހަރު ިނމުުނއިުރެވސް ފިަޔވަޅު އެިޅފައިުނވާކަން ހިާތމަާޔއެުކ  2012ކަންކަމާެމދު ެއެދވޭ ައވަްސމިެނއްަގއި 

 .ަހގަކުރަެމވެކޮމިޝަުނން ފާ



 
  9            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ިއން ކުރި މުޒާަހރާ ޫރޅާލުމުެގ ) އެމްީޑޕީ(ޕާޓީ  ަވނަުދވަހު މާޭލގަިއ މޯލްޑިިވއަން ިޑމޮކްރެޓިކް 8ރުއަރީ ފެބް

ތެރޭަގ އާިއ އެްއވުްނ ޫރޅާލުަމށްަފހު ފުުލހުްނ ަޢަމލުކޮށްފަިއވަީނ ިއންސާިނއްަޔާތ ޚިާލފު އަިނޔާެވިރ ޮގތަކަްށ ކަްނ 

ފުުލހުްނ ވަކިވަިކ ީމހުްނަނށް އަމާޒުކޮްށ ޙަމަލާީދ  ައިދ ުމޒާހަާރ ރޫޅާުލމަްށފަހު. ވަީނ ާފހަގަކުެރިވފައެވެ

.  ހިްނގާފަިއވާ ާލިއންސާީނ ައނިާޔެވރި ޢަމަުލތަކަކީ އެކަންކަާމމެުދ ިމކޮމިޝަުނން ނިާހޔަތަްށ ކަންބޮުޑިވ ކަމެކެވެ

ތުްނ ފެނުމަީކ މީހުްނނަށް އަިނާޔކުރުމާއި އަިނާޔެވރިޢަމަލުަތއް ަރްއޔިުތންގެ ިޙާމޔަުތގައި ތިބެްނޖެހޭ ބައެްއގެ ފަރާ 

  .ޫނެނވެ ކަމެއް  އެްއވެސް ޙާެލްއަގއި ބަަލއިަގނެޭވނެ 

ވަަނުދވަހު މާެލއާއި އަޮތޅުތެޭރެގ ބައެްއ ަރއްަރށުަގއި ިހނގަިއިދޔަ ަހމަުނޖެުހްނތަކުގަިއ  8ރުއަީރ ފެބް

ތަކާިއ ފުލުުހން ބޭނުންކުާރ  ރާ ބައެއްަރއްަރށުެގ ޕޮލިްސ ސްޓޭަޝންތަކާިއ ޝަރުީޢ ކޯޓުތަކާިއ ަކުއންސިްލ ިއދާ

ގިަނ ެވހިކަލްތަެކއްަގއި ުހޅުަޖހަިއ ައންދާުލމުެގ ސަބަބުން އެަރްއރަށުަގއި ުދވަުހްނދުަވހަްށ ރަްއޔިުތންަނށް 

ފޯރުކޮށްެދން ޖެޭހ އަސާސީ ހުރިާހ ޙައްޤުތަކަކާއި ޚިދުަމތްތަކެްއ ުމޅިން ުހއްޓި ަރްއޔިުތން ބޮޑު ނިަކމެތިކަމަާކ 

ައދި ފުުލހުްނނަށް ވަަރށްބޮޑަްށ އަިނާޔވެ ފުލުުހންގެ އަިމއްލަ ުމދަލާއި ތަކެތި ަހލާކުވެ ެއ . ވެކުރިމަތިާލންޖެުހނެ 

ލިުބުނކަންވެްސ  މަރުކަޒުތަުކގަިއ ޚިދުަމްތ ެދމުްނިދަޔ ފުލުުހންަންށ ނަފްސާީނޮގތުްނ ވަރަށްބޮެޑިތ ެގްއލުންތަކެއް 

  . ެއވެރެވެ ފާހަކު

ނުެޖހުްނަތކުގަިއ ބަެއްއ ަރއްރަުށެގ ކޯޓުތަުކގަިއ ހުޅުަޖާހ ައންދާުލމުެގ ަވނަުދވަުހ ހިނގާިދަޔ ހަމަ  8ީރ އަރުފެބް

ޝަރުީޢ . ުޤތަކާ ގުޅުްނހުރި މަޢުޫލމާތުަތއް ގެއްިލެގންިދޔަކަން ފާަހަގކޮށްލަން ޖެހެެއވެސަބަބުން ެއތައްަބއެްއގެ ޙައް

ތަާކއި ކުުށެގ ަމއްސަަލތަކުގެ ރެކޯޑުޙައްޤުތަާކ ުގުޅންހުިރ ތެރެިއން ވަރަްށިގނަބަެއއްެގ  ކޯޓުތަކަކީ ރަްއިޔތުްނގެ

ޢުލޫމާެތްއ މަ  ްއ ފަދަ ެއތައް ޖިސްޓްީރަތކާއި، ހިބަފަތްތަ ަވރިކައިެވީނގެ ރެޯކޑުތަކާއި ޯގިތގެޮދރުގެ ރަ ރެކޯޑު ތަކާއި، 

 ައިދ ކޯޓުތަުކަގއި ހުޅުަޖާހ ައްނދާލުުމގެ. ހިމެޭނ ިލޔެކިުއްނތަްއ ަރއްކާތެރިުކރެިވ ބެލެެހއްޓެުމންާދ ަތންަތެނވެ

. ބަބުްނ ެއރައްަރށުަގިއ ޢަދުުލއިްނޞާުފ ޤާއިމުުކުރމުެގ މަސައްކަްތ ހުއްޓުމަަކްށ ައއިކަންވެްސ ފާަހގަކުެރވުެނވެ ސަ

ިހންގިަކމުެގ  ވަަނދުަވހު ަތންަތނުަގއި ހުުޅޖަހައި ހަމަުނޖެުހން 8މީެގއިތުުރން ައްއޑޫސިޓިގައި ފެުބރުއަރީ 

ެގ ފަާރތުްނ ީމހުްނނާެމދު ުފލުހުން  ތެެރިއން ަބއެއް  ަފރާތްތަުކގެ ތުހުަމތުަގިއ ފުުލހުްނގެ ބެުލމުެގަދށަްށ ެގނެުވނު 

  . ވެެއވެިވފައި ފާަހގަކުރެ ޢަަމލުތައް ޤާނޫނާޚިލާފު އަިދ ލާއިންާސނީ 

އަަހރަކީ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާުފ ބޮޑެތި ަޖރީާމަތކެއް ރާްއޭޖގައި ހިްނގާފަިއވާ އަަހރެއްކަްނ ވަނަ 2012

ނުލަިއ  މިޮގތުްނ އިންާސީނ ޙައްޤުތަަކްށ އަރަިއގަުތުމެގ ެއންެމ ބޮުޑ ކުށްަކމުަގއިާވ ަޙއްޤަކާ . ކުެރެވއެވެފާހަގަ

މީެގތެރޭަގއި . ދިސާެއއް ިނިމިދޔަ ައހަރު ިހްނގާފަިއވެެއވެޙާ  12ޮގުތަގއި ިއންސާުނން މެރުުމގެ  އަިނޔާެވރި

 ސް ފުލުކާިއ ޤާނޫީނ ވަކީލަކާިއ ެމންބަރަ ީލުހގެ ަރްއޔިުތންެގ މަޖިކުޑަކުދިންާނއި، ޢުމުުރން ުދވަްސވީމީުހްނނާިއ 

ލާިއްނސާނީ ޢަަމލުތަކުެގ ޝިކާރައަަކށް ވެެގން ގޮސްަފއިާވކަން ހިާތމަާއއެުކ ފާހަަގ  އް މި ައނިާޔވެރި އޮފިސަރެ 

  .ކުރަމެވެ

ްއޔަާތ ކުޑަކުދިންަނށް ިޖންސީ ގޯނާކުުރާމއި، އަްނހެުނން ރޭޕްކުުރމާއި، ިޢްއފަތްތެރިަކން ފޭިރގަުތންފަަދ ިއްނސާނި

ޚިލާފު ބޮޑެތި ަޖރީމާަތއް ނިިމގެްނދިަޔ އަަހރު އާަދޔާޚިލާފަްށ ިގނަިއން ިހންާގފަިއވާަކން ވަރަްށ ކަންޮބޑުވުާމއެުކ 



 
  10            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ައދި އަްނެހނުްނނާއި، ކުަޑކުދިްނނާއި، ުޢމުރުްނ ދުވަްސވީ މީުހންާނއި، ައިދ . ފާހަަގ ކުރަެމވެ

ުގޅުްނ ިހްނގުުމެގ ިގަނ ަޢމަލުތަކެްއ ިހްނާގފައިވާަކްނ ނުކުޅެުދންެތރިކަްނހުންަނ މީުހންާނ ގަދަކަުމްނ ިޖންސީ

ފާހަގަކުެރޭވއިރު، މިަފދަ އަިނާޔވެރި ޢަމަލުަތއް މުޖްަތމަުޢގަިއ ިއތުރުެވފައި ުވމުެގ ސަބަބުްނ ުމްޖތަމަުޢގަިއ 

ަހގަކޮށްަލން ބިރުވެރިަކން ުއެފދި ިގނަ ާޢއިލާަތކަކަށް ނަފްާސނީ ބިރުވެރިަކމާ ކުިރމަތިލާްނ ޖެިހފަިއވާކަން ވެސް ފާ 

އަިދ މިފަަދ ލާިއންާސނީ ަޢމަލުަތއް ހުއްުޓވުަމށް އެކަށީެގންާވ ިފޔަަވުޅތަކެއް ދައުަލުތެގ ކަމާބެޭހ . ޖެހެެއވެ

  .ފަރާތްތަަކށް އެޅިަފއިުނވާކަްނވެސް ާފހަގަކުަރމެވެ

ާވ ައހަރެއްަކްނ އެިކ އެކްސިޑެންްޓ ިހނާގ ިނާޔވެފައި  ކުޑަކުއްޖަކުވެްސ ތަފާތު  8ުމ ޞޫޢު ައހަަރކީ މަވަނަ 2012

ިދާމވެފަިއަވނީ ބެލެިނވެިރން ުނވަތަ ުމޖުތަމަުޢެގ  މިިއން ޮކންމެ އެކްސިޑެންެޓއް ހިނަގން. ެޖހެެއވެ ފާހަގަކޮށްަލން

ބެލެިނވެިރންާނިއ ުމޖްތަަމުޢ . އެކު ާފހަަގކުރަން ޖެެހއެވެމާލެްއެގ ސަބަބުންކަްނ ިހތާމައާ ކޮންެމވެސްަވރެްއެގ އިހު 

ގެ ޭހުލންތެރިަކން އިތުުރކުރުމަްށ ޢު ުނވުަމށާއި، ިމކަމުގެ މައްަޗށް މުޖްަތމަ ަޙްއޤުތަކަށް ިއހުމާލު ކުޑަކުދީންެގ 

ައިދ ކުޑަކުދިްނނަްށ . މިކޮމިަޝނުްނ ިގނަުގަނ މަަސއްަކތްތަކެްއ ކޮށްަފިއވާކަްނ ިމަދނޑިަވޅުގަިއ ާފހަގަުކަރމެވެ

ަގއި ިދނުމަްށޓަކަިއ ބެެލނިެވރިްނނާިއ ީޓޗަރުންާނިއ ެއންެމ ުފރިަހމަ ގޮތު ދޭްނޖެޭހ ަރއްކާެތރިކަމާިއ ައޅާލުްނ 

  . އެްނމެހަިއ ފަާރްތތަކުން ިގނަުގނަ މަސައްކަްތތަކެްއ ކުރަންެޖހެެއވެ

ފަެތްއ ިބނާކުރުަމްށ ގާވެސް، އިްނސާީނ ޙައްުޤތަކަށް އިޙްިތރާމްކުާރ ސަ  ވަނަައަހރު ނިިމިދޔައިރު  2012

 ްނދާ މަސައްަކތަްށ ފަހިާވނެ މުިހންުމ ކަންަތއްތަެކއް ދައުަލތުގެ މިކޮމިަޝން ުވޫޖދަްށ ައއި އިުރްއސުރެްނ ކުރަމު 

ފަރާތުްނ ަހމަަޖްއސައިިދނުަމށް ިމކޮމިޝަުނން ތަުކރާރުކޮށް ެއދެުމްނދާ އެުދމަްށ ހިްއވަރު އާާލވާޮގތް ދިާމވެފަިއ 

ން ައދި ަމަދީނ މިޮގތުްނ ަދުއލަތުގެ ހުިރހާ މުއަްއސަސާތަކާިއ ރަްއޔިތު . ނުވާަކން ފާަހގަޮކށްލަން ޖެެހއެވެ

މުޖްަތމަޢު ގުިޅެގން އިންާސނީ ަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާެތރިކޮށް ކުިރއަުރާވނެ ޤަުއމީ އޮިނަގނޑެްއ ުނވަަތ ނެަޝނަްލ 

. ަމން ަރއިްޓސް އެކްަޝން ްޕލޭނެއް މިިދޔަައަހރު ނިުމނުިއރުެވސް އެކުލަވާެލވިަފއި ުނވާކަން ާފަހގަކުރަެމވެއުހި

އްސަސާތަުކގަިއ އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކާ ުގޅޭކަންކަްނ ވިަލރެސްކޮށް ަބލަހައްާޓެނ އަިދ ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރތަކާއި މުއަ 

  . ކަްނވެސް ާފހަގަކޮށްަލން ޖެެހެއވެ ވެަފއިާވތަްނ ފެިނފަިއނުވާ  ޮޕއިންުޓތަްއ ޙަރަކާްތތެރި ަމންަރއިޓްސް ފޯކަލްއުހި

ފަެތްއ ގާތަކަށް ިއޙްތިރާމްކުާރ ސަ ެތރެއިްނ އިންާސީނ ޙައްޤު  އިުތރުްނ ރަްއޔިުތްނގެ މަޖިީލހުގެ  މިކަންކަުމގެ 

 ަވރަްށ ލިބިަފއި  ކުރުަމށް ޭބނުްނވާ މަަދާދއި އެއްބާރުުލްނވެސް ފާއިުތވެިދަޔ އަަހރުެގ ތެޭރގަިއ ެއކަށީގެްނވާ ގާިއމު

ިމޮގތުްނ މަޖިީލހުެގތެޭރގަިއ ިއންސާީނ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެރިޮކްށ . ނުވާަކން ާފހަަގކޮށްލަން ޖެެހެއވެ

 ުނވާކަާމިއ ުނަވތަ މިަދުއރު އެެހން  ޮކމެޓީެއއް އުަފއްާދފައި  މަަސއްކަތްކުާރނެ ޚާްއޞަ ހަރުަދނާކުުރމަށް 

އަިދ މިކޮމިަޝނުްނ . ކޮމެޓީއަކުްނވެްސ ޝައުޤުެވރިކަާމެއކު ަނންަގާވ ޙަަރކާތްތެިރވެފަިއ ުނވާކަްނ ފާަހގަކޮށްެލވެެއވެ

ޑަްށ ލިބޭެނޮގތެްއ ަހމަޖަްއސަިއ ދިުނމުެގގޮުތްނ ހުށަހަާޅ ރިޕޯުޓަތކުގަިއވާ ަކންކަާމމެުދ ަމޖިލީުހެގ ސަމާލުކަްނ ބޮ

ނެރޭ ރިޕޯުޓތަކުެގ މައްޗަްށ ބަުޙސްކުރެޭވނެޮގތް މެުދވެިރވެފަިއ ުނވާކަްނވެްސ  ތެޭރަގއި ކޮިމޝަުނން މަޖިލީުހގެ

  .ފާހަގަކޮށްަލްނ ޖެެހއެވެ



 
  11            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ކުރިއެރުަމްށ ފަިހާވ ޮގތަްށ އަަހުރ ިއންސާީނ ހައްޤުަތްއ ަރއްކާތެރިޮކްށ ަވނަ 2012ިދާމވިަނމަެވސް،  ކަން މިެހން 

ޭއގެެތރޭަގއި ިހއުަމްނ . ޮގސްފައިވާަކން ުއފަލާއެކު މިޮކިމޝަުނން ާފހަގަުކރަމެވެ ބައެްއ ކަންކަްނ ހަމަެޖހިެގން

ކޯެޓްއ ޑްަރގް ިރ ކަާމއި، ސްްޓރީއެްއ ަސރުކާުރން ާޤއިމްކުރައިޓްްސގެ ަނން ެދވިެގްނ އަުއ ިމނި

ޤާއިމުކުެރވުނުކަާމއި، ލާއިްނސާީނ ދަުށދަަރޖަިއގެ އަިނޔާަތއް ުހއްުޓވުމާެބހޭ ޤާޫނނެްއ ފާސްކުރެުވނުަކމާއި އަިދ 

އަިދ  ތު ަރއްކާެތރި ކުުރމުެގ ޤާޫނނުއްޙަ ޞިލްޙަެވރިކަމާއެުކ ެއއްެވ ުއޅުުމެގ ިމނިަވންކަުމެގ ޤާނޫނާިއ އާްނމު ޞު

  . ިދޔަ އަހަުރ ާފސްކޮށްފަިއވާކަްނ ފާހަގަކޮށްަލންެޖެހއެވެމި ހުްއޓުވުުމގެ ާޤނޫނު ގެެވށި އަިނޔާ 

އަކީ ިޑމޮކްރަސީެއއްަގިއ ހަަތރުަވަނ ާބރުކަމަްށ ބެލެޭވ ައދި ވަަރށް މުހިްނމު ަދއުރެްއ ައދާުކާރ  އާ މީޑި 

އެްއެވްސ ކަަށވަރުކޮްށދީަފއިވާ،  ނޫުނ އަސާސީން ގެ  ިމނިަވންކަމަކީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޤާ އާ ބާރެއްކަަމށް ާވިއރު، މީޑި

ފަތުާރ  ގަިއ ޙަރަާކތްތެިރވާ ނޫްސެވރިންާނިއ ޚަބަރު އާ އަިދ މީޑި. ޙާލަތެްއގަިއ ިނުގޅައިުނަގނެޭވނެ ަޙއްޤެކެވެ

ކަމަްށާވއިުރ މީޑިާޔގަިއ މަަސއްކަތްކުާރ  އިދާާރތަކަކީ މިިނވަންަކމާއި، ިޙާމޔަްތ ލިބެްނޖެޭހެނ ފަާރތް ތަކެއް 

ުރ ޭބނުންކޮްށގެްނ ާމރާާމރީ ިހންުގންާމއި، ީޓީވ ޚިުދމަްތޭދ ަތްނތަނަާށއި ފަރާތްތަަކށް ިބުރދެއްކުާމއި، ތޫުނަހތިޔާ

ތަކެއްޗަށް ބޮެޑިތ ގެއްުލްނދީ އަިލފާންރޯކުުރން ަފަދ ނޫްސވެރިްނނަްށ ލިބިފަިއވާ ިމިނވަންަކމާއި ރައްާކތެރިކަްނ 

  . ނިގުަޅިއގަުތމުެގ ޢަމަލުަތއް ވޭުތވެިދޔައަަހރު ވަަރށްިގނަިއން ިހްނގާފަިއވެެއވެ

 އް މީޑިާޔެގ ފަާރތްަތކަކީ ަވރަްށ ިޒންާމދާރުކަާމއެުކ ވަކިފަރާތަަކްށ ުނޖެިހ ޙަޤީޤަްތ ނޯޅޭޭނގޮަތްށ ޚަަބރުތަ

ެއހެްނނަަމވެސް ަބއެްއ ީޓވީ ެޗނަލްތަުކްނ ަވރަްށ . ގެނެްސޭދން ޖެޭހ އިޚްާލޞްެތރި ބަޔަކަްށ ާވންެޖެހއެވެ

ޮއޅި ޢާްނމުްނެގ  ރުތަްއ ގެނެްސިދނުުމގެ ސަބަބުްނ ޙަޤީޤަތްޒިންާމދާރުކަްނ ުކޑަގޮތަކަށް، ބަލަްނވީަވރަްށ ނުބަާލ ަޚބަ

މެުދގަިއ ެއއްބަަޔކު އަެނއްބަޔަާކެމދު ނަފްރަުތ ުއެފދި ަހމަުނޖެުހމަްށ ަމގުފަިހވާަފދަ ޙާލަތްތަްއވެްސ ިނމިެގންިދަޔ 

ުރުވމަކީ ޤައުމުެގ އަިދ މިަފދަ ަކންކަްނ ތަކުރާ. އަހަުރ ެމދުެވރިެވގެްނ ޮގސްފަިއާވކަން ފާަހގަކުެރިވފައި ވެެއވެ

 . ކަެމއްަކން ާފހަގަކުަރެމވެ ހަމަެޖހުާމއި ާޢްނމު ަމޞްލަޙަަތށް ވަރަށްބޮަޑށް ނުަރއްކާާވނެ

ހުށަެހޅުްއުވމަށްޓަަކިއ  ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ ޑޮކްޓަރ މުަޙއްަމދު ވަީޙދު ަޙސަންަމނިކުގެ ުފރަތަމަ ރިޔާސީަބޔާން

ައށް ނިސްަބތްވާ މަޖިީލހުެގ ަބއެއް މެންަބރުން ހުރަްސ  އެްމޑީޕީދެުދވަުހވެސް  ތުްނގެ މަިޖލީހަށް ވަޑަިއގަތް ރައްޔި 

އަިދ ާރއްޭޖެގ ަރއްިޔތުްނެގ ަމޖިީލހުެގ ާތރީުޚގަިއ މީގެކުިރްނ . އަޅުްއވަުމްނ ގެްނދެވިަކްނ ފާަހގަޮކށްލަްނ ެޖހެެއވެ

އެުދވަުހ ެފނި ބަުރްނގެ ަފރާތްުޕޅުން ެއތައް ަމންޒަެރއް މަޖިލީުހގެ ަބއެްއ މެމް ަވހަކުވެސް ފެިނފައި ުނވާަފދަދު

ނޑޭަފދަމަޖިލީުހެގ    .ަޢަމލުތަްއވެސް ހިްނާގފައިެވއެވެ ޙުރުަމްތ ކެ

ިދނުމަްށޓަކައި އެްނމެ ުމހިްނުމ  ންަނށް ަޙއްޤުތަްއ ކަށަަވރުކޮށް ތު ަމޖިލީހަކީ ރަްއޔި ަހދާ  ޑިމޮކްރަސީެއއްަގިއ ޤާނޫނު 

 ޮއތް ޑިޮމކްރަސީއަށް  ވެިހރާއްޭޖގަިއ ޤާއިުމކުރެވިފަިއވާ ަޅަފތުަގއިދި  ދައުެރއް އަދާކުާރ މުައއްސަސާއަަކށް ވެަފއި،

ަރއްިޔތުްނެގ މަޖިީލހުަގއި ަރއްިޔތުްނެގ . މިފަަދ ޢަމަުލތަކުގެ ސަބަުބން ޭނދެޭވ އަަސރުކުުރން އެަކށީެގންެވެއވެ

އަަވހަްށ ނިްނމަްނެޖޭހ މަސަލަސްކަާމ ސީާދ ުގޅުްނހުިރ ައިދ  ޙައްޤުތަކާިއ ޤަުއމުެގ އަަމންައމާްނކަމާިއ ޞުލްޙަ 

 ިޔތުްނެގ މަިޖލީުހގެ ޖަލްސާަތއް އެތަްއ ބިެލްއެގ މަަސއްކަްތ ނިްނމުްނ އަވަްސކުރަްނ ޖެިހފަިއާވއިުރ ަރއް

ައިދ . އެއްަފހަރަްށވުެރ ގިަނ ަފހަުރ ހުްއޓާލާފަިއ އޮްތ ުދވަސްތަެކއް ވޭުތެވދިަޔ އަހަުރ ެފިނގެްނ ގޮސްފަިއ ެވއެވެ



 
  12            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ޔިުތންެގ އަސާީސ ަޙއްުޤތަކާ ގުޅުްނހުިރ ގިަނ މަަސއްކަްތަތއް ނުިނމި ަލްސވެެގން ރައް  ންއެހެްނުވމުެގ ސަަބބު

  . ދިޔަަކން ާފހަގަުކރެުވނެވެ

އިޞްލާޙްުކރަްނޖެހޭ ގިަނ ކަްނތައްތަެކްއ ަހރުަދާނ ދާިއރާަގއި ިމހާރުްނ މިާހރަްށވެސް  ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ 

ުކުރމަށް ޖުޑީޝަްލ ސާވިްސ ކޮމިަޝނުްނވެްސ ަދނާ ަހރުާދިއރާ  ޝަރުޢީ . އެބަހުރިަކން ާފަހގަކޮށްަލން ޖެހެެއވެ

 ގެ ދަުއރު މިހާަރށްުވރެ ފުާޅކޮށްގެން ައދި އެޮކިމޝަން . ަހގަކުެރެވއެވެއަދާކުަރންެޖހޭ ިޒންމާ ވަަރށް ބޮުޑކަން ފާ

ޢަދުލުިއންސާުފ ލިބުމުަގިއ . ނުކުެރވޭެނއެވެ ފާަހަގކުރެވޭ ކަންަކްނ ހަުރދަާނއެއް ދާއިާރަގއި  ޢީނޫނީ ޝަރު

 . ކީ ަޝރީޢަްތަތއް ލަްސވުެމވެއަާމވެފަިއާވ ެއްނމެބޮޑު ެއއްަމއްަސލަދި

ބެލުމެްއނެިތ  އްމާއި އިްނސާީނ ކަރާމާތަ ވޭުތވެިދަޔއަހަުރ މީުހްނގެ ޯގތިެގދޮާރއި ުމަދލުގެ މިިނވަންކަ 

ިހންާގަފިއ  ތައް ަމށް ގޮްނޖެުހމުެގ ބައެްއ ޢަމަލު ޤާނޫނުައސާސީްނ ލިބިދީފަިއާވ ޙަްއޤުތަކާ ޚިލާަފށް ދުސްޫތރީ ނިޒާ

އުުޅމުެގ ިމނިަވންކަމާއި،  ފާޅުކުރުުމގެ މިިނވަންަކމާއި، އެްއވެ  އަިދ ޤާޫނނުއަސާީސން ަކަށވަރުކޮްށދޭ ިޚޔާލު . ވެެއވެ

ަފަދ މުިހްނމު އަސާީސ ޙަްއޤުތަްއ  އަބުުރ ރައްާކތެިރކުރުމާިއ ގޯިތގެޮދރާިއ ުމދާ ރައްާކތެރި ުކރުުމގެ ަޙއްޤު

ޑަވެެގްނ މިަފދަ ޢަމަުލތަކުގެ ސަބަުބން ކުކުރުމެްއނެތި ލިޭބނެކަމަށް ރަްއޔިުތންަނށް ޮއތް ިއުތބާރު  އެްއވެސް ތަާފތު

ކޯޓުްނ ިސފައިްނެގ ަމއްޗަްށ ކޮށްަފއިާވ ޙުުކމްތަކަްށ  ްޕރީމް ަހިއކޯޓުންާނއި ސު އަިދ ހަމަެއއާއެުކ . ދިަޔއެވެ

ނޑިގެްނދިަޔ ބޯލަނބާފަިއ ުނާވކަމީ ރަްއިޔތުްނެގ ކަންބޮޑުުވން ިއތުރުެވ ޢަ  ދުލުިއްނސާފުގެ ާބރާެމުދ އުްނީމދު ކެ

  . ޖެެހއެވެ ވެްސ ފާހަގަކޮށްަލން  ކަމެއްކަން 

ިހްނގާ ފަާރތްތަކުން އެެހން ރައްިޔތުްނގެ ަޙްއޤުތަކަށް އިްޙތިާރމްކޮށް ޞުލްަޙެވރިކަމާއެުކ  ތައްސިޔާސީ ޙަރަާކތް 

ގާފަިއާވ ބަެއްއ ސިާޔސީ ަޙރަކާތްތަުކެގތެރެިއްނ ވޭުތެވދިަޔއަހަުރ ހިން  ،ޙަރަކާތްަތްއ ކުިރޔަްށ ގެްނދަްނޖެޭހއިރު

މިޮގތުްނ ބަެއްއ މުޒާހަާރތަްއ . އިންާސީނ ޙައްުޤތަކާ ޚިލާުފ ަޢަމލުތަްއ ފެިނފަިއާވކަން ހިތާަމާޔއެކު ފާަހގަކުަރމެވެ

ނުޑ ަދްނ ގަޑިތަުކގަިއ ީމހުން ދިިރއުޅޭ ޭގތައްކަިއރީަގއި ައޑު ގަދަކުާރ ދިގުަލިއގެން ދިުއމުގެ ސަބަބުްނާނއި ޭރގަ

ބޭނުންކޮްށެގްނ ަހޅޭއްލެުވމާިއ ހަިޑހުތުުރ ބަްސތަްއ ބޭުނންކުުރމުެގިއތުރުްނ ދައުަލތާިއ މީްސމީުހްނގެ މުދަާލިއ 

އަިދ ްސކޫލްތައް ުހްނަނ ސަރަަހއްުދގަިއ ކުރެޭވ . ތަކެއްޗަށް ގެްއުލންދީަފިއވާކަން ަވނީ ފާަހގަކުެރވިަފއެވެ

އަިދ . ުކދިްނގެ އުނގެުނުމެގ ޙައްޤަްށ ޭނެދޭވ އަސަރުޮކށްފަިއވެެއވެ ސަބަބުން ތަކުަގއި އަޑުަގދަުވުމގެމުޒާހަރާ 

ސަބަުބން ވިޔަާފރިަތްއ ހުއްޓި އިޤްިތޞާދީ ައދި ިއޖްތިމާީޢ  ބައެއް މުޒާަހރާަތއް ޞުލްަޙވެިރނުުވމުގެ 

       . ިއވާަކންވެްސ ފާަހގަކުެރވުެނވެގެއްުލންަތއްލިބި ޢާންުމ ަމޞްލަޙަަތށް ޭނެދވޭ އަސަުރތަކެއް ކޮްށފަ

ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ އިންާސީނ ޙައްުޤތަްއ ަރއްކާތެރިޮކށް ދަަމހައްަޓިއ އެފަަދ ަޙއްޤުތަްއ ެހޔޮޮގުތގަިއ ުކރިއެުރވޭީނ 

ސަރުކާރުެގ ިއާދރާތަކާއި، ިސާޔސީ ޕާީޓތަކާއި، އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ޙިާމޔަްތކުރުމަށް މަސަްއކަތްކުރާ 

. ރޫެޙއްަގިއ މަަސއްކަްތ ޮކށްެގންެނވެ ރަްއިޔތުްނ ުގޅިެގްނ އެއް ޖަމްިޢއްާޔތަކާިއ ޖަމާޢަްތތަްއ އަިދ ޢާްނުމ 

ކުާރ  ށް ކުރިެއރުުވމަށް މިކޮމިަޝނުން މިކޮމިަޝނުްނ އުްނމީދުކުަރނީ އިންާސނީ ަޙްއޤުތައް ިޙމާަޔްތކޮ

ިއރާއެްއގަިއ  މަސައްކަްތތަކުަގިއ މިެދްނނެވި ހުިރހާ ފަާރތްތަކެްއގެ އެއްބާރުުލން ކުިރމަުގގަިއ މިާހރަްށވުެރވެސް ފުާޅދާ 

    .ލިބެމުްނދާެނ ކަުމގަެއވެ
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 190ްސ އަކީ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ޖުްމހޫރިްއާޔގެ ޤާޫނނުއަާސީސގެ ވްހިއުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިަޝން ޮއފް ދަ މޯލްޑި

ެގ ަވނަ މާްއދާ 5ގެ ) 2006/6ޤާޫނނު ނަންބަުރ (ވަނަ މާްއދާ އާިއ ހިއުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނު 

ާއއެކު ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔ ޢަްއަޔން ުކރަްއވާ ަފްސ ަގއިާވ ގޮުތގެ މަިތން، ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހގެ ލަފަ) ށ(

ންެގ މަްޤޞަދަީކ އިސްާލމީ ޝަރީޢަާތިއ މިޮކމިޝަ  .މެންބަުރްނގެ ަމއްޗަށް އެކުލެޭވ ކޮމިަޝްނ ެއކެވެ

މުޢާަހާދތަކާިއ ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެިއން ިދެވހިާރއްޖެިއްނ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ާއއި ބަިއނަލްއަްޤާވމީ 

ޢަމަލުކުރަްނ ެޖޭހ މުޢާަހދާތަާކއި ޤަރާރުތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގ ަމިތން، ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިކޮްށ 

 ދަމަަހއްޓާ، އެަފދަ ޙައްުޤތައް ކުރިއެުރވުަމށް މަސައްކަތް ުކުރމާއި، ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ިޙމާަޔތްކޮށް 

  .ކުރިއެުރވުަމށް ަމސައްކަތްކުާރ ައިމއްލަ ޖަމާަޢތްތަކަްށ އެީހތެިރވެ ހިްތަވރު ިދުނމެވެ

އަލްފާޟިާލ މަރްަޔމް ޢަޛްާރ އަޙްަމުދ  ފަްސ މެންަބރުްނނަކީ ނައަަހރު ކޮމިަޝުނގަިއ ތިއްެބވި ވަ 2012

އްޝަިއްޚ އަ ، ީޖހާން ަމޙްޫމދުއަލްފާޟިލާ ، )ނާއިބު ރައީސް ( އަލްފާޟިްލ އަޙްަމދު ޠަލާލް ، )ކޮމިޝަްނގެ ަރީއސް(

 .ވެއަޙްަމދު ޢަްބދުލްަކރީމާިއ ޑޮކްޓަރ ަޢލީ ޝަީމމެ 
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ގެ ނިަޔލަްށ ކޮިމަޝްނ  31ޑިސެމްބަރ  2012އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްގަިއ ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝން 

ކޮމިަޝްނެގ މަަސއްކަތްަތްއ އިތުަރށް  ވަނައަަހުރވެސް  2012. މުަވއްޒަފުްނެނވެ 55ތިީބ މެންބަުރްނގެ އިުތރުްނ 

ެގ އިާދރީ ގޮުތްނ ބޭުންނވާ ިއންތިާޒމްތަްއ ހަަމޖެއްުސމަށްޓަކަިއ ިއދާރާ ، ކުިރއެރުުވމަށްޓަަކއި ތަރައްޤީކޮށް 

  .ޑިާޕޓްމަންެޓއްެގ ަމްއޗަށެވެ 7މަސައްކަްތ ބަހާެލވިފަިއަވނީ 

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލު    ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނަޑްށ  2012 ވަނައަަހރު ކޮމިަޝްނގެ މަސައްކަްތތަްއ ިއތުރަށް ހަުރދަނާޮކށް ފުޅާކުުރމަށްަޓކައި ިއދާރީ އޮިނގަ

ެގ ނަުމގަިއ ިއތުުރ " ކޮމިޝަްނ ިބއުރޯ "ގެެނުވނު ަބދަލަީކ މިޮގތުްނ . ބަދަލުތަކެްއ ަވީނ ގެެނވިފަެއވެ

  .ހަަމޖެހިަފއިާވގޮެތވެ ތައް މަސައްކަތް  ޓްަމންޓްގެ ޑިޕާ  7ިތރީަގއި ިމަވނީ ޮކމިަޝންެގ . ޑިޕާޓްަމންޓެްއ ުއފެއްުދމެވެ

  ކޮމިޝަން ބިއުރޯ 

ޓްެގ މިިޑޕާޓްަމން. ގަެއވެ 2012ޖަަނވަރީ  12ކޮމިޝަްނ ބިުއޯރގެ ނަުމގަިއ ވަިކ ޑިޕާްޓމަންެޓއް އުފަްއދާފަިއަވނީ 

ނުޑ ަމަސއްކަތްތަކަކީ  ޤްާވމީ ފަރާތްތަާކ ޮކިމޝަުނން މީޑިާއ އަްށ ޭދންާވ މަުޢލޫމާުތ ިދނުާމއި ބައިނަްލއަމަިއގަ

މަްށ ކުަރންޖެޭހ މަަސއްކަތްަތްއ ާރވާ ހިްނގުާމިއ ައދި ޮކމިަޝްނ ެމމްބަުރންނަްށ ބޭނުްނާވ ގުޅުްނ ަބދަިހ ުކރު

  . އިދާީރ ެއހީެތރިކަން ޯފރުކޮށް ިދުނމެވެ

 )ޑީ .އޭ .ސީ (ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ފޯރުކޮްށދޭ ިއާދރީ ެއހީތެރިަކން ަމްށ ބޭނުްނާވ ހިްނގު ގެ.ެއމް.ސީ.އާރ.ކޯޕަރޭޓް އެފެއާްޒ ޑިޕާޓްަމންޓަީކ އެޗް

ހިުއަމން ރިސޯސަްސ އާ ގުޅޭ މިޑިާޕޓްަމންުޓން ުކރާ އިުތުރ މަަސއްކަްތތަކުެގ ެތރޭަގިއ ައދި . ޑިޕާޓްަމންޓެވެ

އިާދރާ ހިްނގުަމށް ބޭނުްނވާ ތަެކިތ ހޯުދމާއި ގުޭޅ އެްނމެހަިއ މެހައި މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުާމއި، އެން 

އެްމ ިހންުގމަްށ ޭބނުްނާވ ބަޖެްޓ .ސީ.އާރ.ެމއިްނޓެަންނސް މަސައްކަްތތަްއ ައިދ އެޗް  ،ސައްކަްތތަކާއި މަ

ކޯޕަރޭްޓ ތަުކގެ ަމސައްކަތްަތއް ިހްނގައި ަބލަހައްަޓީނ ތަްއޔާރުކުރުާމއި، ބަޖެްޓގައި ހިެމނޭ ފަިއސާެގ ުމޢާމަލާތް

އެކުަލވާލުާމއި، ެގ ސްޓްރެެޓޖިްކ ޕްޭލްނ .އެމް.ސީ.އާރ.ެއޗް ،މީެގ ިއތުުރން .އެފެއާްޒ ިޑޕާޓްަމންޓުްނނެވެ

 .ޕްޮރޖެކްޓްތަްއ ބެލެހެއްޓުުމެގ ަމސައްކަތްަތއް ެވސް ކުރަުމން ެގްނދަީނ މިިޑޕާޓްަމްނޓުންެނވެކޮމިޝަުނން ހިްނގާ 

  .)ޑީ .އޭ (ޕާޓްމަންޓް ޑި ވޮކަސީ ޑް އެ 

ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޮގތުގެ މަިތްނ ަގއި ) ނ(ވަނަ މާްއާދެގ  20ަމން ަރއިްޓސް ކޮމިަޝންެގ ޤާނޫުނގެ އުހި

އިންާސނީ ޙައްުޤތަކާ ގުޭޅގޮުތން، ިދވެިހރަްއޔިުތްނނާއި، ރާްއޖޭަގިއ  ދިިރއުޭޅ ެއހެނިެހްނ މީުހްނެގ ެމދުަގިއ 

ުކރުމުެގ މަސައްކަްތތަްއ ާރާވ ހިުތމުެގ ރޫުޙ އާލާ ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުުރވައި، ެއ ޙައްޤުތަކަްށ ޙުުރމަތްެތރިކޮށް 



 
  15            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ސެިމނަރ، މީިޑާޔ /ޯވކްޝޮޕް ުކގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްތަމިޑިޕާްޓމަންްޓެގ . ިޑާޕޓްމަންުޓންެނވެހިްނގަީނ މި

ަވސީލަތްަތްއ  ޕެިއން، ައދި ލީފްލެޓް، ޕޯސްަޓރ، އަްތމަތީޮފތް، ނިއުސްެލޓަރ އަިދވެސް މިޫނަނސް އެކިއެކިމްކެ

ޖަްމޢިްއޔާަތއް، ސްކޫލްތަްއ ައިދ އެކިއެިކ  ާޢންމު ރަްއޔިުތން، ސަރުކާުރގެ ަފރާތްަތއް އަިމއްލަ ، ބޭނުންކޮްށެގން

ަމދަީނ ަޖމްޢިްއޔާަތކާ ގުިޅެގން ހިްނގުާމއި  ފަރާތްކަްށ ައމާުޒކޮށްގެްނ ހޭލުްނެތރިކަން އިުތރުކުުރމުެގ ްޕރޮްގރާްމަތއް

  .މަސައްކަތްކުުރްނ ހިމެެނެއވެ

  )ޑީ .އެމް .އާރ(މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންޑް ރިސަރޗް 

ނުޑ މަަސއްކަްތތަކުގެ ތެޭރގައި ޓްަމންަޓރިްނގ ިޑޕާރިސަރޗް ެއންްޑ މޮނި  20ކޮމިޝަްނގެ ާޤޫނނުެގ  ،ޓްެގ ަމިއގަ

ަގއިވާ ޮގތުެގ މަިތން ިއންާސނީ ޙައްުޤތަކާ ެބހޭގޮުތން ކުަރންެޖހޭ ިދރާސާަތއް ކުރުމާއި، ) ފ(ވަނަ މާްއާދގެ 

ޙައްޤުތަކާއި، ާރއްޖެިއްނ ބަިއެވރިވެަފއިާވ ޤާނޫނުައސާސީެގ ެދވަަނ ބާުބަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ އެްނމެަހއި 

ިމނިަވންކަްނ ސަރުކާރުްނ ފޯުރކޮށްދޭ މިްނވަުރ ދެެނގަނެ، ބައިނަްލއަޤްާވމީ މުޢާަހދާތަކުްނ ިލބިދޭ ަޙއްޤުތަކާިއ 

ދިެވިހރާއްެޖއިްނ ބެޭހ ފަރާތްތަަކށް ުހށަހެުޅމާއި ފޯރުކޮށް ުނެދޭވ ޙައްޤުތަްއ ފޯުރކޮށްދިުނމަށް ަސރުކާރުގެ ަކމާ

ހަާދތަކާއި ގުިޅގެްނ ކުރަންެޖހޭ މަަސއްކަތްަތްއ ޢާ އިެވރިވެަފިއވާ އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކާއި ެބހޭ ޤަާރރުތަކާިއ މުބަ

  . ހިމެެނެއވެ

  )ޑީ .އައި (ޓްމަންޓް ޑިޕާ  އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ީމހެްއެގ ، ވަަނ މާްއާދގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ކަްނތައްތަުކގެ ތެެރިއން 20ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝނުެގ ާޤނޫުނގެ 

އްެޤއް ނިގުަޅިއގަުތުމގަިއ ބަިއވެިރވެްއޖެކަމަށް، އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ނިގުަޅިއގެންިފކަމަށް ނުަވތަ އިންާސނީ ޙަ 

ނުަވތަ އެަފދަ ކަމަކަށް އެހީެތިރވެްއޖެކަމަށް، ުނވަަތ އެަފަދ ކަމަކަށް އެީހތެިރެވއްޖެކަަމށްބުނެ، އެމީހަުކ 

އެެހން މީހަުކ ުނވަަތ ަޖމާޢަަތކުން ަމއްސަަލއެްއ ހުަށހަަޅއިފިަނމަ، ުނަވަތ އަމިއްަލއަްށ ނުަވތަ އޭާނގެ ފަރާުތން 

ެއ ަމްއސަލައެއް ، ކޮމިޝަަނށް އެަފދަކަމެްއ ިހނގާަކމަށް، ނުަވަތ ހިނގާފަިއވާކަަމްށ ގަބޫލުުކރެިވއްެޖނަމަ

ފިަޔވަުޅ އެޅުުމަގިއ  ކޮށް ބެުލމާއި، ިމ ުބނެުވނުފަަދ ަކމެްއ ުހއްޓުުވމަްށ ނުަވަތ ިހނގިަޔ ނުިދނުމަށް ތަޙްޤީޤު

އިހުމާުލވެަފއިވާަކަމށް ުބނެ، މީހަުކ ައމިއްަލއަްށ ުނވަަތ ޭއާނގެ ފަާރތުްނ ެއހެްނ ީމަހކު ުނވަަތ ޖަމާަޢތަކުން 

ތަްޙޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ރާްއޖޭަގއި ޢަަމލު ކުރެޭވ ެއްއެވސް ިއދާީރ އުޫސލަކީ،  ،މައްސަަލއެްއ ހުަށހަޅައިިފނަމަ 

ިއްނސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ުއސޫލެްއކަމަށް ުބެނ ުހށަހަާޅ ޝަުކވާަތއް ބަަލއި،  އެްއވެސް މީހަަކށް ލިިބދޭ

ތަޙްޤީޤުކުރުމާިއ އަިދ ސަރުކާުރެގ އިދާާރއަކުްނ ނުަވތަ އަިމއްލަ ަފާރތަކަށް ނިސްބަްތާވ ިއދާާރއަކުްނ ަނމަވެސް، 

ިޑޕާްޓމަންްޓެގ  ންވެްސޓިގޭަޝންއި  ުހަށހަޅާ ޝަުކވާަތއް ބެލުމަކީ އިންާސނީ ަޙއްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫެލްއކަމަށް ުބނެ

 .މަސައްކަތެެކވެ

   



 
  16            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 )ޑީ .ޕީ .އެލް (ޑިޕާޓްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިސީ ލީގަލް 

ގެ ދަުށން، ރާްއޖޭަގއި ަޢމަލުކުރެޭވ ) ކ(އާއި ) ނ(ަވަނ މާްއދާެގ  20ހިއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫުނގެ 

ސަބަުބން އެްއވެްސ ީމހެްއގެ އިންާސީނ ޙައްޤަކަްށ ނުަވތަ ާޤޫނނެްއ ުނވަަތ ަޤާވޢިދެްއގެ، ، އިދާީރ އުޞޫެލްއގެ

) ޅ(މިަފދަ އުނިަކްނ ހުިރނަަމ އެަކމެްއ ަރނގަޅުުކރަްނ ުހަށހެޅުަމށާއި، ިމ ާމއްާދެގ ، އުނިކަެމްއ ލިބޭޯތ ބެލުަމށާއި 

ނުމަާށއި، ެގ ަދށުން، އަަލްށ އެކުަލވާާލ ޤާޫނނާިއ ޤަާވޢިުދތަކުގަިއ އިންާސީނ ަޙއްޤުތަކާ ގުޭޅ ަމޝްވަާރއާިއ ަލފާދި 

ގެ ދަުށން، ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކާ ގުޅޭ ަބއިނަްލއަޤްވާީމ މުާޢހަާދތަކާ ގުޭޅޮގތުން ސަރުކާަރްށ ) އ(މި ާމއްާދގެ 

ަވަނ މާްއާދެގ  24ޤާނޫުނގެ  ގެ ކޮމިަޝން ،އޫިލްއޔަތު އަދާުކރުާމއިސްގެ ަމއްޗަށް އޮްނނަ މަ ކޮިމޝަން ލަފާދިުނމަްށ 

މިޫންނ ، ކޯޓުގަިއ ކޮިމޝަްނގެ ަފރާުތން ަވކާލާތު ކުރުާމއިމާއި، ަޝރީަޢތަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅު ، ދަުށން

ގޮްތގޮުތންެވސް ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝނުެގ ނަުމަގއި ޤާޫނނީ ގޮުތން ކުަރން ެޖހޭ ކަންަކން ކުުރމާިއ، 

ެއންްޑ ޕޮލިީސ ކޮމިޝަުންނ ބަާލ ަމއްސަަލތަކުަގއި ޭދްނ ޖެޭހ ޤާނޫީނ ެއހީެތރިކަމާިއ ލަާފދިުނމަީކ ީލގަްލ 

ސަުރކާރުްނ އެކަަށއަަޅއި އަިދ ީމެގ ިއތުުރން . ޑިޕާޓްަމންޓުެގ ަމސައްކަތްތަުކެގ ެތރޭގަިއ ހިެމޭނ ކަންކަމެވެ

ނުޑތަކަކީ އިންާސނީ ޙައްުޤަތކާއި އެްއޮގތްާވގޮުތގެ ަމތިްނ އެކަށައަާޅފަިއވާ ސިޔާސަތު  ތަކާއި އަދި އެެހނިެހން އޮިނގަ

ނުޑތަކެއްޯތ ބެލުމަީކވެސް ިމޑިޕާޓްަމންޓްެގ ަމސައްކަތެކެވެއެކުލަވާެލވިފަިއާވ ސިޔާސަުތތަ   .ކާިއ އޮިނގަ

 ) އެމް .ޕީ .އެން (ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް 

އެްމެގ ަމއިަގނުޑ ބޭުނަމކީ ިމނިަވންކަްނ ެގއްޭލ ގޮތަްށ ުނވަަތ ަބްނުދ ކުެރވިފަިއ ީމހުްނ ތިޭބ .ޕީ.އެން

ަތ ދަުށަދރަޖަިއެގ ައމަލެްއ ިހނގާޯތ ބެލުާމއި، ތަުނެގ ާއންުމ ހާަލާތިއ ތަންަތުނގަިއ އަިނޔާެވރި، ާލއިންާސީނ ުނވަ

ނޑާ އެްއގޮަތށް ޤާިއމްކުރެވިަފއި ވާަކން ކަަށވަުރ ކުުރމަށްޓަކަިއ  ނުޑ، އިންާސނީ ަޙްއޤުތަކުގެ މިްނގަ އިދާީރ ޮއިނގަ

ނިަވންކަްނ ގެްއލޭގޮަތށް ެއްމ ިއންުކރާ ިޒޔާަރތްތަުކެގ މަްޤޞާދަީކ މި .ޕީ.ެއން. ޤަވާިއދުްނ ިޒޔާަރތް ުކރުެމވެ

ޤަާވއިުދތަކާިއ ، ދައުަލތުގެ ބެުލުމގެ ަދުށގައި ތިބޭ މީހުްނނާެމދު ަޢަމލުކުރެވެީނ ޤާޫނުނއަސާސީާއއި، ޤާނޫނު ތަކާއި

އަިދ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ ިމންަގނޑުަތކާއި ެއއްޮގތަްށތޯ ބެލުމާއި މިކަންަކން ބެުލމަށްފަުހ ާފހަގަކުެރވޭ ަކންަތއްތަކާެމުދ 

ައިދ ިމ ހުަށހެުޅންތަުކެގ ަމއްޗަްށ . ެގ ކަމާެބހޭ ުމއަްއސަސާަތކަށް ލަާފދީ ހުަށހެޅުްނތަްއ ުހށަެހޅުމެވެދައުަލތު

އިްޞލާޙު ކުުރމަްށ ދައުަލތަްށ  ،ރިޢާަޔތްކޮްށ ައިނޔާާއިއ ލާިއންާސނީ ަދށުދަަރޖަިއެގ ައމަލުަތްއ ުހއްޓުަވއި

ށަހަާޅ ެއ ުހށަހެުޅންތަކާިއމެުދ ިބނާކުރަިނިވ ގޮެތއްަގިއ ލާޒިމްކުާރ ކަްނަތއްތަކާިއ ެބހޭޮގުތްނ ހުަށހެޅުްނތަްއ ހު 

  .މަްޝވަރާކޮށް، ެއކަންތަްއ ަރނަގުޅ ކުރުަމށް މަސަްއކަތް ކުރުެމވެ

  

  

   



 
  17            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ވަނަ  2012

ާއިއ ހިުއަމްނ  ާޤނޫުނއަސާސީ އަމާުޒކޮށްފަިއވަނީ، ވަނައަަހރު މިޮކމިަޝނުްނ ކޮށްަފއިާވ މަަސއްކަތްަތއް  2012

ރައިޓްްސ ކޮިމޝަްނގެ ާޤނޫުނގަިއާވ ޒިްނމާތަާކއި މަސްއޫިލއްަޔތުތަްއ އަދާކުުރަމށް މަގުަފިހ ކުރުމަށްޓަަކިއ 

 10ަގއި ަކނޑަައޅާފަިއާވ  2014-2010އެކުލަވާލާަފއިާވ ިހއުަމްނ ރައިްޓްސ ކޮމިޝަްނެގ ސްްޓރެޓީޖިްކ ޕްޭލްނ 

  ިމަމސައްކަތްަތއް އަާމޒުކުރެވިަފއިާވ ާދިއރާތަކަކީ؛. މަަސއްަކތްތަކަްށ އިސްަކްނ ީދގެްނެނވެ ދާއިާރގެ 

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުޭޅ ޤާޫނނީ ނިޒާުމ ހަުރަދނާކުރުން  •

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ަމްއސަލަތަްއ ބެލުން  •

 ން އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކަށް އިްޙތިާރމްކުުރމުެގ ޘަޤާފަެތއް ާޤއިމްކުރު  •

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ަކންތަްއތަްއ ިހނާގ ނުިހނގާ މިްނަވރު ެދެނގަުތން  •

މިިނވަންަކން ެގްއލޭގޮަތށް ބަްނުދަގއި ތިބޭ މީުހންާނމެދު ހިްނގާ ާލިއންސާނީ ުނވަތަ ަދށުދަަރޖަިއގެ ަޢަމލުތައް  •

 ހުއްުޓވުން 

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ިދރާސާތަްއ ކުުރން  •

ދައުަލތުެގ ުމއަްއސަސާތަކާއެުކ ުގޅުްނ ހަުރދަނާޮކށް އިންާސީނ ޙައްޤުތަކާ ގުުޅްނހުރި މަްއސަލަަތކަްށ  •

 ޒިންާމދާުރ ކުރުުވން 

 މަަދނީ މުުޖތަމަުޢގަިއ ިހމެޭނ ފަާރތްތަކާއެކު މަަސްއކަތްކުރުން  •

 ބައިނަްލއަޤްާވމީ އަިދ ސަރަަޙއްީދ ގުޅުްނތަްއ ގާިއުމކޮށް ބަަދހިކުރުން  •

 ިއާދރީ ިހންުގްނ ހަުރދަާނ ކުރުން ކޮމިޝަްނެގ  •

   



 
  18            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން  ޤާނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ . 5

ގަިއާވ ގޮުތެގ މަިތން، މިޮކމިަޝންެގ ) ޅ(ވަަނމާްއދާެގ  20ހިއުަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަްނެގ ޤާޫނނުެގ 

ވާިޢދުަތކާއި އިާދީރ ުއޞޫލުތަްއ ާޤނޫާނިއ ޤަ ލާ މަސްއޫިލއްަޔތުތަުކެގ ތެޭރގަިއ ހިެމނޭ، ަސރުކާރުްނ އެކުަލވާ

އެކުލަވާުލމުަގއި، އިންާސީނ ޙައްުޤތަކުެގ ރޫްޙ އާާލކުރުމާއި، ޙިާމޔަްތކުރުމާިއ ދެެމހެްއޓުމުެގ ގޮުތްނ ސަރުކާރަްށ 

 .ަވނަައހަރު ުކެރވިފަިއާވ މަަސއްކަތްތަްއ ިތރީަގއި ެއވަީނއެވެ 2012ދޭްނޖެޭހ މަްޝަވރާއާިއ ލަާފދިުނުމގެ ގޮުތން 

 ރެވިފައިވާ ބިލްތައް ކޮމެންޓް ކު  5.1

  ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލް  5.1.1

މި ބިްލގެަދށުްނ އުފެްއދުަމށް ަކނޑައަޅާފަިއާވ ޓެަނންސީ ްޓރައިިބުއނަލް މިާމއްާދގަިއވާ ަފަދއިްނ އުަފއްދާ، ަވިކ 

ޓްރައިބިުއނަލް މެުދވެރިކޮްށ ަހއްލުކުރުަމށް ިތޞާޞެްއ ޓްރައިބިުއނަާލިއ ހަވާލުކުާރއިރު، މިބިލުަގއި ޚްއި

ނޑައަޅާަފއިާވ މައްސަަލތަކުެގ ާބވަަތށް މިާހރަްށުވރެ ބޮަޑްށ ރިާޢަޔތްކޮށް،  ިހފާ ުކއްަޔށްޭދ ފަާރތަާށިއ ކުްއޔަށް ކަ

ފަރާތަްށވެްސ ިލބިދޭ ަހއްޤުަތްއ މި ްޓރައިިބއުނަްލގެ ސަބަުބން ިއތުަރށް ހިމާަޔތްކުރުަމށްަޓކައި، ިމ 

ވަަނ  62ިތޞާްޞގެ ދާއިާރ މިާހރަްށުވރެ ފުާޅވާެނހެން މިބިލްގެ މާްއދާަތއް ޚާއްސަޮކށް ޚްުއނަްލގެ އިޓްރައިބި

ވަަނ މާްއދާަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއާވ  62މިޮގތުން . ކަެމއްކަމަްށ ފާަހގަކޮްށފައިާވނެެއވެ މާްއދާ ަބދަލުކުުރމަކީ ުމހިްއމު

ަވނަ މާްއދާަގއި ަބޔާްނކޮށްފަިއާވ  62ުފށުނާާރޭނހެން،  ިތޞާސްޚްިތޞާސާިއ ަމދަނީކޯުޓގެ އިޚްޓްރައިބިުއނަްލގެ އި

ދާއިާރއަްށވުެރ ުފޅާ ދާިއރާެއއްަގިއ ިމ ްޓރައިިބުއނަލަްށ ަމއްސަަލ ުހށަހެުޅމުެގ ުފރުޞަުތ ލިބިަފިއ ޮއތުމަީކ 

ުޑ ރައްިޔތުްނނަްށ ދައުަލތުްނ ފޯުރކޮށްދޭްނޖެޭހ ިއންސާްފ ައވަަހްށ ފޯރުޮކށްިދނުަމށް އެޭޅނެ ަވރަްށ ބޮ

  . ބާރަކަށްާވނެކަަމްށ ބަާޔންކޮށްަފއިާވނެެއވެ

މިބިލްގެ ދަުށން ކުއްޔަްށ ދޫކުެރޭވ ތަްނތަުނގެ ެފްނވަރު ބަލާ މޮނިަޓރ ކުރެޭވނެ ނިާޒމެއް ނުަވތަ ަވސީލަތެްއ 

ައދި އެަފދަ ަތނެއް ނުަވތަ ފަރާތެްއެގ . ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިްއމުކަެމއް ކަމަށް ުހށަހަާޅފައިާވނެެއވެ

ަޔތުތަަކކީ ކޮބައިކަންވެްސ މިފަދަ ާޤނޫެންއގައި ަބޔާންޮކށްަފއި އޮުތމަކީ ަވަރށް މުިހއްމުަކމެއް ކަމަށާއި، މަސްއޫިލއް

މިފަދަ ތަެނއް ާޤއިމްކުުރމުަގއި ިއޤްތިޞާީދ ޮގތުްނ އެްނމެ ފަިއދާުހރި ޮގތަކަށް އެަކންކުރުން މުިހއްުމކަމަށްެވްސ 

  . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ަގިއ ދިރިުއޅުަމށް ދޫުކރެޭވ ަތންަތނަްށ މިާޤނޫުނގަިއ ޖާަގދިުނމަާށއި ައދި އެަފަދ ސޯޝަލް ހައުިސންގެގ ޮގތު

 ތަންަތްނ ެއޅުމަްށ ިހތްަވރުީދ ެއފަަދ ަތންަތނާބެޭހ ޚާްއަސ މާްއާދތަކެްއ މިޤާޫނުނަގއި ހިެމނުމަީކ ރަނގަޅު 

ަމުގފަހިވާަފދަ މާްއާދތަކެއްެވސް  ހައުިސންގ ަފއިޭނންސަށް ، އަިދ ީމގެިއތުުރން . ފަިއވާެނެއވެކަމެއްކަމަްށ ުހަށހަޅާ

    . ހިމަަނން ފެްނނަަކމަށް ަބާޔންކޮށްަފއިާވނެެއވެ



 
  19            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް  5.1.2

ައދި އެްއވުަމކަށް ހުރަްސއެުޅުމގެ ގޮުތން ެއހެްނ ބަޔަކަްށ . އިޞްާލހުކުރަްނ ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ މާްއދާ  4މިބިލްގެ 

ޅުުމެގ ޙައްުޤ ބަޔަުކ ަކއި ސުްލޙަވެރިކަާމއެކު ެއއްެވއުއެްއވެްސ ހަަމނުެޖހުމެްއ ިހްނގުުމެގ ފުުރޞަުތ ކުޑަކުރުމަށްޓަ

ކެއް މިބިްލގަިއ ހިމަަނން ތަަނމަ އެްއެވވޭެނ ޮގތްތަކާިއ ޙާަލތް ބޭނުްނ ކުރަުމްނަދނިކޮށް އެަތނަްށ އެހެންަބޔަުކ ެއްއވާ

  . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ެއެހންކަމުން، . ކުެރވިފަިއވާކަްނ ާފހަގަކުެރވިފަިއވެެއވެ ައމާޒު މިބިލްަގިއ ކަންަކްނ ބަާޔންކުރުުމަގއި މާލެައްށ ބޮޑަްށ 

ވޭ ގޮަތށް ކަްނކަން ބަާޔންކުެރވިފަިއުވްނ މަލުުކރެ ޢަރާއްޭޖގެ ހުރިާހ ސަރަޙަްއދަކަްށ އެްއ ުއޞޫަލކުން 

  . މުހިްއމުކަމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާެނެއވެ

  ބިލް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރާ  5.1.3

މި ބިލަކީ ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ިޖްނސީ ފުަރއްސާރަުކރުން މަނާުކރެވިަފއިާވ ައދި ޖިްނީސ ފުަރއްސާރައަީކ ކޮބައިކަްނ 

ނޫެނއް ނުަވތަ ގަާވއިެދއް ހަާދަފއި ުނާވތީ ިމީއ ކިހާަވރެްއގެ ކަމެއްކަްނ ހާމަކޮށްަފއިާވ ަވކި ޚާއްަޞ ޤާ 

ބަޔާންކުުރމާއެުކ މިފަަދ ފުަރއްސާަރކުރުންތަކަކީ ޮކްނމެ ަތެނއްަގއިެވްސ ކުރިަމތި ެވދާެނފަދަ ަކމެއްަކން އަްނގަިއ 

ރަކުރުްނތަކުްނ މުުޖތަަމުއ ވަޒީފާައދާކުާރ ަތންަތނުަގއާިއ ަތއުލީުމދޭ ަތންަތނުަގއި ދިާމވާ ޖިންީސ ފުރަްއސާ

ރައްކާތެރިުކރުމާިއ ިދވެިހރާްއޖޭަގިއ ަވޒީފާ ައދާކުރާ މީހުްނ ވަީޒފާ ައދާކުާރ ަތންަތނުަގއި އިތުާބރުކުެރޭވ 

ކުުރމަާށއި ދިެވހިރާްއޭޖގައި ހިްނގަުމންެގންާދ ކިޔަަވއިދޭ ހައުެލްއ އުފެްއދުަމށް ަމގުފަހިމާ ގަުޅ ނރަ މަސައްކަުތގެ 

ޮހސްޕިޓަލްތަާކއި ިމނޫްނވެސް ިޚދްަމްތދޭ ަތންަތނަކީ ެއތަންަތުނން ިޚދުަމތް ލިބިަގްނނަ ަފރާތްތަުކެގ މަރުކަޒުތަކާިއ 

މި . އިތުބާރު ލިިބެގްނވާ ާމހައުެލއް ާޤއިމު ކުެރވިަފއިާވ ތަްނތަންކަަމށް ހެދުަމށްޓަކައި ެއކުލަވާލެވިަފިއވާ ިބލެކެވެ

ވަަނ މާްއާދ ކޮމިީޓ އެކުލަަވއިލުން، ިމ  19ތެރޭަގިއ ބިުލގެ  ބިލަށް ޮކމިަޝުނން ހުަށހަޅާަފއިާވ ިއޞްލާުހތަކުގެ 

މާްއދާައށް ކޮމިީޓ އެކުލަާވލުމަްށަފހު ެއމަރުކަެޒއްެގ ުމވައްޒަުފންަނށް ކޮމިީޓއާއިެބޭހ މައުޫލމާުތ ާއއްމުކޮްށ 

ވަނަ  53ކު، ވަަނ މާްއދާަގއި ވަކީުލން ައްއޔަންކުުރްނ މިަފދަިއން އިުތރު ކުރުާމއިއެ 21ލިޔުމަުކން ެއްނުގމާއި 

މާްއދާަގއި މިބިުލ ޤާނޫނަކަްށވުަމްށފަހު މިޤާޫނާނއި ގުިޅގެން ަގވާިއުދ ހެުދމާއި ަގވާިއދު ަހދާނެ ފަރާެތއް ައިދ 

  .ގަާވއިުދ ެހދުަމށް ދެޭވނޭ މުްއދަުތ ަކނޑައެުޅމަްށ ެދްނނެވިަފިއވާެނއެވެ

 ތުގެ ބިލް އަ އިޖުރާ ޖިނާއީ  5.1.4

ުތގެ ބިލަށް ުހށަހެުޅަމށް ފެްނަނ އަިއޖުރާ  އީވަނަ ައހަރު ޖިނާ  2012ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝނުްނވަީނ 

އަިދ ިމ ިބލް ިދރާސާކުރުުމގެ ގޮުތން ރަްއޔިުތންެގ . އިސްލާހުަތއް ަރއްިޔތުްނގެ މަޖިީލހަށް ޮފުނވާފަެއވެ 

 ަވަނ ދުަވހު ޭބްއވުުނ ަރއްިޔތުން  2012އޮކްޓޯަބރު  16ވަަނ ުދވަާހއި  2012އޮކްޓޯަބރު  14މަޖިލީުހގަިއ 

މަޖިލީުހެގ ޤަުއީމ ސަާލމަތާިއ ބެހޭ ޮކމިޓީެގ ސަބް ކޮމިީޓެގ ދެ ަބްއދަލުުވމެްއގަިއ ކޮިމަޝނުްނވަީނ 

މި ބިލަްށ ކޮިމޝަުނން ުހށަހަާޅފައިާވ ިއޞްލާުހތަކުގެ ތެޭރގަިއ މި ޤާޫނނުަގއި ެއކުލެވިެގންާވ . ބައިެވރިވެަފެއވެ



 
  20            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މަްއސަލަަތއް ޢަދުުލވެރިަކާމއި ިއންޞާުފވެިރކަމާެއުކ  ޖިާނއީ އެްނމެހައި ،ހަމަތަާކއި އުސޫުލތަކުގެ މަޤްޞަަދކީ

. ކަމަްށ ަބޔާންުކރުމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ  އެކަށީެގްނވާ އަަވސްމިެނއްަގއި ިނންމުަމްށ ަމގު ަތނަވަސްޮކށްިދނުން 

ވަުގތުްނ  ،ނުލައި އަިދ ޝަރީޢަުތެގ ަމޖިލީުހގަިއ ަވގުުތްނ ދަުޢާވ ުއފުލަންެޖހޭ ޙާލަުތތަކުގައި، ަތޙްޤީޤުކުރުމަކާ 

ދަޢުާވ އުފުުލމުެގ ިއޚްިތޔާުރ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލަްށ ލިބިެގްނާވކަމަްށ ބަާޔންކޮްށފައިާވ ހާލަްތތަކަކީ ކޮބައިަކްނ 

ނޑައެޅިަފއި ޮއންަނންާވނެކަަމށް ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ ައދި ޤާޫނީނ ވަކީލެްއގެ ެއީހތެރިކަން ހޯަދއި ލިބިގަުތމުެގ . ކަ

ޤާނޫީނ ވަކީުލ ހާޒިުރުނވެްއޖެަނމަ، "ވަަނ ާމއްާދއަްށ  6ޤާޫނނުެގ މި ނުމަްށ ބާުރއެޅުުމގެ ގޮުތންހައްޤު ޯފރުކޮްށދި 

މި ބައި އިތުރުކުުރމަށް އިސްާލުހ ." އެހެްނ ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްުސމުގެ ފުުރޞަުތދޭްނވާެނެއވެ

ަކނޑައަާޅއިރު ކުަޑކުދިްނނާިއ އަތު އިޖުރާ  މި ޤާޫނުނގަިއ ކުޑަކުދިންާނމެުދ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ. ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ަގިއ ެއްނމެ ކުަޑމިުންނ ިހފަހައްަޓންޖެޭހ ުއޞޫލުތަްއ ަބާޔންކޮށް، ިމ ާމއްާދގަިއ ިމޮގަތްށ ގުޅުްނ ހުިރ މަްއސަލަތަކު

އަިދ  ނަްފސާީނ އުނިކަެމްއ ލިިބފައިާވ ީމހަކާެމދު ުކށެްއގެ . ބަޔާންކުުރމަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ެއހީތެރިކަްނ  ޞައްޚާ ކުެރވުާމއެކު ޭއނާެގ ެމްނޓަލް ކެޕޭސިޓީ ުހރި ިމންަވރު ެދެނގަނެ، ނަފްާސނީ ގޮުތން ތުހުަމތެއް

 ބޭނުްނވާަނމަ ެއކަން ެދެނގަތުަމާށއި ޭއނާައށް ަނފްސާނީ ގޮުތްނ އުފުަލންުނޖެޭހ ވަުރގެ ުބރަެއއް ކުރިަމތި

ލާގަިއވެސް އޭާނގެ ެމންޓަލް ކެޕޭސިީޓ ނުކުރުުވމަށްޓަަކިއ ތަހުޤީޤު މަުރހަލާ ައދި ަޝރީޢަުތގެ ަމރުހަ 

  .  އެސެސްަމންޓުްނ ފާހަގަކުެރުވނު ަކންކަމަްށ ިރއާަޔްތކުރަންާވނެކަަމށް ބަޔާންކުުރމަްށ ިއސްލާހު ުހށަހަާޅަފއިާވނެެއވެ

މި ާޤނޫުނގަިއ ޝަރީޢަްތ ކުާރ ބަހަްށ ބަލާލާފަިއވާފަަދިއން ތަހުީޤޤު ކުާރ ބަހަްށެވސް ބެުލމަށާިއ ތަހުީޤުޤ 

ހަާލއާއި ވަިކން ޚާއްަސޮގތެްއގައި ޝަީރއަުތެގ މަރުހަާލގަިއ އިނގިރޭސި ަބުހން ުހންނަ ިލެޔކިޔުންަތއް މަރު

ނަޑއެޅިފަިއއޮުތމަްށ އިސްލާުހ ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ މައްސަަލ  ،މީެގ ިއތުުރން. ބަލައިަގތުާމމެުދ ވަކިޮގތެްއ ކަ

ޭސހަ ގޮްތތަކެްއ ތަޙްޤީޤުކުރާ ިއދާރާތަުކްނ ހުށަހަަޅްނ ބޭުނންާވ ފަާރތްތަަކށް މައްސަަލ ހުށަހެޭޅެނ ފަ

ފަހިކޮށްޭދްނވާނެަކމަްށ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ މާްއާދ ުއިނކުރުމުެގ ަބދަުލަގއި ިމ ާމއްާދ މިބިލުަގިއ ހިެމުނމަްށވެްސ 

ަވަނ ބާބުަގިއ  2ވަަނ މާްއާދގަިއ ޤާޫނނުއަާސސީގެ  18ާޤނޫުނއަސާީސގެ . އިސްލާުހ ހުަށހަާޅފައިާވނެެއވެ

ލަުތެގ ާވޖިބެއްަކމަްށ އުިއާވ ޙައްުޤތަކާިއ ިމނިަވންކަްނ ޙިާމޔަތްޮކށް، ކުރިެއރުުވމަީކ ދަ ބަޔާންކޮްށފަ

ަނަމވެސް ސަބަުބ ަބޔާންކުުރމަކާިއނުަލއި ީމހަކު ިހފެހެްއޓި ުނވަަތ  ކަށް ްނމެ ކުަޑ ަވގުތުކޮޅަބަޔާންކޮްށފަިއވާީތ ކިތަ

. ަވނަ ާމއްާދ ިއސްލާހުކުުރމަްށ ހުަށހަޅާަފިއވާެނއެވެ 33ހައްަޔރުކުެރވިެގްނ ުނާވނެކަމަްށ ަދންަނވަިއ މިާޤނޫުނގެ 

ަގޑިއިރުެގ ) ސަުއވީސް( 24ވަނަ ާމްއާދގައި ުކށެްއގެ ުތުހމަުތގައި ހަްއޔަުރކޮށްފަިއވާ ީމހާ ަހއްޔަރުުކރެޭވތާ  39

ގަިއެވްސ ރުކުރުުމން އިްސތިސްާނާވނެކަމަށް ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ހާަލތްތަކު ޟި ތެރޭަގއި ަފނޑިާޔރެއްެގ ކުރިަމއްަޗށް ހާ

ިމގޮުތްނ ޓެލެކޮންަފރެންިސންގ . އެކަްނ ަރނަގޅުުކރެޭވެނ ފަަދ ގޮްތތަްއ ޯހދުަމްށ ިއސްކަންޭދންާވނެަކމަްށ ެފނެެއވެ

ރުކުުރމަށް ަބޔާންޮކށްަފއި ޮއތުަމްށ ޟި ލަތްަތއް ބޭުނންކޮށްެގން ަފނިޑޔާރެްއގެ ކުިރމަްއޗަށް ހާސީފަދަ ަޒމާނީ ވަ 

ުއނިކަެމްއ ލިބި ދަުއވާިލބޭ ފަރާްތ  ށްކަހާުރ އޮްތގޮުތން ަޙއްޤަ ވަަނ މާްއދާ މި 103އަިދ . ފެނެެއވެ

އިންިޓމިޑޭޓްުވމުެގ ފުރުޞަުތ އޮްތކަމަށް ފެްނނާީތ ދަުޢވާ ައނުބރާ ެގންަދްނވާީނ އަލުން އެަދުޢވާ ނުކުެރޭވ 

 109ައދި . ގޮަތށްކަމަާށއި ިމކަން ދަުޢވާ ލިޭބ ފަރާތަށް އަްނަގންާވނެކަަމށް ބަާޔންކުރުަމށް ހުަށަހޅާފަިއވާެނއެވެ

އަިދ " ޒިންާމދާރުކަާމެއކީ ާއއިލާެއްއ ބެުލން"، "ބޮޑު ގެއްުލން"، "ކުޑަ ައދަބު"ިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ވަަނ މާްއދާގަ 



 
  21            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ،ީމގެ ިއތުރުން . އަކީ ކޮބައިކަްނ ބަޔާންކޮްށފަިއ އޮުތން މުިހްއމުކަމަށް ހުށަަހާޅފައިާވނެެއވެ" ބޮޑު އަދަބު"

ނޑި ހުރެެގން މެުނވީ އިބްިތދާީއ  ޟިރު ާޔރުެގ ކުިރމަީތގައި ހާދަޢުވާިލބޭ ީމހާ ުނވަތަ އޭާނ އަްއަޔންކުރާ ވަކީލެއް ފަ

ަވަނ މާްއދާަގިއ ައވަްސ ނިާޔއިްނ  116. އަޑުއެުހްނ ބާްއަވއިެގންުނާވނެކަމަްށ ަބދަލުކުރުަމްށ ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

 ދޭްނޖެހޭ ނިްނމި ކަުމގަިއިވއަސް، ިއންސާުފވެރި ޝަރީަޢތެްއ ލިބިދިުނމަށްޓަަކއި ޝަީރޢަުތގެ މަޖިލީުހގަިއ ލިބި 

  . ިމ މާްއދާަގއި ަބޔާްނކުރުމަްށ އިސްާލުހ ހުަށހަޅާަފއިާވނެެއވެ، ޙައްޤުތަްއ ލިިބޭދންާވނެކަަމށް

 ލް ރިލޭޝަންސް އެކްޓުގެ ޑްރާފްޓް ޑަސްޓްރިއަ ން އި  5.1.5

ްށ ޮފުނވާފަިއާވ ިއންަޑސްޓްރިއަލް ކޮމެންޓަ ގެކޮމިަޝން ލޭބަރ ރިޭލަޝންސް އޮތޯިރޓީިއން ޑްާރފްޓްކޮށް، 

ިއންަޑސްޓްރިއަްލ ، މިޮގތުން . ްއަވނީ ހުށަހަާޅފަެއވެރިލޭޝަްނސް ެއކްޓަށް ކޮިމޝަަނށް ެފްނނަ ިއސްލާހުތަ

ރިލޭޝަްނސް ެއކްޓް ޤާޫނނަކަްށެވގެްނ ައްނނައިރު، މިާޤނޫުނ ައިދ ިމނޫްނވެްސ ގުޅުްނހުިރ ޤާޫނނުތަކާިއ 

ދި އާްއމުން ހޭލުންެތރިކުރުަމްށ ޚާއްަސ ގުޭޅގޮުތން މަަސއްކަތްތެިރްނނާިއ މަސައްކަތްުކުރވާ ފަާރތްަތއް އަ

ސަމާލުކަމެްއދީ، މި ިޒންާމ ލޭބަރ ރިލޭަޝންްސ ޮއތޯރިީޓގެ މެންޑޭްޓގެ ދަުށަގއި ިހެމނުމަށް، މިކޮިމަޝނުްނ ަލާފ 

ައދި މިޤާޫނނުަގއި ިހެމނޭ މާްއާދތަކަކީ ިމހާރު ައމަލުކުރަުމންާދ ަވޒީފާއާިއ ބެޭހ ާޤނޫުނ ައިދ . އަރުާވފަިއވާެނެއވެ

އްާޔތަކާިއ ބެހޭ ޤާޫނާނއި ގުޅުްނހުިރ ާމްއާދތަކެއްކަުމން، ިމދެ ާޤނޫުނގަިއ ހުރި މާްއދާތަަކްށ ބަލައި، ޢި ޖަމް

ާޤނޫުނއަސާސީެގ . ގޮތަަކށް މި ާޤނޫުނގެ މާްއދާަތއް ބޭްއުވމަށް ދެްނނެިވފަިއވާެނއެވެ އެމާްއާދތަކާއި ަތާއރުޒުުނވާނެ

ޭދިހނދު، މިކަން މި ޤާނޫުނގައި ެފްނަނން ޮއންަންނވާނެަކމަށާިއ ވަނަ ާމއްާދިއން ހަުޅތާލުކުރުުމގެ ަހއްޤު ލިބި 31

ޤާނޫނީ ގޮުތން ިމހައްޤު ެއްއވެސް މިްނވަރަކަްށ ހިެފހެއްޭޓނަމަ، ހިެފެހއްޓޭނެ މިްނވަުރ މި ޤާޫނނުަގއި ސާފުކޮށް 

ޓްރިއަްލ ަޑސްންމިކޮިމޝަނަްށ ޮފނުާވފައިާވ އި . ބަޔާންކޮްށފަިއ އޮްނނަްނވާނެަކމަްށ ަދންަނވާަފއިާވނެެއވެ

ަޝންގެ ެޗޕްަޓރތަކުެގ ިލއުޒޮިއނިްނގް އަިދ ޑިސްޕިއުްޓ ރިރިލޭޝަްނސް އެްކޓްގެ ޑްރާފްްޓަގިއ ކަލެކްޓިވް ބާރގެ

ދަުށން އަްނނަ މާްއދާަތއް ިހމެިނފައިުނވާތީ، މި ދެ ެޗޕްޓަރގެ ަދށުން އަްނަނ ާމއްާދތަކަށް ޮކމެްނޓްކުރުމަްށ 

  . މިކޮމިަޝނަްށ ޮފނުާވދިުނމަްށ ެއިދފައިާވނެެއވެ

އިސްލާހުތަުކގެ ެތރެއިްނ ޓުގެ ވަކިވަކި މާްއދާތަަކށް ހުަށހަޅާަފއިާވ އަލް ރިލޭޝަްނސް އެްކޓުގެ ޑްރާފް އިންޑަސްްޓރި

ގަިއ މަަސއްކަްތެތރިންާނިއ ) ހ(ަވަނ ާމއްާދެގ  2ފާހަގަކޮށްެލޭވ ބަެއއް އިސްލާުހތަކުެގ ތެެރއިން، ިމ ޤާނޫުނގެ 

މަސައްކަތްކުުރާވ ފަރާތްަތއް ަބޔާންކޮްށފަިއވާިއރު، އޭގެ ތެޭރގަިއ ބިދޭސީްނ ައދި ިދވެިހން ިހމެނޭަކްނ 

ގެ ާޤނޫުނއަސާީސގެ އިތުުރން ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ައމަުލކުރަމުްނދާ ާޤޫނނުތަކާިއ ބަޔާންކުުރމަާށއި ދިެވހިރާްއޖޭ 

ިމ . ދިެވހިރާްއެޖ ބަިއވެިރވެފަިއާވ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ ުމާއހަދާަތްއ ހިެމނޭަކން ަބޔާންޮކށްިދުނމަްށ ަދންަނވާަފިއވާެނއެވެ

 7ުނ އިސްާލހުތަުކގެ ތެޭރގަިއ މިޤާނޫުނެގ ޤާނޫުނގެ އެކިއެިކ ާމއްާދތަްއ އިުތރަްށ ތަްފޞީލްކޮށްިދނުަމށް ހުށަެހޅު

ަވނަ ާމއްާދގަިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ  8އާިއ " ލޯފުލް ިއންޑަސްްޓރިއަލް އެކްަޝން"ވަަނ ާމއްާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

ކުުރަމކީ ކޮބައިކަމާިއ ޫޔނިައންެގ މެމްބަުރްނ " އަންރީަޒނަބްީލ ރިފިއުޒް"ޔޫިނއަްނއާ މުާއމަލާތުކުުރމަށް 

ކަމެްއ " ައންފެައރ"ކޮްށިދނުުމގެ ގޮުތން ޔޫިނއަުނންކުރާ މަަސއްކަތްތަކަްށ ހުަރސްއެޅުުމގެ ގޮުތން ލްސީތަމް

" ެއމްޕްޮލއާރ އެޯސސިއޭަޝން"ަވަނ ާމއްާދގަިއ ަބާޔންކޮށްފަިއާވ  9ކޮށްގެްނުނވާނެަކަމށް ުބނާ ުބނުްނ ައދި 



 
  22            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

. ަފއި އޮްނނަްނވާނެަކމަށް ަދންަނވާަފިއވާެނއެވެއަކުން ހިްނާގ ޤާނޫާނ ެއއްޮގތް ަހރަކާތްތަްއ ސާފުޮކށް ަބޔާންކޮްށދީ

އަދި ޫޔނިައންެއްއގައި ަބިއވެިރވުުމގެ ސަބަުބން ަވޒީފާ ިދނުާމއި ަވޒީފާގެ ކުިރއެުރްނ ިދނުން ައދި ވަޒީފާިއން 

ށް ިމ ަވނަ މާްއދާއަ  12ވަކިކުރުުމގަިއ ެއްއވެސް ތަފާތުކުުރެމއް ެގްނގުެޅގެން ނުާވނެކަަމށް ބަާޔންކޮށް، މިާޤނޫުނގެ 

ވަަނ މާްއާދގަިއ މަސައްކަްތތެރިްނެގ  16ިމ ާޤނޫުނެގ . ބައި އިުތރުކުރުަމށް އިސްލާުހ ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ

ިސވިލް ކޯޓަްށ ، ުއވާލުަމްށ ހުަށހަޅަްނާވީނ ހައިކޯަޓށްކަމަްށ އޮްތއޮުތން) ނުަވތަ ޔޫިނއަްނއެއް(އްާޔއެްއ ޢި ޖަމް

އި ސުްޕރީްމ ކޯޓުގަިއ އިސްިތއުނާފްކުުރމުެގ ުފރުޞަުތ ބަދަލުކޮށް، ސިިވލް ކޯުޓެގ ިންނމުްނ ަހިއ ކޯޓާ 

  . އޮްނނާނެކަަމށް ަބޔާންކުުރމަްށ އިްސލާހު ުހށަހަޅާަފިއާވނެެއވެ

ްއާޔެގ ހުރިާހ ޖަމްޢި" ޝަން ކޮންސްޓިޓިއު "ްއޔާތަުކގެ ޢިވަނަ ާމއްާދގައި މަސަްއކަތްތެިރންގެ ަޖމް 20

ައިދ ުމިޅ ައހަުރ . ރުމަްށ އިސްލާުހ ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެމެމްބަުރންަންށ ިލބެން ހުްނނަްނާވނެކަމަްށ ަބޔާންކު 

އޯޑިްޓ ކުެރިވފައިާވ ަފއިޭންނޝަލް ސްޭޓޓްަމްނޓް ކޮްނެމ  ،ަރދުތަކާިއ ލިބިަފއިާވ ފައިާސ އަްނގަިއދޭޚަހިނގާފަިއާވ 

ހެުޅމަްށ ްށ ހުށަރަަމްސ ުދވަުހެގ ތެޭރަގއި ރެޖިސްޓްރާ  3މަްސ ދުަވހުެގ ަބދަުލަގއި  6އަހަެރްއ ިނމުަމްށފަހު 

ބާްއވާއިރު މިިނަވްނ  "ްޓރައިާޕޓައިޓް ލޭަބރ ޑައިޮލގް ފޯަރމް" ،ީމެގ އިތުުރން. އިސްލާހު ުހށަހަާޅފައިާވނެެއވެ

ދިުނމަްށވެސް އިސްލާުހ  ގުޭޅ އަމިއްަލ ަޖމާޢަްތތަކަށް ފުުރޞަތު ކަމާ  އިކޮިމަޝނާމިއޮބްޒާަވރުްނގެ ޮގތުަގއި 

ިޓްވސް ޮހވާިއރު، ރާއްޭޖެގ ަމއި ިއާވ ޔޫިނއަްނތަކުްނ ރެޕްރެެޒންޓެކުެރވިފަ ރަޖިސްްޓރީ . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

އެްއވަަރްށ ފުުރޞަުތ  ްށ ޮހވުަމށާިއ ިއންޑަސްްޓރީތަކާކުެރވޭެނގޮތަ  އިންޑަސްްޓރީތަްއ ިމ ޯފރަްމގަިއ ރިޕްރެެޒންޓް 

މަްށ ެފންާނތީ ިމައދަުދ ފަރާްތ މަުދާވނެކަ 3ދިުނމަށްޓަކަިއ ިމހާރުެގ ޑްރާފްްޓ ބިލްަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ 

ައންަތކުގެ ރެްޕރެޒެްނެޓޓިވްްސގެ ނިައިދ ރަޖިސްޓްރީޮކްށފައިވާ ޔޫ . ހުަށހަާޅފައިާވނެެއވެ ޙުލާޞްއިތުރުކުުރމަށް އި 

ުކރެޭވނެ ގޮަތްށ  ބުޚާބަުރންެގ ުރހުމާއެުކ ައލުްނ އިންތި ންއަހަަރށް ަބދަލުކޮްށ މެ  1ައހަުރެގ ބަދަުލގަިއ  3ދައުުރ 

މަލެްއ ހިްނގުުމން ެދވޭެނ ައަދުބ ޢަ ައިދ މިާޤނޫުނގަިއ މަނާކޮްށފައިާވ . ުހށަހަޅާަފއިާވެނއެވެ ކުުރމަށް ޙުލާޞްއި

ވަަނ  44ވަަނ މާްއާދއާއި  43ކަުމން،  ަވނީ ބަެއއް މާްއާދތަކުގަިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ ކަންަކަމށް ބަޔާންކޮްށފައި

ކުރުމަްށ ޙުލާ ޞްްށފަިއވާ މާްއދާ އިމާްއދާަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ަކންކަްނ ހިަމނަިއ، އަދަުބ ަބޔާންކޮ

 .ދަްނނަާވފަިއވާެނެއވެ

ކުރުމަްށ  މަޖިލީަހށް ުހށަެހޅިފަިއވާ ބިލްތަުކގެތެެރއިްނ ކޮމެްނޓް ،މަީތގައި ާފހަގަުކރެވިަފއިވާ ބިްލަތކުގެ ިއތުރުން 

ުތްނ ފާަހަގ ެއގޮ .ކުރެެވމުްނނެވެ އިސްކަްނދޭެނ ބިްލތަކެއް ަކނޑަެއިޅ އެބިްލތަކަްށ ކޮެމންޓްކުރުުމެގ މަަސއްކަތްަދނީ 

ިޖނާީއ އި، ދިެވހިރާްއޭޖގެ ތަޢުލީުމެގ ބިލާއި، ޤޫބާތުެގ ބިލާ ޢުިދވެިހރާއްޭޖެގ ޤާޫނނުލް ކުރެޭވ ބިލްތަުކެގ ެތރޭަގިއ 

  .ހިެމނެެއވެ އާބިޓްޭރޝަްނ ިބލްއި، ބިމާބެޭހ ބިލާިއ، އިޖުާރއަުތގެ ބިލާ 

  ބަލައިގަނެފައިވާ މިންވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ބިލްތަކަށް  5.2

ކޮމިޝަުންނ ކޮެމންޓްކޮށްަފއިާވ ިބލްތަކުެގ ެތރެިއްނ ަރއްިޔތުްނެގ މަޖިލީުހްނ ފާްސކޮށްފަިއވަީނ ަހަމއެކަިނ 

  . ަގއެވެ 2012ިޑސެމްބަރ  25ިމބިލް ފާސްޮކށްފަިއވަީނ . އެްއވެއުުޅުމގެ ިމނިަވންކަުމގެ ބިެލވެ



 
  23            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  :  ބަލަިއގަނެަފިއވާ މިްނަވރު ތައް ަވރާިއ އެޮކމެންޓް ހުށަަހޅާފަިއާވ ިމންޮކެމންޓް ކޮމިޝަުނން 

 5  އަަދދު  ތަުކގެހުށަހަާޅފަިއވާ ޮކެމންޓް

 2  ައަދދު  ތަކުގެ ބަލައިަގނެފަިއާވ ކޮމެންޓް 

 3  ައދަދު  ތަކުގެ ބަލައިަގނެފަިއުނާވ ކޮމެންޓް 

  

  ތަފްޞީލް  ތަކުގެ ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮމެންޓް  5.2.1

ގޮަތށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިީލހުްނ ފާސްކުިރ  ަވނީ ޮކމެންޓް އޮތް ކޮެމންޓް 2ތިރީަގއި ިމަދްނނަވާ 

  . ެވރިކަމާއެުކ ެއއްެވ އުުޅުމގެ ބިލުގަިއ ިހމަނާަފއެވެޙަލްޞު

 .ކުރުން ޙު ލާޞްިވ ގޮތަްށ އިނިައންނަ ) ނ( ވަަނ މާްއދާގެ  4މިބިލްެގ 

ނީ، ނުަވތަ ވަކިބަޔަުކ އެްއވީ ލްޙަވެރިކަާމއެކު އެްއވެއުުޅން ކަުމގައި ބެެލވޭ ޞު މި ޤާޫނނުެގ ޭބނުމަްށޓަކައި 

ލްަޙވެރި ަމޤްޞަދެްއ ޞުލްޙަެވރިކަމާއެުކ ކަމުަގއި ބެެލޭވނީ، އެ އެްއވުެމއް ިއންތިާޒމްކުާރ ފަރާުތން ެއއީ، ޞު

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ައްނގާފަިއވުާމއެކު، އެ ެއއްުވން ުކރިޔަްށާދ  ލުކުރުަމށްޓަަކއި ެއއްވާ އެްއވުެމއްޞިޙާ

ނިޑވަުޅގައި، އެ މަކީ ައނިާޔވެިރ ޢަމަެލްއ ނުިހނގާ އެްއވުެމއް ކަުމަގއިާވނަމަ، ނުަވތަ ައނިާޔވެިރ ެއްއވު ދަ

ހިމެިނެގން ުނާވ ެއއްުވމެްއ  އްރަކާތްތަ ޙަ ޢަމަލަްށ ިހތްަވުރ ލިބިޭދ ގޮުވންަތކާއި، ލިުޔންތަާކއި، ކުރެުހންތަާކއި 

މަލަކަްށ ޢަ މަލެްއ ުކރުމާިއ އެަފދަ ޢަ ައިދ މިަފދަ އެްއވުެމއްަގއި ާޤނޫާނ ޚިލާފު އެްއވެސް . ވާަނމަެއވެ ކަމުގައި 

ުނަވތަ މާާރމާީރ ިހންުގމަްށ ނުަވަތ ެއްއެވްސ . މަލެްއ ިހްނގަިއގެްނ ނުާވނެެއވެޢަ ހިތްަވުރ ލިޭބ ެއއްވެްސ 

  . ން ނުާވެނއެވެގެ ގެއްުލމެްއ ލިބިާދނެފަަދ ެއއްޗެްއ ެގންގުޅެ 

 .ލާްޙ ކުރުންޞްައންަނނިިވ ގޮތަްށ އި) ހ(ަވަނ މާްއާދގެ  9މި ބިްލގެ 

ެއވަނީ، އެްއވުެމއް ިއްނތިޒާމްކުރާ ަފރާުތން ެއއީ،  ގުުޅވައި ަބާޔންކޮށްފައި  ކަމުަގއި ެއއްުވަމކާ" ލްޙަވެިރުވންޞު"

ްނގާފަިއވުާމއެކު، ެއ އެްއވުްނ ލުުކރުމަށްޓަަކއި ެއްއވާ ެއްއވުމެއްަކމަްށ ބަޔާންޮކށް އަ ޞިޙާޞުލްޙަެވރި މަްޤޞަެދއް 

ކުރިޔަްށާދ ަދނިޑވަުޅގައި، ެއ ެއއްުވމަކީ އަިނާޔެވރި ަޢމަލެްއ ުނހިނާގ ެއއްުވމެްއ ކަުމގަިއާވނަމަ، ުނަވތަ 

ނުާވ ެއއްުވމެްއ  އަިނޔާެވރި ަޢމަަލށް ިހތްަވރު ލިިބދޭ ގޮުވންތަާކއި، ލިުޔންތަކާއި، ކުރެހުންަތއް ހިެމނިެގން

މަލަކަްށ ޢަ މަލެްއ ުކރުމާިއ އެަފދަ ޢަ ައިދ މިަފދަ އެްއވުެމއްަގއި ާޤނޫާނ ޚިލާފު އެްއވެސް  .ވާަނމަެއވެ ކަމުގައި 

ުނަވތަ މާާރމާީރ ިހންުގމަްށ ނުަވަތ ެއްއެވްސ . ނުާވނެެއވެ މަލެްއ ިހްނގަިއގެން ޢަ ހިތްަވުރ ލިޭބ ެއއްވެްސ 

  . ގެއްުލމެްއ ލިބިާދނެފަަދ ެއއްޗެްއ ެގންގުެޅެގން ނުާވެނއެވެ

  ތަފްޞީލް  ތަކުގެ ނުވާ ކޮމެންޓް  ބަލައިގަނެފައި  5.2.3

  .ލާްޙ ުކރުންޞްައްނނަިނވި ޮގތަށް އި) ހ(ަވނަ މާްއާދގެ  49މި ބިްލގެ . 1



 
  24            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ެގނެސްފަިއާވ  މި ާޤނޫުނގަިއ ަމނާެވގެްނާވ ޙާލަެތއްަގއި މެުނވީ، ނުަވތަ މިޤާޫނނުެގ ަދށުްނ ުހއްަދ ހަިނ ކުރުެމއް

ެއއްުވމެްއގެ ބައިެވރިން ރައްާކތެރިކޮްށދިުނމަށްަޓކައި އަަޅންެޖޭހ ހުރިާހ ޙާލަތެްއގަިއ ެމުނވީ، ބާްއވާ ޮކްނމެ 

މަށްޓަކަިއ ދަުތުރފަތުރުކުރާ މިޮގތުން، އެްއވުްނ ާބއްވާކަ . އިދާާރެގ ިޒންާމެއކެވެ ފިޔަަވޅުތަކެްއ އެުޅމަކީ ފުުލހުްނގެ 

ެއހެްނ މަުގތަކަކުން ަދުތރުކުރެޭވނެ  ާގާވ މީުހްނަނށް ކުިރމަިތވާެނ ދަިތ ލުއިކުުރމަްށޓަކައި،ނމީހުްނނާިއ ިހނާގބި

  . ވާެނެއވެ ގޮްތތަކެއް ހަަމޖަްއސަން

ވެރިަކމާއެކު އެްއވެ އުުޅމުގެ ޙައްޤު ަބޔަުކ ބޭނުންުކރަުމންަދނިކޮށް އެަތނަށް އެހެްނ ބަޔަކު އެްއވާ ނަަމ ޙަލްޞު. 2

އެއީ، ެއއްުވމަަކށް ުހރަސް އެޅުުމގެ ގޮުތްނ . އެްއވެޭވނެ ގޮްތަތކާއި ޙާލަްތތަކެްއ މި ބިްލަގއި ިހމަަނން ެފނެެއވެ

 . ފުުރޞަތު ކުޑަކުުރމަްށޓަކައެވެ އެހެްނ ަބޔަކަށް ެއއްެވ ަހމަުނޖެހުްނ ހިްނުގމުގެ 

  .އަްށ ތިީރގަިއވާ ގޮަތށް އަކުރެްއ އިުތރުކުރުން) ނ(ަވނަ މާްއާދގެ  25މި ބިްލގެ . 3

ފޫްޓ  25އޮފީސްަތްއ ިހނަގމުްނާދ ަވގުުތތަކުަގއި އޮީފސްތަކުެގ ިއމާާރުތެގ މަިއ ދޮުރމަިތން ފެިށގެްނ  (10)

  .ހިމެޭނ ސަރަަޙްއދު 

 އަށް ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް ރޫލް އޮފް ލޯ  ން އޮން ކޮންސޮލިޑޭޓިންގޓަރ ޕްލޭ ޑްރާފްޓް މާސް  5.3

 ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 

ެގ ޑްރާފްްޓ ކަރުދާްސ " ނޭޝަނަްލ ާމްސޓަރ ްޕލޭްނ ޮއްނ ކޮންސޮލިޑޭިޓންގ ޑިމޮކްރަީސ ެއްނޑް ރޫލް އޮފް ލޯ"

ވަީނ އެކަުރދާހަްށ ގެްނނަްނ ފެްނަނ  މިޮކމިަޝުނންއެޓަރީނ ެޖނެަރލްގެ އޮފީުހން ފޮނުުވމާިއ ުގޅިެގން 

މިހާުރ ެހިދފައި ޮއތް ާމްސޓަރ ޕްޭލން ްޑރާފްޓްަގއި  ،ިމގޮުތން. ތައް ެއ އޮފީަހށް ުހށަަހޅާފަެއވެޙު ލާޞްއި

ނޑުދަ  ގެްނާދެނ ވަިކ  ކުރަްނ ޭބުނންާވ އަމާުޒ އަިދ ކުިރއަށް ޞިލުޙާ ލުކުރާެނ މުްއދަތުތަާކިއ ޞިޙާ ޑިަތްއ ނލަ

ައދި ިމޕްޭލންެގ ަމއިަގނުޑ . ތަްއ ެއނޭގނެޮގތަްށ ތަްފޞީލްކޮށް ަބޔާންޮކށްިދނުަމށް ަދްނަނވާފަިއާވނެެއވެމަސައްކަތް 

ަމންްޓ ންނޭޝަނަްލ ރިޮކންސިލިޭއޝަްނ ެއންޑް ްކރިއޭިޓންގ ެއނޭބްިލންގ ޮޕލިޓިކަލް ެއްނވަަޔރަ"ބައެްއެގ ޮގތުަގިއ 

ިޑމޮކްރަީސ އެންޑް ހިއުަމްނ ރައިޓްްސ  ސްޓްރީިމންގމެއިން "ައިދ " ނަްނސްފޯރ ކޮންސޮލިޭޑޓިންގ ގުޑް ގަަވރ

 ެގ ނަުމގަިއ ަވކި ެދ ޗެޕްަޓރ އިތުރުކުުރްނ ުމިހއްމުކަަމށް ަދންަނވާފައި " އެޑިޔުކޭަޝްނ ިއން ަދ ކަންްޓރީ

ޗެޕްަޓރ އިުތރަށް ތަފްީޞލްކުރުމަާށިއ " ކޮންސްޓިިޓުއޝަނަްލ ިރވިއު"ައިދ މިހާުރ ެހދިފަިއާވ . ވާެނއެވެ

ނޑުދަ ޞިލްކުރަން ޙާ ްށ ިޑތަކާިއ އެަކމުަގިއ ޭބނުންކުާރެނ ސްްޓރެޓެޖީްޒ ިހމެުނމަނބޭނުްނާވ ލަ

ުބ ޙީ މުްނގެ ތަރުން ޢާުގޅުްނހުރި އިާދރާތަކުްނ މި ޕްޭލނަށް ެއއްބާރުލުްނ ޯހދުަމށާއި  ކަމާ . ދަްނނަާވފަިއވާެނެއވެ

މުކަަމްށ ންބަެހްއ ޯހދުްނ ުމހި މުކޮްށ ުހޅުވާަލއިެގން މުުޖތަަމޢުގެ އެކި ފަާރތްތަކުެގ ންޢާ ަމށްޓަކަިއ ހޯދު

ޮކމިަޝން މިަފދަިއން  ިއން ފާަހގަކޮށްަފިއވާ ައދި ޮކމިަޝން ޮއން ނޭަޝަނލް އިންުކއަރީ. ދެްނނެިވފަިއވާެނެއވެ

ކުރުަމށް ިއތުުރ  ގުޭޅގޮުތން ޭހލުންތެރި  މުކަާމއި އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ންއިތުަރށް ަހރުަދނާކުރުުމގެ މުހި 

  .ދިުނމަްށ ެދްނނެވިަފިއވެެއވެ ސަމާލުކަެމއް ޞަާތއި ަސުރކާރުން މިކަމަްށ ާޚއްދީ، ަދއުލައްއަހަްއމިްއޔަތެ 
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ތަކަށް ބަލާއިރު، ިހއުަމން ަރއިޓްސް ެއޑިޔުކޭޝަްނ ޙު ލާޞްމި ޑްރާފްްޓގެ ަވކިވަކި ބަިއތަކަްށ ހުށަަހޅާފަިއވާ އި

ތައް އަވަްސކުރުަމްށ ޤީޤުތަޙް ކުރާ ފަރާތްތަަކށް ލާިޒމްކުރުމަާށއި މަްއސަލަތަކުެގ ޛުޤާނޫުނ ތަްނފީ ،ހޯުދން

އެަކށީެގްނާވ ފިޔަަވޅު އްުޓުވމަށް ޚިލާަފށް މީުހން ަހއްަޔރުކުރުން ހު  ކުރުމަށް ައދި ޤާޫނނާ މެކޭނިޒަެމއް ަތަރއްޤީ

ަބދަލުޯހދޭެނ ޮގތުެގ ަޤވާޢިެދއް ުނވަަތ އުޞޫެލްއ  ،ީމގެ ިއތުރުން . އެޅުްނ ިހމެުނމަްށ ަދންަނވާފަިއާވނެެއވެ

ެގްނދިުއަމށް މެޭކނިޒަެމއް އެކުލަވާުލން މި ޕްލޭްނގަިއ  ޝަލް ރިިވުއ ތަޢާަރފްކޮށް، ުކރިއަށް އެކުލަވާުލމަށާިއ ޖުޑީ

ިދެވހިރާްއޖޭެގ މީިޑާއ ހަުރަދނާކުރުުމެގ ޮގތުްނ ޫނސްެވރިްނެގ މަޢުޫލމާާތިއ . ހިމެުނމަްށ ދަްނނަވާަފިއވާެނއެވެ

ާއ ގުޅުްނހުިރ ޕްޮރްގރާމްަތްއ  ްނާގ މީިޑއާ ޤާބިލްކަން އިތުުރކުރުމަާށިއ ުޔނިަވރސިީޓ ައިދ ޮކލެޖްތަކުަގިއ ހި 

ިއްނ  އެއް އެކުލަވާަލއި، މީިޑއާ ައިދ މިިނވަން ޒިްނާމދާރު މީޑިއާ. ހަރުަދނާކުުރން ިހމެނުަމށް ދަްނނަާވފައިާވނެެއވެ

ނޑައަަޅއި ާއ ގުުޅންހުރި ަކންކަން ބެޭލނެ އުޞޫެލއް  މީޑިއާ، ހިފަހައްަޓންެޖހޭ މަސައްކަުތގެ ައޚުލާޤު ކަ

  .އެކުލަވާުލމަށް ހުަށހަޅާފަިއވާެނެއވެ

ތަުކގެ ތެޭރގަިއ ިއންސާީނ ޙު ލާޞްމި ޕްލޭަނށް ެގނަުއމަށް ފެްނަނކަމަށް މިކޮމިަޝނުްނ ހުަށހަޅާަފިއވާ އި

ލާުހ ޞްއި  44ޙައްޤުތަކާިއ މުްޖަތމަޢުަގއި ހިެމނޭ ާޚއްޞަ ރައްކާެތރިަކން ޭބނުްނވާ ގްޫރޕްތަުކގެ ޗެޕްަޓރަްށ ޖުމްަލ 

 ްއޤުތަކުގެ ޤާޫނނެްއ އެކުލަވާުލމަާށިއ ހިުއމަން ޙަ ީމގެެތރޭަގިއ ހިެމނެނީ ަޤއުީމ އިންާސނީ . ެނެއވެހުށަހަާޅފަިއވާ

ގުޅުްނހުިރ ޤާނޫނުަތއް  ރުން އަިދ އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކާކުޛުަތންފީ  އި ޓްްސ އެްކޝަްނ ޕްޭލން ެއކުލަވާލަރައި

ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮިމަޝނުގެ ާޤނޫުނ ގަިއ ގެ ެތރޭތަކު ޙުލާޞްއިތުރު އި . ފާސްކުރުން އަަވސްކުރުން ިހމެެނއެވެ

އިތުަރށް ަހރުަދާނކޮށް، ކޮމިޝަަންށ މެމްބަުރން ހޮުވމުަގއި ތަާފތު ާދއިރާތަުކން ެމމްަބރުން ޮހުވމަށާިއ ޕެރިސް 

އަިދ ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ . ޕްިރންސިޕަލްްސާއ އެްއގޮތްކުުރްނ މި ްޕލޭްނގަިއ ހިެމނުމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ

ގެ ިޚުދމަތްަތއް މުޅި ރާއްެޖއަްށ ފޯރުޮކށްިދނުަމށްޓަކަިއ ކޮމިަޝން ިއތުރަށް ވަުރަގަދކުރުމަާށިއ ކޮމިޝަނު 

ކޮިމޝަުންނ ހުށަހަާޅ މިކޮމިީޓެއއް އެކުަލވާލުަމާށއި  ިހއުަމްނ ރައިޓްސް ސްޭޓންޑިްނގ ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހުަގއި

ައިދ . އްުސން ިހމެުނމަށް ދަްނނަާވފަިއވާެނެއވެޖެނެ ިއންތިާޒމެއް ހަމަ ވޭ ޓްތަަކށް ަމިޖލީހުަގއި ބަހުސްުކރެރިޕޯ

ސިޔާސީ ާދއިާރއާިއ ޕަބްލިްކ މަޤާމުތަުކގަިއ ައންހެުންނނަްށ ަހމަހަަމ ފުުރޞަުތތަކެއް ލިިބިދނުަމށްޓަކަިއ 

ެމްނޓަލް ހެލްތް ާޤނޫެންއ . އަންެހުނންަނށް ލެޖިސްލޭޓިްވ ކޯޓާޒް ތަޢާރަފްުކރުމަށް ހުށަަހޅާަފއިާވނެެއވެ

މަށާިއ ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ ކުިދްނނަށް ަތޢުލީމު ހޯދުުމގެ ުފރުަޞތު ކަށަަވރުކޮްށިދނުާމއި އެކުލަވާލު 

ތެިރކުރުމާބެޭހ ބަިއަނލްއަޤްވާީމ މެމްބަުރްނގެ ޙަްއޤުތަްއ ަރއްކާހިޖުރަކުާރ މަސަްއކަތްތެިރންާނިއ ެއމީހުްނެގ ާޢއިީލ 

ިއންަޑސްޓްރިއަްލ  ،ތުރުން މީެގ އި . ހުށަަހޅާފަިއާވނެެއވެމުޢާަހދާަގިއ ބަިއވެިރވުްނ ިމ ްޕލޭންަގިއ ހިެމނުަމށް 

އްޤުތަްއ ލިބިދިުންނ ޙަ  ޓިވް ާބރެގއިިނންގްނސް ެއކްޓެއް އެކުލަވާަލއި ްޓރޭޑް ޔުިނައންސް އާިއ ކަެލކްރިލޭޝަ

ޤައުީމ މަންަހުޖގަިއ ހިެމނުމަާށިއ  ،ލީމުޢުުގޅޭ ތަ އްޤުތަކާޙައަިދ ިއންސާީނ . ހިމެުނމަްށ ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ

ގައި ހިަމނަިއ، އަިނޔާކުރުްނ ަމނާުކާރ އިޖުާރައތުގެ ބިާލއި ޕީނަްލ ކޯޑު ޖުެވނައިްލ ޖަސްިޓސްގެ އުޞޫްލތަްއ ޖިާނއީ

  .ވާެނއެވެ ޤާނޫނު ައވަސްކޮްށ، އެކަްނ ިމޕްލޭްނގަިއ ބަާޔންކުުރަމށް ދަްނނަާވފައި 
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ނޫނީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބައެއް ޤާ މާޔަތްކުރުމުގެ ޙި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  5.4

  ކަރުދާސްތައް 

  )ލީގަލް ބްރީފް (މުހިއްމު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ  5.4.1

ނާޮކށް އްަޗްށ ބިްއޤުތަކުގެ މަޙަދިެވހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫުނއަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ޙައްޤުތަކުެގ ތެެރއިްނ ބަެއްއ 

ކުެރވެީނ މުުޖތަމަުޢގަިއ ިހނާގ  ަތއް ަތއްޔާރު ލީގަްލ ބްރީފް. ެރވިަފއިެވއެވެތަްއޔާރުކު ތައް ލީގަލް ބްީރފް

ެއގޮުތްނ ިމއަަހރު . ުދގަެއވެޞަ ކަންތަްއތަކަށާއި، މުހިްއުމ ޙައްުޤަތކާބެހޭގޮުތްނ ާޢްނމުްނ ހޭުލންެތރިކުރުމުެގ މަޤް

  . ތަްއާޔރުކުރެވިަފއިެވެއވެ ަތއްޙައްޤެްއގެ މައްޗަްށ ބްރީފް 8 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ެތރެިއން

ުދތަކުެގ މައްަޗށާއި، ޢިވާ ޤަަތްއ އެކުލަާވލުުމގަިއ ރާްއޖޭަގއި އެަޙއްޤަކާ ުގޅޭޮގތުްނ ހުިރ ޤާޫނނުތަާކއި ލީގަލް ްބރީފް

ބޭނުންކުެރވެުމްނ އަްނަނ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މުޢާަހދާތަކަާށއި، ދުިނޭޔގެ އެެހނިެހން ަޤއުުމތަކުަގިއ މިަޙއްޤުތަުކގެ 

ގެ ަމއްޗަްށވަީނ ލީގަްލ އްޤުަތކުޙަ އެޮގތުްނ ތިރީަގއި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ . ގޮުތގެ ަމއްޗަްށ ބަލާލެވިަފއިާވެނއެވެ

  . ތަްއ ަތއްާޔރުކުރެވިަފއެވެބްރީފް

 ަޢމަުލކުރުން ދަުށދަރަަޖިއގެ ލާިއްނސާނީ ނުަވތަ ، އަިނޔާެވރި

 ރުކުރުމާިއ ަބންުދކުރުމުެގ ބާރު އިންާސނީ ަޙއްޤުެގ ނަަޒރުްނ ހަްއޔަ 

 ށި ރައްާކެތރިކޮށް ބެލެެހއްުޓން ތިާމވެ

 ލިްއޔަތުތަާކއި ާވޖިބުތައް އޫރައްިޔތުްނެގ މަސް 

 ިދުނން ކަމާއެުކ ަޙއްޤުތަްއ ލިބިތަފާުތނުކުރުާމއި ހަމަަހމަ

 މަސައްކަތްކުުރުމެގ ޙައްޤު 

 ކުުރމުެގ މިިނވަންަކމުެގ ަޙއްޤުޚިޔާލުފާޅު

 އެްއވެއުުޅުމގެ ަޙްއޤުަކމާއެކު މިިނވަން

  ސްޓް ލިޓިގޭޝަން ރިސަރޗް ޕަބްލިކް އިންޓްރެ  5.4.2

ިލއްަޔތުތަކާިއ އޫށް ާޤނޫުނައސާސީންާނއި ޤާޫނނުތަކުން ލިިބދީަފއިވާ މަސްކީ ހިުއަމން ރައިްޓސް ކޮިމޝަނަކަރުާދހަމި

މުްޖތަމަުޢެގ ިގނަބަެއއްެގ ަމޞްލަހަުތ ސްޓް ލިޓިގޭަޝްނގެ ަދށުން ބާރުތަކުެގ ބޭުންނކުރުމުަގއި، ަޕބްިލކް އިންްޓރެ

 ުމންދާ ތަކެްއ ހޯދުަމްށ ަތއްާޔުރކުރެވެކުރެޭވނެ ޮގތްކަްށ ަމސައްކަތްކުރުަމްށ ަމގުަފހިރައްކާތެރިުކރެޭވެނ ގޮތަ

  . ެކވެކަރުދާހެ

ބްލިކް ޕަަޕބްލިކް އިންްޓަރސްޓް ލިޓިޭގަޝން އަީކ ކޮބައިަކމާއި ަބއިނަްލއަްޤވާީމ މުުޖތަަމޢުަގއި  މިކަރުާދހުަގއި

ކޮމިަޝނަްށ ަޕބްލިކް ިއންޓްަރސްޓް ލިިޓގޭަޝން ިދނުުމގެ މި ޮގތާއި،ބޭުންނކުރެޭވ އިންޓްެރސްްޓ ިލޓިގޭަޝްނ 
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ކޮމިަޝުންނ މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސގެ މައްޗަްށ ަދުއވާކޮްށފައިާވ  މި ހަިއސިްއަޔތު ލިބިަފއިޭވތޯާއިއ  ޤާނޫނީ 

ޕަބްލިްކ ކުރުާމއެުކ ްމ ވަަރށް ތަްފޞީލްކޮށް ެއނަަލއިޒް މައްސަާލގައި ުސޕްރީްމ ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކު

ެޕރިސް ޕްިރންިސަޕލްސްެގ ަދށުްނ ނޭަޝނަލް  ަފއިާދތަކާއި އިންޓްަރސްްޓ ިލޓިގޭަޝނުްނ މުުޖތަމަުޢއަްށ ލިޭބެނ 

 ހިއުަމން ރައިްޓސް ިއންސްޓިިޓުއޝަނަކަްށ ޕަބްިލކް އިންްޓރަސްްޓ ލިޓިޭގޝަްނެގ ދަުށން ދަުއވާ ުކރެިވދާެނތޯ 

  . ބަލާފައިާވނެެއވެ

ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަްނެގ ޤާޫނނުެގ ދަށުްނ ޕަްބލިކް ިއންޓްރަސްްޓ ލިޓިޭގޝަެންއ ހިްނގުމަްށ  ކަރުާދހުަގއިމި

  .ކޮިމޝަަނށް ިމފަދަ ދަުޢވާެއއް ުކރުމާެމދު ބަާލފަިއވާެނއެވެ މިކޮމިޝަަނށް ލިބިަފއިާވ ބާރުތަާކއި، 

  ސްޕެކްޓިވް އޮން އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕަރ ރިމޫވަލް އޮފް ޖަޖަސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް  5.4.3

ީކ ިދެވހިރާްއޭޖެގ އަ ކްޓިވްސްޕެ އޮްނ ައ ހިުއމަްނ ަރއިޓްްސ ަޕރ އެޮޕއިންްޓމަންްޓ އެންްޑ ިރމޫވަްލ އޮްފ ޖަަޖސް

 ނީ ރުދާުހގަިއ ފާަހގަކުރެވޭ މި ކަ. ަކރުދާހެެކވެ މުްނދާވެ ބެހޭގޮުތްނ ތަްއާޔރުކުރެ ންކަމާ ާދއިާރެގ ިމނިވަ  ޝަރުޢީ

ނޑިާޔރުްނ ައްއޔަްނ ކުރުާމއި ާޤނޫީނގޮުތން ަފނިޑޔާުރންެގ މަޤާުމެގ ަދއުރު ަކނޑަެއޅުމާިއ ރައްާކތެިރކުރުމާއި،  ފަ

އްޔާ ޢި ޅުކުުރމުެގ މިިނވަންަކމާއި، ޖަމްުވމާއި، ިޚޔާލުފާ މާލީ ރައްކާެތރިަކމާއި، ވަޒީާފެގ ުކރިއެުރމާއި، ަޖވާުބދާރީ 

ާލތަކާިއ އިްނސާފުެވރި ގޮުތގަިއ ޙަހަމަަހމަ ޯކޓު މަރު، އި ަތމްީރނާދުުމެގ މިިނަވންކަމާިއ ތަޢުލީާމއި ްތ ހެ ޢަޖަމާ

ޝަރުޢީ ދާއިާރެގ ަގއުުމތަކުގެ މައްސަލަ ނިްނުމމާއި، ަފނޑިާޔަރކު މަޤާމުްނ ވަިކކުރުމާއި، ިމ ަސރަޙަްއދުގެ 

ތިރާާމިއ ޙްިލބުމާއި، ޝަރުީޢ ދާިއރާައށް އި ާމަޔތް ޙިމިިނވަންަކމާއި، މުސާރަާއއި، ަމަދނީ ަމއްސަލަތަުކން 

ނޑިާޔރުްނ ެއީމހުްނގެ މަ  މަްއސަަލތަކުގަިއ  ލަަހުތ އޮްނނަޞްއެއްބާރުުލން ހޯުދމަށްޓަކަިއ އެިޅާދނެ ިފޔަަވޅުތަކާިއ ފަ

ތިާރމާިއ ެއްއބާރުލުްނ ޙްްއުމ ފަުރދުްނގެ އިޢާާމއި، ިދވެިހރާްއޭޖގަިއ ޝަުރޢީ ދާއިާރއަްށ ވުޝާމިލް ނު 

  .ެކވެަމށްޓަކަިއ ެއިޅދާެނ ފިަޔވަުޅތަހޯދު

  ބިލް އޮފް ކޮންވެންޝަންސް  5.5

ނުޑ ަމޤްޞަދަކީ ދިޢާމު ފައިާވ ައދި ޮސިއކުރުމަްށ ެވހިާރއްޖެިއން ސޮއިކޮށް ަހދާތަކާބެޭހ ޤާނޫނު އެކުަލވާލުުމގެ ަމިއގަ

ދިެވިހރާއްެޖއިްނ . ަޢމަލުކުރަުމންާދގޮްތ ބެލުެމވެހަާދތަކަށް ދައުލަުތން ޢާ ހަމަެޖހިފަިއވާ ުހރިހާ ަބއިނަްލއަްޤވާީމ މު

ަހދާެއއްަގއި ަބިއެވރިވުުމެގ ޢާެއމު ،ަހދާެއއްަގއި ބައިެވރިުވމަްށ ޮސއިކުރާ ަވގުުތން ފެށިެގންޢާބައިނަްލއަޤްާވމީ މު

ޤާނޫީނ  ބަިއނަްލއަޤްވާީމ ޤާނޫާނ ޚިލާފުުނވާނޭަފދަ  ،މަލު ުކރުމަށް ޢަަހާދއަކަށް ިދވެިހރާްއޖޭަގއި ޢާގޮުތން ެއމު

ނުޑތަކެްއ އެކަަށއަ މި ބިުލގަިއ ިހމަނާަފިއާވ . ކަުމގަިއ މިިބލުގަިއ ަބޔާންކުެރވިފަިއާވނެެއވެ ންާވނެ ޅަ މިްނގަ

ހަދާެއްއ ޢާ މަުލ ކުަރންީވގޮާތއި، މުޢަަހދާަތއް ަތންފީޛު ކުުރމަށްަޓކައި ޢާމާްއދާތަުކގެ ެތޭރގަިއ ސޮއިކުެރޭވ މު

  . ަހދާަތކާބެހޭ ޤާޫނނު ަތންފީޛު ކުުރން ިހމެެނއެވެޢާީމ މު ކާއި، ަބއިނަްލއަޤްވާރެޭވ ޮގތްތަތަންފީޛު ުކރުަމްށ ބޭުނންކު
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  އް އެކުލަވާލުން ރައިޓްސް ޓޭބަލް އެ  5.6

ގެ ދަުށން ަރއްިޔތުްނނަށް ލިިބދޭްނޖެޭހ ތަކުހަދާ ޢާ ރައިޓްސް ޓޭބަެލްއ އެކުލަވާުލމުެގ ބޭނުމަކީ ަބއިނަްލއަޤްވާީމ މު

ކޮށްިދނުާމއެކު އެަޙއްޤުތަްއ ލިބިެދޭވ މިްނަގނޑު ެއކަށައެޅުަމށްޓަކަިއ ިދވެިހ އެްނމެހާ ަޙއްޤުަތއް ކަަށވަުރ 

ިއ ފޯރުކޮްށޭދ ށްދޭޯތ ބެލުމާ ަފަދ ޙައްޤުަތްއ ފޯުރކޮ ްށ ަމތީަގއި ަބާޔްނކުރެވިފަިއވާ ދައުަލތުްނ ެއންެމހާ ަރއްިޔތުްނނަ

ެގްނގުޅޭ އުޞޫލުަތއް ެދެނގަުތމަްށ އްޤުަތއް ފޯރުޮކށްިދނުުމގަިއ ޙަ ައދި ިމ ުބނެިވިދޔަ  މިްނވަރު ެބލުމާ 

ރައިޓްސް ޓޭަބލްގައި ިދވެހިާރއްޖެިއން ަބއިެވރިވެަފއިާވ . ފަސޭހަކުރުަމށްޓަަކއި ކުރެވޭ ަމސައްކަތެކެވެ

ުދތަކާއި ައދި ިސޔާސަުތތަްއ ވަކިްނ ޢިވާޤަގުޭޅ ެއްނމެހާ ޤާޫނނުތަާކއި، ންކޮްށފަިއވާ ަޙއްޤުތަކާމުޢާަހދާތަުކގައި ަބޔާ

  . ވެއެުކލަވާލެިވފަިއވާެނއެ ފެންާނނެެހން 

ނުޑ    :ެއއީ. މުޢާަހދާެއއް ިހަމނާފަިއވާެނެއވެ 9ރައިޓްްސ ޓޭބަލްަގއި ަމިއގަ

1. CEDAW ) ްނާެމދު ުކރާ ެއންެމހަިއ ޭނދެޭވ ތަާފތުަތއް ަނއްތާލުމާެބހޭ މުޢާަހދާައންހެުނނ( 

2. CRC )ާކުޑަކުިދންެގ ޙައްުޤތަކާބެޭހ މުޢާަހދ( 

3. ICCPR ) ީިސޔާީސ ަޙއްޤުތަކާބެހޭ މުޢާަހދާ ައދި ަމދަނ( 

4. CMW ) ބިޭދސީ މަސައްަކްތތެރިްނނާިއ އެީމހުްނގެ ޢާއިާލެގ މެންަބރުްނެގ ޙައްޤުަތްއ

 )ރައްކާތެރިުކރުމާެބހޭ ބަިއނަލްއަްޤާވމީ ުމޢާަހދާ

5. ICERD ) ާެއްނމެހަިއ ަނސްލީ ަތފާތުކުރުްނތަްއ ަނއްތާލުމާެބހޭ ަބއިަނލްއަޤްވާީމ ުމޢާަހދ( 

6. ICESCR )ިީފ ޙައްޤުތަކާބެޭހ ބަިއނަލްއަްޤވަީމ މުާޢހަދާގާސަ ާޞދީ، ިއޖްިތާމޢީ ައދި އިްޤތ( 

7. CRPD )ުހުްނެގ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ ުމޢާަހދާ މީްނތެރިކަްނ ުހްނނަ ނުކުެޅދ( 

8. CAT ) އަިނޔާކުރުމާއި އެެހނިެހްނ އަިނޔާާއއި ާލިއންސާނީ ައދަބު ިދނުން ުނވަތަ ދަުށދަރަަޖިއެގ

 )އަމަލުތަާކ ދެކޮުޅ މުޢާަހދާ

9. ICPPED ) ްަރއްކާތެިރކުރުމާބެޭހ ބަިއަނލްއަޤްވާީމ މީުހްނ ނިޒާުމްނ ެގއްލުާވލުމުްނ ަގދަބާުރނ

  )މުޢާަހދާ

ޯމލްޑިވްސް  ަމދަީނ ަޖމްޢިްއޔާތަކަކީމަަސއްކަުތގަިއ ބަިއވެިރވެަފއިާވ ރައިޓްސް ޓޭބަްލ ގެ 

  . ޑިމޮކްރަސީ ނެްޓާވރކް، އާރކް، ައދި ހޯްޕ ފޯ ވިެމްނއެވެ

  ދިނުން  އެހީ ހިލޭ ޤާނޫނީ  5.7

ުދެގ ަނމުަގިއ ޢި ވާޤަ ިހލޭ ޤާނޫީނ ެއީހ ިދނުމާބެޭހ ހިއުަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަްނ އޮްފ ަދ މޯލްޑިްވސް އިްނ 

ދަކީ ކޮިމަޝނަށް ހުށަެހޭޅ ޞަދު އެކުލަވާލުުމގެ މަޤްޢި ވާޤަމި. ެދއް އެކުަލވާލައި އަމަލުުކަރންަވނީ ަފށާފަެއވެޢިވާޤަ



 
  29            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ފަާރތުްނ ޤާނޫީނ ެއހީތެރިަކމަްށ ެއދޭ ފަާރތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ޤާޫނީނ މައްސަަލތަކުެގ ތެރެިއްނ ކޮމިަޝންެގ 

ީނ އެހީެތރިކަްނ ޯހޭދވަުރގެ ޯފރުްނތެިރކަން ުހރިޯތ ބެުލމަށްފަހު، އެަފަދ ފޯުރންތެރިަކން ނެްތ ފަާރތްތަކަްށ ޤާނޫ 

މާިއ ައިދ ކޯޓުްނ ބޭުރގަިއ ލްކޮްށދިނު ސީކޯޓުތަުކގަިއ ެއފަރާްތތަްއ ަތމް، ާޤނޫީނ ލަާފދިުނމާއި  އެީހގެ ގޮުތަގއި، ހިލޭ

ދަުށން ެއންެމ އެކަީށގެްނވާ ޮގތެްއގަިއ  ުދގެ ޢި ވާޤަމި. މައްސަލަ ަޙއްލުުކރުމުަގއި އެހީެތިރކަން ފޯރުކޮްށދިުނމެވެ

ލާުޙ ޞްަދށް އިޢިވާ ޤަށް ކޮޢާ މުާރޖަަޝރުތުަތއް މަސައްކަްތ ކުެރޭވނެޮގތަްށ މިަކމަްށ ެއިދ ހުަށހަާޅ ފަރާތްތަުކެގ 

  . ނިްނމާފަެއވެގެަނއުަމށް ވަީނ 

 ތައް ފާސްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ ރިވިއު ރިޕޯޓް  5.8

ލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޙާމުޖްތަމަޢުގައި ޢާންމު  5.8.1

  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތު 

އެހީަތއް ެދމުްނ ައންަނނީ އިންާސީނ  ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ދޭތުަގއި ގޮ  މިރިޕޯޓަީކ ިއޖްިތމާޢީ ަރއްކާެތރިކަމުގެ 

ބެުލަމށާއި، މިާހރު ޢަަމލު ކުަރމުްނ ައްނނަ ސިޔާަސތުަތްއ ިއންާސނީ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ  އްަގއިތޯ ޙެޙައްޤުތަާކ ެއއްރޫ 

ކަންތަްއތަކަށް ައލިއަޅުވާަލިއ ަމތިން ަބއްަޓންކުުރމަށް ކުެރިވދާެނ  ގޮުތގެ ަހދާތަކާ އެްއގޮްތވާޢާބައިނަްލއަޤްާވމީ މު

  .ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓެެކވެ

ނުޑގޮެތއްަގއި ފާަހގަކޮށްފައި  ިމ ސިޔާސަުތތަްއ ެއކުލަވާލާފަިއވަީނ އިންާސީނ  ،ވާނީ  މި ރިޕޯްޓަގއި މަިއގަ

އިޖްިތމާީޢ  ނޫންަކމާއި ޮގތެްއގައި ިއވާ ުއޞޫލުތައް ެއންެމ އެކަށޭނަޙައްޤުތަކާބެހޭ ުމޢާހަާދތަކުަގއި ަބޔާންކޮްށފަ

 ،ިމގޮުތން. ުނވާކަެމވެ ީދފައި  ޢާަހދާތަކަްށ ައހައްިމޔަތު ރައްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށްިދނުުމގަިއ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މު

މިނިސްްޓރީ ޮއފް ހެްލްތ ެއންޑް ފެމިލީެގ ، އެީހާއއި ދޭ ެތރެއިްނ  ން ޒަކާތުގެ އެެފާއޒުމިނިސްްޓރީ އޮްފ އިސްލާމިްކ 

ަދރިްނ ، ިއން) އެްނސްޕާ(އޭެޖންީސ  ކުރަުމްނދާ ނޭަޝނަލް ޯސޝަލް ްޕރޮޓެްކޝަން މަސައްަކތް ،ދަުށން

ދޭއެީހއާއި، ޤާޫނނީޮގތުްނ ބެލެިނވެރިކަްނ ނުަވަތ ބަފަިއންަނށް ިއން މަ އެކަިނވެރި ބަލަހައްޓަުމން ެގންާދ 

 ދޭ  ުހންަނ ފަާރތްަތކަށް ޓަމުްނދާ ުކިދންަނށްޭދ ެއހީާއއި، ނުކުޅެުދންެތރިކަން އް ޙަވާލުކުެރވިފަިއާވ ީމހުްނ ބަލަހަ 

ޮޕިލސީއާއި އަިދ ކަަރންޓުބިލަްށ " އާސަްނދަ"އެހީކަުމގަިއވާ  ގޮުތގައި ދޭ  އެހީާއއި، މެޑިކަްލ އިްނޝުައރަްނސްގެ

ސިޔާސަުތތަަކށާއި، ައދި މީގެ އިތުުރްނ މޯލްޑިވްްސ ޕެްނޝަްނ  ސަބްސިޑީ ިދުނމުަގއި ެގްނގުޅޭ 

ސިޔާަސތުަތކަށް ަބާލ  ލީެއީހ ިދނުުމގަިއ ެގްނގުޅޭމާ ީމހުންަނށް ްސވީއެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން އޮފީުހން އުުމރުން ުދވަ

ގޮުތން ަކމާބެޭހ ަފރާތްތަކަްށ ހުށަެހޅުންތަެކްއ  ހަުރދަނާކުުރމުގެ ެރޭވ އުިނ ކަްނތަްއތަްއ ިއތުރަްށ ކު ފާހަގަ 

 . ާވނެެއވެ ހިއްސާކޮށްަފއި

ާއިއ ިއޖްިތމާީޢ އެީހ  ތޯ އިނަީކ ކޮބަ ލިބިފަިއާވ ީމހުން މިޮގތުްނ މުޖްަތަމޢުގަިއ ާޢންުމ ާޙލަތަްށވުެރ ނިަކެމތިކަްނ 

ލަތު ވަޒަންޮކްށދޭެނ ފަަދ ސިުޓއޭަޝނަލް ޙާަކން ދެެނގަުތމަްށ އިލިބިދިުނމަްށ ެއްނމެ ުމހިްނމު ދާިއރާތަކަކީ ކޮބަ

 މިކަާމގުިޅގެްނ ހަާދަފިއވާ ނާކޮްށ އެސެސްަމންޓެްއ ެހދުމަްށފަހު ފާހަގަކުެރޭވ ކަންތަްއތަކުެގ ަމއްޗަށް ބި 

ަމތީަގިއ ، ޮގތުަގިއ ެއީހދެުމން ެގންދާ ކުރުަމށް އިޖުިތމާީޢ ރައްކާތެރިަކމުގެ  ސިޔާސަުތތަްއ ބައްޓަން 



 
  30            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މުްނ ެގްނދާ ިޚުދމަތްަތްއ ވަިކ ާދއިާރތަކުްނ ދެ  ،ީމގެ އިުތރުން . ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފަރާތްތަަކށް ހުށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ

ގޮުތން އެުޅމަްށ މުހިްނުމ  ކުުރުމގެ މަިތްނ ަހރުަދނާ ގޮުތގެ  އިންާސީނ ޙައްުޤތަކާބެހޭ މަްސދަުރތަކާ އެްއގޮްތވާ 

ކަންތަްއތަްއ ކަާމބެހޭ ފަރާްތތަކާ ޙިއްސާކޮްށ މިަކންތަްއަތްއ  ކަުމގަިއ މިކޮމިަޝަނށް ފާަހގަކުރެވޭ  ފިޔަަވޅުަތއް 

  . ކުރުމަްށ ބާރުައޅާަފއިާވނެެއވެޛު ފުރިހަަމ ކުރުުމެގ ގޮުތން ވަކި މުްއަދތެްއގަިއ ަތންފީ

ނޑުތައް  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ގައި މު ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  5.8.2   މިންގަ

ން ަކށަަވރުކޮށްޭދ އަސާީސ ޤާޫނނުއަސާސީ ކީ އިްނސާީނ ޙައްުޤތަކުެގ ޢާންުމ ޤަރާާރއި، މިްނަގނޑުަތކަމި 

ަހދާތަުކގެ ތެެރއިްނ ަމދަީނ އަިދ ސިާޔީސ ޢާަބއިަނލްއަޤްވާީމ މު ަފއިވާ ޙައްޤުތަކާއި، ިދވެހިާރއްެޖ ަބއިެވރިވެ

ފީ ަޙއްޤުތަކާބެޭހ ބަިއަނލްއަޤްވާީމ ގާ ހަދާާއއި، އިޤްިތޞާދީ، އިްޖތިާމީޢ ައިދ ސަޢާ ޙައްޤުތަކާބެޭހ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ މު

ާހ ަހާދއާިއ ހުރިޢާާއއި، އަންެހުނންާނމެުދ ކުރާ ތަާފތުކުުރންތަްއ ަނއްތާުލާމބެހޭ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ މު ަހދާޢާމު

ދިެވހިާރއްޭޖގަިއ  ،ތްކޮށް ޔަޢާ ައށް ރި  ަހދާޢާބައިނަްލއަޤްާވމީ މުބެހޭ ތަފާތުކުުރންަތއް ަނއްތާުލމާވަްއތަރެްއގެ ނަްސލީ 

ަޞުދގަިއ ހަދާަފއިާވ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކުުރމަށް ާބރުއެުޅުމެގ މަޤް ިބދޭސީ މަސައްަކްތތެރިްނގެސައްކަތްކުާރ މަ

ނޑެެކވެ    .މިްނގަ

ނޭަޝނަްލ ކޮންެވންަޝން އޮން ަދ ފަިއވާީނ އިންޓަ މުަގިއ މަިއަގނޑުޮގތެްއގައި ަބލާއެކުލަވާލު  ިމންަގނޑުަތއް މި 

ެގ  އޮފް ދެައރ ެފމިލީޒް ޒްއެންޑް މެމްަބރ ޒް ޕްރޮޓެކްަޝން ޮއފް ދަ ަރއިޓްސް އޮފް އޯލް މަިއްގރަންޓް ވަރަކރ

މަިއގްަރްންޓ ، ަހދާއަކަްށ ުނުވމާއެކުޢާބަިއވެިރވެަފއިާވ މު ަހާދއަކީ އަިދ ދިެވހިާރއްެޖ ޢާިމ މު. އެކިއެކި މާްއާދތަކަށެވެ

ރ ނުޑތަކެްއ ކުރުަމްށ މިަފަދ  ެގ ަޙްއޤުތަްއ ރައްާކތެރި ޒްވަރކަ ކަމުގަިއ  އެކުލަވާުލމަކީ ވަަރށް މުިހންމުކަެމއް މިްނގަ

  .ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ

 ނަށް، އަާސސީ ޙައްޤުަތއް ަކށަވަރުޮކށް ޤާޫނނުއަސާީސން ދިެވހިރާްއޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ ުހރިހާ އެްނމެން ، މިހެންަކމުން 

އަހަްނމިްއޔަތުަކެމއް ދީެގން ެގ މެންބަުރންަންށ ާއއި އެީމުހންެގ ޢާިއލާ ޒްދިުނމުަގއި މަިއްގރަންްޓ ަވރކަރ

ިދނުަމްށ  ދިުނމަާށިއ މިަޙްއޤުތަްއ ކަަށވަރުޮކށް ކީ މިަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިޮކށް ިމންަގނޑުަތކަތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ މި 

 .ުތރު ިފޔަަވޅެކެވެއެޅޭ އި

  ކުރަމުންދާ ޕޮލިސީ ރިވިއު ރިޕޯޓްތައް  މަސައްކަތް  5.9

ޭހ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްުޤތަކާބެމަސައްކަްތ ކުަރމުްނާދ ިރވިުއ ރިޕޯޓްތަުކެގ ެތޭރގަިއ ިހމެެނީނ 

ރިޕޯާޓިއ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އަންެހުނންެގ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ ިސާޔސަތުތަކުެގ ިރވިުއ އި، ސިޔާސަުތތަކުެގ ރިވިުއ ިރޕޯޓާ

ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަޝރުޢީ ނިާޒމުަގިއ ކޯޕްރަްލ އަދި  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ަތޢުލީމާބެހޭ ިސާޔސަތުގެ ރިިވއު ރިޕޯޓް

ހަދާަފއިާވ ޕަިނޝްަމންޓް، ވިޓްނަްސ ޕްރޮެޓކްޝަްނ ައިދ ައންެހނުްނނާިއ ކުޑަކުިދންާނިއ ުގޅޭޮގތުްނ 

    .ވެސިޔާސަުތތަކާބެޭހ ޕޮލިީސ ިރވިުއ ރިޕޯޓެ 

  



 
  31            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ފައިވާ މައްސަލަތައް ނޫނީ ލަފާ ދީ ޤާ  5.10

މިަމއްަސލަތަކަްށ ޤާޫނނީ ަމއްސަލަެއްއ ހުށަހެިޅ  31ކޮމިޝަުނެގ އެިކ ޑިޕާްޓަމންޓްތަުކން ޖުމްަލ   

ފައިަވނީ ިއްނެވސްޓިގޭަޝން ިޑާޕޓްމަންޓަށް ޅާ ތެރޭަގއި ެއންެމ ގިަނއިން ހުށަހަ  މިމަްއސަލަތަުކގެ. ފަިއެވއެވެލަފާދީ

މީެގއިތުުރްނ . ހުށަހެިޅފަިއވާ ަމއްސަލަތަުކގެ ެތެރއިން ާޤނޫނީ ަލާފ ބޭނުްނެވގެން ުހށަހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަތަކެވެ

  . އެހެިނހެްނ ޑިޕާްޓމަންްޓތަކަށްެވސް ޤާނޫނީ އެީހތެރިަކން ޯފރުކޮށްެދވިަފއިެވއެވެ

  ބައްދަލުވުންތައް އްމު ހި މު 5.11

ކޮށް ދޫކޮށްަލމުްނާދ ޠުމުޒާހަާރތަކުން ހައްަޔރުކުރާ މީުހން ދޫޮކށްލުުމގަިއ ކޯޓުން ވަކިަކންތަްއތަކެއް ަޝރު

މައްސަަލއާއި، ިޑފެންސް ޯލޔަުރްނ ނެިތ ަމއްސަަލ ނިްނމާކަަމށް ަމޢުލޫމާތު ލިެބމުްނދާ ަމއްސަަލއާިއ ގުިޅގެްނ 

 . ޝްވަރާުކރެވިަފިއވެެއވެކްރިމިނަްލ ކޯޓާެއކު ބައްަދލުކޮށް މަ 

ަސތުަތއް ރޭވުަމށާއި، ާވއިުދެގ ދަުށން އަްނހެުނންަނށް އެްނމެ ފައިާދހުިރ ޮގތަްށ ސިޔާޤަސިވިލް ސަރިވސް 

ެތޭރގައި ަބންުދުދވަްސ ނުހިެމޭނގޮަތށް ހެދުާމ ބެޭހގޮުތްނ ސިވިލް ޗުއްީޓގެ ުދވަުހގެ  60ގުިޅގެްނ ދޭ  ވިެހއުމާ

 . މަްޝވަރާުކރެވިަފއިެވއެވެ ސަރވިްސ ކޮިމޝަާނ ބަްއދަލުކޮށް 

ތަކާބެހޭ ިސޔާސަުތ މުޖްަތމަުޢގައި ާޢންމު ޙާަލތަްށވުެރ ނިކަމެތިަކން ިލބިފައިވާ މީުހންަނށް ފޯރުކޮްށދޭ ިޚދުަމތް

ްސޓްީރ އޮްފ ގުިޅގެްނ އަލިައޅުވާާލފައިާވ މަްސދަުރތަްއ ިއތުަރްށ ހަރުަދނާކުުރމަށްަޓކައި މިނިރިވިުއ ރިޯޕޓާ

ާއއި މޯލްޑިވްްސ ެޕންަޝން ) ެއންސްޕާ(އި، ޭނޝަަންލ ސޯޝަްލ ްޕރޮެޓކްޝަން އޭެޖންީސ އިސްލާމިްކ އެެފާއޒާ

އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން އޮފީާހއެުކ ބައްދަުލވުްނތަކެްއ ވަީނ ާބއްަވިއ ުހށަހެުޅންތަާކެމުދ މަްޝވަރާޮކްށ ވަކި 

 .އް ެގަނއުމަްށ ެއއްބަްސެވފައެވެމުްއދަެތއްެގ ތެޭރގަިއ ކޮމިަޝުންނ ފާަހގަކޮށްަފއިާވ ކަންތަްއތަކަށް ޢަަމލީ ސިފައެ 

އިޖުާރއަުތގެ ބިްލ ދިރާސާޮކށް ުފރިހަމަކުުރަމށްޓަކައި ރަްއޔިުތންެގ ަމޖިލީުހގެ އިދާާރަގއި ޭބއްުވނު ަސްބ  އީޖިނާ 

 .ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުުވމުަގއި ަބއިެވރިވެަފއިެވއެވެ

ކަަމްށާވ  އި މަސައްަކތްކުރާ ޖަމްިޢްއޔާއެއް ޤައުމުތަުކގަިއ އިްނސާީނ ޙައްުޤތަްއ ކުިރއެުރވުަމށްަޓކަ ކޮމަްނވެލްުތގެ 

ާކ ރމޯލްިޑިވައން ޑިމޮްކރަސީ ނެޓްވަ  އާއި ) ައއި.އާރް.އެޗް.ސީ(ކޮމަްނވެލްތް ހިުއމަްނ ރައިްޓސް އިީނޝިއޭިޓވް 

ގަިއ ބޭްއުވުނ މަްޝވަާރ  2012ިޑސެމްބަރ  12ގުިޅގެން ޕޮލިިސންގ ާއއި ޕޮިލސް ރިފޯްމއާ ެބހޭގޮުތން 

އްަސސާ ހަުރދަނާުކުރމަށްޓަކައި އަ މިަބްއދަލުުވުމގެ މަޤްސަދަކީ ުފލުހުްނގެ މު. އިެވރިވެަފިއވެެއވެބައްދަުލވުުމގަިއ ބަ

އެޅުްނ މުހިްއުމ ިފޔަވަުޅތަކާިއ ައިދ ފުލުުހްނގެ ާޤނޫުނ ިއޞްލާހުކުރުުމެގ މަސައްކަްތ ކުެރވެުމންާދއިުރ 

 . ވިސްނާުލން މުިހްއމު ބަެއްއ ކަންަތްއތަކާމެުދ ަމޝްަވާރކުރުމެވެ

ވަރކްޮޝޕް އޮްނ ދަ ވެލިޑޭަޝން އޮްފ ދަ ޭނޝަނަްލ "ޕީން ހިްނގަވާ ޕްޮރޖެްކޓެއް ކަމަްށވާ .ޑީ.ެއން.ޔޫ

ގަިއ ބޭްއވުުނ ިމ  2012ޖުަލިއ  11. ަގއި ަބއިވެިރވެަފއިެވެއވެ" އެްމޕްލޯިއމަންްޓ އެކްޝަްނ ްފރޭްމވަރކް



 
  32            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ބެހޭގޮުތން ޯހދިަފއިވާ ޑޭާޓ  އޭަޝނާޓުޕަަވޓީ ސިދިެވހިާރއްޭޖގެ ައންެއންްޕލޯއިަމންޓާއި މަސައްކަތު ަބްއަދލުވުމަކީ 

 ށް އެކިއެިކ ާދއިާރތަކުްނ ކޮމެންޓްޯލއިަމންޓް ެއކްޝަްނ ފްޭރމްަވރކަކުުރމަާށިއ ޭނޝަނަްލ ެއމްޕްޞާއްޙި

ކޮިމޝަްނގެ ިއތުުރން މި މަސައްކަތު ަބްއަދލުވުުމގައި މިިންސޓްރީ އޮްފ . ދަުލުވމެކެވެކުރުމުެގގޮުތން ޭބއްުވނު ބައް 

އާއި،  ޭނޝަނަލް ޭލބަރ ޯއގަަނއިޭޒޝަންއާއި، ިއންޓަ ޓިވެޓް، އި އާ ޔޫތް އެންްޑ ސްޕޯޓްސް، ސްން ރިޯސސަ ހިއުމަ 

 . ަތކުން ބަިއވެިރވެަފއިެވއެވެ އި، ެއމްޕްޯލއިަމންޓް ެއސޯސިއޭަޝންސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝނާ

ެގ ޑިްސކަަޝްނ ނުޤާނޫ ާލ އާބެޭހ އިޢާޕީ ިއން އިްނިތޒާމްކޮށްެގްނ ބޭްއިވ .އާރ.ޑީަގިއ  2012ޖޫްނ  20

 .ބަިއެވރިވިެއވެ ފޯރަްމގައި 

 އި މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސާރވިްސަގއި ވަޒީާފ އަދާުކރަމުްނާދ ުމަވއްަޒފުންަންށ ެއ ާސރވިްސެގ ޗުއްީޓ ެނުގމާ

ގަިއ  2012ޖުލަިއ  12ުދގެ ަދށުން ހުރި ދަިތަތކާ ބެހޭ ގޮުތން މަްޝވަރާ ކުުރަމށް ސަލާމް ުބނުމާ ެބހޭ ޤަވާޢި 

  .ަބއިެވރިިވއެވެން ިމޝަނު ގަިއ ކޮވުމު އްދަލު ބޭއްުވނު ބަ 



 
  33            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން . 6

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  2012 6.1

ަގިއ " އަސާީސ ޙައްޤުަތކާއި މިިނވަންަކން"އަސާީސގެ ދެަވަނ ބާުބ ރާްއޭޖެގ ުޖމްހޫިރއްާޔެގ ާޤނޫނު ދިެވހި

ނޑަ އިންާސނީ ޙައްޤަކަްށ ، ޝަުކވާާއއި 703ުބނެ ހުށަަހޅާަފއިާވ  ކަަމށް ވާ ަގނެފައި އަޅާަފއިާވ ޙައްޤުތަްއ ިނގުަޅއިކަ

އުނިކަެމއް ލިބުުމގެ ފުުރޞަތު ޮއވެާދނެކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ޮކިމޝަުނން އިްސަނގަިއގެން ބަަލން ނިްނމާފަިއާވ 

. ފައިެވއެވެުހށަހަޅާ އަަހރު މިކޮިމޝަނަްށ ަވނަ 2012ޝަުކވާ  724ުކ ޖުްމަލ އެ މައްސަަލއާ  21

އަހަުރ ޮކމިަޝނަށް ހުށަަހޅާފަިއާވ ވަނަ  2012ތަކަްށ ިރޢާޔަތްކޮށް، ެގ ދެަވނަ ބާުބގަިއާވ ޙައްޤުޤާނޫނުައސާސީ

މީެގ . ެއވެ ިއންސާީނ ޙަްއޤު ގެްއލިފަިއވާަކމަށް ޮކމިަޝނަްށ ފާަހގަކުރެވެ  732ޝަކުވާަގއި ުޖމްލަ  724

މައްސަަލ ޮކމިަޝނުްނ  440،1ޖުމްަލ  ،ަވނަ އަހަުރގެ ިނަޔލަށް 2012ައހަުރން ެފށިެގން ަވނަ 2008އިތުުރން، 

ީމެގ ( 218ަވަނ ައހަުރ ުހށަހަާޅަފއިާވ މައްސަަލތަކުެގ ތެެރއިްނ  2012ިމޮގތުްނ . ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރަމުްނދެެއވެ

ވަަނ އަަހރު  2011އްސަަލާއއި، މަ ) އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ގެއްިލގެްނ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަޝކުވާ 221ތެރެިއން 

ަވަނ އަަހރު ުހށަހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަތަކުެގ  2010، ަމްއސަލައާއި  46ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަތަުކގެ ތެެރއިްނ 

ަމްއސަލަ ައިދ  1ވަނަ އަަހުރ ހުަށހަޅާފަިއވާ މައްސަަލތަކުގެ ެތރެއިްނ  2009ަމއްސަލަާއއި،  15ތެރެިއން 

މީެގ ތެރެިއްނ ( 284އެކު ޖުްމލަ ަމްއސަލަ،  4ސަލަތަުކގެ ތެރެިއން ަފިއާވ ަމއްވަނަ އަަހރު ުހށަހަޅާ 2008

މައްސަަލ ަބލައި ިނންަމއި، ޝަކުާވ ) އިންސާީނ ޙައްޤެއް ެގްއލިގެްނ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވާ 287

 .ހުށަހަުޅްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަަކށް ކޮިމޝަުނން ޖަވާުބ ދީފަިއވެެއވެ



 
  34            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ސާބު މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހި  6.2

 2012ޑިސެމްބަރ  31އިން  2012 ޖެނުއަރީ  1: ގެ ތަފާސްހިސާބު 2012

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

ުނު 
ަހެޅ
ހުށ  މައްސަލަތައް  ނިންމުނު 
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މައްސަލަތައް 
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 8 17 ތަފާތުނުކުރުން              4  4  4 

 17 18 ދައުލަތުގެ ވާޖިބު              13  13  4 

 0 20 ހަމަހަމަކަން           1     1  0 

 3 21 ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު              0  0  3 

 139 23 އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްގުތައް  2     8     41  51  98 

ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ސާފު ފެން ފުދޭ މިންވަރަށް 
 ލިބުން 

23 
)ހ(

2              2  2  0 

 ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު
23 

)ށ(
39  2     4     21  27  18 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ 
 ޙައްޤު 

23 
)ނ(

63        4     4  8  59 

ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު 
 މާޙައުލެއް ލިބުން 

23 
)ރ(

16              3  3  13 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ ރަށަކާ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް 

  .ޤާއިމްވެފައިއޮތުން

23 
)ކ(

1              0  0  1 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ ރަށަކާ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

  .ޤާއިމްވެފައި އޮތުން

23 
)ކ(

18              11  11  7 

 17 24 ޒާތީ ދިރިއުޅުން           1  8  9  9 

 2 25 އަޅުވެތިނުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން މަސައްކަތްނުކުރުވުން              0  0  2 

 އަދި. އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ
އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް 

 .ކުރުވައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ

25 
)ހ(

2              0  0  2 



 
  35            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 
 ޙައްޤު 

26 4              2  2  2 

އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ 
  .ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ޢާންމު

26 
)ހ(

4              2  2  2 

 1 27 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން              0  0  1 

 1 29 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން              0  0  1 

 9 32 އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން              3  3  6 

 9 33 ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު              3  3  6 

 21 34 ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު        1  8  12  21  9 

 ޤާނޫނުގައި ކައިވެނިކުރެވޭ ޢުމުރުކަމުގައި
ނޑައަޅައިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ،  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގައި ކަ
ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކައިވެނިކުރުމާއި، ޢާއިލާ 

އަދި ޢާއިލާއަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ޠަބީޢި  .ލިބިގެންވެއެވެ
 އަދި އަސާސީ ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ

ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ 
 .ލިބިދޭންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކަން

34 
 (ހ)

6        1  1  4  6  2 

ޙާލަތެއްގައި ދަރީން ތިބިނަމަ، ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ 
ދަރީންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޚާއްޞަ  އެ

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ 

34 
)ށ(

15           7  8  15  7 

ޅަފުރާގެ ކުދީންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ  ކުޑަކުދީންނާއި 
މީހުންނަށް ލިބޭ  މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

 ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 
35 41      1  6  9  16  32 

 ދައުލަތުގެ  ޢާއިލާގެފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި
 ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރި 

ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް  ކަން ލިބުމަކީ
ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ  އަދީ. ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެެވ

 ޖިންސީކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނީއްކަކޮށް، 
ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް  އަނިޔާކޮށް އެއްވެސް  ގޮތުން

ކަންތައްތަކުގައި  އިޖްތިމާޢީވާ އިޤްތިޞާދީ،އެކަށީގެންނު 
 ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް 

ގެނެއް  ށްކޮމަށް ހަމައެކަކުވެސް މަސައްކަތްޙާޞިލްކުރު
 .ނުވާނެއެވެ

35 
 (ހ)

31           5  6  11  25 



 
  36            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި 

ދުވަސްވީ  ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ޢުމުރުން 
މީހުންނާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

 ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ 

35 
)ށ(

10        1  1  3  5  7 

 47 36 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު           1  27  28  20 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އުނގެނުމުގެ 
 .ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު

36 
)ހ(

47           1  27  28  20 

 75 37 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  2  1  2  5  28  38  47 

ރައްޔިތަކަށްމެ އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ  ކޮންމެ
އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ  ވަޒީފާއެއް

 ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ 

37 
)ހ(

24  0     2  1  10  13  14 

 ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި
މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތާ 

ލިބުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް
 އެއް މިނަގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް ނިސްބަތަކުން

ކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަ
ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން

 ލިބިގެންވެއެވެ 

37 
)ށ(

51  2  1     4  18  25  33 

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ،
ނޑައެޅިފައިވުމާއި،  މަސައްކަތްކުރާންޖެހޭ ވަގުތު ކަ

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަގުތު ލިބުމުގެ  އަރާމުކުރުމާއި
މުއްދަތަކަސް  އޭގެތެރޭގައި ވިަކ. ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 .މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙއްޤުވެސް ހިމެނެއެވެ 

37 
)ނ(

0                 0  0 

 0 38 ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު                 0  0 

 3 40 މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު              1  1  2  2 

މުދާ ހޯދުމާއި، މިލްކުކުރުމާއި، ވާރުތަކުރުމާއި، 
މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ  ދިނުމާއި،

 .ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

40 
)ހ(

1              1  1  0 



 
  37            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ތަކެއްޗެއް  މީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ ނިގުޅައިގަނެގެންވާނޭ
ފަހެ، ޢާންމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށްޓަކައި، . ނޫނެވެ

ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެމަތީން،  ޤާނޫނުގައި  ކަ
ޙުކުމަކުން މެނުވީ  އަދި އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓަކުން ކުރާ 

އްގެ ރުހުންނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް އެމީހެ 
އަދި މީހެއްގެ . ނަގައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ ދައުލަތައް

ނޑައަޅާ  މުދަލެއް ދައުލަތައް ނަގާންވާނީ ކޯޓުން ކަ
ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތަށް 

 .ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

40 
)ށ(

2           1  0  1  2 

 6 41 ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވަޒަންވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން           1  5  6  1 

 ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެނބުރި 
އައުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިތަންތަނަށް 

އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ  ދަތުރުފަތުރުކޮށް
  .ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

41 
)ހ(

3              3  3  0 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 
ވަޒަންވެރިވުމާއި، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް 

ރައްޔިތަކަށްމެ  ހިޖުރަކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ

41 
)ށ(

3           1  2  3  1 

 20 42 ޢަދުލުރިވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުން        0  4  12  16  8 

 ކޮންމެ މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ  ކަ

ޤާނޫނަކުން ގާއިމް  މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،
ކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި 

ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ  ނުވަތަ
ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ،  ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް

 އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ 
 .ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

42 
)ހ(

18           2  11  13  7 

އެންމެހާ ޝަރީޢަތްތައް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 
ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތަކަށް  ހިންގާންވާނީ 

 .ނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުގައެވެ

42 
)ށ(

2           2  1  3  1 

43 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން  94        1  4  26  31  68 



 
  38            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދުވެސް 
އެތްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ  ޤާނޫނާއި

ައވަސް މިނެއްގައި  ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ
 .ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ

43 
)ހ(

93        1  3  25  29  68 

އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް 
ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް  މީހެއްގެ 

ލިޔުމުން  ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު
  .ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

43 
)ށ(

0           1  0  1  0 

އެއްވެސް  އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން
މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ 

މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް، ނުވަތަ 
ކޯޓަށް  ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް 

ކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަ
ސީދާގޮތެއްގައި އަސަރު ފޯރައިފާނޭ  ނުވަތަ އެ ކަމުން

 .ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ 

43 
)ނ(

1              1  1  0 

45 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުން  0           1  0  1  0 

47 .ހިފެހެއްޓުމާއި ފާސްކުރުމާއި މުދާ އަތުލުން  2              1  1  1 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް 
އަތްލައި، ފާސްކޮށް، މީހެއްގެ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން 

 .އަތުލައިގަނެއް ނުވާނެއެވެ

47 
)ހ(

2              1  1  1 

މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ 
 ޙައްޤުތައް 

48 5              0  0  5 

މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެ  އެ
ގިނަވެގެން ސައުވީސް  އަދި. މީހަކަށް އަންގާންވާނެއެވެ

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން 
 .މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ އެ

48 
)ހ(

5              0  0  5 

 ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ
ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންތޯ 

ނޑައެޅުމަށް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ  ކަ
ގިނަވެގެން ސައުވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، 

ނޑިޔާރެއްގެ . ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރާން ވާނެއެވެ ފަ
އެ މީހަކު  ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި އަދި ޝަރުޠަކާއެކު 

ދޯކޮށްލުމަށް، ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް 
ނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ ނެރުމުގެ ބާރު  .އެ ފަ

48 
)ރ(

0                 0  0 



 
  39            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

50 އަވަހަށް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުން  19              3  3  16 

ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ 
 ޙައްޤުތައް 

51 1              1  1  0 

 އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ
ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ 

ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު  އެމީހަކީ ކުށެއްނެތް މީހަކު
 .ލިބިގެންވެއެވެ

51 
)އ(

1              1  1  0 

52 އިޢުތިރާފާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި  2           1  0  1  2 

54 ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން  145           4  15  19  130 

56 ޙައްޤު  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  0        2     0  2  0 

 ދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކުބަން 
 މުޢާމަލަތުކުރުން 

57 24           5  4  9  20 

62 އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން  14           1  3  4  11 

67 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  3           1  0  1  3 

 އަނެކުންގެޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ރައްކާތެރިވެ އެ
 .ޙައްޤުތަކަށާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

67 
)ހ(

1           1  0  1  1 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި، 
ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުޞޫލަށް  ޤާނޫނުގެ 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

67 
)ބ(

2              0  0  2 

   0           1  0  1     

 732 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  4  1  15  46  221  287  511 

703 

 ބަލަންފެށުނު މައްސަލަތައް  ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 

21 

 31 - ޖެނުއަރީ  1(އަދަދު  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ 
  )2012ޑިސެމްބަރ     

724 

 31 - ޖެނުއަރީ  1(އަދަދު  ޖުމްލަ ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ 
  )2012ޑިސެމްބަރ     

506 

 31 - ޖެނުއަރީ  1(އަދަދު  ނިންމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ 
  )2012ޑިސެމްބަރ     

218 



 
  40            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  

 ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން  6.3

، އަހަުރގެ ުކއްޖަކު ަބލިެވއިނދެ  15ސްކޫލުގަިއ ކިަޔަވމުްނދާ ައތޮޅު ރަެށއްެގ . ުދަވހު، ށަވނަ 28 ޖޫން 2012

ކޮިމޝަުންނ އިްސަނގަިއެގން ބަަލއި  ަމއްސަލަ ކަމަށް ތުުހމަުތކުރެޭވ ވިެހއުމަްށފަުހ ދަރިފުުޅ މަރާލި 

  .ކުަރމުްނނެވެ ަޓރކުްއޖާެގ ޙާަލުތ ަދނީ ޮކމިަޝުނން މޮނިެގ މިއަަހރު 15ީމގެ އިތުުރން، . ތަޙްޤީޤުކުރަމުްނެދއެވެ

 ޞާ ލާޚު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  6.4

އިޤްތިާޞީދ ައިދ ިއޖްިތމާޢީ ަޙްއޤުތައް ެގއްލިެގްނކަމަށް ުބެނ ހުަށހަޅާފަިއާވ ަމއްަސލަތަކުެގ ތެޭރަގއި، އެކަަމްށ 

ޤާިއމުެވފަިއ ނެުތންފަަދ އެކަށީެގްނާވ ބަެޖޓެްއ ކަމާބެޭހ ިއދާރާތަަކްށ ލިބިަފއި ނެުތމާއި، ަހރުަދާނ ނިާޒމެްއ 

 ަވމުން ުދވަސްތަެކްއ ވަްނެދން މަުޙޫރމް ސަބަބުތަކާހުރެ ަކރަންްޓގެ ިޚދުމަުތން ބަެއއް ަރށްަރށުގެ ރަްއޔިުތން ގިނަ

ަމތްތަކުްނ ަރްއޔިުތްނ ސްކޫލްތަާކިއ، ކޯޓުތަކުެގ ިޚދު، އްޙީ މަރުކަުޒތަކާއިޞި ދިުޔމާއި، މިކަާމ ުގޅިެގްނ 

މީެގ އިުތރުން، ުކނި ަންއތާލާެނ ނިާޒމެްއ އެކަށީެގްނވާ ފެްނވަރެްއަގިއ . ތަްއ ިހެމނެެއވެވަުމްނދާ މައްސަލަ ޙުރޫމު މަ

، ގްާލސްގެ ަމސައްކަްތކުރުމުން ަގއި ފައިަބރަކއިރީ  ރަށްރަުށަގއި ޤާިއމުވެަފއި ެނތުުމްނނާއި ވަކި ިމަނކަށްވުރެ

ލާަމުރކަޒީ އުޞޫުލން މިޚިުދމަްތ ފޯރުޮކށްޭދންޖެޭހ ، ިދޔުާމއި އްޙަތަްށ ތަާފތު ެގއްލުްނތައް ަވމުން ޞި ރައްިޔތުްނެގ 

 އަިދ އެަކމަށް ޭބނުްނވާ ަބޖެޓު ިލިބަފއި  ނެތުމާ  އިދާާރތަކަށް އެބަެއއްެގ ަދއުރު އެބަަޔކަށް ފުރިަހމަައށް ސާފުވެަފއި

 . ނެތުުމެގ ސަބަބުްނ ެމދުެވރިާވ ަމްއސަލަތަްއވެސް ޮކމިަޝނަށް ހުަށހަާޅފައިެވއެވެ

އަަހރު ޢާްނމުޮގތެްއގައި ހުަށހަޅާފަިއވަީނ ވަނަ  2012ދާއިާރިއން ކޮިމޝަނަްށ މުގެ ަޙއްޤުގެ ފޭރާމާިއ ިހޔާަވިހކަ

ދުވަްސތަކެއް ވަުމންާދތީ ބޯިހާޔކުރާނެ ަތނެއް ނުލިބިެގން ުހށަަހޅާފަިއާވ  ރަށްރަުށން ގޯިތ ދޫނުކޮށް ިގނަ 

 ،އަިދ ީމެގ އިތުުރން. ެގ ަމއްސަލަެއވެކަމު ދޫުކރުުމގަިއ ތަާފތުކުރުްނތަްއ ެގްނގުޅެފަިއވާ  މައްސަަލތަކާއި، ގޯތި 

ފަހު އެެހން ަރށްރަަށށް ަބދަލުކޮށްފަިއާވ  އަހަުރގެ ކުިރންެވސް ޮކމިަޝނުން ބަަލުމންދާ، ުސނާީމއަށް ވަނަ 2012

  .  ފަރާތްތަުކގެ ދާިއީމ ބޯިހޔާަވހިކަން ނުލިބޭ ަފރާތްތަުކގެ މައްސަަލތަްއެވސް ހިެމެނއެވެ

ާމިވ ސުާނީމ ކާިރޡާާއ ުގޅިެގްނ ެއކި ައހަރުތަުކގަިއ ކޮިމޝަަންށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ައހަުރ ާރއްެޖއަްށ ދިވަނަ 2004

ކޮިމޝަުނން މަސަްއކަތްތަެކްއ  އަހަުރވެސް ވަނަ  2012އްލެްއ ޯހދުަމށްޓަކަިއ މައްސަަލތަކަށް އަވަްސ ޙަ 

ަފިއވާ ފަާރތްތަުކެގ ިމއަހަުރވެސް އެްނމެ ކަންބޮުޑވުން އޮތް އެއްކަމަކީ ގެޮދރު ައޅަން ަހމަޖެހި. ށްފަިއވެެއވެކޮ

. ެޖހިފަިއާވ ަމއްސަލަެއވެީތ ިހޔާތަުކަގއި ދިިރއުެޅްނ ވަގު  އް ނިމިަފއިުނވާީތ ެއފަރާްތތަ އި އަޅަ  ގެޮދރު 

ދިުނމުެގ ޮގތުން ުކރެުވނު މަސައްކަްތތަކުެގ ތެޭރގަިއ ިމިނސްޓްރީ ޮއްފ  އިމިމަްއސަލަތަކަްށ ޙައްެލއް ޯހދަ 

އެކު ގެ އިްސފަރާތްތަކާ ންޓް ސެންޓަރު އި ނޭަޝނަލް ޑިޒާސްަޓރ މެޭނޖްމަ ހައުިސންްގ ެއްނޑް އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރާ

  .އި މަޢުލޫާމުތ ޯހދަިއ މަްޝވަާރކޮށްފަިއވެެއވެުލވުްނތަްއ ބާއްވަ ބައްދަ

އަަހުރ ވަނަ  2012މަްއސަލަ  63ރި ރަނގަޅު ެފންަވރުގެ ޞިއްީޙ ިޚދުަމތް ލިބިިދނުުމގެ ަޙއްޤާ ގުުޅންހު

މަްއސަލައަކީ ޖަލުތަކުަގއި ޙުކުމް ަތންފީޛު ުކރަމުްނާދ  42މީެގތެރެިއން  ،ހުަށހެޅިފަިއވާިއރުކޮމިޝަަނށް 



 
  41            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ތުްނ ޤަިއީދންާނއި އެީމހުްނގެ ޢާއިާލތަކުެގ ފަރާ  ުބނެ  ޤައިީދންަނށް ެއކަށީގެްނާވ ބޭްސފަރުާވ ުނލިބޭކަަމށް

 ،ަތކަށް ބޭްސފަުރާވ ކުރަންެޖޭހ ބަލިީމހުންާނއިމިަމްއސަލަތަކުެގ ެތރޭަގއި، ދިުގ މުްއދަ. ވެހުށަހަާޅފަިއާވ ަޝކުވާތަކެ

 ކުރުަމށް  ބޭސްފަުރވާ  ޭބރުން  ރާްއޖެިއން ބަިލމީުހންާނިއ، ނަފްާސނީ ބަިލީމހުންާނއި، ބޭުނންވާ  ެއހީއަށް  ޞަ ޚާއް

ކުރަންެޖޭހ  ޮކންެމެހން އޮަޕރޭަޝން ،ކަންަތއްތަކާއި  ޭބސްފަރުާވގެ  ބަލިީމހުްނގެ  ެދްއވާފަިއވާ  އިުރޝާދު  ޑޮކްޓަރުން

 ނުލިުބމާިއ މިކަންަކން ަހމަޖަްއސައި އެކި ބަިލަތކަށް ބޭުންނވާ ބޭސް، ފަރާތްތަަކށް ަފުރވާލިބުްނ ލަްސުވމާއި

ުބެނ ުހށަހަޅާަފއިާވ  ދިުނމުަގިއ ޖަުލ ބަލަަހއްޓާ ަފރާތްތަުކގެ އިުހާމލުން ަފރުވާިލުބން ލަްސވެަފއިާވކަމަށް

 ތެލެސީިމއާ ، ކުެޅދުްނތެރިކަުމގެ ާދއިރާެގ މައްސަަލތަކާ ުގޅިެގންިޞްއޙީ ައދި ނު. މައްސަަލތަްއ ިހމެެނއެވެ

  .ަބއްަދލުކުރެވިަފއިެވއެވެ އެކުއްާޔތަކާަމަދނީ ޖަމްޢި ބަެއއް ސެންޓަާރއި، 

ެފްނވަރު ދަްށވުާމއި،  މީގެ އިތުުރން، މާލެާއއި ައޮތޅުތަކުަގއިވާ ިޞއްޙީ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަްނަތނުގެ

ދަްށވުާމިއ، ޑޮކްޓަރުްނނާިއ ސްެޕޝަލިސްުޓން ނެުތމާއި، ާއލާތްތަްއ ނެުތްނ ުނވަަތ  ްޖަމންޓުެގ ެފންަވރުމެނެ

ގުިޅގެްނވެްސ  ހުުރމާއި، އާަސްނދަާއއި ޭނޝަނަްލ ސޯޝަލް ްޕރޮޓެްކޝަން އޭެޖންީސގެ ިޚދުަމތްތަކާ ހަލާކުވެަފއި

ޕޯސްްޓތަކާިއ ހެލްތު ެސންޓަުރތަކުގަިއ މިޮގތުން، އެކި ރަށްރަުށެގ ހެލްުތ . މައްސަަލތަްއ ުހށަހަޅާަފއިެވެއވެ

ޑޮކްޓަރުން ނެުތމުގެ މައްސަަލާއއި، ވަސީަލތްަތްއ ނެުތމުެގ ސަަބބުން އެަކށީެގންާވ ބޭސްފަުރވާގެ ޚިދުަމްތ 

ދުމަްތ ޚި  ޙީ އްޞި ނެތްަކމަްށ ުބނެ ރަްއޔިުތްނ ުނކުމެ އެަތންަތން ބަންުދ ކުުރމުެގ ސަބަބުްނ  އެތަްނތަުންނ ލިެބން

ެޑިތ ޚަރަދުޮކށްެގން އެހެްނ ރަްށރަަށްށ ޞިއްީޙ ފަުރާވ ހޯަދން ދާްނޖެޭހކަމަށް ުބނެ ުހަށހަޅާފަިއވާ ބޮ ،މެދުެކނޑި

ްޖމަންުޓެގ ރުންާނިއ ނަުރހުްނނާިއ ައދި މެނެ އްީޙ ޚިދުަމތް ޯފރުކޮްށދިުނމުަގއި ޑޮކްޓަ ޞި. މައްސަަލތަްއ ހިެމނެެއވެ

  . އެވެހުަށހަޅާަފއިވެ  ސަަލތަްއެވސްުބނާ މައް ކަމަށް  ފަރާތުްނ ިއހުމާުލވެފަިއވާ 

ެއހީއަްށ ބޭުނންާވ މީހުްނނާިއ  ކުޑަކުދިންާނއި، ޅަފުރަިއގެ ުކދިްނނާއި، ުޢމުުރން ދުވަްސީވ މީުހްނނާއި ޚާްއޞަ

 ުނދާކަަމށް ބުނެ ިގނަ ަޝކުވާތަކެއް  ަނށް ޤާނޫުނން ލިބިޭދ ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަން ލިެބުމންންއަންެހނު 

ުގޅުްނހުިރ ޝަުކވާތަުކެގ ތެޭރަގއި، ެއކި ފަާރތްތަކުްނ ިޖންސީ،  އްޤުތަކާ ކުޑަކުިދންެގ ޙަ. ެއވެހުށަހަާޅފަިއވެ

ްނނަްށ ލިބެމުްނދާކަުމގެ ޝަކުވާާއއި، ފުުލހުްނގެ ަފރާުތްނ ައނިާޔ ނީ އަިދ ނަފްސާީނ އަިނާޔ ކުޑަކުދިޖިސްމާ 

ޭދ ޚާއްަޞ ޚާއްޞަ އެހީައްށ ބޭނުްނވާ ފަާރތްތަކަށް ލިބި . ލިބުނުކަމަށް ުބނާ ަމއްސަލަަތްއ ހިމެެނެއވެ

ރައްކާތެރިަކމުްނ މަޙްރޫުމވެަފއިވާަކމަށް ުބނެ ުހށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަަލތަކުގެ ތެޭރގައި، ފަރުާވއަށް ޭބުންނވާ ބޭްސ 

 ޞަ ލަުތެގ ބެުލމުެގ ދަުށގަިއާވ ޚާއްއުުނދާކަާމއި، ދަ  ޢިނާަޔތްަތއް ލިެބމުން  ،ފަސޭހަިއން ލިެބން ނުުހރުާމއި

  . އެހީައށް ޭބނުްނާވ މީުހްނގެ މަރުަކޒުގަިއ ާޖގަެނތުުމގެ މައްސަަލތަްއ ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ުކެގ ކަމަށް ުބނެ ހުަށހަޅާފަިއާވ ޝަުކވާތަ ވެަފއިވާ  ކައިެވނިކުރުާމއި ޢާއިލާ ާޤއިމުކުުރމުެގ ޙައްުޤން ަމޙްރޫމު

ީމގެ . ވެަފއިާވ ަމއްަސލަތަކުގެ ޝަކުާވެއވެަފއި ވަނީ ޢާއިލާ ރޫުޅމުގެ ަސބަބުން ިދމާޅާތެރޭަގއި، ިގަނިއން ުހށަހަ

 ،މަިއންަބފައިްނެގ ެދމެުދ ޖެޭހ މަްއސަލަތަާކ ުގޅިެގްނ ނަްފސާނީ ގޮުތްނ ަދރިންަންށ ައނިާޔެވރިވުާމއި، ތެރޭަގއި

 ،ަބއްދަުލ ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ަމންަމ ުނވަތަ ަބއްަޕއަށް ނުލިބުާމއި، ދަީރންަނށް ޚަަރދު ނުލިބުާމއި ދަިރންނާ

 ނުިލބުމާއި، ޢިނާަޔތްަތއް ލިބެްނވާ ަމިއންަނށް އެކަިނވެރި  ،ީމގެ ިއތުުރން . ތުގެ މަްއސަލަތައް ހިެމނެެއވެޟާނަ ޙަ



 
  42            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މީާހެގ ފަރާުތްނ  ުއޅޭ ނުަވތަ ާޢއިާލގެ، ުނވަަތ ިއނެދގެން ، ދިިރ އުޭޅނެ ެގދޮުރ ެނތުާމއި، ބެލެނިެވރިްނގެ

ިއ ްނނާކުަޑކުދި. މަްއަސލަތަްއވެސް ހުށަަހޅާފަިއވެެއވެނަފްސާނީ، ޖިްސމާީނ ައދި ޖިްނސީ ައނިާޔ ލިބޭަކމަށް ުބނާ 

 ށްފަިއވާ އަަހރުެގ ެތރޭަގިއ ކޮަވނަ 2012ިދނުުމެގ ޮގތުްނ އިގުުޅންހުިރ މައްސަަލަތކަށް ަޙއްލެްއ ޯހދަ  އަންެހުނންނާ 

ާއއި  މަސައްކަްތތަކުެގ ތެޭރގަިއ ިޑާޕޓްމަންްޓ އޮްފ ޖެންޑަރ ެއންްޑ ފެމިީލ ްޕރޮެޓކްޝަން ސަރިވސަސް

ނިސްްޓރީ ޮއްފ ޖެންަޑރ، ެފމިލީ ެއންޑް ިހއުަމން ަރއިޓްްސގެ އިސްފަާރތްަތކާއެކު ބަްއދަލުުވންތަްއ މި

  .ބާއްވާަފިއވެެއވެ

ސްކޫްލ ކުދިްނެގ  ،ގުިޅގެްނ ހުަށހެޅިފަިއާވ މައްސަަލތަކުގެ ެތރޭގައި  ެގ ތެޭރަގއި ުއނގެުނމުެގ ޙައްޤާމިއަަހރު

ސްކޫުލްނ ދަިރވަރުން  ،ުނލިބި ތަާފތުކުރުުމގެ ސަބަުބން އިްނސާފުމާިއ މަުލ ނުކުރެވު ޢަމެުދގަިއ ަހމަަހަމކަމާއެކު 

ައދި ްސކޫލްތަކުްނ ، ނެތުާމއި ވަކިކުރުާމއި، ދިިރއުޅޭ ރަުށން އެަކށޭަނ ފެްނވަރަަކްށ ކިެޔވުުމެގ ފުުރޞަުތ ފަިހވެފައި 

ިމނިްސޓްރީ އޮްފ މި މައްސަަލތަކާއި ގުިޅގެްނ . ކިޔެުވމުެގ ފުުރޞަތު ނުލިބޭ މައްސަަލތައް ިހމެެނއެވެ

  . އެޑިއުކޭަޝންެގ ިއސް ފަާރތްތަކާއެުކ ބަްއދަލުުވންަތއް ބާއްވާަފިއވެެއވެ

މަސައްކަތްކުުރުމެގ ޙައްޤަްށ ުއނިކަން ލިބެުމްނދާކަަމށް ބުެނ ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަަތކުގެ ެތރޭަގއި، ބިދޭީސ 

ިމއްަލ ފަާރތްތަކުަގިއ އަިދ ސަރުކާުރަގިއ ވަީޒާފ އަ އިކާރިޯސޓުތަ ،މަސައްކަްތތެިރން ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަތަކާއި

 އް ީމގެ ތެރޭަގއި، މުާސަރއާއި އިތުުރ ޢިާނޔަތްތަ . އަދާކުާރ ފަރާްތަތކުން ހުަށހަޅާަފިއވާ ަމއްސަލަަތއް ހިމެެނެއވެ

ވެިރންެގ  އުުލގައި ޙަ ވަީޒފާެގ މާ، އިްނ ވަކިޮކށްފަިއވުާމއި ވަޒީފާއާެބޭހ ާޤނޫާނ ޚިލާަފްށ ަވޒީފާ ،ުނވުާމއި ލިބިފައި 

އުެލއް ޤާިއުމކޮށްދީަފއި ޙަުކރުަމށް އެކަީށެގންވާ މާ ގެ ަސބަުބން މަަސއްކަތްކުުރމަށް ދަިތވުާމއި، މަސައްކަތްޛުނުފޫ

، ވުާމއި ޚިލާުފވެަފއި  ފަރާުތްނ ަވޒީފާެގ ެއއްބަސްުވމާވަީޒފާ ދޭ، ކުުރވުާމއި ނުުވމާއި، ިގަނ ވަުގުތ މަަސއްކަތް 

ެމުދ  ާމއި، ބިޭދސީންާނިއ ިދވެިހންނާ ނެުތމާއި، ވަޒީާފ ާދއިީމ ުނކޮށް ގިަނ ުދވަްސވެފަިއވުވަޒީާފގެ އެއްަބްސވުެމްއ 

  . ްއޤުތަކާ ުގޅޭޮގތުްނ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަތަްއ ހިެމނެެއވެޙަތަފާތުކުުރން ގެްނގުޅުުމެގ ސަބަބުްނ ެގއްލިފަިއާވ 

އަސާސީ ޚިުދމަތްތަުކން ަމޙުޫރމްކުރުުމެގ  ،އި ބިދޭސީ މަސައްަކތްތެިރން ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަަލތަކުގެ ތެޭރގަ

ހުރުާމިއ ކެުއމުެގ ކަްނތަްއތަްއ ެއކަށީގެްނާވ ެފންަވރެއްަގިއ ނެތުާމިއ، ައިދ ، ުމސާރަ ުނދިުނމާއި ، މައްސަަލތަކާއި

 މަސައްކަތްކުުރުމެގ ދާިއރާގެ . ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަްށ އެމީުހްނގެ ާޕސްޕޯޓު ހިެފހެއްުޓމުގެ މައްސަަލަތއް ހިެމނެެއވެ

މައްސަަލތަކާ ގުިޅގެްނ މިނިސްްޓީރ ޮއފް ހިުއމަްނ ރިސޯސަްސ ޫޔްތ އެންްޑ ްސޕޯޓްްސއާއި، ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ 

  .ާއއެކު ބަްއދަުލުވންތަްއ ާބއްވާަފިއވެެއވެ ާއއި، ިޑޕާޓްަމންޓް އޮފް ިއމިގްޭރަޝން އެްނޑް އެިމގްޭރޝަން  އޮތޯރިޓީ 

ަމލާތްކުރުުމގެ ޙަްއޤަށް އުނިަކމެްއ ލިބިގެްނ ހުަށހަޅާފަިއާވ ބަންދުކުެރވިަފއިާވ މީުހންނާ އިްޙތިރާާމއެކު މުޢާ 

ުގޅުންުހރި ަމއްަސލަތައް ގިަނ ައަދދަކަށް ުހށަެހޅިަފއިވާަކން  ޮކށް ފުލުުހންނާ ޞަާޚއް ،މައްސަަލތަކުގެ ެތރޭގައި 

ދަދަަކށް ޢަ  ނަ ލާއިންާސނީ ައަދބު ުނދިުނުމގެ ަޙއްޤާ ގުޅުްނހުިރ މައްސަަލތަކުެގ ެތރޭގައި، ގި . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

އެަފރާތްތަކަްށ  އިފަާރތްތަްއ ފުލުުހން ހިފަހައްޓަ  މާލެއާިއ ައތޮޅުެތރޭގަިއ ކުެރވުުނ މުޒާަހރާތަކުަގިއ ބައިެވރިވި 

. ފަިއވާ ަމއްސަލަަތއް ާފހަަގކުރެވެެއވެޅާ ބުެނ ހުށަހަ ލާއިންާސީނ ައަދބުދިުނމާއި، އެަފރާތްތަކަްށ އަިނާޔކުރިކަމަށް 

ުކރެޭވ މީުހްނނާިއ ބަންދުކުެރޭވ ީމހުންަންށ ލިބެްނޖެހޭ ޙައްޤުަތްއ ނުލިުބމުެގ މީެގ ިއތުުރން، ހަްއޔަރު



 
  43            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ނުާވކަމަށްބުނެ ހަްއަޔރުކުރެވޭ ަފރާްތަތކުންނާިއ  މައްސަަލތަކާއި ޢާއިލީ ބަްއދަުލުވމުގެ ުފރުަޞުތ ލިބިފައި

ުގޅިެގްނ ޕޮިލްސ  ަސލަތަކާމިަފދަ މައް. ރެެވެއވެޢާއިލާތަުކގެ ފަާރތުން ހުަށހެޅިފަިއވާ މައްސަަލތަްއ ފާަހގަކު

  .ަބއްދަުލވުްނތަްއ ާބއްވާަފއިެވެއވެ ާއއެކު ކޮިމޝަްނ ައދި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ަސރވިސް  އިންެޓގްރިޓީ 

ޖަލުަގއި ބަްނދުޮކށްފައި ތިބޭ މީުހންގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުިނކަން އަިއސްފަިއވާ ކަމަށްުބނެ ޮކމިަޝަންށ 

ިއދީން، ނުަވތަ ެއމީހުްނގެ ާޢއިާލެގ ފަރާުތން ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއސަލަތަކުެގ ޤަ. މައްސަލަ ހުށަަހޅާފަިއވެެއވެ

ފަިއަވނީ ޕެރޯްލގެ ުފރުޞަާތއި ކްެލެމންސީެގ ފުުރަޞތު ނުލިބޭކަމަްށ ބުެނ ޅާގިަނިއން ުހށަހަ  ،ތެރޭަގއި

އެެހން ގޮޅިއަަކްށ  ަޤއިީދން ބަްނދުކުެރވިފައި ހުްނނަ ގޮޅިން، ،ީމގެ ިއތުުރން. ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަތަެކވެ

ނިުދމަްށ ބޭުނންާވ ތަކެއްާޗއި އަިދ ގަިއްނ ، ގޮިޅއަށް ުލމާއި، ިކޔުަމށް ޭބނުްނވާ ތަކެއްޗާއި  ެއކަހެރި ،ބަދަލުކުރުާމއި

ލަތްތަްއ ނުލިުބާމއި، ކާބޯތަކެީތެގ ފެްނވަުރ ސީ ސާފުތާހިުރުވމަްށ ބޭނުްނވާ ސާާމނު ަފދަ ަބއެްއ އަސާސީ ވަ

ޢާއިލާައށް ފޯނުުކރުމާއި ަބްއދަލުކުރުމުެގ ފުުރޞަުތ ނުލިބުާމއި، ކުރެވިަފއިވާ ޙުކުާމ ޚިލާަފްށ ދަްށވުާމއި ައދި 

ްށވުްނ އަިދ ބޭސްަފރުާވެގ ިޚދުަމތާިއ ަބްނދުކޮށްަފިއ ހުްނަނ ަތުނެގ ޙާލަުތ ދަ، ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރަމުްނ ދިުއމާއި 

ޑިޕާޓްަމންްޓ އޮްފ ެޕނިެޓންޝަީރ ެއްންޑ  ުގޅޭ ާދއިރާެގ މައްސަަލތަކާ ގުިޅގެން  ަޤިއދީްނނާ . ހިމެެނެއވެ

  .ާއެއކު ކޮމިަޝނުްނ ަބއްދަލުކޮްށފަިއވެެއވެ  ރިހެބިލިޓޭަޝން ސަރވިސަސް 

ޢަދުލުެވރިކަާމއި ހާމަކަާމއެކު ޝަީރޢަތްކުރުުމެގ ޙައްުޤން މަޙްޫރމުވެަފިއވާކަމަްށ ުބނެ ހުަށހަޅާފަިއާވ ަމއްަސލަތަކުެގ 

އްސަަލ ަލސްވުާމއި، ކޮްށަފއިާވ ޙުކުާމމެުދ ހިތްަހމަުނޖެހުާމއި، ބަދަުލ ތެރޭަގއި، ޝަީރޢަތުެގ ަމރުޙަާލަގއި މަ

ކުުރމުގެ ަޙއްޤުން ަމޙްރޫުމވެފަިއވާ ަމއްސަލަަތްއ  ނާފުޢު ެއދި ހުަށހަޅާަފއިވާ މައްސަަލތަކާއި، އިސްތި ހޯދަިއިދނުަމށް

އެކު ާނިއ ކޯޓުތަކާ ޑްިމނިސްޓްޭރޝަަޝރުޢީ ާދއިާރެގ ަމއްސަަލތަކާ ގުިޅގެްނ ުޖޑީޝަލް އެ. ހިމެެނެއވެ

  .ބައްދަލުކޮްށފަިއވެެއވެ

އެކު ިއދާީރ ފިަޔވަުޅތައް އެުޅމުެގ ަޙއްޤާ ގުޅުްނހުިރ މައްސަަލތަކުެގ ެތރޭގައި، ިއދާީރ ހިްނގުުމެގ ޢަދުލުެވރިކަމާ 

ެއއްޮގތަްށ އެކަީށގެްނވާ ައވަސް ިމނެްއަގިއ ކަންތަްއތައް ުކރެވެުމްނ  ދާއިާރިއން ޢަދުުލ އިންސާުފގެ ަހމަތަކާ

މާއި، ާޤނޫުނގަިއ އު ދި ާމއި، ިއާދރީގޮުތން އަޅާފަިއވާ ިފޔަވަުޅތަކުގެ ސަބަބުން ޙައްޤަަކށް ުއނިކަން ލިިބގެންއުދި ނު

އެއްާބވަުތެގ މައްސަަލތަކެްއގަިއ އެިކ ، ައޅާފަިއވުާމއި ިފަޔވަޅު  ޚިލާފަށް  ވަކިޮގތަކަްށ ބުެނފައިަވނިކޮްށ ޤާޫނނާ

  . ކަަމށް ުބނެ ުހށަހަާޅފަިއވާ މައްސަަލތަްއ ހިެމނެެއވެ ކުރުްނ ެގްނުގޅެފަިއވާއެުޅމުަގއި ަތފާތު މައްސަަލއަްށ ފިަޔވަޅު

ެގ އި އާަސންދަ ެޖންީސ ާޙލަތްތަކުަގިއ ރއިމަ ، ޞިއްީޙ ިޚދުަމތްަތއް ފޯރުކޮްށޭދ ަތންަތނުެގ މައްަސލަތަކުެގ ެތރޭަގއި

އިލާެގ ީމހުންަނށް ައދި ބަލިީމހާެގ ޢާ  ައއިސީޫޔ އިްނ ާޖަގ ނުިލބުމާ، ދަުށްނ ބަެއްއ ބޭސްތަްއ ނުލިުބމާއި

މީގެ އިތުުރްނ، . ުނވުުމގެ މައްސަަލތައް ިހމެެނއެވެ ެބހޭ ަމޢުލޫމާތު ުފރިހަަމއަށް ފޯރުޮކށްެދިވފައިބަލިމީހާއާ

ވުުމެގ ަސބަބުން އިންާސީނ ޙައްޤަްށ ޒިްނމާާދރުކަްނ ކުޑަ ބަލިމީހުްނެގ މަުޢލޫމާތު މީޑިާއއިްނ ހާމަކުުރުމގައި 

  . ިބގެްނ މަްއސަލަަތއް ުހށަހަޅާަފއިެވެއވެއުނިކަްނ ލި



 
  44            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ަކމަްށ ބުެނޭވ  މާލުްނ ިނާޔވެފަިއވާ ހު ުގޅިެގްނ ިޞއްޙީ ިޚުދމަތްަތްއ ފޯރުކޮްށޭދ ަތްނތަުނގެ އި ދިރިުހރުުމެގ ޙަްއޤާ

 އި އްެގ ަމްއސަލަ އާ އެ ވެަފިއވާ ިބދޭސީޔާނިކޮްށ ނި ވަ  ދަުއލަތުެގ ބެލުުމގެ ދަުށގައި ، ކުޑަކުއްޖެްއގެ ަމއްސަލަާއއި

ަދނީ ގުިޅގެްނ ކޮިމޝަަންށ ހުަށހެޅިަފއިާވ ެޕޓިޝަްނގެ މަްއަސލަ  ާރލާފައިާވ މީހެްއެގ ަމއްސަލައާ މާލެތެޭރގަިއ މަ

  . ވެނެބަލަމުން 

 ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުރުމުގެ ޙައްޤާ ދިރި 6.5

 ވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް ނިޔާ  6.5.1

 .ަމރުަހލާގަިއ ކ ތަޙްޤީޤު ވެަފއިާވ ީމހުްނެގ ަމއްަސލަތަކުެގ ެތރޭަގިއ ަވިނކޮށް ނިޔާ  ބެުލުމެގ ަދށުަގއި ދައުަލތުެގ 

ވަނިޮކށް، ިއންޑިާއެގ ރައްިޔތެއްަކމަްށާވ ިމސްޓަރ  ދޫިނޫދ ޑިޓެްނޝަްނ ެސންަޓރުގަިއ ަބްނދުޮކށްފައި 

ޭއޕްީރްލ  2012ަމއްސަަލ ކޮމިަޝުނން ަވީނ  ވެފަިއވާ ސްކަރިއަކުއްީޓ ަކލަރިއްކަްލ ޮޔޔަްއކިމް ދަްނޖެިހގެްނ ިނޔާ 

  . ަފށާފަެއވެ ވަަނ ުދވަުހ ބަލަން 11

ފަުރވާ ޯހދުަމށް ހޮސްޕިަޓަލށް ގެްނގޮސް، ާހލަތު އެހާ  ،ަހަތރު ދުަވސް ަވްނދެްނ ުހންައއިްސގެން ކުޑަކުއްޖަކު 

އަްށ ށް ުބެނ ގެ ވެަފއިވާކަމަ  ޓިވް ޑެންީގ ހުަމށް ހެދި ޓެސްޓުްނ ެނގެނުާދކަމަށާިއ ައދި  ގޯސްަވުމން

ކޭ .ޑީ.ަގިއން ަވރުެދރަުވމުްނ އޭޭއނާެގ ވަނަ ދުަވހު ކުއްިލއަަކށް  10މާރޗް  2012ފޮނުވާާލފަިއވަނިޮކށް، 

  . ިވ މަްއސަލަ ކޮިމޝަުނންަވނީ ބަަލންފަށާަފއެވެހޮސްޕިޓަަލށް ގެްނގޮސް ަފރުާވ ދެުމންަދނިކޮްށ ިނޔާ

 މަރުގެ މައްސަލަތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2012 6.5.2

 މަްއސަލާަގއި ިއންސާުފވެރި ތަޙްޤީޤެއް ގެ މަރުެގ މުީޙތު ޢަބްދުލްމަރްޫޙުމ ވޭރު އަލް. ގމަުރވި ގު ަހމަލަެއްއގައި ގޭން 

މިްލވާ އެްނެމހާ ަފރާތްތަަކށް ަޙއްޤު އަދަުބ ިމޭނދެޭވ ަޢމަލުަގިއ ޝާުނމަާށއި، ލާ އަވަސްޮކްށދިޙަަޝރުީޢ ަމރު ކޮށް

މިަމއްސަލަ ކޯުޓ ަމރުޙަލާަގިއ ، ޮކމިަޝނަށް ހުަށަހޅާފަިއވާ ޕެޓިަޝން ކޮިމޝަުންނ ބަލަިއގަނެ ދިުނމަްށ ެއދި 

 .ުކރަްނ ފަށާަފއިެވެއވެ ޮމނިޓަރ ހިނގަުމންާދ ޮގތް 

 ގެ ޚިދުމަތް  1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  6.6

ަޤބޫލުކުރެިވގެން ަރއްިޔތުްނނަށް އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ެގއްިލގެން، ުނވަތަ ގެްއުލމުގެ ފުރުަޞުތ އޮތްަކމަށް 

 29ޖުަލއި  2010މަްށޓަކައި ފަސޭހަިއްނ ކޮިމޝަނަްށ މަްއަސލަ ުހށަހެުޅުމެގ ފުރުޞަުތ ތަަނަވސްކޮށްިދނު

ޑިސެމްބަރު މަުހެގ  2012ޖެނުައރީން  2012ފްރީ ނަންބަަރށް -ޓޯލް 1424ުދވަހު އިފްިތތާޙްކޮށްފަިއވާ ވަނަ 

 .ައއު ަމއްސަަލވަީނ ހުށަހަާޅފަެއވެ 236ރެިއން ީމގެ ތެކޯލް ލިބި،  1969ނިޔަަލށް 

 ލާގައި ކުރި ދަތުރުތައް ޙަ ތަޙްޤީޤު މަރު  6.7

ހަމަުނޖެުހންތަާކިއ ގުިޅެގން ަހްއޔަރުކުެރވޭ ަފރާްތތައް ުފލުހުްނެގ ބެލުުމގެ ދަަށށް ގެްނދިުއމުެގ ތެޭރގަާއިއ 

ްށ ކޮމިަޝނުން ޮކށްފަިއާވ އިޭވތޯ ބެލުމަ ބަންުދގަިއ ތިިބިއރު ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުަތއް ިހނާގފަ



 
  45            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ދޫިނދޫަގއި ަހއްަޔރުކޮށްފަިއވާ ފަާރތްަތކާ ބައްދަލުކުުރަމށް ކޮމިަޝނުން ނިްނމުާމ  .ތަކުގެ ެތރޭގައި، ކތް ޒިޔާރަ

ުދވަުހ ަވނަ 8ުރއަރީ ފެބް، ގަިއ ޫދނިޫދައށް ޒިާޔރާތްކުުރާމއި 17ބަްއދަލުކުުރމަށް ޖެުނއަރީ  ކާތަތް ގުިޅގެްނ އެފަރާ 

ށް ިހނގާަފިއާވ ޚިލާފަ ްނތަކުަގއި ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކާާއއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ިހނާގިދޔަ ަހމަުނޖެހުމާލެ 

ީމުހން ައިދ  16ޫދނިޫދ ޑިެޓންަޝްނ ެސންޓަރަްށ ގެްނދެުވުނ  ،ޙްޤީޤުކުރުމުެގ ގޮުތންޓަރކޮށް ތަކަންތަްއތަްއ މޮނި 

 9ައިދ  8ރުއަީރ މަްށ ޑިޓެްނަޝްނ ސެންަޓރަްށ ފެބްެބލުެމމްަބރުްނެގ ޙާލަުތ  5މަިޖލީހުެގ  ގެ ރައްިޔތުން 

ކުރުމަްށ ތަޙްީޤޤުުދވަހު ިޒޔާަރތްކުރުާމއި، އައްޫޑ ސިޓީަގއި ިހނގި ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުަތއް ވަނަ 

ގެން ގަިއ މާލޭަގއި ިހނގި ހަމަުނޖެުހންތަކާ ގުޅި  19މާޗް ، ުކރުާމއިސިީޓއަްށ ޒިޔާރަތް އަީރ މަުހ އައްޑޫފެބްރު

 ހައްަޔރުކޮށްަފއިާވ ބަެއއް ައންެހނުްނނަްށ އެކިކަަހލަ ައނިާޔ ކުރިަކމަްށ ތުުހމަތުކުެރވޭ މައްަސލަެއްއ ތަހުޤީޤު 

ހުަށހަޅާފަިއވާ  ކޮމިޝަަނށް ،ކުުރމާއި  ޑިޓެްނޝަްނ ސެންޓަަރށް ިޒާޔރަތް ގަިއ ޫދިނދޫ  21ކުރުމަށް މާޗް 

ވަަނ  13ައިދ  12ޖުލައި  2012ކުރުާމއި،  ތް އަތޮުޅވެއްަސްށ ޒިާޔރަގުިޅގެްނ ޫޖން މަުހަގއި  މައްސަަލއަކާ

ދިަޔ މުޒާހަާރާއ ުގޅިެގން ިގަނ ޢަަދެދްއެގ ބަޔަުކ  ކުަރމުން  ން އި  .ޕީ.ޑީ.ެއކި ސަރަަޙއްުދަގިއ ެއމްދުަވުހ މާޭލެގ 

ިޒޔާަރްތކުރުމާއި، ޑިޓެްނޝަްނ ެސންޓަރަްށ  ުދވަުހ ޫދިނދޫ ވަނަ  13ޖުލަިއ  2012ށްަފއިާވީތ ކޮ ަހއްަޔރު  ފުލުހުން 

ކުރީެގ ރައީްސ ށް، މުރައަ ުދވަުހ ހުޅުމާޭލ ކޯޓުްނ ފުލުހުްނގެ މައްަޗށް ކޮށްަފިއވާ ވަނަ  7އޮކްޓޯބަރ  2012

ުދވަުހ ޫދިނޫދ ޑިޓެްނޝަްނ ެސންޓަރަްށ ވަނަ  8އޮކްޓޯބަރ  2012މުޙަްއމަުދ ނަީޝދު ފުލުުހން ހަްއޔަރުކޮްށގެްނ 

  . ތް ިހމެެނއެވެސެންަޓރަްށ ކުރި ިޒޔާރަ ދޫިނދޫ ޑިެޓްނޝަްނ  ގެްނދިުއމާ ގުިޅެގން

ދޫިނޫދ  .ްތަތކުގެ ެތރޭަގއި، ކން ކޮމިޝަުނން ކޮްށފައިާވ ޒިާޔރަމަރުޙަާލގައި، މަުރގެ ާޙިދސާއަކާ ުގޅިގެ  ތަޙްޤީޤު

ޑިޓެންަޝން ސެންޓަުރގަިއ ަބންދުކޮްށފައިުހިރ ިއންޑިާއެގ ރައްިޔތެްއ ދަްނޖެހިެގްނ ަމރުިވ ަމއްަސަލ 

  . ކޮށްަފއި ވެެއވެ ތްރަްށ ޒިާޔރައޭްޕރީލް ގަިއ އެސެންޓަ  12ތަހުޤީޤުކުރުމަްށ 

ިއދީްނެގ ފަާރތުްނ ހުަށަހޅާފަިއާވ ބަެއްއ މައްސަަލތަްއ ބެުލމަށްޓަކައި ޤަުކަރމުްނާދ  ޛުޖަލުތަކުަގިއ ޙުުކމް ތަްނފީ

ކުރުމާއި،  ތް ާޔރަަފހަރަކު ޒި 03ިދ ޖޫްނ ަމުހ ތްތަުކެގ ެތރޭަގއި، މާޭލ ޖަލަްށ ެމިއ އަ ޖަލުތަކަްށ ކުެރުވުނ ޒިާޔރަ

  . މާފުީށ ޖަލަްށ އޮްކޓޯބަރު ަމހު ިޒޔާާރތްކުރުްނ ހިެމެނެއވެ

އޮްފ  ޚިލާަފްށ ރާްއޭޖގަިއ އުޭޅ ބިދޭީސ މަސަްއކަތްތެިރން މަދުުކރުމަްށ ޑިޕާްޓމަްނޓް ޤަވާޢިދާ  ،ިއތުުރން މީގެ 

 ސެންޓަރު  ޓެްނޝަން ިއމިްގރޭަޝްނ ޑި އިިމގްރޭަޝްނ ެއންޑް އެިމގްޭރަޝނުްނ ގިަނ ައަދދެްއެގ ބިދޭީސން،

ިޑޓެންަޝން  އާއި، މާލޭަގއި ހުްނަނ އިިމގްރޭަޝން ތަކުގަިއ ަބންދުޮކށްފަިއވާ މަްއސަަލއެްއ ހުަށހެުޅމުްނ ހުުޅމާޭލގަ

ަވނަ ދުަވުހ  22ަވަނ ުދވަހު އަިދ ޮނވެމްބަރ  7ގަާއއި، ޮއކްޓޯބަރ  24ައިދ  23ސެންޓަަރށް ެސްޕޓެމްބަރ 

  . ކޮމިޝަްނެގ ޓީެމއް ިޒޔާރަތްުކރިެއވެ

 ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤު  6.8

ފަށާފަިއާވ  ްނ ބަަލންގެކޮިމޝަުނން އިސްަނގައި  ،އިާވ ަމްއސަލަތަކާއިއަަހުރ ކޮމިަޝނަްށ ުހށަހަޅާފަ ވަނަ 2012

ަވނަ ދުަވުހ  7ފެބްރުއަީރ  2012. ަމއްސަލަ މިހާުރެވސް ަދނީ ބަަލުމންެނވެ 505ެތރެއިްނ  މައްސަަލތަކުގެ 



 
  46            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މަްއސަލަތަްއ ބެލުމުަގއި ސަރުކާުރ ބަދަުލުވމާިއ ގުޅިެގްނ ިދވެހިާރއްެޖއަްށ ައއި ސިޔާީސ ހަަލބޮލިކަމުެގ ސަބަުބން 

  .ބޮޑެތި ދަތިަތއް ުކރިމަިތވެ މައްަސަލތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ުކރުން ަލސްވެަފިއެވއެވެ

 ަދތިތަާކ ކުރިމަތިާލން  ކުރުމަްށ ބޭުނންާވ މަޢުޫލމާތު ިލުބމުަގއި ަބއެއްަފަހރު މައްސަަލތަްއ ަބލައި ަތޙްޤީޤު

ނުްނވާ ިލޔެކިުއންތަްއ ކަމާެބހޭ އިދާާރތަކުްނ ފޯުރކޮށްދިުންނ ކުރުމަްށ ބޭ ެއގޮުތްނ ަމއްސަލަަތއް ަތޙްޤީޤު .ެނވެޖެހު

ފަާރތްތަކުްނ ތަޙްޤީޤަށް އެއްާބރުލުްނ ނުިދނުާމއި، ޮކިމޝަްނެގ  ލަސްވުާމއި، މަްއސަލަތަކާ ގުުޅްނހުިރ ބަެއއް

ސިޓީ  ެއގޮުތްނ މާލެ. އެްނގުްނތަްއ ަތންފީޛުކުރުްނ ަދއުލަުތެގ ކަމާބެޭހ ިއދާާރތަކުްނ ލަސްވުްނ ހިެމެނއެވެ

ކައުންސިާލއި، އައްޫޑ ސިީޓ ކައުންސިްލެގ ަފރާތުްނ ޮކމިަޝނަްށ ެއއްބާރުުލން ިދނުަމށް ތަކުރާރުކޮްށ 

  .ފަސްޖެހިަފއިވާަކްނ ފާަހގަކުެރވެެއވެ

ޖެޭހ އިާދރާއަކަްށ ށްަޓކައި ފުަރތަަމ ުހށަހަަޅންކޮމިޝަަނށް އަްނނަ ވަަރށްިގނަ ަމއްސަލަތަކަކީ، ަމއްސަލަ ބެުލމަ

މިަފަދ މައްސަަލތަކުަގއި، ެއންެމ . ތައްކަްނ ާފހަގަުކރެވެެއވެވެްސ ކޮމިަޝނަްށ ހުަށހަާޅ ަމއްަސލަަރތަމަ ހުށަާނޅާ، ފު

ޅަިއެގްނ ުމއަްއސަސާއަަކށް ފުރަަތަމ ހުަށހަދާީނ އެމަްއސަލަާއގުޭޅ  އަވަްސ ަޙއްލެްއ ޯހދުަމްށ ަމގުަފހިެވގެން 

ެގން ަޙއްލެްއ ނުލިބޭ ޙާަލތުަގއި ކޮމިަޝނަްށ މައްސަަލ އެޮގތަށް ހުށަަހޅައި. މައްސަލަ ކުިރއަްށ ގެްނިދއުުމންެނވެ 

  .ިއގެްނ ކުރިއަްށ ެގްނދިުއަމކީ، މައްސަަލއަްށ ައވަސް ަޙއްލެްއ ލިބިެގންާދނެކަެމކެވެޅަ ހުށަހަ

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މައްސަލަތައް  2012 6.9

 ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  6.9.1

 ،ބަހާރުގެ / ހުޅުުދއްފާުރ  .ޭރ ކްރިިމަނލް ކޯޓުެގ އިްސ ޤާޟީ، ރ ވަަނދުަވުހގެ 16ޖެނުއަީރ  2012

ަދަށށް ގެްނިދަޔ  މުަޙއްަމދު، މޯލްޑިވްްސ ޭނޝަނަްލ ިޑފެންްސ ފޯްސެގ ބެލުުމގެ هللا އަލްއުްސތާޛު ަޢބްދު

ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޤާޫނުނއަސާީސ ާއއި ޤާނޫނުތަާކއި ިދެވހިރާްއޖެ ސޮއިޮކށްފަިއާވ ބަިއނަްލއަޤްވާީމ ގެްނދިުއމަކީ 

ުމޙަްއމަުދެގ އިންާސނީ އަިދ އަސާސީ ަޙްއޤުތަކާިއ هللا ަކމަްށ ބެލެވޭތީ، ޢަްބދު މުޢާަހދާތަކާ ޚިާލފު ކަމެއް

ުމގައި ަބއިެވިރވެފަިއވާ ަފރާްތަތކާއި، މިިނވަންަކން ިނގުޅަިއަގނެފަިއވާ މިްނވަާރއި، ޙަްއޤުތައް ނިގުަޅިއަގތު

ޒިންާމވާްނޖެޭހ ަފރާތްަތއް ހޯުދމަްށ ކުިރ ތަޙުޤީޤަްށފަހު، ިމފަަދ ަކމެްއ ތަކުާރރުިވަޔ ުނިދނުމަްށޓަކަިއ ައޅަްނ 

  . ވަީނ އެކުަލވާާލފައެވެ ފެންަނ ިފޔަވަުޅަތއް ިހމަަނއި ރިޕޯެޓއް

ދަަށްށ  ލްޑިވްްސ ޭނޝަނަލް ޑިެފްނސް ފޯސްެގ ބެުލމުގެުމޙަްއމަުދ މޯهللا ކްރިމިނަލް ކޯުޓެގ އިސް ޤާީޟ ަޢބްދު

ވަނީ، ދިެވހިރާްއޖޭެގ ުޖމްޫހރިއްާޔގެ ާޤނޫުނއަސާސީ އާއި ރާއްޭޖެގ  ގެްނގޮސް ގިިރުފށީަގއި ބަަހއްޓާަފއި

 ޤާނޫނުތަާކއި، ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކާބެހޭ ބަިއނަލްައޤްވާމީ މުޢާަހދާަތކުން ކަަށވަރުކޮްށދޭ ިމިނވަންަކމާިއ އިްނާސނީ 

މުޙަްއމަދު ގިރިުފށީަގއި ބަްނދުކޮށްަފިއ هللا ައދި ޢަްބދު . ޙައްޤުތަކާ ޚިލާަފށް ކަމަށް މިތަުޙޤީޤަށް ސާބިތުެވެއވެ

ުމޙައްަމދުެގ هللا ކޮށްފައި ނުިވަނމަެވސް، އެކިގޮްތޮގުތން، ޢަބްދު ހުރިިއރު، އޭާނައށް ޖިްސމާީނގޮުތން ައނިާޔއެއް 

 ޭއނާ ަލއްަވއި ަކްނތައްތަެކއް ކުުރުވމަށް މަސައްަކތް ކޮށްފަިއވާ  އިންާސނީ ކަާރާމތް ަނގާަލއި، ަމޖުބޫރުކޮްށގެން 



 
  47            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ކޮްށފައިވާަކްނ  ބޭަރށް ޮފުނވާުލމަްށ ތަކުާރރުކޮްށ މަަސއްކަތް  އޭާނ މަޤާމުްނ ުދރުކުރުަމްށ ައިދ ާރއްޖެިއން ، ކަމާއި

  .ތަޙުޤީޤަށް ސާިބުތވެެއވެ

ަގޅުކުރުމަށް ުކަރންޖެހޭަކމަށް ޮކމިަޝނަްށ އެޮގތުން، ިމފަަދ ކަމެއް ތަުކާރރުިވޔަ ުނިދނުަމށްޓަކައި ަރނ

. ޮކށްަފއިެވއެވެޞާއްޙި  ންަގއި، މިރިޕޯުޓ އެފަާރްތތަކާފާހަގަކުެރުވުނ ކަންތަްއތަްއ ަކާމ ގުޭޅ ުމއައްަސާސތަކަްށ އަ 

  . މީެގ ިއތުރުން، ާފހަަގ ކުރެުވނު ަކންތަްއތަްއ ަތންީފޛުކުރާ ިމންަވރު ކޮމިޝަުނން ަދީނ ބަލަުމންެނވެ

 ތަޙްޤީޤު  ދިސާތަކުގެ ޙާ މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ  ގައި  7،6 ރުއަރީ ބް ފެ   6.9.2

ްއދާއި، ޙަހަުރގެ ަސރަ. ޕީ.ޑީ.ްއދާއި، އެމްޙަރޭ އާޓިިފޝަލް ބީޗް  ަސރަުދވަުހގެަވނަ 6ފެްބރުއަީރ  2012މިއީ 

ީސ .ބީ.ެއން.ެއމް، ްއދާއި ޙަުދވަުހ ުޖމްޫހރީ މަިއދާްނ ަސރަވަނަ  7ފެބްުރއަީރ  2012ދު، ައިދ އްޙަ ވިާލ ޓީީވ ަސރަ

އްުދގަިއ ިހނގި ހަަމނުެޖހުންތަުކގަިއ އިްނސާީނ ޙައްޤުތަާކ ޚިާލަފްށ ޙަ ހަުރެގ ސަރަ. ޕީ.ޑީ.ްއދާިއ، ެއމްޙަވަްނ ަސރަ

ގެ ) 2006/6ާޤނޫުނ ަނމްބަުރ (ހިނގާފަިއާވ ކަްނތައްަތްއ ހިނާގިދޔަޮގތް ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ ކޮިމަޝންެގ ޤާޫނުނ 

ެގ ަދށުްނ ބެލުމަްށ ނިްނަމއި އެކަންަތއްަތްއ ބެލުމަްށފަުހ ކޮިމޝަުނން ) ރ(ިދ އަ ) ށ(، )ހ(ވަަނ ާމއްާދެގ  20

  . ވެކެއެކުލަވާލާަފއިާވ ިރޕޯޓެ

ގުޅުްނހުިރ  ގަިއ ހިނގި އިންާސނީ ޙައްުޤތަކާްއދު ޙަުދވަުހގެ ޭރ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަަވނަ 6 ،މިޮގތުން 

ގުޅުްނުހރި ކަންކަާމއި، ވިލާ ީޓީވ  ާސނީ ަޙއްޤުތަކާްއދުަގއި ހިނގި އިންޙަހަުރގެ ަސރަ. ޕީ.ޑީ.ކަންކަމާއި، އެމް

ުދވަުހ ަވނަ 7ފެބްރުއަީރ  2012އި، ައދި ގުުޅްނހުރި ކަންަކމާ ަގއި ިހނިގ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަކާްއދުޙަސަރަ

ސީ ަވްނ .ބީ.އެން.ުގޅުންުހރި ކަންކަާމއި، އެމް ގަިއ ހިނގި އިންާސނީ ޙައްުޤތަކާްއދު ޙަޖުމްޫހރީ ަމއިާދްނ ސަރަ

ގަިއ ހިނިގ ްއދު ޙަަހުރގެ ަސރަ. ޕީ.ޑީ.ަކންކަމާއި، ެއމް ގުުޅްނހުރި ިހނިގ ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ްއދުަގއިޙަސަރަ

  . ގުުޅންުހރި  ކަންކަން ވަިކވަކިްނ ބަލަިއ މިިރޕޯްޓަގއި ިހމަާނފަިއވާެނއެވެ އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ

 11 ލްއޭޕްރި 2012ެއކު ބެހޭ ކޮމިޓީއާ މުައއްސަސާތަާކ  މީގެ އިތުުރން، ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހުގެ މިިނވަން 

ުދވަުހ ަރއީސް މުޙަްއމަުދ ަނީޝދު ަބންާޑަރ ަވނަ 7ފެބްރުއަރީ  2012، ުދވަުހ ބޭްއިވ ބަްއދަުލވުުމގައި ވަނަ 

ން ހިނގާަފއިާވގޮްތ މީހުްނ މަަސއްކަްތކުރިކަމަށް ުބނާީތ އެކަ ކޮށީގަިއ ުހންަނަވނިކޮށް، ައވަާހރަކޮށްލުމަްށ ބަޔަކު

ަވނަ ) 2012ޭއޕްރީްލ  16( 182)3(ިމީޓގެ މުޤައްިރުރ ެއދިވަަޑއިެގންަފއިާވތީ، ކޮިމޝަުނެގ ކޮބެލުމަްށ އެ

  .ިމރިޕޯްޓގަިއ ިހމަާނފައިާވނެެއވެ ކުރުމަްށފަހު ޖަލްސާިއން އެކަްނ ބެލުމަްށ ނިްނަމއި، އެަކން ތަޙްޤީޤު

ަތންަތނުްނ ންާވނީ ައދި އެޚިުދމަްތތަކުްނ މަސައްކަްތ ކުރަ  މާްއދާަގއި ސަލާމަތީ ވަނަ  238ޤާނޫނުައސާސީެގ  

ން، ްއޖޭެގ ޤާނޫުނއަާސސީއާިއ ޤާނޫާނ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތި ހިްނގާ ުހރިަހިއ ކަމެްއ ހިްނަގންާވނީ ދިެވހިރާ 

ްނ ަމތި ާލޒިްމކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ  ަކާމއި، ސަާލމަީތ ިޚދުަމތްތަކަްށ ިމ މާްއދާިއން ޖަވާުބދާީރ ވަިނިވ ޮގތެްއަގއި

 245ުވާމއި،  ަބޔާންކޮްށފައި  ްނ ަރީއސުލްޖުމްޫހރިްއާޔ ކަަށވަރުކުާރްނ ާވނެކަަމށްޢަމަލުކުރަުމން ގެްނދާކަ

ހިމެޭނ އެްއވެްސ މީހަކަްށ ޮގތުްނ ެއްއވެްސ ަފރާތަކުްނ ސަާލމަީތ ިޚދުަމތްތަކުަގިއ  މާްއާދގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ވަނަ 

ިއ ިހމެނޭ އެްއެވްސ މަތީ ިޚުދމަްތތަކުގަޤާޫނނީ އަުމރެއް ނުކުރުާމއި އަދި އެަފދަ އެްއވެސް އަމުރަަކށް ސަލާޣައިރު



 
  48            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 246ޤާނޫނުައސާސީެގ   ހޫރިްއާޔގެޖުމް ުވާމއި، ިދވެިހރާްއޖޭެގ  ށް ަބޔާންކޮްށފައިެވގެްނ ުނވާނެކަމަ މީހަކު ތަބާ 

ގަިއ ސަާލމަީތ ިޚދުމަްތތަކުަގިއ ިހމެޭނ މީހުްނ ޢަަމލުކުރަްނވާީނ، ފަުރދުްނެގ ެމދުަގއްާޔިއ ) ހ(މާްއާދގެ ވަނަ 

ޖަމާޢަްތތަކުެގ ެމދުަގއި ތަފާތުކުުރމެްއނެތި، ހަމަަހަމ ކަމާއެކު، އިްސލާމީ ިރވެިތ ައުޚލާޤާއި ިއންާސީނ ޝަރަާފިއ 

ވަނަ  72ަކަމށް ަބޔާންކޮށްަފިއވުާމއި، ައދި ުފުލހުްނގެ ޤާޫނުނގެ  މީހުްނެގ ޤަދަަރްށ ޙުރުަމތްެތރިކޮްށ ހިަތއިެގން

ކުރުަމްށ ަދތިކުރުްނ ނުަވތަ ުހރަސްެއޅުްނ ނުަވތަ މިިއން ަކމެްއ ކުރަްނ ަގއި ފުުލހުްނގެ ަދއުރު ައދާ) ހ(މާްއދާެގ 

ލިއްަޔތުތަކާިއ ާވޖިބުތަްއ އޫ ވުާމއި، ސިފައިްނނާިއ ުފލުހުްނގެ މަސް އުޅުމަކީ ުކށެއްަކމަށް ަބާޔންކޮްށފައި

ންކޮށްަފިއީވ ިހނދު، ސިފައިްނނާިއ ުފލުހުްނެގ ޤާޫނނާިއ ެއ ޤާނޫުނތަކުެގ ދަުށްނ ަހދާފަިއާވ ޤަވާިޢދުތަުކަގިއ ބަޔާ 

 23އަްށ ނިސްބަްތވާ ަބޔަާކއި .ޕީ.ޑީ.ގަިއ އެމްްއދު ޙަސަރަުދަވހުެގ ރޭ އާިޓފިޝަްލ ީބޗް ަވނަ 6ފެބްރުއަރީ  2012

ުލުހންާނއި، ޑިސެމްބަުރ ިއއްިތހާދަްށ ނިސްބަްތާވ ބަޔަުކ އެްއެވ ކުރި ުމޒާހަާރެގ އަަމން ބެެލހެއްުޓމަްށ ތިިބ ފު

އްުދްނ ދުަރްށ ގެްނދިުއމަްށ ަރީއސުލްޖުމްޫހރިްއާޔ ކުރަްއވާަފއިާވ ައމުރަީކ ޙަ ރަކުާރ ސަ ސިފައިްނ މުޒާަހރާ 

ަރީއސުލްޖުމްޫހރިްއާޔ ކުރެްއވި  ،ޚިލާަފްށ ުކރައްާވފަިއާވ ައުމރެއްކަާމއި އާ  މާްއދާ ަވނަ  238ޤާނޫނުައސާސީެގ 

އްުދްނ ޙަހަރާ ކުރާ ސަރަ އަމުަރށް ފުލުުހްނނާއި ސިަފއިްނެގ އިސްެވރިން ަތބާވެ، ސިފަިއންާނއި ފުލުުހން މުޒާ 

ޢަމަުލެގ މާްއދާ އާ ޚިލާފަށް ކޮށްަފިއާވ ޢަމަލެއްަކމާއި، މިވަނަ  245ުއމަކީ ޤާޫނނުއަސާީސގެ ދުރަްށ ެގްނދިޔަ ގެްނދި

ާޤޫނނީ ާވޖިބު  ގެ ސަާލަމތީ ކަންަތއްަތްއ ބެލެހެއްުޓމުަގިއ ފުލުހުްނނާއި ސިފައިްނގެއްދު ޙަސަބަބުން އެަސރަ 

ަނ މާްއދާަގއި، ދިެވހިރާްއޭޖގެ ވަ 18ާވކަމާއި، ސިފަިއންގެ ާޤނޫުނެގ  ަފއިކުުރމަށް ުހރަސްއެޅިއަދާ

ޮގތަކަްށ އެްއވެްސ  ދުތަާކ ިޚލާފުވާ ޢި ވާޤަޤާނޫނުައސާސީާއ ޚިލާފަށް ުނވަަތ މިޤާނޫާނިއ މިޤާޫނނުެގ ދަުށން ހަާދ 

ކަމުަގިއ  ލު ައމުރެއް ޠިާދ ޚިލާުފވާ ބަެއއް ވާީނ ބާޢިވާޤައަމުެރއް ކުާރނަަމ، އެއަުމރެްއގެ ޤާނޫނާިއ ުނވަަތ 

ބަޔާންކޮްށފައި ީވހިނދު، ރައީްސ މުޙަްއމަދު ަނޝީދު ކުަރއްާވަފއިވާ އަމުަރށް ފުލުހުްނނާއި ިސފައިްނެގ 

ްނތަކުެގ ސަބަބުން ފުުލުހންެގ ކޮާމންޑް ވުފަިއވާ ެއންގެ ވާ އިސްެވރިްނ ތަާބވެ، ފުލުުހންާނިއ ސިފަިއންަނށް އަްނގަ

ުދވަުހެގ ރޭ ެއްއވެސް ޮކމާންޑަކާ ނުލަިއ ފުލުުހްނ ަވނަ 6ފެބްރުައރީ  2012ެގއްލި،  އެންްޑ ކޮންޓްރޯލް 

ައިދ ުޖމްހޫީރ ަމިއދާުނގަިއ ތިިބ ފުލުހުްނ ަހއްޔަުރ ކުރުަމްށ  ަކމާއި  ައށް ވަެދފަިއވާ ީޕ ހަުރގެ .ޑީ.އެމް

ރީ މަިއދާުނގަިއ ވާަކމާއި، ސިަފއިްނ ނުކުމެ ޖުްމހޫ އަމުުރ ކުރައްވާަފއި ސިފައިްނނަްށ ަރއީސް މުޙަްއމަުދ ނަީޝދު

ްއދު ޙަތިބި ފުލުުހން ަހއްޔަރުުކރުމަްށ ަމސައްކަތް ކުުރާމ ގުިޅގެން މާލޭެގ އަަމން ބެލެެހްއޓުމަށް އެކި ަސރަ

ތަކުގަިއ ތިބި ފުުލހުން އަަމން ބެެލހެއްުޓން ދޫޮކށްިލކަމާއި، ައދި ުޖްމހޫރީ ަމއިާދނަްށ އެްއވެ ފުލުުހން އިޙުތިާޖުޖ 

އަިދ މާޭލގެ ަބއެއް ތަްނަތނަށް ަބޔަުކ . ވެނެ ން ެގއްލިފަިއވާކަން ފާަހގަކުެރވުެގ ައާމންކަކުރަން ެފށިކަމާއި، މާލެެތރޭ

  .ެނވެާފހަަގކުރެވު ވެސް ާވކަން ގެއްުލންީދ ބަެއއް ތަންަތުނގަިއ އަިލފާން ރޯކޮށްފައި 

ތަންަތުންނ ްނވާީނ ައިދ ެއ ާމއްާދގަިއ ސަލާަމތީ ޚިދުަމތްތަކުްނ ަމސައްކަތް ުކރަވަނަ 238ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ން، ެއއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތި އާިއ ޤާޫނނާ ިހންާގްނވާީނ ިދވެިހރާްއޭޖގެ ޤާޫނުނއަސާސީ  މެ ހިްނގާ ުހރިަހއި ކަމެއް

ްނ ަމތި ިއން ާލޒިްމކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މި މާްއދާ ން ަކާމއި، ސަާލމަީތ ިޚދުަމތްތަކުއި ޖަވާުބދާީރ ވަިނިވ ޮގތެްއގަ 

ިމ މާްއާދއާ  ،ަރއީުސލްޖުމްޫހރިްއޔާ ަކށަވަރުުކރާްނ ާވެނކަމަށް ަބޔާންޮކްށފައި ވީިހނދު ޢަމަލުކުރަުމން ެގންދާަކން 

ޚިލާފަްށ ރަީއުސލްޖުމްޫހރިްއާޔ ކުރެއްިވ އަުމރަްށ ސިފައިްނެގ ިއްސވެިރން ތަާބވެ، ޢާންުމްނ ެއއްވެަފއި ތިިބ 



 
  49            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އްުދން ބަންާޑަރ ކޮށްޓަްށ ޙަ ސަރަގެ ައމަން ބެެލހެއްުޓާމ ޙަވާުލވެ ތިބި ސިފައިން މުޒާަހރާ ކުރާ ްއދުޙަސަރަ

މިޢަމަުލެގ ، މާްއދާ އާ ޚިލާަފށް ކުަރއްވާަފިއާވ ޢަމަެލއްކަމާއި ަވނަ  245ުއމަކީ ޤާޫނނުއަާސސީގެ ގެްނިދޔަ ގެްނދި

ކުރުމުަގިއ ސިފަިއންެގ ާޤނޫީނ ާވޖިބު އަދާ  އްުދ ެގ ސަާލމަތީ ަކންަތއްަތްއ ބެލެހެއްުޓުމގައި ޙަސަބަބުން އެސަރަ 

ވެިރްނ އިުހމާުލެވފައިވާަކމާއި، ައިދ ުޖމްޫހރީ މަިއާދނުަގިއ ައމަްނ ެބލެހެއްޓުަމްށ ތިިބ ސިފައިްނ ސިފައިްނެގ ިއސް 

ގުިޅގެްނ، ސިފައިްނގެ އިސްެވރިްނ  ްއމަދު ނަީޝދު ައމުރުުކރެއްުވމާބަންޑާރަ ކޮށްަޓްށ ދިުއމަށް ަރީއސް މުޙަ

ެގ ައމަްނ ެބލެހެއްުޓްނ އްދު ޙަ ްއެވފައި ތިިބ ސަރައެްނގި ެއންުގމަްށ ސިަފއިްނ ތަާބެވ، މުޒާަހރާ ުކރަްނ ޢާްނމުްނ އެ

އަށް ނިސްބަްތވާ މީހުން، . ޕީ.ޑީ.ްއުދގައި ތިބި ެއމްޙަދޫކޮށް، ބަންާޑރަޮކށްޓަށް ވަްނ ަވުގތު މުާޒހަރާ ކުާރ ސަރަ

ކުރިމަތިުލމަކަްށ ، ޖުމްޫހރީ ަމއިާދން ތެޭރަގއި އިޙްތިާޖޖުކުަރްނ ތިބި ފުލުުހްނ ހަްއޔަރުކުަރްނ ޮގވަުމން

ޑިސެމްބަުރ  23"ްއދުަގއި އެްއވެތިބި ޙައޭ ސަރަ.ެއމް.އަދި ެއވަުގުތ އެމް .ވެައއެގުަފހިާވގޮަތށް ވަެދެގން މަ

ންުމންާނިއ ފުލުުހްނ ޢާ ޖުމްޫހރީ މަިއާދން ތެރެައށް ަވން  ،ާތއީދުކުާރ ަބޔަކު ަވންކަާމއި" ަދށްޙާއިއްތި 

ކުިރމަތިުލެމއް ހިނަގިއ ިގަނ ަޢދަެދްއެގ ޢާްނމުްނނަްށ ާނ ެދމެުދ ން ްނމުޢާ ާނއިކުރިމަތިުލމުެގ ެތރޭގަިއ ފުލުުހން

ބޮޑެތި އަިނޔާތަެކއް ލިިބފަިއާވ ކަމާއި، ޗޭްނ އޮްފ ކޮާމންޑެްއ ނެިތ ވަކިވަިކ ސިފަިއންަނށް ރައީްސ މުޙަްއަމުދ 

ކުރަްނ  ުޖމްހޫީރ މަިއދާުނގައި ތިިބ ފުލުހުން ހަްއަޔރު، ނަީޝދު ެއްނގެިވ އެްނެގވުމަްށ ެއ ސިފަިއން ތަާބިވކަމާއި

ބަންޑާރަ ޮކށީަގިއ ތިިބ ސިފަިއްނ ނުކުތްަކމާއި، ސިފައިްނެގ ކޮާމންޑް އެންްޑ ކޮްނޓްރޯލް ގެއްލި، ފުލުހުްނނާިއ 

ގިަނ ޢަދަެދްއގެ ފުުލުހންަނށާިއ ، ސިފައިްނނާ ައިދ ޢާްނމުްނެގ ެމދުަގއި ހިނިގ ކުރިމަތިުލންތަުކގެ ސަބަބުން

ދީ،  އުލަުތެގ ުމދަލަްށ ފުލުުހންާނިއ ޢާްނމުްނ ބޮޑެިތ ގެއްުލްނތަކެއް ސިފައިްނނަްށ ޮބޑެތި އަިނޔާތަެކްއ ލިބި، ދަ 

ްނމުްނނާިއ ފުލުހުްނ ޢާ ބަންޑާރަ ކޮށްަޓށް، ފުލުހުްނގެ ބަެއްއ އިސްެވރިްނނަްށ ފުލުހުްނގެ ަބޔަކު ައނިޔާކޮށް 

ކަމާިއ،  ތަްށ ލިބިަފއިވާ ގެއްުލންތަކެްއދީ، ފުލުހުްނނާިއ ސިަފއިްނ ބޭުނންކުރާ ބައެްއ ޢާްނމު ހަިތޔާުރ ޢާްނމުްނގެ އަ

ަކމާއި، ައިދ ފުލުހުްނނާއި ސިފައިްނެގ  މިކަންކަުމގެ ސަަބބުން މުިޅ ަދއުަލތަށް ބޮޑެތި ެގްއލުންތަކެއް ލިބިަފއިވާ

ކޮމާންޑް އެންްޑ ކޮންޓްރޯލް ެގއްިލ، އެްއވެްސ ކޮްނޓްރޯލެްއ ެނތި ުފލުހުްނނާިއ ސިަފއިްނ ުގޅިެގން ާޢންުމންެގ 

ައދި ފުުލހުންާނިއ ސިފަިއން ގުިޅގެްނ ާޢްނމުްނނާއެުކ  ކަމާ  ސީ ަވްނ ައށް ވަެދފަިއވާ .ބީ.އެން.ބަޔަކާ އެކު އެމް

 ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޤާޫނުނއަސާސީ  ޕީ ހަުރެގއަށް ވަެދ ެއތަުނގެ ބަެއއް ތަކެްއޗަށް ެގއްލުްނ ީދފައިވާަކމާއި،.ޑީ.އެމް

ޚިލާަފްށ ުފލުހުްނނާއި،  ނޫނާިއ ަޤވާިޢުދތަކާފަިއންެގ ޤާހަާދަތކާއި، ފުލުުހްނާނއި ސި ޢާ އާއި، ބަިއނަލްައޤްވާީމ މު

ސިފައިްނގެ ދަުއރު ައދާކުރުަމށް ހުރަސް އެޅޭޮގތަްށ ދައުަލތުެގ ެއްނމެ ަމތީ ެވރިާޔ އަދި ރައީްސ ުމޙައްަމުދ 

ނަީޝދު ތަުކރާުރކޮށް ކުރެްއވި ައމުރުތަކަކަްށ ފުުލހުންާނއި ިސފަިއންެގ އިްސވެިރްނ ތަބާުވުމގެ ަސބަބުން، 

ންުމންެގ ގިނަަބޔަކަްށ ޢާރުތަުކގެ ކޮާމންޑް އެްނޑް ކޮންޓްރޯްލ ެގއްލި، ސިފަިއްނާނއި ފުލުުހްނނާިއ ސަލާމަތީ ބާ

ންުމންެގ ުމދަލަްށ ެގއްލުްނ ލިިބ  ެއތަްއ ބަެއއްެގ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ޢާ އަިނޔާތަކެްއ ލިިބ، ދައުަލތާިއ 

ަވަނދުަވހު ަރއީްސ ނަީޝދު  7އަީރ ފެބްރު 2012. ކުރެެވެއވެ  ގެއްިލގެްނ ދިޔަަކން ަތޙްޤީޤަށް ފާހަގަ 

ބަންޑާރަކޮީށގަިއ ހޭދަކުެރްއވި ވަުގތުތަުކގެ ެތޭރގައި އެަމނިކުާފނު ައވަާހރަކޮްށލަން ެއްއވެްސ ފަރާތަުކން 

 .މަސައްކަތްޮކށްފަިއ ވާަކން މި ަތޙްޤީޤަށް ފާަހގަކުެރވިަފއި ނުެވއެވެ

 



 
  50            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ތައް ތަޙްޤީޤުކުރުން ޙާދިސާ މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި  ގައި  8ރީ ފެބްރުއަ  6.9.3

މިުދވަުހ ައއްޫޑ  ދުަވުހ މާޭލަގއި ުކިރ މުޒާހަާރ ޫރޅާލުުމެގ ތެޭރަގއާިއ ައިދ ހަމަ ަވނަ  8ފެބްރުައރީ  2012

ކުރެުވނު ފަާރްތތައް ފުުލހުްނގެ ެބލުމުގެ ދަަށށް ެގންިދއުުމެގ  ގުިޅގެން ހަްއޔަރު  ޓީގަިއ ިހނިގ ހަމަުނޖެުހންތަކާސި

ތެރޭަގއާިއ ބަްނުދގައި ތިބިިއރު ިއންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ޚިލާފު ޢަމަުލތައް ިހނގާފަިއޭވތޯ ބެލުަމށްފަހު ކޮމިޝަުންނ 

  . ތަޙުޤީޤް ިރޕޯޓެްއ އެކުލަވާިލއެވެ

ޭއ ސަރަަޙްއދަްށ ެއއްުވމުްނ، .ެއމް.ަފރާތްަތކުން އެމް ީޕ ައްށ ާތއީދުކުރާ .ޑީ.ުދވަުހ އެމްަވނަ 8ީރ ފެބްރުއަ 2012

ާރއްެޖ ޮސިއކޮށްފަިއާވ  ފުލުހުްނގެ ާޤޫނނާިއ ޤަވާިޢދުތަާކއި އި އާ ޤާނޫުނއަސާސީއެ އެްއވުްނ ޫރޅާލުމުަގިއ 

 އް އަޤްާވީމ މުޢާަހދާތަާކ ޚިާލފަްށ ޙާލަާތ އެކަށީެގންުނާވ ބާުރ ފުުލހުްނ ޭބުނންކުރުުމެގ ސަަބބުްނ އެތަ ބައިނަލް 

ައދި މިަޢމަލުަތއް ހިްނގި ފަާރތްތަުކން މިކަުމެގ . ާފހަގަކުެރވެެއވެެގއްލިފަިއވާކަން  ބައެްއގެ ިއންާސނީ ޙައްުޤތައް

  .ެއވެެޖހޭކަމަްށ ކޮމިަޝުނން ދެކެޒިންާމ އުފުަލން

ިއވާ ާރއްެޖ ޮސއިކޮށްފަ ފުލުހުްނގެ ާޤޫނނާއި ަޤވާިޢދުތަާކއި އި އާާޤޫނނުއަސާސީ އެްއވުްނތަްއ ޫރޅާލުމުަގއި 

އަޤްާވމީ މުޢާަހދާތަުކގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގތަްށ ސަލާަމީތ ާބރުތަކުްނ ަޢމަލުުކރުމަާށިއ ައިދ ުފލުހުްނނަްށ ބައިނަލް 

ދީ، އިްސލާމީ ިރވެތި ައުޚލާޤާއި އިްނސާީނ ޝަރަފާިއ  ަތއް ެދމެހެއްެޓިނވި ޮގެތއްަގއިބޭނުްނވާ ެއންެމާހ ތަމްީރނު

ެޖހޭނެކަަމށް މިކޮިމޝަނުން  ްށ ހިަތއިެގން ަސލާމަތީ ާބރުތަުކްނ ޢަމަލުކުަރންމީހުްނެގ ޤަދަަރްށ ޙުރުަމތްެތރިކޮ

  .ފާހަގަކުަރމެވެ

ަގއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ިހންިގ ހަަމނުެޖހުްނތަކާ ގުިޅެގން ުފލުހުްނގެ ބެލުުމެގ ދަަށްށ  8ރީ ފެބްރުއަ 2012

ަކމާއި އަިދ  ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެިޅފަިއވާޖަިއެގ ގެްނިދޔަ ބަެއްއ މީހުްނ ައނިާޔވެރި ާލއިންާސީނ ދަުށދަރަ 

 ނުވާަކން  އެމީުހންަނށް ލިެބންޖެޭހ ައސާީސ ބަެއއް ަޙއްޤުަތއް އެްނމެ އެކަީށގެްނވާ ޮގތެްއގަިއ ފޯރުކޮްށދީަފއި

މާާރތްތަކާިއ ސަރަޙަްއދު ޯރކޮށްލުމުެގ ޢިައދި ބަްނުދގަިއ މީހުްނ ބޭިތއްބުަމށް ަހމަޖެހިަފިއާވ . ފާހަގަކުަރމެވެ

ން ބޮެޑިތ ގެއްުލންތަކެްއ ިލބިފައިާވތީ، ަބންުދގަިއތިބި މީުހންަނށް ާޤނޫުނން ލާިޒމްކުރާ ަޙއްޤުަތްއ ެއންެމ ސަބަބު

  . ުނވާކަްނ ފާަހަގކުރެވެެއވެ އެކަށީެގްނވާ ގޮަތށް ފޯރުޮކށްެދވިަފއި 

ރައްިޔތުްނެގ ަގއި ިހންިގ ހަަމނުެޖުހންތަކުެގ ސަބަުބން ައއްޑޫ ސިީޓގަިއ ިދރިއުޭޅ  8ރީ ފެބްރުއަ 2012

ހިތްތަުކގަިއ ބިުރވެރިކަްނ އުފެިދ އެތަްއ ަޙއްޤުތަަކކުން ަރްއޔިުތން މަޙުރޫްމވުާމ އަިދ ައއްޑޫ ިސޓީަގއި ހިްނިގ 

ނުުކރެޭވވަުރެގ  ހަމަުނޖެުހންތަުކަގއި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ކޯޓުތަަކށާއި ފުލުހުްނގެ މަރުަކޒުތަކަށާިއ ތަކެްއޗަށް އިާޢދަ

ން، ރަްއޔިުތންަންށ ދޭްނޖެޭހ އަާސސީ ވަަރްށގިނަ ޚިދުަމތްަތއް ފޯުރކޮށްދިުނމަްށ ގެއްުލންަތއް ލިުބމުގެ ސަބަބު

  . ބޮޑެތި ުހރަސްތަެކއް ކުިރމަިތވިކަްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ުދވަުހ އައްޫޑ ސިީޓގަިއ ހިްނގި ހަަމނުެޖުހންތަާކ ގުިޅެގން ފުލުހުްނގެ ެބލުުމގެ ދަަށށް ވަނަ  8ީރ ފެބްރުއަ 2012

ތެެރިއން ަބޔަކު ކޯސްޓްގާަޑށް އަުރވަިއެގްނ ތަޅައި އަިނޔާޮކށް ިއންސާިނއްަޔތާ ޚިލާފު ގެްނެދވުނު މީުހްނގެ 



 
  51            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ބުެނ ކޮިމޝަނަްށ ގިަނ ަފރާތްތަކަކުްނ ހުަށހެޅި ޝަކުާވތަކަކީ ޙަޤީޤަެތއް  ޢަމަލުަތއް އެީމުހންާނމެުދ ިހްނގާކަމަށް 

  .ހުރި ޝަކުާވތަކެްއ ޫނންކަްނ ކޮިމޝަުނން ާފހަގަުކރަމެވެ

ުދވަުހ އައްޑޫ ިސޓީަގއި ިހންިގ ހަަމނުޖެުހންަތއް ކޮްނޓްރޯލްކުރުުމގައި ސަލާަމީތ ަވނަ 8ރީ ފެބްރުއަ 2012

ގޮުތގަިއ  ނުވާަކާމއި، އަިދ ސަާލަމތީ ާބރުތަުކގެ ަދއުުރ އެކަީށެގންވާ  އެޅިފައި  ބާރުތަކަްށ އެަކީށގެްނާވ ިފޔަވަޅު 

  .ކަަމށް ެދކެމެވެ ބުުނ ެގްއލުންަތއް ކުޑަކުެރވުނީސް އަދާކުެރުވނުަނމަ، ަދއުލަާތއި އަިމްއލަ ފަރާްތތަކުެގ ުމދަލަްށ ލި

  މުޒާހަރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުން  6.10

ޔާ ުޖްމހޫރިއް ސާގަިއ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ަރއީސުލްއަަހރަްށ ހުުޅުވމަށް ޭބްއވި ޖަލް ަވނަ 2012ލިސް ރައްިޔތުްނެގ ަމޖް 

ައިދ  1ޗް މާ 2012ުހރަސްއެުޅމުެގ ގޮުތން،  ަމިނކުގެ ިރޔާީސ ބަާޔން އިްއވުަމށްމުަޙއްަމދު ވަޙީުދ ޙަަސން. ޑރ

 .ކުިރއެވެ ޓަރމިޝަުނން މޮނި ވަަނ ުދވަުހ ކުރި މުާޒހަރާަތއް ކޮ 19

ްސ ހުުޅވުަމށް ޭބްއވި ޖަލްސާަގއި ިރޔާސީ ަބޔާްނ ިއއްުވމަށް ލިވަަނ ުދވަުހ ަރްއޔިުތންެގ ަމޖް 1 ޗްމާ 2012

ޫދ ޑިޓެްނަޝން ެސންޓަުރަގިއ ބަްނދުކޮށްަފއިާވ މީުހްނގެ ހުރަސްެއޅުުމގެ ޮގތުން، ޭބްއވި މުާޒހަރާާއ ގުޅިެގްނ ދޫނި 

ޝަކުވާަތްއ ބެލުަމށާއި، އެީމހުްނާނ ޭދތެޭރ ލާިއްނސާނީ ޢަމަެލއް ިހނާގތޯާއއި، އެމީުހންެގ ިއންާސނީ ޙައްޤުތަްއ 

 .ކުރިެއވެ ަވނަ ުދވަުހ ޫދނިޫދއަްށ ކޮިމޝަުނން ިޒޔާަރތް  3ޗް މާ  2012، ނިގުަޅއިަފއިޭވތޯ ެބލުމަށް

ަވަނ ުދަވހު  19ޗް މާ 2012ާރ ރާޅުަގނުޑ ސަަރޙައްުދ ިއން ޭބުނންކު މޯލްޑިިވއަްނ ޑިޮމކްރަޓިކް ޕާޓީ

 .އްުދ ޮމނިޓަރ ކުރިއެވެޙަިއން ޫރޅާލަުމން ިދޔަ ވަުގތު އެސަރަ  މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް

ަވނަ ުދވަުހ  29ިއ މެ 2012ިއން ޭބުނންކުާރ ުއސްފަސްަގނުޑ ސަރަޙަްއުދ  ޓިކް ޕާޓީމޯލްޑިިވއަްނ ޑިޮމކްރެ

 .މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސްިއން ޫރޅާލަުމން ިދޔަ ވަުގތު އެސަަރޙައްުދ ޮމނިޓަރ ކުރިއެވެ

އަދި  12، 11، 9ޖުލައި  2012ިއން  ޓިކް ޕާޓީމޯލްޑިިވައން ޑިމޮކްރަ ލައިއަވަސް ރިޔާީސ އިންިތޚާބަކަށް ޮގވާ

 .ކުެރވުެނވެ ގަިއ ބޭްއވި މުޒާހަާރތަްއ ޮމިނޓަރ 13

ިއްނ  ުދވަހު މާލޭެގ އެކިސަރަަޙއްުދގައި މޯލްޑިިވއަްނ ޑިމޮކްރެޓިކް ާޕޓީވަނަ  13އަދި  12ޖުލައި  2012

ަޝކުވާތަކެްއ ކަުމެގ  ކުރަމުްނދިަޔ މުާޒހަރާތަކާިއ ގުިޅެގން ިގނަޢަަދެދއްެގ ަބޔަކު ފުުލހުްނ ހައްަޔރުކޮްށ ައިނޔާކުރާ 

 ނާެމުދ ިއްނސާނިްއޔަާތ ޚިާލފު ޢަމަެލއް ހިނގާފަިއވޭތޯ ގުިޅގެން، ަހއްޔަރުޮކށްފަިއާވ މީހުން  ކޮމިޝަަނށް ލިުބމާ

 2012އާއި، ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީުހންާނއި ަބންދުކުެރޭވ މީުހްނގެ ަޙއްޤުަތއް އެީމހުންަނށް ލިިބެދޭވތޯ ބެލުުމެގ ޮގތުްނ 

ކުރެުވުނ ވަަނ ުދވަހު ޮކމިަޝންެގ ފަާރތުން ޫދނިޫދއަްށ ޒިާޔރަްތކުރުމަށްަފހު ކޮިމޝަނަްށ ފާަހގަ  13ޖުލައި 

 .ވެެއވެ ކަންތަްއތަކުެގ ަމއްޗަށް ިބނާކޮްށ ިރޕޯޓެްއ އެކުަލވާލާަފއި

ައށް ހާޒިުރކުރެުވުނ  ަވނަުދވަުހ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ނަީޝދު، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް  2އޯގަސްްޓ  2012

ޮގތާއި، އެުދވަުހ  ވާެމދު ުފލުހުން ކަްނތައް ކޮށްފައި  އިރު، އެަސރިވސްގެ ެތރޭަގއި ަރއީސް މުަޙއްަމދު ނަީޝދާ



 
  52            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ަމއިާދްނ ސަރަަޙއްުދގަިއ އާްނމުްނާނިއ ސަލާަމީތ ބާުރތަކާެމުދ ިހނިގ ކުރިމަތިުލންަތްއ  ޖުމްޫހރީ 

 .ކޮިމޝަުނން ރިޕޯެޓއް އެކުލަވާިލއެވެ އޮބްޒަރވްކުރުަމްށފަހު

ގެން، ކުީރެގ ުދވަހު، ހުުޅމާޭލ ކޯޓުްނ ފުލުުހްނގެ މަްއޗަށް ކޮށްަފިއވާ އަމުާރ ގުޅި ވަނަ  7އޮކްޓޯބަރ  2012

 8ކްޓޯބަރ އޮ 2012ިއްނ ަހއްޔަރުޮކށްެގްނ  ރައީސް، މުޙަްއަމދު ނަީޝުދ މޯްލޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް 

އަށް ިޒޔާރަތްޮކށް،  ޑިެޓންަޝްނ ސެންޓަަރށް ގެްނގޮސްަފއިާވތީ، ކޮމިަޝނުްނ ދޫިނދޫ ދޫިނދޫ، ުދވަހުވަނަ 

 . ުކރެުވނެވެ ިބނާކޮށް ރިޕޯެޓއް ަތްއޔާރުހޯުދނު މަޢުލޫާމތުެގ ަމއްޗަށް ، އެަމނިކުފާާނ ބަްއދަލުކޮށް

 ރުން ކު ތަޙްޤީޤު  ސާ ވިއްސުމުގެ ތެރޭގައި ދަރިފުޅު ނިޔާވި ޙާދި  6.11

ވިްއސުުމގެ ތެރޭަގިއ މާަބނޑު ީމހަކު  ،ވަނަ ުދވަހު އިްނދިރާ ގާނދީ ެމޯމރިއަލް ހޮްސޕިޓަުލގައި  3ޗް މާ 2011

ރިޕޯެޓްއ  ަތޙްޤީޤުދަރިފުުޅ ނިާޔވުުމގަިއ ެއްއވެސް ަފރާެތއްެގ އިުހމާލެްއވޭޯތ ބެލުމަށްފަުހ ކޮިމޝަުނން އޭާނގެ 

  . އެކުލަވާިލއެވެ

ޖެުހުނ ޮގާތމެުދ ކޮށްަފއިާވ ަތޙްޤީޤެއް  ކޮމިޝަްނެގ ތަޙްީޤޤަކީ ޝޯލްޑަރ ިޑސްޓޯޝިާއ ެމުދެވރިެވގެްނ ަޢމަލުކުރަން 

ޭޕޝަންޓަކަްށ ދޭްނޖެހޭ ސަމާލުކަްނ ުނދެވި، އެަފަދ ޙާލަތަކަްށ ެއޭޕޝަންްޓ ނޫންކަާމއި، މިީއ ހަިއރިސްކް 

ވާސިުލވުމަްށ ެމދުެވރިވި ސަބަުބތަކުގެ ަތޙްޤީޤެްއ ކަމަށް ވީިހނދު، ކޮމިަޝންެގ ތަޙުޤީޤަށް ފާަހގަކުރެުވުނ 

ަދރިފުޅުެގ (މުެގ ކުިރން ލޭަބރ ިއންޑިުއސް ުކރު ،އިެގ ުޖމްލަ ާޙަލތަށް ބަލަ ޭއނާ ންތަްއތަކަްށ ިރޢާޔަތްކުާރއިރު،ކަ

ުނިވއްސިެގން ޑީެކޕިޭޓޝަްނ ަހދަިއގެްނ ދަިރުފުޅ  އޭނާ ެނތުމަކީ ިއ ފަުހގެ ސްޭކނެްއ ެހދިފަ) ބަރުަދން ބެޭލނެޮގތަށް

  . ކުރެެވެއވެ ނަަގން މެުދވެިރިވ ސަބަބު ކަުމަގިއ މިކޮިމޝަަނށް ާފހަގަ 

ނުޑމީާހގެ ަފހު ޓްރަިއމެސްޓަރ ދަރިުފޅުގެ ބަރުަދން ިއތުުރާވ ރޭޓް ) ެތޭރގައި މަސްުދވަުހގެ 3ަފހު (ގައި  މާބަ

ަކމާިއ  އާަދިއެގ ގޮުތގަިއ ވިއްުސމަކީ އުނަދގޫކަެމއް) ކިލޯައށްުވެރ ަބރުކުދިން 4(މަިތވާނެކަާމިއ ައިދ ބޮޑުކުދިްނ 

މީހުްނެގ  ވިއްުސމުެގ ތެޭރަގއި ދަރިުފޅަާށއި ަމއިމީާހއަްށ އެކިކަަހލަ އެިކވަުރެގ ައނިާޔތަްއ ލިިބދާެނކަމާއި، މާބަނޑު 

 މައްޗަްށ ިދއުާމއި ހަކުރު ބެެލވޭ ޢަާލމާތްތަުކގެ ެތރޭަގއި ަމއިީމހާގެ ޭލ  ަކމަށް ތެރެިއން ަހއިިރސްކު މީެހއް

، ކުިދންނަީކ ަވރަްށ ގިނަަފަހރު ބޮޑެތި  ފަަދ ބަލިަތއް ިހމެނޭކަާމ އަިދ ަހކުރުބަލީެގ މީުހްނ ިވހާ މައްޗަްށ ދިުއން 

ރ ރިކޮމެންޑޭަޝްނ ފޯ"އްކުާމއި، ޯވލްޑް ހެލްްތ ޯއގަަނއިޒޭަޝްނގެ ބަރު ުކދިންކަަމްށ ރިަސރޗްތަކުްނ ދެ 

ތަުކގަިއ މިަކްނ  އޯެގ ަބއެްއ ގަިއޑްލައިން .އެޗް. އަިދ ިމޫނންވެްސ ޑަބްލިޔޫ އާ " އިންޑަކްަޝްނ ޮއފް ލޭބަރ

 މިކަްނ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަްށ ަފރުާވ ިދނުުމގަިއ ބަިއވެިރވެފަިއާވ ޑޮކްޓަުރންަނށް ޭއނާުވުމގެ އިުތރުން،  ފާހަގަކޮްށފައި 

އަްށ ފަރުާވދިުނމުަގިއ އިސްޮކްށ ަޙރަކާތްތެިރިވ އޭނާ  ަވނީ ހިނދު، މިޮގތަްށ ކަްނތަްއ ެމދުެވރިވެަފއި 

އްޙީ ފަުރވާެގ ފެްނވަުރ ބެލެހެއްޓުަމށާއި، މިްނަގނޑު ިހފެހެއްުޓމަްށ ޞިޑޮކްޓަރުންާނއި، ހޮސްޕިޓަުލން ެދވޭ 

  .ިއވާ ަފރާުތެގ އިުހމާލުންަކން ފާހަގަކުެރެވއެވެޖްމަްނޓުްނ ޙަވާުލކޮށްފަހޮސްޕިޓަުލގެ މެނެ 



 
  53            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އްީޙ ޞިއަިދ ިޞއްޙީ ިޚދުަމތްތަްއ ދިުނަމށް އެކަށީެގްނވާ އިޖުާރއަްތތަކާިއ ނިޒާްމތަްއ ޤާއިްމކުރެވިފަިއ ނުާވީތ، 

ާމ އްޙީ ވުާޒރާއިްނ މިކަުމގަިއ ޒިން ޞި ކުުރމަށް ޤާޫނނީ ގޮުތން ލާޒިމުޮކށްފަިއވާ  ދާއިާރގެ ަކންކަްނ ރެިގޔުލޭޓް

  .ކުރެެވެއވެ ނަަގންެޖހޭކަމަްށ  މިކޮިމޝަަނށް ާފހަގަ 

 ކޮށްދިނުން ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި  ގެއްލޭ ން މު ނޑުކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެ  6.12

މީުހން ދިިރއުޭޅ ކޮްނމެ ރަެށއްަގއިެވްސ ެއރަށަާކ އެަކީށގެްނާވ ަގިއ ) ކ(ވަަނމާްއާދެގ  23ެގ ޤާނޫނުައސާސީ

ިޚުދމަްތ ޤާއިްމވެފަިއއޮުތން، މިަޙއްޤުްނ ރާްއޖޭެގ އެިކ ރަްށަރށުްނ ކަރަންުޓެގ ޚިދުަމްތ މިްނވަރަްށ ކަަރްނޓުގެ 

ނޑި ަރއްިޔުތން މިޙައްުޤން މަ ާވތީ ކޮިމޝަުންނ މިަރށްތަުކގެ ާޙލަތު ޮމނިޓަރޮކްށ، މިފަަދ  ރޫްމވެަފއިޙްކެ

ޭވ ފަާރްތތަކާ ަބއްދަލުޮކްށ މިަފދަ މައްސަަލތަކުަގއި ޒިންާމ ުއފުލަްނެޖހޭ ަފރާްތ ކަަމްށ ކޮިމޝަަނށް ާފހަގަކުރެ 

 8މިަޙްއޤުން މަްޙރޫްމ ެވފައިާވ . ކުެރިވފައިެވއެވެ ދިުނމަްށ މަސައްކަތް  އްލުކޮށްޙަ ުނދީ  މައްސަަލތައް ތަުކރާރުިވޔަ

 ބިލެއްަފހި. އާއި، ށ ފުލިދޫ. އެއީ، ވ. ެވއެވެ ރަށަކުްނ އެކިފަަހރު ަމތިްނ ކޮިމޝަނަްށ ަމއްސަަލ ހުަށހަޅާފައި 

. ަމންޫދ އަިދ ތ .ާއިއ، އދ ުމންޑޫ . ާއއި، ލ މަުޑްއވަރީ . ާއއި، ރ ދަަރވަްނދޫ . ާއއި، ބ ޮފަނދޫ . ލ ،އާއި

  .ެވއެވެ  ދިުނަމށް ކޮިމޝަުނން އެކިވަުރެގ މަަސްއކަތްކޮށްފައި  ައދި މިަމއްސަލަަތްއ ޙައްލުކޮށް . ވެއެ  ކިނބިދޫ 

 ރަނގަޅު ސާފު ފެން ފުދޭ މިންވަރަށް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  6.13

ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަޭރްޖ  މާލޭ އިާލައކުން، އެޭގގެ ެވރިފަރާުތން ެގއެއް ުކއްަޔށް ހިަފއިެގްނ އުުޅނު ޢާލޭގެ މާ

ނާޑލާފައި ީނަގއި ެއިދގެްނ ެފން ކޮމްޕެ ގަިއާވ ފަަދއިްނ ަރނަގުޅ  )ހ(މާްއދާެގ ަވނަ  23ެގ ޤާޫނނުއަސާސީ ާވތީ،  ކަ

ެވފައިވާަކމަްށ ބުެނ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަަލާއ  މަްޙރޫމް ކާނާއާއި، ސާފު ފެން ުފދޭ މިްނަވރަށް ލިުބމުެގ ޙަްއޤުން 

ނޑާލީ އެކަށީެގންވާ ސަބަބެްއ އޮެވގެްނ  ގުިޅގެން، ކޮިމަޝނުން ބެލި ބެުލުމން، ޭގގެ ެވރިަފރާތުން ެއގޭގެ ެފން ކަ

ޤުްނ ވެްސ ލިބެންެޖހޭ އަާސސީ ޙައްޤެްއ ކަަމށް ވީހިނުދ އެ ޙައް ނޫްނ ކަމަްށވާީތ ފެނަކީ ކޮްނމެ ިއންސާނަަކށް

ްށ އަުދަވހު އެގެ ވަނަ  11ޗް މާ  2012ވާީތ  ކުެރވިފައި  ުއޅެުމްނ ިދަޔ ޢާއިާލތަްއ ަމޙުރޫމް އްޔަްށ އެަވުގުތ ދިރިކު

އަްށ ކޮިމޝަުންނ ސިޓީެއއް ފޮުނވަިއ  ނީ ޓަރ ެއންްޑ ްސވަޭރޖް ޮކްމޕެވޯ ލޭ ިދނުމަްށ ެއދި މާ ދޫޮކށް  ފެން 

އަިދ ކޮިމަޝނުްނ ކުރި ަމސައްކަތުްނ  .އަްނގާަފއިެވެއވެ  އެޚިުދމަްތ ެއދުަވހުން އެުދަވހަްށ ފޯރުކޮްށދިުނމަށް 

 .މިމަްއސަލަ ވަީނ ހައްުލވެފަެއވެ

 ދިރިއުޅޭނޭ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  6.14

ސަބަުބްނ ާއންުމ ވާޮގަތށް ެހދިަފއިާވ ުކިނކޮށީގަިއ ކުިނ ެއންުދމުެގ  ވެލިޫދ ުހޅަނގު ފަރާުތގަިއ ަރށުެގ ެމދަށް  .ނ

ވާކަމަާށިއ  ރައްިޔތުްނނަްށ ބޮޑެތި ެގއްުލންަތކެއް ލިބެުމންާދީތ ކުނި ކޮީށަގިއ ކުނި އެްނދުްނ ހުއްޓާާލފައި

ލަެތްއ ނެތުުމން ަރުށަގއި މެްއސާއި މަިދރި އުެފދި ިދރިުއޅޭ ގެތަަކށް ސީުކނި ނައްާތލެޭވނެ ެއްއވެސް ވަ ،ނަަމވެސް

 23ގެ ޤާޫނނުއަސާސީ ާދީތ ިމމައްސަަލގަިއ  ތި ދަިތތަކެްއ ުކރިމަިތވަުމން ވަސްުދުވމާިއ ަރއްިޔތުްނނަްށ ބޮޑެ 

 ،ފަަދއިްނ ިދރިއުޭޅޭނ ާސފު ައިދ ިޞއްަޙތަްށ ރަނގަުޅ ާމޙައުލެްއ ލިބުުމެގ ޙައްުޤން ަގިއވާ) ރ(މާްއާދގެ ވަނަ 

ހުށަަހޅާފަިއާވ  ވެިލޫދ ކަުއންސިލްެގ އިދާާރިއން. ކަމަްށ ބުނެ ނާވ ވެލިޫދެގ ަރއްިޔތުްނ މަްޙރޫްމވެފައި . ނ



 
  54            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ެގ ރަށްަރށުްނ ކުީނެގ ސްބަތްާވ ނ،ރ،ބ ައިދ ޅ ައތޮޅުމައްސަަލާއ ުގިޅގެން، ުއތުުރ ސަރަޙަްއދަްށ ނި 

 .ަމންްޓ އެންޑް އެަނރޖީން ރންމައްސަަލއަށް ދާިއމީ ޙައްެލއް ޯހުދމުގެ ގޮުތން މިިނސްޓްރީ އޮްފ ެއންަވޔަރަ 

ކަމަށާއި، ިއާވ ްއ ޤާިއުމކުރުމުެގ ަމސަްއކަތް ަފށާފަްޖަމންޓް ިސސްޓަމެީރޖަނަްލ ޭވސްޓް މެނެ ަގއި ވަްނދޫ 

ނޑައެޅިަފއިާވ ތާވަާލ އެްއގޮަތްށ ެއމަސައްަކްތ ކުރިއަްށާދ ކަމަާށއި ެއގޮުތން  ގަިއ ިމ ަމޝްރޫުޢ  2013ކަ

  . ެވެއވެ ކޮށްަފއިޞާއްޙި ން ކޮިމޝަަނށް ކަުމގެ މަުޢލޫމާތު މިިނސްޓްރީ ނެނިމޭ 

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު  6.15

ބޯހިާޔވަހިކުުރމަްށ ރާްއޖޭެގ ބޮުޑރަށަކުްނ ޯގިތ ދޫކުަރމުްނާދ ޮގތާެމދު އެަރށުެގ ރަްއޔިުތްނގެ ަފރާުތން 

ކަންބޮޑުުވންތަކެްއ ކޮމިަޝނަްށ ުހށައެުޅމުން، ކޮިމޝަުނން އެރަުށެގ ކަުއންސިލާ ަބްއދަލުކޮްށ ައދި ެއމަސައްކަްތ 

ގެ ލަަފާޔ އެްއގޮަތށް ބޯިހާޔަވހިކުރުމަްށ ދަިތ ފަރާތްތަަކށް ކުރަމުްނދާ ގޮުތެގ ފުރިަހމަ މަޢުޫލމާތު ހޯދާ، ކޮިމޝަން 

ޯގތި ދޫުކރުމުެގ މަަސއްކަްތ އެަރުށ އެުބރުގަިއ ން، ފުރުޞަުތ ބޮޑުާވޮގތަށް ާޤނޫާނއި ަޤވާޢިާދ ެއއްޮގްތވާޮގތުގެ މަތި 

ގެ މައްަސލަަތއްެވްސ ޅި ވަކިވަިކ ފަުރދުން ހެައދި އެރަުށން ޮކމިަޝނަްށ މަްއސަލަހުށަ . ކައުންސިުލން ކޮްށފައިެވއެވެ

  .ވެފަިއވޭޯތ ބަލާަފިއވާެނއެވެމާލު ހުވަކިވަިކން ބަާލ ެއފަރާތްތަާކމެުދ ކަުއންސިލުްނ އި 

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު  6.16

ާހޟިރީ ޮފތުަގއި ސޮއިކުަރްނ  ،އޮީފހަށް ނިކުމެ، ަފރާތެއް ަވޒީފާ ައދާކުރަުމްނދާ  ރަށެްއގެ ަކއުންިސލް ިއދާާރގައި

 ެއުދވަުހ ާހޟިރީަގއި ސޮިއ ނުކުރެުވނު ، އެުޅއްުވުމން ށުެގ ކައުްނސިލް މެްމބަރަކު އެކަަމށް ހުރަސްއުޅުުމން އެރަ 

ކަމަށާއި، ކައުްނސިލް ިއދާާރެގ ޮއނިަގނޑު ިނންަމާވ ސިވިްލ ަސރިވސް ކޮިމޝަަނށް ހުށަހެިޅއިުރ މިޮކމިަޝަންށ 

ކަމަށާއި، އަިދ ކައުންސިްލ  ެއފަރާުތްނ ިވދާޅުެވފަިއވާކަމަށް  މައްސަލަ ހުަށހެިޅފަރާުތގެ ަނން ިހމަނާަފއި ުނާވނެ

އިދާާރިއން ިސވިްލ ސަރވިސް ޮކިމޝަނަްށ ުހށަހަާޅަފއިާވ ަމއްސަލަ ަވކި ގޮތަަކށް ނިެމންެދން ޭގގަިއ ަމޑުކުރުމަްށ 

މިޮކމިަޝނަްށ  ،ތަކުރާރުކޮްށ ކަުއންސިލް އިާދރާެގ ރައީްސ ިލުޔމުްނ ައންަގވަުމން ގެްނަދވާކަަމށް ބުނެ 

ކުރުަމށްފަހު، ސިވިްލ  މުާޢމަާލތު ިމޝަުނން ބަލައި، ިސިވލް ސަރވިްސ ޮކމިަޝނާށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަ ކޮހު

ިދނުުމެގ  ކުާރނެ ާމހައުލެްއ ާގއިމުޮކށް ސަރވިްސ ކޮިމޝަުނން ަމއްަސލަ ހުަށހަޅާފަިއާވ ފަރާަތށް މަަސއްކަތް

މަސައްކަްތ އަޮތޅު ަކއުންސިްލެގ ިއދާާރއަްށ ުހށަހަާޅފަިއާވ ފަާރުތެގ ރުުހމާއެުކ ޭއނާެގ  ގޮުތްނ ަމއްސަލަ 

ފަިއާވ ަމއްސަަލ ކޮްށެދވި، މިކޮމިަޝަނށް ހުށަަހޅާކުާރެނ ާމހަުއލެއް ާގއިމު ބަދަލުކޮށް، އެަފރާތަްށ ަމސައްަކތް

  .އްލުވެަފިއވާީތ ަމއްސަލަ ބަަލއި ިނމިފަިއވެެއވެޙަ

 އެޅުން  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް  6.17

 ުލ ުހރިޮގުތން ރާްއޖެިއްނ ޭބރަްށ ިދއުަމްށ ޮޑކްޓަރު ލަފާޙާައްށ އުަފްނ ަރއްިޔތެްއެގ ަބލި  ުކނުބރުދޫ . ހދ) ހ(

އިިމގްޭރަޝން އެންްޑ ައއު ކުުރަމށް ިޑޕާޓްަމންްޓ އޮފް ިއާވތީ، ިޓކެޓް ރިަޒވޭަޝްނސް ަހދައި، ޕާްސޕޯްޓ ދެްއވާފަ

. ހދަފއިާވ ކަމަާށއި ެގ ޮގުތަގއި ސަރުކާުރން ިނންމާއްއަކީ ަފޅު ރަށެ  ކުނބުރުދޫ . ްށ ދިުއމުން، ހދއެިމގްރޭަޝނަ

 ންިޓޓީ ޑެފަަރށް ަބދަލުކޮށްަފއިާވތީ، ޕާްސޕޯްޓ ައުއ ކުރެޭވނީ އައި ޮނޅިވަަރން. ެގ ރަްއޔިުތން ހދރުދޫ ބުނކު



 
  55            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

، ދިުނމުންމަޢުޫލމާުތ  ންކަަމްށ އިިމގްޭރޝަުނންނޮިޅވަަރންފަރަްށ ަބދަލުކުރުމު . ކާޑުގަިއވާ އެްޑެރސް ހދ

 .ޑު ބަދަލުކުުރަމށް ދިުއމުން، ހދކާ ންޓިޓީ ޑެްށ ައއިޑިޕާޓްަމންޓް އޮްފ ޭނޝަނަްލ ެރޖިސްޓްޭރޝަނަ

ކާޑު އައު ނުކުެރވޭނެަކމަްށ  ޑެްނޓިޓީީރަގިއ ޖެއްުސުމން ޫނނީ ައއިޖިސްޓްނޮޅިަވރަްނފަުރގެ ކޮންެމވެސް ގެެއްއގެ ރަ 

ަޝނުްނ މައްސަަލާއ ުގޅިެގްނ ޯހދިމަޢުޫލމާުތްނ ފާަހަގ ުޅްއވުުމން، މިޮކމިބުނެފަިއާވ ަމއްަސލަ މިޮކމިަޝނަްށ ުހށަހެ

ުކނބުރުދޫިއން . ކާޑުެގ ުމއްަދުތ ހަަމވެަފއިުނވާަކމަށާިއ ހދ ެޑންިޓޓީްއސަލަ ުހށަހެިޅ ަފރާތުެގ އައިވެފަިއަވނީ، މަ 

ޯގިތ  ނޮިރވަަރންފަުރން ކޮްނމެ ީމހަަކށް. ނޮިޅވަރަްނފަރަށް އެރަުށގެ ރައްިޔތުްނ ބަދަުލކޮށްފަިއވަނީ، ހދ. ހދ

. ފަރާެތްއ ވާކަެމވެ 52ިމހާތަަނށް ގޯިތ ީދފައިުނވާކަާމއި ިމގޮަތށް ގޯިތ ުނޭދ ، ދޭނެކަަމްށ ބުނެަފއިީވނަަމވެސް

ނޮިޅވަަރންފަުރގެ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާއަާށއި ިޑޕާޓްަމންޓް ޮއްފ . މައްސަަލއާ ގުިޅގެްނ ކޮިމޝަުނން ހދ

ނޮިޅަވރަންފަުރެގ . ހދ، މަޢުޫލމާުތން ފާހަގަ ުކރެޭވ ޮގުތގައި  ެއމިްގރޭަޝނަށް ގުަޅއި ޯހުދނުެއންޑް އިިމގްރޭަޝން 

. ރީ ކުެރވޭކަމަށާއި، މިހާުރ ގޯތި ހެުދމުެގ ަމސައްކަތް ކުަރުމންެގންދާަކމާއި، އަދި ހދިޖސްޓްދަފްަތރުަގއި ރަ 

ޕާސްޕޯެޓްއ  ީޑ ކާޑު ައއު ުކރެޭވެނ ކަަމށާިއ ައިދ ައއު .ނޮޅިަވރަްނފަުރގެ ދަފްަތރުަގިއ ރެިޖސްޓްރީ ުކރުުމްނ ައއި

ަމޢުލޫމާތުތަުކެގ ަމއްޗަށް ރިޢާަޔތްޮކށް ަމއްސަަލ ހުަށހެޅިފަާރތަްށ  ކޮިމޝަުނން ޯހދި ެއެހންކަމުން، . ބޭނެކަެމވެލި

  .ޖަވާުބދީ މައްސަަލ ިނންމާަފއިެވެއވެ

ޕާސްޕޯްޓ ްކރިމިނަްލ ކޯުޓެގ އަމުެރއްެގަދށުްނ ހިފަހައްާޓފަިއވާކަަމށްބުެނ  ަފރާެތއްގެ ުޢމްާރއަްށ ދާްނއުުޅނު ) ށ(

ކޮމިޝަަނށް ުހށަެހޅި މަްއސަލައާ ުގޅިގެްނ ކްރިިމނަްލ ކޯޓުންާނއި، ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޭނޝަނަލް ރެޖިސްްޓރޭޝަްނ 

އްޗަްށ ރިާޢޔަތްކޮްށ، ން ހޯުދނު މަޢުޫލމާުތެގ މަ އަިދ ިޑޕާޓްަމންްޓ ޮއފް އިިމގްޭރޝަްނ ެއންްޑ އެިމގްރޭަޝނު 

ެދ އެޑްެރސްގަިއ  ދެ ކުިރްނ އުޅުުނ ރަށާިއ ައިދ ފަުހން ބަދަުލިވ ރަުށެގ ަނުމަގއި ރަޖިސްްޓރީކޮްށފައިާވ  އެފަރާތް 

ީޑ ކާޑު ދޫކޮށްފަިއަވީނ ެއއިްނ .ައއި ،ީޑ ކާޑު ަހދާަފއިވާަކާމއި، ނަަމވެސް.ައއިނަންބަެރްއެގ ެދ 

ޑީ ކާުޑ ަނންބަރު މިާހރު ބާޠިްލ ކޮށްަފއިވާކަާމއި، ކަާމގުޅުްނހުިރ .ައއިއެްއނަންބަަރށްކަަމށާއި ައދި ައެނއް 

މުއަްއސަސާތަކަްށ ުގޅަިއގެްނ އޮުޅންއަާރފަިއވާ ަކްނތައްަތްއ ސާފުކޮްށދިުނމުން، ކްރިިމނަލް ކޯުޓްނ ޭއާނގެ ރަނގަުޅ 

ޝަަނށް ެއންުގމުން، ޕާސްޕޯްޓ ދޫކޮށްުލމަްށ ަވގުުތްނ ސިޓީއެްއ ޮފނުަވއި، ައިދ ެއ ސިޓީ ޮފނުވިަކްނ ކޮމި 

އިިމގްރޭަޝނަްށ ގުޅަިއެގން ސިީޓ ލިބުނުކަްނ ޔަީޤްނކުރުމަށްަފހު މަްއސަލަ ހުަށހެޅިަފާރތަށް ޕާްސޕޯޓް ޫދކޮށްލިކަން 

 .ހަމަެއުދވަުހ ައްނގާފަިއާވނެެއވެ

 އްމު ބައްދަލުވުންތައް ހި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މު  6.18

ގެ ަދށުން، ުމުޖތަމަުޢގަިއ ުހިރ ިއންސާީނ 2012ކްޕްލޭްނ ރައހަީރ ވަ މިބަްއދަލުުވންތަަކކީ ކޮމިަޝްނެގ 

ޙައްޤުތަކާބެޭހ ުމހިންުމ މައްސަަލތަްއ ެދެނގަނެ، މިފަަދ ަމއްސަަލަތއް ބަާލެނ ހަުރަދނާ ިފަޔވަޅުތަެކްއ އެުޅުމެގ 

ސާތަާކއެކު ބޭއްުވމަށް އްސައަ ާއންމުކޮްށ ކޮމިަޝނަށް ުހށަހެޅޭ ާބވަްތތަުކގެ ަމއްސަލަތަާކ ގުޅޭކަމާެބހޭ މު ، ގޮުތން

މިޮގތުން، ުކޑަކުދިްނނާއި ައންހެުންނގެ ަޙްއޤުތައް ައިދ . ހަމަަޖއްސާަފއިާވ ސިލްސިލާ ަބއްދަުލވުްނތަކެކެވެ

ގުޭޅގޮުތން ަމޝްަވާރކުރުމަށް މިނިްސޓްރީ އޮްފ  އި އެހީއާ ދެޭވ ޚިުދަމތާ ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ ީމހުްނނަށް

މަަސއްކަތް ކުުރމުެގ ޙައްޤުްނ ،ްނ ރަިއޓްސްާއ އެުކ ބަްއދަުލކުރުމާއި ޖެންޑަރ، ފެމިީލ ެއންޑް ހިުއމަ



 
  56            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މަޙްރޫްމވެަފއިާވ ފަރާތްތަުކްނ ކޮިމޝަނަްށ ހުށަަހާޅފައިާވ މައްސަަލތަކާ ގުޭޅގޮުތްނ ަމޝްަވރާކުރުަމށް ލޭަބރ 

ފަާރތްތަކުްނ  ރިލޭޝަްންސ ޮއތޯރިޓީާއ އެުކ ބައްދަލުކުުރމާއި، ބޯިހާޔވަހިކަުމެގ ަޙއްޤުްނ ަމްޙރޫމްެވފަިއވާ 

ކޮމިޝަަންށ ުހަށހަޅާފަިއާވ ަމއްަސލަތަކާ ގުޭޅގޮޮތްނ ަމްޝވަރާކުުރަމށް މިިނސްޓްީރ އޮްފ ހަުއސިްނގ ެއންޑް 

އިންްފރާ ސްްޓަރކްޗަރއާ އެކު ބައްދަލުކުުރމާިއ އަިދ ކަރަންުޓެގ ޚިުދމަުތން ަމޙްރޫްމވެފަިއވާ ަފރާތްތަުކން 

ޓެލްކޯ، މޯލްޑިވްްސ ެއާނރޖީ އޮޯތރިޓީ، މިނިސްްޓރީ އޮްފ ެޖންޑަރ، ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަތަކާ ގުޭޅޮގތުްނ ސެ

  . އެކު ަބްއދަލުކުރިއެވެރިޓީ ައދި ފެނަކަ ކޯަޕރޭަޝނާލޯކަލް ަގވަރމަްނޓް ޮއތޯ ،ފެމިލީ އެންްޑ ިހުއމަްނ ރައިްޓސް

 ން ބައްދަލުވު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއެކު ބޭއްވި  6.18.1

ކުޑަކުދިންަނށް ިލބޭ ައނިާޔއަްށ ފަހު އެކުިދންަންށ ރައްާކތެިރ ާމޙައުލެްއ ޯހދަިއިދނުމަްށ ަމގުަފހިުކރެޭވނެ 

ގޮްތތަކާއި، ކުޑަުކދިްނނަްށ ކުެރޭވ ޖިންީސ ގޯާނ ައިދ ެގވެިށ އަިނާޔ ލިުބނުކަމަްށ ެބލެޭވ ކުިދްނ ތިިބ ާމޙައުލަްށ 

ވޭ ަމއްސަލަާއ ގުޅޭޮގުތންާނއި، އެކަމުެގ ސަބަބުްނ ާރ ެގނެ ައނބު އްއިާވ ފަާރތްތަ އެކުިދންަނށް ގޯާނއާިއ ައނިާޔ ދީފަ 

ވާ ުނރައްކާތަަކްށ ޙައްލުޯހދުަމށާިއ، ކުޑަކުދިންގެ ހިާޔގައި ުކދިްނަނށް ިދމާވާ މަްއސަލަތަްއ އެކުިދންަނށް ިދމާ 

މަރުކަޒަްށ ފޮުނަވްނ  ޙައްލުކުރުަމށް ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަކާއި، ޚާްއޞަ އެހީައށް ބޭނުްނވާ މީުހްނގެ

ލިސްޓްކޮށްފަިއވާ މީހުްނނަްށ ފުުރޞަތު ދިުނމާއި، ކުޑަކުދިން ުއޅޭ މާޙައުުލގެ ެއެސސްމަންޓް ހެުދުމަގއި ެގްނގުޅޭ 

ބެޭހ ކުެރވޭެނ ޮގތްތަކާހިއްސާާމތު އުޞޫލުތަާކއި، ަބލަމުްނދާ މައްަސލަތަކުގަިއ ފަސޭަހކަމާއެކު ކޮިމަޝނަށް މަޢުލޫ

 ދާ ަތންފީޛުކުރުަމށް ދެކޮޅުހަ  މް އެޙުކު ޙުކުްމ ކުުރމުން،ޯކޓުންއި ަމްއސަލަތަކުގަ ަޙޟާނާުތެގ  ގޮުތންާނއި،

ުކިދންެގ ިކޔެުވމަާށިއ ެއހެިނހެްނ ަކންތަްއތަކަްށ ބުޫރ ައރާޮގތަްށ އެެގ ސަބަބުްނ ފަރާތްތަުކްނ ކުާރ ަޢމަލުތަކު 

ެމުދގަާއިއ ައިދ ަމްއސަލަތަްއ އޮފިަސރުންަންށ ލާޢަމަލުކުރުުމން، ިދމާާވ މައްސަަލތަކުގަިއ ަޢމަލުކުާރ ގޮުތެގ ުއޞޫ

  . ޙަވާލުކުރުުމަގއި ެގންގުޭޅ އުޞޫލުތަާކމެުދ ަމޝްަވރާކުރެުވނެވެ

 ން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު  6.18.2

 ުއޞޫލުަތކާ  ެގންުގޅޭުމގަާއއި ބެލުުމގައި ައށް ހުަށހަޅާ މަްއސަލަތައް ބަަލިއަގތު އޮޯތރިޓީލޭބަރ ރިލޭަޝްނސް 

ގުޭޅގޮުތން ަމޢުޫލމާތު ާސފުކުރުާމިއ، މަސައްކަްތތެިރންެގ ޙައްޤު ެގްއލިގެްނ ކޮމިަޝަނށް ުހށަހެޭޅ ަމްއސަލަތަކުގެ 

ނަޑއެޅުަމށާިއ،  އްޓީއާ ގުޅުްނހުިރ މައްސަަލތަތެރެިއން އެޮއތޯރި  އެޮއތޯރިީޓގެ ަސމާލުކަމަށް ެގނައުަމށް އުޞޫެލއް ކަ

ކުރިއަށް ގޮސްަފިއވާ މިްނވަރު ޮކިމޝަނަްށ  އްއްސާކޮށްަފިއވާ މައްސަަލތަަޝންެގ ފަރާުތން ހި އެއޮޯތރިޓީައށް ޮކމި

ވީެއންމެ އަަވހަށް އެްނގުަމށް ވަކި ުއޞޫލެއް ަކނޑަެއޅުމާ ުގޅޭޮގތުްނާނއި، މައްސަަލތަްއ ބެލުމުަގއި ެއއޮޯތރިޓީއަްށ 

އޮތޯިރޓީއާ ދެެމދު ގުޅުްނ ބަަދިހކުރުމުެގ  ދިާމވާ ދަތިަތއް ހައްލުކުުރމަށާއި، ކޮމިޝަްނއާ ލޭަބރ ރިލޭަޝންސް 

ބޭސް ަހރުަދނާކުރުަމްށ ކުެރވޭެނ ކަންަކމާެމދު މަްޝވަާރކުރުމާިއ، -ގޮުތން މަްޝވަާރކުރުމާއި، ެއއޮޯތރިޓީެގ ޑޭޓާ 

ާމއި، ތުއެއޮޯތރިޓީެގ ަމސައްކަތްތަާކ ުގޭޅގޮުތން ާޢންުމްނ ހޭުލންތެރިކުުރަމށް ކުެރިވދާެނ ަމސައްކަތްަތއް ެދނެގަ 

ސައްކަްތތެރިކަުމގެ މާަހއުލުަގިއ ދިެވހި ައދި ިބޭދސީ ުމަވއްޒަފުްނނާ ދޭެތޭރ ތަފާުތކުރުން ެގންުގޅޭކަމަްށ ުބެނ މަ

ޫޔނިައން ހެދުާމިއ -ޓްރޭޑް ،ޯހދުމަްށ ކުރަުމންާދ ަމސައްކަތްތަާކއި ޙައްލެއް ހުށަހެޭޅ ަމއްސަަލތަކާ ުގޅޭޮގތުްނ 

ގެިއނިްނގ ސިސްަޓމެްއ ޤާިއމް ކުުރމަްށ ލަްސވަުމްނދާ ސަބަބު ެދެނގަެނ އެކަމަްށ ުކރަމުްނާދ ކަލެކްޓިވް ބާ 
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ަފއިާވތީ އެކަްނ ަޙއްލުކުރުަމށް ނާމަ ަހފުތާެގ ަބންުދ ުދވަސްަތްއ ހި ވިހެުއުމގެ ުޗްއޓީެގ ތެެރއަށް  ،މަސައްކަްތތަކާއި 

  . ކުރަމުްނދާ މަސަްއކަތްތަކާ ގުޭޅގޮުތްނ މަްޝވަރާުކރެުވނެވެ

 ން ސްޓްރަކްޗަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ  މިނިސްޓްރީ  6.18.3

ފަަރްށ ބަދަުލވެފަިއާވ ންނޮިޅަވރަ. ަހތިފުީށ ރައްިޔތުްނނާިއ ައިދ ހދ.ަހނިާމދޫަގއި ދިިރއުެޅމުްނާދ ހއ .ހދ

ބޯިހާޔވަހިަކން ނުލިިބ ތިިބަފރާތްތަކަްށ ފަިރޫދ ރައްިޔތުްނެގ ެތެރއިްނ .ކުނުބރުޫދ އަިދ ހދ .ާމވަިއޫދއާިއ ހދ.ހދ

ިމިނސްޓްރީެގ  ގައި ވީާހވެސް އަަވހަަކށް ބޯިހޔާަވހިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމާުގޅޭ ޮގތުްނނާއި، ރަށްރަުށން ޯގތި ދޫކުރުމު 

ދައުާރ ގުޭޅގޮުތްނނާއި، ޯބހިާޔވަހިުކރުމުެގ ިސޔާސަުތގެަދށުްނ ިމހާުރ އަޅަުމންާދ ޯރހަުއސް ތަާކ ުގޅޭ ޮގތުްނނާއި، 

ޅުމާޭލގަިއ އަޅަުމންާދ ފުލެްޓތަާކ ުގޅޭ ގޮުތންާނއި، ސުނާީމ ކާރިާޡަގިއ ގެޮދުރ ެގއްލިފަިއާވ ފަާރތްތަކުެގ ެތރެއިްނ ހު

ނޑައެުޅމާ ުގޅޭގޮުތން  މިހާަތނަށް ޯބހިާޔވަހިކަްނ ނުލިިބާވ ފަރާތްތަަކށް ޯބހިާޔވަހިކަްނ ލިޭބނެ ވަކި ތާރީެޚްއ ކަ

 . މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ

ރޖީ އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން މޯލްޑިވްސް އެނަ ، ޓެލްކޯސް  6.18.4
 ން ތޯރިޓީ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ  ،ރައިޓްސް 

ގޮުތްނ ަތކުން ކޮމިަޝނަްށ ހުށަަހޅާފަިއާވ މައްސަަލތަާކ ގުޅޭ ތް ކަރަންޓުެގ ޚިުދމަތުްނ މަްޙރޫުމވެފަިއވާ ަފރާ

ގަޅުުކރުަމށް ަސރުކާރުްނ ނމިާހުރ ިދމާެވފައިހުިރ ަރށްަރުށން އެިޚދުމަްތ ރަ  އް މަްޝވަރާކޮށް، ކަރަންުޓގެ މައްަސަލތަ

ނުޑ ، ކުރަމުްނދާ މަަސއްކަތްތަުކގެ މަުޢލޫމާތު ޯހދުާމއި ކަރަންޓްެގ ޚިުދަމތް ފޯރުކޮްށދޭ ަފރާތްތަކަށް ިދމާާވ މަިއގަ

ކަރަްނޓްެގ ޚިުދމަްތ ަރނގަޅުކުުރމަްށ ަސރުކާރުްނ ެގްނުގޅޭ ިސޔާސަުތތަކާ ުގޅިެގްނ މައްސަަލތަކާއި އަިދ 

ކިނިބޫދަގއި ކަަރންުޓގެ ިޚދުަމތުެގ ެފންަވުރ ަދށްވެ،  .ފޮަނޫދ ާއއި ތ .މީެގ ިއތުުރްނ، ލ. މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ

ުބން ރައްިޔތުްނނަށް ެގއްލިެގންާދ އެކަށީެގްނވާ ޮގަތކަށް އެ ިޚދުަމްތ އެެދރަުށގެ ަރްއޔިުތންަނށް ނުލިުބމުގެ ސަބަ

ަވނަ ދުަވހު ޮކމިަޝނުން ަބްއަދލުކޮށް،  18އޮކްޓޯބަރ  2012އާއެކު ފެނަަކ ކޯޕަޭރޝަން ، ޙައްޤުތަކާ ގުޭޅގޮުތން

ަމއްސަަލ ޙައްުލ ނުކުރެިވގެްނ ުއޅޭ ަސަބބު ައިދ އެިޚދުަމތް ދެޭވެނ ޓުެގ ކިނބިޫދެގ ކަަރން.ފޮނަޫދ ައިދ ތ.ލ

ްނ ުކރަމުްނާދ ަޙއްުލކުރުމަްށ ފެނަަކ ކޯޕަރޭަޝނުވަިއ ައދި ިމެދރަށުެގ ކަަރންޓުެގ ަމއްސަލަ ތާރީޚެްއ ޮއޅުންިފލު

  . މަސައްކަްތތަކާ ުގޅޭގޮުތެގ މަޢުޫލމާުތ އެކުަލވާލަިއ ިމަމއްސަލަަތއް ަހއްުލކުރުމަްށ ކޮމިަޝނުްނ ބާރުައޅާފަިއވެެއވެ

 ޒް ބިލިޓީ އެ ރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮ  6.19

އެްއވެސް މީެހއްެގ ިއންސާީނ ަޙްއޤަކަށް ުއނިކަެމްއ ލިބިްއޖެކަމަްށ ނުަވތަ ލިިބާދނެކަމަށް ހިުއމަްނ ަރއިޓްްސ 

ގެ ދަުށްނ  )7) (ށ(ަވނަ ާމއްާދގެ  22ކޮމިޝަަނށް ެފިނއްެޖނަމަ، ިހއުަމން ަރއިޓްސް ޮކމިަޝނުގެ ާޤނޫުނގެ 

ނުކުޅެުދންތެިރަކްނ  ،ލިބިީދފައިާވތީޢާއްމުކޮްށ ހުޅުވާަލއިެގްނ ުނވަަތ ުހޅުވާުނލާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާުރ ޮކމިަޝނަްށ 

ޮނވެމްބަުރްނ ފެށިެގްނ  2012، ހުންަނ ުކދިްނނަްށ ުއނެގނުުމެގ ުފރުޞަުތ ލިބިަފއިާވ ިމންަވރު ެދނެަގތުމަށްޓަަކއި

ިއންކުއަރީ އޮްނ އެކްސަސް ުޓ އެޑިއުކޭަޝްނ ފޮރ ޗިލްޑްަރން ިވްތ  ނޭަޝނަލް'އެއްައހަރު ުދވަަހށް

. ޓާފަެއވެށްމި ދާއިާރެގ ަމްއޗަށް ބިނާޮކށް ުމޅި ާރއްޭޖގެ ަކްނކޮޅުތަކުގަިއ މި ިއންކުއަީރ ަވީނ ފަ  ،'ޒްޑިސްއެބިލިޓީ



 
  58            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ށާއި، ސްޫކލްތަުކެގ ިއދާރާއަ ރަަށށް ޒިާޔރަތްކޮށް، އަތޮޅު އަިދ ރަުށ ކައުންސިްލގެ  22ައތޮޅެްއގެ  11މިޮގތުން، 

ާށއި، ސްކޫލުތަކުެގ ދަިރވަުރންަނާށއި، ނުކުެޅދުްނތެރިކަން ހުްނަނ ކުދިްނނާއި އެކުިދންެގ މެނޭްޖަމންޓަ

ބެލެނިެވރިްނނަާށިއ، ސްކޫލްތަކުެގ މުަދއްރިުސްނނަށާއި، ހެލްްތ ދާިއރާައށާއި، ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިީލ 

ތްތަކަްށ ިއންކުއަީރެގ ަމޢުލޫމާުތދިުނމާއި، ިމދާިއރާާއ ޢަ ަޖމްޢިްއޔާ ޖަމާ ތަކަށާިއ ަމދަނީ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ސެންޓަރު 

ސްކޫލަށް ީމެގ ިއތުރުން، . ގުޅުްނ ހުިރ މަްއސަލަތަކާިއ ދިާމެވފައިާވ ދަިތތަކުެގ ަމޢުލޫމާުތ ަވީނ ޯހދާަފއެވެ

ކަށް ނުދާަކމަްށ ފާަހަގ ދާްނޖެޭހ ުއމުރުުފރާެގ ކުިދންެގ ެތރެއިްނ ނުކުޅެުދްނތެރިކަްނ ުހރުުމެގ ސަބަުބން ސްޫކލަ

އަިދ . ކުރެވޭ ުކިދންެގ ޭގެގއަްށ ޒިާޔަރތްކޮށް އެކުިދްނެގ ކަންަތއްަތްއ ުހރިނެްތ ގޮުތގެ މަޢުލޫާމތު ހޯުދެނވެ

  . ަވީނ ފަށާަފއެވެވެްސ ިއ ދިާރސާެގ މަަސއްކަތް ިއ މީިޑއާެގ މަަސއްކަތާ އިންކުައރީެގ އެްޑވޮކަސީ އާ
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  ކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ޤާއިމުކުރުން އިޙްތިރާމް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  .7

ތަކާ ގުޭޅގޮުތން، ިދވެިހ ޤުަގއި ިއންާސނީ ަޙއް )މ(ވަަނ މާްއާދގެ  20ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝންެގ ާޤނޫުނގެ 

ރައްިޔތުްނނާއި، ރާއްޭޖގަިއ ދިިރުއޅޭ ެއހެިނހެްނ ީމހުްނގެ މެުދަގއި ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުުރވައި، އެަޙއްޤުތަކަްށ 

 21ރުމަްތތެރިކޮްށ ހިތުުމެގ ރޫުޙ ާއލާކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު ޮކމިަޝނާ ހަާވލުކުރެިވަފއިުވމާއެކު، މިޤާޫނނުެގ ޙު

ވަނަ ައހަރުެގ ތެޭރގަިއ މަސައްކަުތ ބަްއަދލުވުާމއި  2012ގަިއ ބަާޔންކުެރވިފަިއވާ ަފދަިއން، ) އ(ވަނަ މާްއާދގެ 

ސައްކަްތ ސާީނ ޙައްޤުތަކާުގޅޭޮގުތން ހޭުލންެތރިކަްނ އިތުރުުކރުުމގެ މައެހެިނހެްނ ްޕރޮްގރާމްަތއް ިހްނގަިއގެން ިއން

  . ވެގަިއ ކުެރވުުނ ަމސައްކަތްތަކެ އަހަުރގެ ތެރޭ ިތރީަގިއ ެއަވނީ ިމގޮުތން . އެވެކޮމިޝަުނން ޮކްށފައިވެ 

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް  7.1

ީވެއންމެ ފުާޅާދއިރާެއއްަގއި ީވއެްނެމ ގާުތްނ ަންށ ކޮމިޝަްނގެ ޚިދުަމތްަތއް ންއަތޮުޅތަކުަގއި ިދރިއުޅޭ މީހު 

 .އެވެފަށް މެްއ ަވނީ ތަާޢރަފު ކޮފޯރުކޮށްިދނުުމގެ ބޭނުުމގަިއ ހިުއަމން ަރއިޓްސް ްކލިނިކްގެ ނަުމަގިއ ޕްޮރގްރާ 

 ،ވެސް، ބަޖެޓް ލިބިފަިއ ނުާވތީއަތޮޅަަކށް ައމާޒުކޮށް ާރވާަފިއވާ މަަސއްކަެތްއ ނަމަ  6ކޮމިޝަުނން 

ހިއުަމްނ  .އަތޮޅަކަށް ައމާޒުކުރެިވެގން ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކްލިނިކްތަކެއް ހިްނގާފަިއވެެއވެ  3އި މިއަަހރުތެޭރގަ 

މިޮގތުން، . ރައިޓްސް ކްލިިނކްގައި ަތފާތު ާދއިރާތަކަްށ އަާމުޒކޮށްގެްނ ިގނަ ަޙރަކާތްތަކެއް ަވީނ ހިްނގާފަެއވެ

ާމދާުރ ިއސްވެިރންަނށް ައމާޒު ކުެރިވގެްނ އިންާސީނ އި ިޒންއުންސިލްތަުކެގ ކައުންސިލަުރންނާ އަތޮުޅ ައިދ ަރށު ކަ

ައިދ ައންެހނުްނނަްށ . ަވީނ ބާްއވާަފއެވެ ންަތއްކުރުމުެގ މަސައްަކތު ަބއްަދލުވު ޙައްޤުތަކަްށ ހޭުލންތެރިަކްނ ިއތުރު 

ައންެހނުްނނަްށ ިއރާތަކުަގިއ މާީއ، އިޤްތިާސީދ ައިދ ސިޔާީސ ދާ ެމުދ ހޭުލންތެރިކުުރމަށާއި، ިއޖްތި ޙައްޤުތަކާ ލިބިޭދ 

ހުިރ ޮގންެޖހުްނތަކަކީ ކޮބައިަކްނ ެދެނގަނެ، ައންހެުންނ ބާުރެވރިކުރުުވމުެގ ަމޤްޞަުދގަިއ ައްނހެނުްނެގ 

ައންހެުންނނަްށ ުކރާ އަިނޔާާއއި ާޚއްސަ ގޮެތްއގަިއ ެގވެިށ އަިނާޔެގ ަދށުްނ . ފޯރަމްތަެކއް ަވީނ ބާްއވާަފއެވެ

  . ވެަފިއވެއެ ރިްނނަްށ މަޢުޫލމާުތ ދީހޭގޮުތްނ ފޯރަްމގެ ަބއިވެ ާކތެރިކަާމއި ބެޤާނޫީނގޮުތން އަްނހެނުްނނަްށ ލިިބޭދ ރައް

ާފތު މަޢުޫލމާތުތަެކްއ ާއއި ެބހޭ ތަ މި ކްލިނިކް ެމުދވެރިކޮްށ ސްކޫލް ކުދިްނނަށް އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާިއ ޒިންމާ 

ަދރިވަުރން ޝާމިްލ ާވގޮތަްށ އާއި ދެެމދު ގެ ހުިރހާ  12އަކުން ެފިށގެްނ  6ިމގޮުތން ގްރޭޑް . ަފއެވެވަނީ ދީ

އަކުން މަީތގެ ަދރިަވރުްނނަށް އިންާސނީ ޙައްޤުތަކަކީ  8ްގރޭޑް .  ފަެއވެގޮސްއް ކުރިައށް ެގން ކެ ވަނީ ެސޝަްނތަ

ކޮބާކަމާއި ިއްނސާނީ ޙައްުޤތަްއ ރައްކާތެރިޮކްށ ދިފާއުކުުރުމގަިއ ޒުވާުންނގެ ަދއުރާ ބެޭހގޮުތްނ މައުޫލމާުތ 

ޮގތުްނ ަވީނ ގުޅޭެގ ދަިރވަުރންަންށ ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާިއ ޒިްނމާއާިއ  6،7 ގްރޭޑް ،ދެވިަފިއވާއިރު 

ންުމ ބައެްއެގ ޮގތުަގިއ ިހމަަނއިެގްނ ޮކމިަޝނުްނ ހި ކްލިނިްކ ގެ މު. ވެގޮްސފައެްނތަކެްއ ުކރިއަްށ ގެން ސެޝަ

ންަތްއ ބެލެިނވެިރންާނިއ މި ކެމްޕެިއްނގެ ެސޝަ" ޮކންެމ އިުހމާލަކީ އަިނޔާެއއް"ވަނަ އަަހރު ފަާށފަިއވާ  2009

ންތަުކގައި ކުޑަކުިދްނަނށް ކުރާ ައނިާޔ، ައިދ މިސެޝަ . ިވެގން ަވނީ ިހންގާަފެއވެޓީޗަރުންަނށް ައމާޒުކުރެ

ޓީޗަރުްނގެ ސެޝަްނގައި ުކޑަކުދިްނނަށް ކުާރ އަިނާޔ . ެއވެދީފަިއވެލޫމާތު ޢު ންަނށްާވ އިހުމާާލމެުދ މަކުޑަކުދި

  . ށް އަދާުކރެިވދާެނ ަދއުާރެމދު މަްޝވަާރ ކުެރވުެނވެްށ ެއހީތެިރވުުމގަިއ ީޓޗަރުންނަ ހުއްުޓވުަމށާިއ އެަފދަ ުކދިްނނަ



 
  60            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ފަރާތްަތްއ ރަކާްތތެިރާވ ފަރާްތތަކަށް އަމާޒުކޮްށެގން މި ޙަޔާ ތަކުަގިއ އް ޢިކްލިނިކް ެމދުެވިރކޮށް ަމދަީނ ަޖމް

ާމޔަތް ުކރުުމަގިއ ޙިއްުޤތައް ަރއްކާތެރިޮކށް ޙައިންާސނީ ޙައްުޤތަކަށް ހޭުލންތެިރ ކުރުވުަމށާއި އިންާސނީ 

އްާޔތަކަްށ ޢިއްާޔތަކުްނ ކުރެވިާދނެ ކަންތަްއތަކާއި އިންާސނީ ޙައްުޤތައް ފޯރުޮކށް ދިުނމުަގއި ަޖމް ޢި ޖަމް

ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ . ަފިއެވއެވެގޮސްއަދާކުެރިވދާނެ ރޯލުތަކާ ިޒންމާަތކާއި ބެޭހގޮުތްނ ސެޝަްނތަކެްއ ެގން

 މެުދވެރިކޮށް  ކްލިނިުމ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަަލަތއް ކްގެ ެއންމެ މުިހންމު ެއއް ކަމެްއގެ ގޮުތން ާއންލިނިކްތަކުކް

ލަފާދިުނން އާްނމުްނނަްށ އަިދ ީމގެ ިއތުރުްނ ޤާނޫީނ . ކޮމިޝަަނށް ުހަށހެޅުުމގެ ފުުރަސތު ެދވިަފއިެވއެވެ

ަރުށގަިއ ެއންެމ ާއއްުމ ެއއް މައްސަަލ ނަަގއިެގްނ  އިން ކްލިނިްކގެ ތެރެ އަިދ  .ަލއިެގްނ ުކރިޔަްށ ގެްނެދވުެނވެހުޅުވާ

 އިަގނުޑ އެއް ަޙރަކާަތކީ އަތޮޅު ކްލިިނކްގެ މަ . ހިްނގާފަެއވެ ފޯރަމް ިތއޭޓަރެގ ޙަރަކާތްތަެކއްެވސް ވަނީ 

ަކއުންސިަލރުްނ ިއންސާީނ ޙައްުޤތަކަށް ހޭުލންެތރިކަްނ އިުތުރ  ،ކައުންސިލްތަުކގެ އިސްެވރިްނނަްށ އަމާޒުކޮްށެގން

  . ރުމުެގ މަަސއްަކތު ބަްއދަުލވުްނ ަތކެވެކު

  ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ގެންދެވުނު ބައިތައް  7.2

  އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ަތޢާރަފް  •

  ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް  •

  ެގ ދެަވނަ ބާބު ޤާނޫނުައސާސީ •

  އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ުމޢާަހދާަތއް  •

 އަންެހުނންެގ ޙަްއޤުތައް  •

 ކުޑަކުދިންެގ ަޙްއޤުތައް  •

 އިންާސނީ ަޙއްޤު އަިދ ވަީޒފާ  •

 ބިދޭސީ މަސައްަކތްތެިރންެގ ަޙއްޤުތައް  •

 ހެލްތްެއންޑް ރިްޕރޮޑަކްޓިވް ހެލްްތ ރައިޓްސް  •
 ކްލައިމެޓް ޭޗންްޖ ެއންޑް ިހއުަމްނ ރައިްޓސް  •

  ރައިޓްސް ކްލަބް ހިއުމަން  7.3

އްޤުަތއް ކުިރއެުރވުުމެގ ައމަީލ ޙަ ިއންސާީނ އި، ަޙއްޤުތަކަްށ ައހުުލވެރިކުުރވަ ސްކޫލް ކުިދްނ ިއންާސނީ

ތަކެްއ ލަބްކުގަިއ ިހއުަމްނ ަރއިޓްްސ ކްމަސައްކަުތަގއި އުޅުުމެގ ޘަޤާފަެތއް ދިުރވުުމެގ ގޮުތން ސްކޫލްތަ 

ކަމަްށ ބޭުންނާވ ފަްނނީ މި ިމގޮުތން . ވެއްކަްތތަކެއްަވީނ ކުެރިވފައެތަފާުތ މަސަ  ވަަނއަހަުރ  2012ގާިއމުކުރުަމށް 

ަތއް ިހްނގާެނ ޓީަޗރުން ތަްމރީުނ ުކރުމަށްޓަަކއި މަަސއްކަތު ަބއްދަުލުވންތަކެްއ ލަބްއެހީ ފޯރުކޮްށދިުނމަށްޓަކަިއ ކް

  .ތިީރގަިއ ެއަވނީ މިޮގތުްނ ކުރެިވަފއިާވ މަަސއްކަތްަތކެވެ. ވަީނ ބާްއވާަފއެވެ

  ޓީޗަުރްނނަށް ހިއުަމން ރައިޓްްސ ތަްމރީުނ ްޕރޮްގރާމް ހިްނގުން ގެ ެގ ސްކޫލްތަާކއި ާމފުީށ ސްކޫލް މާލޭ •

   އެކުލަާވލުންހިއުަމން ރައިޓްްސ ކްލަބް ައތްަމތީ ފޮތް ިލޔެ  •



 
  61            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ޗަރ އެިޑޔުކޭޓަރުން މެުދވެރިޮކްށ ތަކުަގއި ަމސައްކަތް ކުަރއްާވ ޓީ )ީޓއާރސީ( ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރު •

ޓީަޗރުން ަތމްީރނު ުކރުމަށްޓަަކއި ޓީާއރުސީ ކޯޑިނޭޓަުރންަންށ  ރާއްޭޖގެ ުހރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ކްަލބް ހިްނގާނޭ

  ޓީއޯޓީ ޕްޮރގްާރެމއް ާމލޭަގއި ހިްނުގން 

  މާލޭ ސްކޫލްތަުކެގ ޓީޗަރުްނނަްށ ްކލަބް އޮިރއެްނޭޓޝަްނ ސެަޝންަތކެއް ަނަގއިިދނުްނ  •

ންޭޓޝަން ޕްޮރގްާރެމއް އެ މާލޭ ސްކޫލްތަުކެގ މަތީ ގްރޭޑްތަުކގެ ަދރިަވރުްނނަްށ އަމާޒުކޮްށެގން ކްލަބް އޮރި •

 ހިްނގުން 

  . ކްލަބްތައް ހިްނގުަމށް ޭބނުްނވާ ޓީަޗރުްނގެ އަތްަމތީ ފޮތް ތަްއޔާރުކުުރމުެގ މަަސއްކަްތ ވަީނ ކުެރވިފަެއވެ •

  އުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް ސްކޫލް ހި ރއިންޓަ  7.4

އިތުުރ ކުުރމާިއ ައިދ ިއންާސީނ ސްކޫލުތަކުެގ ަދރިވަުރްނގެ ެމދުަގއި އިްނސާީނ ަޙއްޤުތަކަްށ ހޭުލްނތެރިކަްނ 

އެކުިދންގެ އަިމްއލަ ޙައްޤުތަްއ ެދނެަގނެ،  ށްޓަކައި،ޙައްޤުތަކުގެ ތަފާުތ ދާިއރާތަކުެގ ަމއުލޫމާތު މުްއސަނދިކުރުމަ 

ަދރިވަުރްނގެ ެމުދަގއި ިއންާސނީ ަކރާމާަތށް ، ާށއިއެހެްނ ީމހުްނެގ ޙައްޤުތަކަްށ ިއޙްތިރާމްޮކށް ަރްއކާތެރިުވމަ

ކުރުާމެއކު ސުލްހަެވރިަކމަށް ލޯިބޖެިހ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ ިއޙްތިރާްމ ކުާރ ސަގާަފތެްއ އިޙްތިާރމް

ްށ ސްކޫލަކަ 16ައްށ މާޭލެގ  2 ިއްނ ޖުަލިއ މަހުގެ  24ޫޖން މަުހެގ  ުދަގއިޤްޞަުމގެ މަނެވު ން އަަށގެ

  .ބާްއވާަފއެވެއް ވަީނ ރާތެ މުބާ  ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކުއިޒް ިއންޓަރ ސްކޫލްއަމާޒުކޮްށެގން 

ގަިއ ބަާޔްނކޮށްފަިއވާ ނީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޤާޫނުނއަސާސީެގ ެދަވަނ ބާބުއިޒް މުބާާރުތަގއި ުސވާލުަތއް ިހމަނާަފއިވަ ކު

ރާްއޖޭަގއި އަމަލުުކރަުމންާދ އިންާސީނ ޙައްުޤތަކާ ގުޅުްނހުިރ ، އަސާީސ ޙައްުޤތަކާިއ ިމނިަވްނކަމާއި

އިސްލާްމދީާނއި އިންާސީނ  ާނ ައދިބައިނަްލއަޤުާވީމ އިންާސނީ ަޙްއޤުތަކުގެ ުމޢާަހާދތަކުން ނޫނުތަުކންާނއި،ޤާ

  . ުގޅުމާިއ ބެޭހގޮުތްނނެވެ ރިޙައްޤުތަކާ ހު

. ެގ ދަިރވަުރންަނށް އަމާޒުކޮްށގެްނ ބޭްއުވނު ުމބާރާތެކެވެ 9އަިދ ، 8، 7، 6މިމުބާާރތަކީ މާޭލގެ ސްކޫުލތަކުެގ 

މެމްަބރާެއކު ޖުްމަލ  2ވް ެމއްަގއި ިރޒާޮކްނމެ ޓީ. އެވެވި ޓީމް ބައިވެރި  15ސްކޫލަކުން  15 ގެމިމުބާާރތުަގއި ާމލޭ

މިމުބާާރްތ . ަވނީ ަމދްރަަސތުލްައޙްމަިދއްޔާ ެއވެ ވަނަ ާޙޞިލްކޮށްފައި  1މިމުބާާރތުން . މެމްބަުރން ިހމެެނއެވެ 7

  .ްނ ިލބިފައިެވެއވެޓްާރންސްޭޕަރންސީ މޯލްޑިވްްސގެ އެހީެތރިކައިންސާފުޮކށްިދނުުމގަިއ 

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި މާލޭގެ ސްކޫލްތައް 

  އަީމނިްއޔާ ސްކޫލް  .3  މަދްަރސަތުްލއަޙްަމދިްއޔާ  .2  އިސްކަްނދަުރ ްސކޫލް .1

  ހިރިާޔ ސްކޫލް  .6  ޣިޔާޘުްއީދން އިަޓނޭަޝނަލް ސްކޫލް  .5  ޖަމާލުްއީދން ސްޫކލް .4

ބިލަބޮންގ ހަިއ ިއންަޓނޭަޝނަްލ  .8  މުޙްިޔއްީދން ސްކޫލް .7

  ސްކޫލް

  ގަލޮޅު ަމދަރުސާ  .9

 ޢިމާުދއްީދން ސްކޫލް .12  މަީޖދިްއޔާ ސްކޫލް  .11  ޣާޒީ ސްކޫލް  .10

 ދަރުަމަވންަތ ސްޫކލް .15  ލާލޭ ޫޔތް އިންަޓނޭަޝނަލް ސްކޫލް  .14  ތާޖުްއީދން ސްކޫލް  .13
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  ފުލުހުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ސެޝަންތައް  7.5

ރާްމތަކުަގިއ އިްނސާީނ ޕްޮރގްަތމްރީުނ ފަާރތުްނ ިހންާގ މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސާވިްސެގ އެުދމުެގ ަމތިްނ އެ

ިމ ގޮުތްނ . ފަަހެރއްގެ މަިތން ިމ ކޮމިޝަުނން ނަާގެދވުެނވެ 4ެސޝަްނތަކެއް ޙައްޤުތަކުގެ މަުއލޫމާތު 

ރ ޓްރެިއނިްނގ ކޯސްތަކުގައި އިްނާސީނ ާރމަކާއި ޕަބްލިކް އޯޑަމެޭނޖަރުްނނަށް ހިްނގުނު ޕްޮރގް ސްޓޭޝަން

އަިނޔާކުުރމާއި ާލއިންާސީނ ދަުށދަަރޖަިއެގ ޢަމަލު ިހްނުގމާއި އަދަުބ ޙައްޤުތަކުެގ ތަާޢރަފްގެ ސެަޝަނކާއި، 

ާމުތ ލް ޕްިރވެންިޓްވ މެޭކނިޒަްމ ާއ ެބހޭ މަޢުލޫދިުނމާިއ ދެކޮޅު މުޢާަހދާެގ ަބއިތަާކއި އަިދ ޮކމިަޝންެގ ނެަޝނަ

  .ދެުވެނވެ

  ޓްރޭނިންގ މެނުއަލް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ޖަލު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން  7.6

އިންާސނީ ަޙްއޤުތަކަށް ހޭުލންެތރިކުރުުމގެ ްޕރޮްގރާމްަތއް ިހްނގުަމށްޓަކަިއ ަންށ ޖަލު ބަލަަހއްާޓ މުަވއްޒަުފން

. ބޭނުްނވާ ަތމްީރްނ މެުނއަލްެއއް ަތއްޔާރުުކރުުމގެ ަމސައްކަތް ވަނީ މިއަަހރު ެތރޭަގިއ ކުރިއަށް ެގންެދވިފަެއވެ 

ީކ ޖަލުތަކާއި، ޑިެޓންަޝްނ ސެންަޓރުތަކުަގިއ މަަސއްކަތްކުާރ ފަާރްތތަކަްށ ކޮމިަޝުންނ ހިްނާގ އަ މިމެުނއަލް 

  . ތަމްީރން ޕްޮރގްާރމްތަްއ ެފންަވރު ރަނގަޅުޮގތެްއަގިއ ކުރިައށް ގެްނިދއުމަްށ ބޭުނންކުެރވޭެނ ެމނުއަްލއެެކވެ

  ތަމްރީން ސެޝަންތައް  ހިންގި  ނަށް ސް މުވައްޒަފުން ސަރވިސިވިލް  7.7

ންެތރި ކުރުުމެގ އްަޒފުްނ އިންާސނީ ަޙްއޤުތަކަށް ހޭލު ވަޓިިޓއުުޓން މު ސްިނންގ އިންއިސިވިލް ާސވިްސގެ ޓްރެ 

ރާްމތަކުަގިއ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ ގުޭޅ މައުލޫާމުތ ިދުނމަށްޓަކަިއ މިކޮިމޝަުނން ޮރގްގޮުތން ހިްނާގ ޕް

މީެގ ިއުތރުން ެއ . ވުެނވެެސޝަްނ ަނގަިއ ދެ ްޓރޭނިްނަގއި  2ެއގޮުތން . ސެޝަްނތަކެއް ަވނީ ނަަގއިީދފަެއވެ

އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކުގެ ތަޢާރަާފިއ ވަޒީާފގެ  ަގއިޖްޓިިޓއުުޓްނ ތަްއޔާުރ ކުިރ ވީޑިޯއ ޓްޭރިނންގ ޕެކޭ އިންސް

  .ބަިއ ހިމެުނެނވެޙައްޤުތަކުެގ 

  ހިންގި ސެޝަންތައް ތަކުގެ ޓީޗަރުންނަން ސްކޫލް  7.8

ިއ ލާސްކޫ މުޙްިޔްއދީން ރާްމތަކުަގއި ްޕރޮގް  ޓް ންޕްމަ ލޮ ޕްރޮެފަޝނަްލ ޑިވެގާ ސްކޫލްތަކުން ީޓޗަރުންަނށް ހިން 

  . ަފެއވެޫލމާުތ ސެަޝންތަކެްއ ވަީނ ިހންގާއިންާސނީ ަޙްއޤުތަކުގެ މައުުމެގ މަިތން ެއދުގެމާފަްނނު މަަދުރސާ

  މީޑިޔާ ފޯރަމް  7.9

 22މަހުެގ މީޑިާޔގަިއ ަޙރަކާތްތެިރާވ ފަާރތްަތއް އިްނސާީނ ަޙއްޤުތަކަްށ ައހުުލވެިރ ކުުރމުެގ ޮގތުްނ އޮކްޓޯަބރ 

ައންހެުންނގެ ަޙއްުޤތަކަށާއި، މައުޫލާމތު ދީފަިއވަީނ މި ޯފރަމްަގއި . ވަަނ ުދވަުހ ަވނީ ޯފރަެމއް ޭބްއވިފަެއވެ

ިމފޯރަްމގަިއ  .ށް އަމާުޒކޮށްގެްނެނވެަކތް ތެިރްނގެ ަޙއްޤުތަކައްކުޑަކުދިންެގ ޙަްއޤުތަކަށާއި އަިދ ބިދޭސީ މަސަ

  .ގެ އިުތުރން މީޑިއާ ަކއުްނސިލާއި ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމަޝނުްނނެވެތަކު ބައިެވރިީވ ބަެއއް މީޑިއާ
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  ން ހަގަ ކުރު ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ދުވަސްތައް ފާ 7.10

ަވނީ އް ޙަރަކާްތތަ  ތިީރގަިއވާ  ފާަހަގ ކުުރުމެގ ޮގތުން ަތްއ ުދވަސްއެކި ގުުޅންހުިރ  އިންާސީނ ޙައްުޤތަކާ

  .ހިްނގާފަެއވެ

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސް  7.10.1

ވެްސ ކުޑަކުދިންަންށ ކުރާ އަިނާޔ ހުްއުޓވުަމށް ަބއިނަްލައޤްވާީމ ޮގތުްނ ާފހަގަކުާރ ދުވަްސ ކޮމިޝަުންނ ިމައހަރު

ކުޑަކުިދންެގ ޙައްޤުތަާކ ުގޭޅ އެކިއެިކ ގެްނ އި ލަުޅވާންުމންެގ ފަާރްތތަކަށް ހުޢާިމގޮުތން . ެވއެވެ ފާހަގަކޮްށފައި 

ޯފަރމް ތިއޭަޓރ ިމ . ެއވެފަަވީނ ބާްއވާރަކާްތތަކެްއ ޙަ  ޯފރަްމ ތިއޭޓަރކުރެވުުނ  މައްސަަލތަކުެގ ަމއްޗަްށ ަތއްާޔރު

ކުޑަކުދިްނނަްށ ކުރިަމިތވަުމންާދ އެިކ ަމއްސަލަތަކާިއ ބެޭހގޮުތން ފިުކރު ިހންަގިއ ތަމަުޢގަިއ މެުދވެރިކޮްށ ުމޖު 

ގުޅޭ ޮގތުްނ ބެުލންތެިރްނގެ  އި ކުޑަކުިދްނގެ މައްސަަލތަކާައދި ުކޑަކުދިްނގެ ަޙއްުޤތަކާ. މަްޝވަރާކުެރވިަފއިެވއެވެ

  . ަފއިެވެއވެރުސަތު ދީސުވާލުތަަކށް ަތުޖރިބާކާރު ބޭފުުޅްނގެ ޕެނަްލއަކުްނ ޖަވާުބދިުނމުެގ ފު 

  ކުރާ ދުވަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަ މަށް ނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވު އަންހެ  7.10.2

ޮނވެމްބަރ  25ކަމަށްާވ ާފހަގަކުާރ ދުވަްސ ޮގތުްނ  ަބއިނަްލައޤްވާމީ އަންެހުނންަނށް ުކރާ އަިނާޔ ހުްއުޓވުަމށް 

ގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަްލެގ . މިައހަރު ޮކިމޝަުނން އދ ،ިމގޮުތން. މިކޮމިަޝނުްނވެްސ ަވނީ ފާަހގަކޮްށފައެވެ

ެކމްެޕއިްނެގ " ޔުަނއިްޓ ޓު އެންޑް ަވިއލެންސް ެއެގއިްނސްޓް ވިެމން"ަޓާވފައިވާ އްއިސްެނންެގުވމުެގ މަިތން ފަ

ވުާމ ބެހޭ ޮގތުްނ ައންެހނުްނނަށް ކުާރ ައނިޔާ ހުއްޓު . ުފަރތަމަ ަފހަރަްށ ޮއރެންްޖ ޑޭ ފާަހަގކޮށްފަެއވެވަނީ ދަުށން 

  . ަފެއވެކޮށް ަތފާތު މަޢުޫލާމތު ވަީނ ދީމީޑިއާ ެމދުެވރި

  ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  7.10.3

ވަަނ ުދވަްސ ޤަުއމީ ެފންަވރުަގިއ ކުޑަކުދިންެގ ދުަވހުެގގޮުތގަިއ  10ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ކޮންމެ އަަހރަކު މެިއ މަުހެގ 

ިމ " ކޮންެމ ޙަްއޤަކާއެކު ޒިންމާ އެްއވޭ" ކޮމިަޝނުްނ ފާހަގަޮކށްފަިއަވނީ މިުދަވސްމިޮގތުން . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ސްކޫލް އެެސމްބްލީަގއި މިުދވަްސ ފާހަގަކުުރމުެގ ޮގތުން ހިްނގި ހަަރކާތްތަކުގެ ތެޭރަގއި  .ނެވެދަުށން ޝިޢާުރގެ 

 ހުުކރު ޚުޠުބާ ިއެގން ރާިއ ުގޅުވަޢާ ުދވަުހެގ ޝިމާއި، އި ގުުޅވަިއެގްނ ާވހަކަ ދެއްކު ރާ ޢާދުަވހުެގ ޝި

ގަްނނަިއދޭ ަމރުކަޒުގަިއ ނތަުއލީމާއި ތަމްީރން އުްއ ބޭއްުވމާއި، ވައިޒްޑް ެޕަނލް ޑިސްކަޝަނެ ޓެލެގެނެްސިދނުާމއި، 

ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިީލ ެއްންޑ ހަރަކާްތތަކެްއ ިހންުގމާއި، އުޭޅ ކުިދންަނށް ކުރުނާބ ވިެލޖްަގއި 

ަބއިވެިރުވމާ ައދި ެޓލެވިަޜްނ ިދންގެ ހަީވރުަގއި ތިާޒމްކޮށްެގން ގެްނިދޔަ ކުޑަކުހިއުަމން ަރއިޓްްސ ގެ ަފރާުތން ިއން

  .ިހެމނެެއވެގުޅުްނހުރި މަޢުލޫާމތު ޯފރުކޮށްިދނުްނ ކުޑަކުިދްނގެ ަޙއްޤުތަކާ  މޯލްޑިވްްސ ެމުދެވރިކޮށް

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް  7.10.4

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިަޝނުްނ  2012ޑިސެމްބަރު  10އްުޤތަކުގެ ދުވަސް ޙައިންާސނީ  ބައިނަްލއަޤްާވމީ

ނޑައަޅާަފއިާވ ޝި ްނ މިުދވަްސ ށުރުގެ ދަ ޢާިމޝި . އެވެ" ނުއުފުޭލ އަޑުަތއް ިއއްަވިއދެމާ"ރަކީ ޢާކަ



 
  64            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ޗައިލްޑް، ވިެމން، (ތީމެޓިްކ ްގރޫުޕން  5ފާހަގަކުުރމަށްޓަަކއި ިމިދޔަ ައހަެރކޭ ވެސް އެްއފަަދއިން ޮކމިަޝންެގ 

ރހެލްތް އެން އަކަްށ ހަުފތާ )ދި ެއޑިއުކޭޝަްނ ފޯަކލް ގްޫރޕްއަ  ޒްޑް ޑިސްއެބިލިޓީ، ަމއިގްަރންޓް ވަރކަ

ކުދިްނގެ ޑަިމގޮުތން ހިްނާގފައިާވ ަހރަކާތްަތކުގެ ެތރޭަގއި، ކު . ިހންާގފަެއވެވަީނ ރަކާްތތަކެްއ ޙަިގަނ  ބަހާލަިއގެން 

ބޭްއިވ ފްލޭްޝ މޮބް، ބިދޭީސ މަަސއްކަތްތެީރްނގެ ަހއްޤުތަކަްށ  ްއުދތަކުގައި ސަރަޙަ ހަވީރު، މާޭލގެ އެކި 

 ކޮމިަޝންެގ ުމވައްޒަުފްނގެ ފަރާތުްނ ލޭަހިދާޔކުރުމާއި،، އަހުުލވެރިކުރުަމްށ ބޭްއވި ަމއުލޫާމތު ިދުނމުެގ ަހީވރު

 ޙަފްލާ ްއަޞ ޚާއްިވ ކުދިންަނށް ައމާޒުކޮށްެގްނ ބޭްއވި ުސވާލު މުބާާރތް ައިދ ުދވަުހގެ މުނާސަަބތާ ގުިޅެގން ބޭ ކުޑަ

ކޮމިަޝންގެ މަސައްަކާތގުޅޭ ވީޑިއޯ ިރޕޯޓެއް ދެއްުކމާިއ، ޔޫއެންީޑީޕެގ އެީހގަިއ ، މިަހފްލާގައި  .ހިމެެނެއވެ

ސައިޑް އޮފް ަލއިފް ާސރވޭ ރިޕޯްޓ ެނރުމާިއ ައދި ިމރިޕޯްޓެގ  ސްކޮމިޝަުނން ހަާދފައިާވ ަދ ރަިއޓް

ުހށަހަަޅއި ިދނުާމިއ، ކޮމިަޝނާިއ ޓެލެވިަޜްނ ްއޞަ ަލަވއެްއ ޚާ ގުޭޅ ޕްރެެޒންޓޭަޝނެްއ ިހއްސާކުރުާމއި، ދުަވހާ

ިއ، ކޮމިަޝންެގ ރަީއްސ މޯލްޑިވްްސ ުގޅިެގން ޭބއްިވ ކުއިުޒން ގުުރއަުތން ޮހވުުނ ފަާރތްތަކަްށ ިއނާުމ ިދނުމާ 

ވަީޙދުްއދީްނ  ނަީބލް މުޙަްއަމދުންަރީއސުލްޖުމްޫހރިްއާޔެގ ނާއިުބ އަ  މެެހމާން  ދެއްެކވުާމިއ އަިދ ަޝރަފްެވރި ވާހަކަ

އްާޔތަކާއި ޢި ރަާކތްތަުކަގއި ަމދަީނ ަޖމްޙަމި ދުވަްސ ާފހަގަކުުރމަށް ހިްނގި  .ވާހަކަފުުޅ ެދއްެކވުްނ ހިެމނެެއވެ

  . ވޮލަންިޓއަުރން ަބއިވެިރވެަފއިެވެއވެ

  ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް  7.10.5

ގުިޅގެްނ ަބިއނަލްއަްޤވާީމ އާިއ ޮސލިޑަރިޓީ ެސންަޓރާ ޭއޝިއާ  އިގްަރންްޓ ފޯަރމް ކޮމިޝަުންނ ިއްނތިޒާމްކޮްށގެްނ މަ 

ާފހަަގކުރުމުެގ ޮގތުން، ބިދޭީސ  ިޑސެމްބަރ 18ތްތެިރްނގެ ުދވަސް ގޮުތން ފާަހގަކުާރ ބިދޭސީ މަަސއްކަ

ކުުރމަށް ދައުަލތަްށ ޤުދީޞްަހާދ ތަ ޢާމަސައްކަްތތެިރންެގ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެިރ ކޮށްޭދ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ މު

ތަކަްށ ޤުއް ޙައްީދ ފެްނވަުރަގިއ ބިދޭީސ ަމސަްއކަތްތެިރންެގ ސަރަޙަ ބާރުއެުޅމުެގ ގޮުތން ކަމާެބހޭ ފަާރތްތަކާިއ 

ީމގެިއތުރުްނ . މަސައްކަތްކުާރ ޖަމުިޢއްޔާ ޖަމާަޢތްތަކާއި އެކު މަްޝވަރާ ބަްއަދލުވުެމއް ަވނީ ބާއްވާަފެއވެ

ަމްއސަލަތަކާެމދު ަމޝްވަރާުކރުާމއި ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުރުުމެގ ގޮުތން ަދއުލަުތެގ  ރާއްޭޖގަިއ މިާދިއރާގަިއ ހުރި 

މިަޙރަކާތުަގއި ިބޭދީސ . ކަމާބެހޭ މުައއްަސސާތަްއ ާޝމިލްާވ ޮގތަްށ ފޯަރމް ތިއޭޓަރ ޙަރަާކެތއް ވަީނ ބާްއވާަފއެވެ

ްއޔާަތއް ޢިކަތްުކރާ ަމދަނީ ަޖމްމަސައްކަްތތެިރްނނާއި، ިބދޭީސ މަސައްކަްތތެިރންގެ ަޙއްޤުތަަކށް މަަސއް

  .ބައިެވރިވެަފިއވެެއވެ

، ުތ ުދވަސްޙަ އްޞިބަިއނަލްއަްޤވާީމ ޮގތުްނ ފާަހަގ ކުރާ ކުގެ ތެޭރގައި، ުދވަްސތަ ާފހަގަކުރި މީެގ ިއތުރުްނ 

ެގ ަބިއނަލްައޤްވާީމ ޮގތުްނ ާފހަަގ ކުާރ ައންެހުނން ، ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮުތްނ ފާަހަގ ކުރާ ތިާމވެީށެގ ުދވަސް

، ދުިނޭޔގެ މީޑިާއެގ ިމނިަވންކަުމެގ ުދވަސް ، ދުިނޭޔެގ ެފންަވރުަގއި ފާހަަގ ކުާރ ެފނުެގ ދުވަސް ، ދުވަސް 

ބަިއނަލްައޤްވާމީ ޮގތުްނ ާފހަަގ ކުރާ ނުކުެޅދުްނތެރިކަްނ ުހްނނަ މީހުްނެގ އަިދ ބައިނަްލއަޤްާވމީ ޑިމޮކްރަސީ ުދަވސް

  . ިހމެެނެއވެ  ދުވަސް 

 



 
  65            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ވުންތައް ކަތު ބައްދަލު މަސައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި  7.11

  އަމާުޒ ކުރިފަާރތް   ތަން   ތާރީޚް  ނަމްބަރ
ބައިެވރިްނގެ 

  ޢަދަދު 

1  
ޗް މާ 8 – 6

2012  
  މާލެ  .ކ

ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކްލަބް  ޓީޗަރުްނގެ 

ަހމަ އެކަިނ (ތަމްީރނު ޕްޮރގްާރމް 

 ) މާލޭެގ ސްކޫލްތަާކއި ާމފުީށ ސްކޫަލށް

36  

2  
18 – 20 

  2012ޗް މާ
  31  ކައުންސިލްތަުކގެ އިސްެވރިން   އް މުލަ  .މ

3  
12 – 14 

   2012ޖޫްނ 
  28  ކައުންސިލްތަުކގެ އިސްެވރިން   ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ

4  

9 – 11 

ސެޕްޓެމްަބރ 

2012   

  26  ކައުންސިލްތަުކގެ އިސްެވރިން   ކެޮޔދޫ . ވ

5  

4 – 8 

ނޮެވމްބަރ 

2012   

  މާލެ  .ކ
ޗަރ ރިސޯްސ ސެންޓަރ ެގ ޓީ

  ކޯޑިނޭޓަރުްނ 
26  

6  

18 – 22 

ނޮެވމްބަރ 

2012   

  19  ިޢއްާޔތައް މަަދނީ ޖަމް  މާލެ .ކ

7  
ކްޓޯބަރ އޮ 22

2012   

ނޑޮސް  ބަ

 އައިެލންޑް ރިޯސޓް 
  16 މީޑިާއގަިއ މަަސްއކަތް ކުރާ ފަރާްތަތއް 

8  
ޑިސެމްބަރ  25

2012   
  މާލެ  .ކ

ލިސް އިންަޓރްގރިޓީ ކޮިމޝަްނގެ ޕޮ

  އްޒަފުްނ ވަ މު
12  

9  
ޖޫން  15

2012   
  ހޮުޅދޫ .ނ

ސްކޫލް ިނންމާަފިއވާ ންާނއި އަންެހނު 

  ކުދިން 
21  

  

  އިތުރު ސެޝަންތައް  7.12

ޭހލުންތެރިަކން ިއުތރުކުރުުވމުގެ މަަސއްކަތު ބަްއދަުލުވންތަކުެގ ިއތުރުްނ އެެހްނ ކޮމިޝަުނން ާރަވއިެގން ިހންާގ 

މުއަްއސަސާތަުކްނ ހިްނގާ ްޕރޮްގރާމްތަުކގަިއވެްސ އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކަށް ހޭުލްނތެރިކުުރވުުމގެ ސެޝަްނތަްއ 

ިމނިްސޓްރީ އޮްފ  ،ސް ސް ަސރވިމޯލްޑިްވސް ޕޮލި، ލްސަރވިްސ ކޮިމޝަންމި ޮގތުްނ ސިވި . ނަަގއިެދުވނެވެ



 
  66            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

، ސާ ރުަމދަ މާފަްނނު، ރކްޑިޮމކްރަސީ ނެްޓވަ ިވއަން މޯލްޑި ،ޓްސް ެއްނޑް ސްޕޯ ޔޫތް ހިއުަމން ރިސޯަސސް، 

 ޞާ އްޙި މާުތ ަވީނ ލޫޢުމަ  ފަާރތަކާ  415ުޖމްަލ  މި ގޮުތން . ޒީ ސްކޫލް ިހމެެނެއވެޣާ  އިިޔއްީދްނ ްސކޫލާޙްމު

  .ކުރެވިފަެއވެ

  ރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޙަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކްތަކުގެ އިތުރު  7.13

  އަމާުޒ ކުރި ަފރާތް   ޙަރަކާތް   ތަން   ތާރީޚް   #

  އަންެހުނންެގ ފޯަރމް  ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ  2012ޖޫން  14  1

ސްކޫލް ިނންމާަފިއތިބި  -

 އަންެހންކުިދްނނަށް 

ދާއިާރތަކުަގއި ަމސައްކަތް  -

  ކުރާ ައންެހނުްނ 

  އަންެހުނންެގ ފޯަރމް  އް މުލަ  .މ  2012ޗް މާ 18  2

ސްކޫލް ިނންމާަފިއތިބި  -

 އަންެހންކުިދްނނަށް 

ދާއިާރތަކުަގއި ަމސައްކަތް  -

  ކުރާ ައންެހނުްނ 

3  
ސެޕްޓެމްބަރ  10

2012  
  އަންެހުނންެގ ފޯަރމް  ދޫ ޔޮ ކެ .ވ

ސްކޫލް ިނންމާަފިއތިބި  -

 އަންެހންކުިދްނނަށް 

ދާއިާރތަކުަގއި ަމސައްކަތް  -

  ކުރާ ައންެހނުްނ 

  ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ  2012ޖޫން  14  4
ސީއާރީސއަްށ ުސކޫލް ކުދިްނ 

  އަހުުލވެރިކުުރވުން 

 6ކެނދިކުުޅދޫ ސްޫކލްގެ 

ގެ ުހރިާހ  7އަިދ 

  ދަިރވަުރން 

5  
ސެޕްޓެމްބަރ  10

2012  
  ދޫ ޔޮ ކެ .ވ

ސީއާރީސއަްށ ުސކޫލް ކުދިްނ 

  އަހުުލވެރިކުުރވުން 

 7އަިދ  6ކެޔޮޫދ ސްކޫލްެގ 

  ގެ ހުރިާހ ަދރިަވރުން 

6  
ސެޕްޓެމްބަރ  12

2012  
  ފެިލދޫ  .ވ

ސީއާރީސއަްށ ުސކޫލް ކުދިްނ 

  އަހުުލވެރިކުުރވުން 

އަތޮުޅ ތަޢުީލމީ  .ވ

 7އަިދ  6މަރުކަޒުެގ ގްރޭޑް 

  ގެ ހުރިާހ ަދރިަވރުން 

  އް މުލަ  .މ  2012މާޗް  18  7
ސީއާރީސއަްށ ުސކޫލް ކުދިްނ 

  އަހުުލވެރިކުުރވުން 

 6މުލަކު ސްކޫްލގެ ގްރޭޑް 

ގެ ުހރިާހ  7އަިދ 

  ދަިރވަުރން 

8  
ސެޕްޓެމްބަރ  10

2012  
  ދޫ ޔޮ ކެ .ވ

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

ތައާރަާފއި ހިުއަމން ަރއިޓްްސ 

އަިދ  9، 8ކެޔޮޫދ ސްކޫލްެގ 

  ގެ ުހރިާހ ަދރިވަުރން  10
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ޑިފެންޑަރުްނެގ ޮގތުަގއި 

  ޒުވާުންނގެ ދަުއރު 

9  
ސެޕްޓެމްބަރ  10

2012  
  ފެިލދޫ  .ވ

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ރަާފއި ޢާތަ

ޑިފެންޑަރުްނެގ ޮގތުަގއި 

  ޒުވާުންނގެ ދަުއރު 

އަތޮުޅ ތަޢުީލމީ  .ވ

 10އަިދ  9، 8މަރުކަޒުެގ  

  ގެ ހުރިާހ ަދރިަވރުން 

  އް މުލަ  .މ  2012ޗް މާ 18 10

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

ރަާފއި ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ޢާތަ

ޑިފެންޑަރުްނެގ ޮގތުަގއި 

  ޒުވާުންނގެ ދަުއރު 

ވޭަވށު ސްކޫލްގެ މުލަކުއަިދ 

ގެ  10ައދި  9، 8ގްރޭޑް 

  ހުރިާހ ަދރިަވރުން 

  ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ  2012ޖޫން  13 11

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

ރަާފއި ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ޢާތަ

ޑިފެންޑަރުްނެގ ޮގތުަގއި 

  ޒުވާުންނގެ ދަުއރު 

ކެނދިކުުޅދޫ ސްޫކލްގެ ގްރޭްޑ 

  ގެ ަދރިވަުރން  12ން  8

12 
ސެޕްޓެމްބަރ  11

2012  
  ކެޔޮޫދ ސްކޫލްެގ ޓީޗަރުން   ައިނޔާ  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ  ދޫ ޔޮ ކެ .ވ

13 
ބަރ މްސެޕްޓެ 12

2012  
  ައިނޔާ  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ  ފެިލދޫ  .ވ

ކަުޒގެ އަޮތޅު ތަޢުލީީމ މަރު.ވ

  ރުން ޓީޗަ

  ައިނޔާ  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ  ކެނދިކުުޅދޫ . ނ  2012ޖޫން  14 14
ކެނދިކުުޅދޫ ސްޫކލްގެ 

  ބެލެނިެވރިްނ 

މުލަކު ސްކޫްލގެ ބެލެނިެވރިްނ   ައިނޔާ  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ  މުަލއް  .މ  2012ޗް މާ 18 15

  އް މުލަ  .މ  2012ޗް މާ 20 16

ައިނޔާާއއި  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ

ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކްލަބް 

  އޮރިެއންޓޭަޝްނ 

މުލަކު ސްކޫްލގެ 

  ހުރިހާޓީޗަުރން 

  ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ  2012ޖޫން  14 17

ައިނޔާާއއި  ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ

ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކްލަބް 

  އޮރިެއންޓޭަޝްނ 

ކެނދިކުުޅދޫ ސްޫކލްގެ 

  ހުރިހާޓީޗަުރން 

18 
ޖޫްނ  16 – 13

2012   
  ކެނދިކުުޅދޫ  .ނ

ޭދ ޚިދުަމތްަތއް  ންކޮމިޝަނު 

  ދިުނން 
  ރަށުެގ ާއއްުމން 

19 
 ޗްމާ  20، 19

2012     
  އް މުލަ  .މ

ޭދ ޚިދުަމތްަތއް  ންމިޝަނު ކޮ

  ދިުނން 
  ރަށުެގ ާއއްުމން 



 
  68            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  

ޤާިއމްކުރުުމެގ ޮގތުްނ އެކިާދއިރާތަކަްށ އަމާުޒކުރެވިެގްނ ަފތެްއ ގާސަ އިންާސީނ ޙައްުޤތަކަްށ އިްޙތިރާްމކުރުމުެގ 

މި ގޮުތން އެިކދާިއާރތަކުގަިއ . ާރމެއް ިހންގާަފެއވެޕްޮރގް 15ުމގެ ކޮމިޝަުންނވަނީ ހޭލުންެތރިކަން ިއތުރުކުރު

އިންާސީނ ީމހުްނނަށް، ެއމީހެްއެގ ަމސަްއކަތު ދާިއރާަގިއ  1462ތެރެިއްނ  ގެ ތަކުރާތް ކުާރ އެކިފަމަސައްކަތް

ނުޑތަްއ ހިަފަހއްޓަިއގެްނ މަަސްއކަތްކުރުމަްށ ބޭ  .ދެުވނެވެުނންާވ އިްލމާިއ ުހނަރު ފޯރުކޮށް ޙައްޤުތަކުެގ ިމްނގަ

  ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް  7.14

މިަޝުނެގ ޒިްނމާތަުކގެ ތެރޭަގިއާވ މަުޢލޫމާުތ ިއތުރުކުުރމަކީ މިކޮ ބެހޭ އްޤުތަކާޙަ ޤައުީމ ަމންހަުޖަގއި އިްނސާީނ 

ބެހޭ މަޢުލޫާމތު ހިެމުނމަްށ މަްޝވަާރ ކުރުމަްށ އްުޤތަކާޖުަގއި އިންާސީނ ޙަމި ޮގުތން ަޤއުީމ ަމންހަ . ކަމެކެވެ

20 
9 – 13 

 2012ސެޕްޓެމްަބރ 
  ޫދ ޔޮ ކެ .ވ

ޭދ ޚިދުަމތްަތއް  ންމިޝަނު ކޮ

  ދިުނން 
  ރަށުެގ ާއއްުމން 

  

21 

ބަރ މް ސެޕްޓެ 9

2012  
  ދޫ ޔޮ ކެ .ވ

ިޢއްާޔތަކުން މަަދނީ ޖަމް

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

  ޑިފެންޑަރުްނނަްށ ވުްނ 

  ިޢއްާޔތައް ޫދގެ ޖަމްޔޮކެ

22 
ބަރ މްސެޕްޓެ 12

2012  
  ފެިލދޫ  .ވ

ިޢއްާޔތަކުން މަަދނީ ޖަމް

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

  ޑިފެންޑަރުްނނަްށ ވުްނ 

  ިޢއްާޔތައް ފެލިދޫެގ ަޖމް

  ދިކުުޅދޫ ނކެ. ނ  2012ޖޫން  15 23

ިޢއްާޔތަކުން މަަދނީ ޖަމް

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

  ޑިފެންޑަރުްނނަްށ ވުްނ 

 ިޢއްާޔ ޖަމް 4ދިކުުޅދޫެގ ނކެ

  އް މުލަ  .މ  2012ޗް މާ 18 24

ިޢއްާޔތަކުން މަަދނީ ޖަމް

އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ 

  ޑިފެންޑަރުްނނަްށ ވުްނ 

 3ރަށަކުްނ  3ައތޮުޅގެ . މ

  ިޢއްާޔ ޖަމް

  އް މުލަ  .މ   2012ޗް މާ 18 25

ކުުރމުްނ ދިާމވާ  ހަނގާ

ނުރަނގަުޅ ކަްނަތއްތަކާ 

 ގުޭޅގޮުތން ސުކޫްލކުދިްނގެ

  ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުރުން 

  8،9،10ގްރޭޑް 

  ދޫ ކެނދިކުޅު  .ނ  2012ޖޫން  16 26
ބޭސްްޑ ފޯރަްމ  ކޮމިއުނިޓީ 

  ޓަރތިއޭ
  ރަށުެގ ާއއްުމން 

  އް މުލަ  .މ   2012ޗް މާ 21 27
ބޭސްްޑ ފޯރަްމ  ކޮމިއުނިޓީ 

  ޓަރތިއޭ
  ރަށުެގ ާއއްުމން 



 
  69            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ައިދ . އެކު ަމޝްވަާރ ކުރުަމްށ ފަހު ަވނީ ބަިއތަކެއް އެކުަލވާެލވިފަެއވެދިެވހިރާްއޭޖގެ ަތޢުލީމުކުރިައރުވާ މަރުކަޒާ

  . ުއމުެގ މަސައްކަްތ ަދީނ ކުރެވެުމންެނވެެގްނނަްނ ޖެޭހ ިއސްާލޙުތަްއ ެގނަ ފުަރތަަމ ޑްރާފްޓް ނިމި،މީެގ 

  ނިއުސް ކޮންފަރެންސް  7.15

ައިދ ޮކމިަޝނުން ފެްނަނ ޚިޔާލުތަާކއި ހުަށެހޅުންަތްއ ްށ ޔަތްުކުރމުެގ ގޮުތްނ ކޮިމޝަނަމާ ޙިއިންާސީނ ޙައްުޤތަްއ 

ިނއުްސ ެގ ޮގތުްނ އާްނމުކުރުމު މެުދވެރިކޮްށ މީިޑާއެގ ވަސީލަްތތަްއ ލޫމާުތ ޢުމަ  ކުރާ މުހިްއުމ ަމސައްކަތްތަުކގެ 

   .ތަެކއް ާބއްވާަފިއވެެއވެ ކޮންފަރެްނސް

ކޮިމޝަުންނ ކޮށްފަިއާވ މުިހްއުމ  ާފއިުތެވިދަޔ އަަހރު ވަަނއަހަުރެގ ައހަީރ ިރޕޯްޓ ނެުރމަށާިއ  2011މިޮގތުން، 

ނިއުސް ޮކްނފަރެންެސއް ގަިއ  2012މާރޗް  12އްސާކުރުުމގެ ޮގތުން ޙި ލޫާމތު ޢުމަސައްކަްތތަކުެގ މަ

ްއސާކުރުމުެގ ގޮުތްނ ިނއުްސ ޙި ޫލމާުތ ޢުއްުމ މަޢާ ޮކމިަޝންެގ  ގައި  2012ޖުަލިއ  18އަިދ . ވެވެއެ ބާއްވާަފއި 

  . ކޮންފަރެްނސެްއ ަވނީ ާބއްވާަފެއވެ

އްސާުކރުަމށް ާބްއާވ ޙިޫލމާުތ ޢުިޅެގން މީޑިއާައްށ މައްަސ ހާަލްތތަކާިއ ގުޚާކޮިމޝަނަްށ ކުިރމަިތވާ  ،މީެގއިތުުރން

 3ީޤޤުކުރަމުްނދިޔަ ބޮޑު ޙްއަހަުރ ކޮިމޝަުނން ތަވަނަ  2012ނިއުސް ޮކންފަެރންސްތަުކގެ ެތެރއިން 

ްއމުްނނަްށ ޢާްޓތަުކގެ މައުޫލމާުތ މީޑިާއއަާށިއ ްޓ ާއންމުކުުރމަާށއި ިމރިޕޯޤީޤީ ިރޕޯޙްަލއެްއގެ ތަމައްސަ

ން، މިުދވަުހ ިމގޮތު . އެވެނިުއސް ކޮްނފަރެއްެސއް ަވނީ ާބްއވާފަ ގަިއ  2012ޮއގަސްްޓ  18ހިއްސާކުުރމަްށ 

هللا ޢަބްދު  ްލ ކޯޓުގެ އިްސ ޤާޟީ އަލްއުްސތާޛު ވަަނ ދުަވހުެގ ޭރ ކްރިިމނަ 16ޓަކީ ޖެުނއަީރ ިރޕޯ 3ންމުކުިރ ޢާ

ުގޅިގެްނ ޮކމިަޝުންނ ކުިރ  މުޙަްއމަުދ މޯލްިޑވްްސ ޭނޝަނަްލ ޑިެފންްސ ފޯްސެގ ބެލުުމގެަދށަްށ ގެްނދިުޔމާއި 

ަވނަ ުދވަހު މާލޭަގއި ހިނގާިދޔަ  7ވަނަ ުދަވހުގެ ެރއާިއ ައދި  6ރުައީރ ާޓއި، ފެބްޙްޤީޤުގެ ިރޕޯތަ

 8ޓާއި، ފެބުުރއަރީ ިރޕޯ ތަޙްޤީޤު ުކގެ ށް ހިނގާފަިއާވ ކަްނތައްތަހަމަުނޖެުހންތަުކަގއި އިންާސނީ ޙަްއޤުތަކާއި ޚިލާފަ 

ލާފަްށ ޫޑ ސިޓީގަިއ ިހނާގދިަޔ ަހމަުނޖެުހްނތަކުގަިއ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކާިއ ޚިާއއި އައްގަވަަނ ުދވަުހ ާމލޭ

  .ޓެވެރިޕޯ  ތަޙްޤީޤު  ުކގެހިނގާފަިއވާ ަކްނތައްތަ

  " ޙައްޤު "ކޮމިޝަންގެ ނިއުސްލެޓަރ  7.16

ރަްއޔިުތްނ ިއންސާީނ  ެފތުރުުމގެ ގޮުތްނނާއި ޫލމާުތ ޢުންާސނީ ަޙއްޤުތަކުެގ މަެގ ޚަަބރުތަކާިއ އި ކޮމިޝަން 

، އިތަކާައންހެުންނގެ ަޙްއޤުއުްސ ލެޓަރަގއި ނި ެނރެފަިއވާޙައްޤުތަކަށް ހޭުލންތެރިކުުރުމގެ މަޤުސަުދގަިއ 

އި ައދި ަތކާރިްނގެ ޙައްޤު ަޙްއޤާއި، ބިދޭީސ މަސައްަކތްތެ  ުމގެއި، ުއނެގނުތަކާކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤު

  .ަފއިާވނެެއވެވާލާޙައްޤުތަުކގެ މަްއޗަށް އަިލއަޅު ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނަނ މީުހްނެގ 

  ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން މީޑިއާ  7.17

ލަތްތަކާިއ ޙާ  ޞައް ޚާުދވަްސތަކާ ގުޭޅގޮުތންާނއި، ކޮމިޝަަންށ ިދާމވާ  ޞަ އް ޚާކޮމިޝަުންނ ފާަހގަކުާރ 

ުދގަިއ ޞައްސާ ކުރުުމގެ ަމޤްޙި  ްއމުްނނާޢާކާއި ކޮިމޝަްނގެ ަމއުލޫާމތު އްޤުތަޙަ ގުޭޅގޮުތންާނއި ައދި ިއންާސނީ 



 
  70            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ަގިއ ޕްޮރގްާރމްތަކު އެކިަވނީ  ުމވައްޒަުފން ވަނަ އަހަުރ ކޮމިަޝްނގެ މެމްބަުރްނނާިއ  2012އެކިފަހަުރ ަމތިްނ 

  .މަޢުލޫާމތު ދީފަެއވެ 

  މޮނިޓަރިންގ ޑިއާ މީ 7.18

ޑިއާިއްނ ުގޅޭޮގތުްނ މީ މަަސއްކަތްަތކާކޮމިަޝްނެގ  އި ކޮމިަޝާނ ގުޭޅ ަމއްސަަލތަކާ އްުޤތަކާއި ޙައިންާސީނ 

ކޮިމަޝންެގ ސަމާލުަކމަްށ ގެަނއުުމެގ ޮގތުްނ ހުިރާހ ަތއް ާއރޓިކަލްްޓަތކާއި ިރޕޯ ތަކާއި،ގެނެްސޭދ ޚަބަރު 

  .ެވެއވެކުރެ ޓަރޮމނިމީޑިއާަތއް ޮކންެމ ދުަވހަކު 

   



 
  71            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ނގާނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން ހި ކަންތައްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި  .8

8.1 ICCPR  ްޝެޑޯ ރިޕޯޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް، ފައިނަލައިޒްކޮށް، ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުނ 

ެގ ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިީޓެގ . މަަދނީ އަިދ ިސޔާސީ ަޙއްޤުތަކާެބހޭ ބަިއނަލްއަްޤާވމީ ުމޢާަހދާެގ ަދށުން، އދ

މި މުޢާަހދާގެ ދަުށން ދައުަލތަްށ ، ވަނަ ބަްއަދލުވުުމގައި ިދވެހި ދައުަލތް ިރވިއުުކރުމަށް ތާވަލްުކުރމާ ގުިޅެގން 105

ރިޕޯެޓއް  ެޝޑޯތަންފީޛުކުުރމަށް ލާޒިމުކުރާކަންަކްނ ތަންފީޛުކޮްށފަިއވާ ިމްނވަުރގެ ަމއްޗަށް ބިނާޮކށް ކޮމިޝަުނން 

  . ވަީނ  ތަްއޔާރުޮކށްފަެއވެ

ްނގަިއ ގެ ިހއުަމން ރައިޓްސް ޮކމިީޓއަށް މި ައހަުރ ޖޫން މަުހގަިއ ހުށަަހޅާ، މި ސެޝަ. މި ިރޕޯޓް އދ

ެގ ިހއުަމން ަރއިޓްސް ކޮމިީޓްނ . އދ. ކޮމިޝަްނގެ ފަާރތުން ޮކމިަޝންެގ ރައީްސ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެްނެނިވއެވެ

ދައުަލތަށް ުހށަހެިޅ ލިސްޓް އޮފް ިއޝޫޒަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ޮފރިން އެފެއާުޒން ަޖވާުބ ތަްއޔާރުކުރި ަމރުހަލާަގިއ 

  . ކޮިމޝަުނން އުފަލާއެުކ ފާަހގަުކރާ ކަމެެކވެކޮމިޝަާނއެކު ކޯިޑނޭޓްކޮށްަފއިާވ ަކމީ 

މާއްދާތަުކެގ ތެރެިއްނ  27ާވމީ މުޢާަހާދގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ސީ ައދި ަމދަނީ ަޙއްޤުތަކާެބހޭ ބައިނަްލއަޤްސިޔާ

ާމއްާދއަކީ، ައންެހނުްނނަާށއި ިފިރހެނުްނނަްށ ަހމަަހމަކަމާއެުކ  15ރިޯޕޓުގަިއ އަިލއަުޅާވލާފައިާވ  ގެކޮމިޝަން 

 ންާސީނ ދަުށދަރަަޖިއެގ ަޢމަލުތަކަށް ޔާީސ ައިދ ަމދަީނ ަޙއްޤުތަްއ ލިބިގަުތމުެގ މާްއދާާއއި، އަިނާޔެވރި ާލއިސި

ފާިރ ައދި ގަދަަކމުްނ ހުށަހެުޅން ހުްއޓުވުުމގެ މާްއާދއާއި، އަުޅވެތިުކރުވުުމްނނާިއ ިއންސާުނންެގ ިވޔަ

ުމެގ ަހްއޔަުރނުކުރު ކުގެ މަިތންޫނން ގޮްތގޮަތްށ މީުހންމަސައްކަތްކުުރްނ ހުއްުޓވުުމގެ ަމއްާދއާއި، ާޤނޫީނ ހަަމތަ

މާްއދާާއއި، ދައުަލތުެގ ބެލުުމގެ ަދުށގަިއވާ މީުހންާނިއ ިމނިަވންކަްނ ެގއްލިފަިއވާ ޮގތަްށ ބައިތިއްާބފަިއތިބޭ މީހުްނގެ 

އާްނމުްނނަށް   ޙާލަތާބެހޭ މާްއާދއާއި، ދަތުރު ަފތުރުކުރުުމގެ ަޙްއޤާބެހޭ މާްއދާާއިއ، މިިނވަން ަޝރުޢީ ައދި 

ހެްއގަިއ ޤާޫނީނ ހަމަތަުކެގ ތެެރިއްނ ޝަީރޢަތްކުުރމާބެޭހ ާމއްާދއާއި، ީމހުްނެގ ލީ ހުޅުވާެލވިަފއިާވ ިއންސާުފވެިރ ަމޖި

އަމިއްަލ ިމނިަވްނކަމާއި ާއއިލާާއއި ގެޮދރާއި ިލޔެކިުޔންތަކަށް ހުުރމަްތތެރިކޮށް ހިތުުމގެ މާްއދާާއއި، މީުހްނ ދެކެްނ 

ދުުށމާިއ ާހމަކުރަން ޭބުންނވާ ކަންަކން ހާމަކުރުުމގެ ިމނިަވންކަމާބެޭހ މާްއދާާއއި، ބޭނުްނވާ ގޮަތްށ 

އްާޔއާިއ ަޖމާޢަްތ ެހދުމާެބޭހ ާމްއދާާއއި، ޢި ސުލްޙަވެރިަކމާއެުކ ެއްއވެ އުުޅމުެގ ިމިނވަންކަުމެގ މާްއދާާއއި، ޖަމް

  .ަކން އެްނމެްނނަްށ ލިބުމުެގ ާމއްާދއެވެ ކުޑަކުދިންެގ ަޙްއޤުތަކާ ައދި ތަފާުތ ކުރުެމއް ނެިތ ޤާނޫީނ ރައްާކތެރި

ދިެވހިރާްއޭޖެގ ިސޔާީސ ައިދ ަމަދީނ ޙައްޤުތަާކ ުގޅޭގޮުތްނ ކޮިމަޝނުްނ ތަްއޔާރުކޮްށފައިާވ ހިަޔިނ ިރޕޯޓުަގިއ 

. ވާަކން ފާަހގަުކރެވެެއވެިހއުަމްނ ރައިޓްސް ޮކމިީޓން އަިލއަުޅވާލާަފއި ގެ. ހިމަާނފަިއވާ ގިަނ މައްސަަލތަކަށް އދ

ޮކންކްލޫޑިން ކޮެމްނޓްސް ޮގތުަގއި ުހށަހަޅާަފއިާވ  ށްހިއުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިޓީްނ ިދވެިހދައުަލތަ ގެ . ދއއަދި 

ވާަފއިވާ ޮމނިޓަިރންގ އަހަަރށް ކުުރމަށް ރާ ވަނަ  2013މަށްޓަކައި ޮކިމޝަްނގެ ކަންކަން ަތންފީުޛކުރާ މިްނވަރު ެބލު

  .މަސައްކަްތތަކުެގ ތެރޭަގއި ަވނީ ިހމަނާަފއެވެ

   



 
  72            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

8.2 CEDAW  ްކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަރވޭޝަންގެ ފޮލޯއަޕ  

ައންެހނުްނނާެމދު ުކރެޭވ ެއްނމެހަިއ ނޭެދޭވ ތަފާތުަތްއ ަނއްާތލުމާބެޭހ ، ަދއުލަުތްނ ބަިއވެިރވެަފއިވާ ދިެވހި 

ޮކްނވެްނޝަްނ އޮްނ ދި އެލިިމނޭަޝްނ އޮްފ އޯްލ ފޯްމސް ޮއފް ޑިސްްކރިމިޭނޝަްނ އެެގއިންސްްޓ (، މުޢާަހދާައށް

ވަަނ  2005އެައށްފަުހ . އަަހރުެގ ޖެުނއަީރ މަުހަގެއވެވަނަ  1999ރާްއޖެިއން ފުރަަތަމ ިރޯޕޓްކޮށްފަިއވަީނ  )ވިެމން

ވަަނ  2007ައިދ ިމ ިރޕޯްޓ . ަވަނ ީޕިރއޯޑިކް ިރޕޯްޓ ުހށަހަޅާަފއެވ3ެަވަނ ައދ2ިއަހަުރެގ ޫޖންމަުހގަިއ ވަީނ 

ެއ . ެއވެފަެގ ކޮމިޓީިއްނ ވަީނ ަބއްލަވާ  .މަަސއްަކތްތަްއ ބަާލ އދއަހަުރެގ ެޖނުައީރމަހުަގއި، ިމ ުމޢާހަާދެގ 

ަވނަ ެސަޝންަގިއ ިމ ިރޕޯާޓއި ބެހޭގޮުތްނ ަވނީ، ިދވެިހ ދައުަލުތގެ ފަރާުތްނ ިނއުޔޯކަްށ  37ކޮމިޓީެގ 

ކުލޫޑިންގ ކޮން "ކޮމިޓީއަްށ ރަނަގޅުކުރަންެފންަނ ަކންކަްނވަީނ ައިދ އެ . ުސވާލުކުރަްއވާފަެއވެ ވަޑަިއގެްނެނވި ަވފުދާ 

  . ެގ ނަުމގަިއ ހުަށހަޅާަފއެވެ" ކޮމެންޓްސް

މި މާްއާދއަށް ިރޒަވޭަޝްނ . ެނުގން ހިެމނެެއވެ" ިރޒަވޭަޝން"ލަިއފަިއވާއަށް   (a) 7މި މުޢަަހާދގެ ާމއްދާ 

ެވރިޔާކަަމށް ގަިއ ަދއުލަުތެގ އެްނމެ ަމތީ ޤާނޫުނއަާސސީުޖމްހޫިރްއޔާެގ  ާރއްޭޖގެެއިއރު އޮްތ ިދވެހި  ލާފައިަވނީ،

ތަްސދީޤުކުރެުވނު އަަހރު ވަނަ 2008ނަަމވެސް، . ވެއޮުތމުްނނެ  އަންެހނަކަްށ ުކރިމަިތ ނުެލޭވޮގތަށް

  .ަގިއ ެއ ތަާފތުކުރުްނ ނައްާތލާފަިއވުުމްނ، މިހާުރަވނީ އެ ރިޒަޭވޝަްނ އަުބރާ ގެނެސްަފެއވެޤާނޫނުައސާސީ

ވަރަަކށް ކަންކަްނ  70ޑަަކށް ނންގ ކޮމެންްޓްސގަިއ ާގތްގަ އަހަުރ ރާްއޖެައށް ުހށަަހޅާފަިއވާ ކޮންކުޫލޑިވަނަ 2007

ިމޮގތުްނ ހުަށހަޅާަފިއވާ ހުށަެހޅުްނތަކަށް ައމަލީސިަފ އައިސްަފއިާވ ިމންަވރު ބެުލމުެގ ޮގތުްނ . ހިމެެނެއވެ

ކުރުުމެގ  ވިަލރެސް ވަީނ ހިުއމަން ރައިޓްްސއާއެކު  ރީ ޮއފް ޖެންަޑރ، ފެމިލީ އެްނޑްމިނިސްޓް 

  . މަސައްކަތްކުެރވިަފއެވެ

ފެމިީލ ސީޑޯ ކޮިމޓީއަށް ުހށަހަާޅަފއިވާަކން ިމނިްސޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ،  ގެ. ދއދައުަލތުން ސްޭޓޓް ރިޕޯެޓއް 

އަިދ ިހއުަމްނ ރައިޓްްސއިްނ ަރސްމީ ސިފަެއއްަގއި ޮކމިަޝނާ ިހއްސާކޮށްަފއިވާކަީމ ކޮިމޝަުނން އުފަލާއެުކ 

ާޢހަދާައށް ސްޭޓޓް ރިޕޯޓު އެކުލަވާިލ މަރުހަލާ ައދި ްސޓޭޓް ރިޕޯަޓށް ކޮެމންޓްކުިރ ައދި މި މު . ބަލައިަގންނަަކމެކެވެ

  . މަރުހަާލގަިއ ސަުރކާރުން ޮކމިަޝަނށް ފުުރޞަުތ ެދްއވާފަިއވާކަްނ ފާަހަގކުރަމެވެ

ައހަރުގެ ޖުލައި ަމހާ ހަަމއަށް ެސޝަންަތްއ ވަނަ 2014ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ މިހާުރގެ ޝެިޑުއލްއަށް ބަލާާލއިުރ 

ޮއކްޓޫބަރ (ވަލްކޮްށފަިއވާތީ، ެއންެމ އަަވހަްށ ިދެވހި ދަުއލަްތ ިރވިއުކުާރނެކަަމށް ލަފާުކރާ ތާީރޚަކަށް ބަަލިއ ތާ

ިމ މުާޢހަާދގެ ިލސްޓް އޮްފ ިއޝޫޒަްށ މަުޢލޫމާުތ ހުަށހެުޅުމގެ ޮގތުްނ ) 2015ނުވަަތ ފެބްރުއަީރ  2014

މަުޢލޫމާުތ  ޯހދުުމގެ މަަސއްކަތް ޮކމިަޝުނން ވަީނ  ކޮމިޝަުންނ ތަްއޔާރުކުަރންޖެޭހ ޮޑކިއުމަންަޓށް ބޭުނންވާ 

  .ފަެއވެށާފަ

   



 
  73            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

8.3 CRC  ްކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންސްގެ ފޮލޯއަޕ  

ދިެވހި ދައުަލުތން ަބއިެވރިވެަފއިާވ މުާޢހަާދެއއްކަމުަގިއވާ، ުކޑަކުދިްނގެ ަޙްއޤުތަކާބެހޭ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ 

 2007އެައށްފަުހ . ައހަރުެގ ެމއި މަުހގަެއވެވަނަ 1998މުޢާަހދާައށް، ާރްއޖެިއން ުފރަތަަމ ރިޕޯޓްކޮށްަފިއވަީނ 

ައދި މި މުޢާަހދާެގ . ޑިކް ރިޕޯްޓ ހުަށހަޅާަފއެވެޕީިރއޮަވނަ 3ވަަނ ައދި 2އަހަުރެގ ޫޖްނމަހުަގިއ ަވނީ ވަނަ 

ވަަނ  45އްލެުވމަށްަޓކައި ކޮމިީޓެގ ބެ ދ ެގ ކޮމިޓީިއން .މަސައްކަްތތަްއ ތަންފީޛުކޮށްަފިއާވ ިމންަވރު އ

ައިދ ެއ . ސެޝަްނގަިއ ިދވެިހ ދައުަލތުެގ ފަރާތުްނ ިނއުޔޯަކށް ވަަޑއިެގންެނިވ ވަފުާދ ސުވާުލކުރައްވާަފެއވެ

  . ެގ ަނމުަގއި ުހށަހަާޅފަެއވެ" ލޫޑިންގ ކޮމެްނޓްސްކޮްނކް"ކޮމިޓީއަްށ ަރނަގޅުކުރަންެފންަނ ަކންކަްނވަީނ 

މި މުޢާަހާދެގ ކޮްނކްލޫޑިންގ ކޮެމްނޓްސް ތަންފީޛުކުުރމަްށ ސަރުކާުރްނ ކުރައްވާަފިއާވ ަމސައްކަތްަތްއ ެދެނގަުތމުެގ 

މިޮގުތން މި މައުލޫާމތު ޯހދުަމްށ . ފަެއވެށާަވނީ މަސައްކަްތފަ  ގޮުތން މިއަަހުރ ޖުލަިއ ަމހު ކޮމިޝަުނން

ޑިްކ ސްޓޭްޓ ަވަނ ީޕރިއޮ 5ައިދ  4، ެއުދމުން ށް ިހއުަމން ރައިޓްްސއަ އެންޑް މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަރ ެފމިލީ 

ަމްށ ަދއުލަުތްނ ެއއީ ިމ މުާޢހަާދ ަތންފީޛުކުރު، ރިޕޯްޓެގ ެއންެމ ފަހުެގ ޑްާރފްްޓ ކޮމިަޝނާ ހިއްސާުކރައްާވފަިއވާތީ 

ައދި ސްޓޭްޓ . ކަަމށް ޮކިމޝަުނން ަވނީ ަބލައިަގނެފަެއވެކަތްތަުކެގ ެއންމެަފހުެގ ަމޢުޫލމާތުކުރައްވާަފިއވާ ަމސައް

ރިޕޯޓަްށ ކޮމެންްޓކުރުމުގެ މަުރހަާލގައި ަސރުކާރުްނ ކޮމިޝަން ަބއިވެރިޮކށްފަިއވާަކމީ ކޮމިަޝން އުފަލާއެުކ 

  .ބަލައިަގންނަަކމެކެވެ

  ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް  އާރ.ޕީ .ޔޫ  8.4

އަހަުރ ވަީނ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަުކގެ ހާލަުތ ވަނަ  2010ދ ެގ ހިުއމަްނ ަރއިޓްްސ ކަުއްނސިލުްނ .އ

ވަނަ 2011އަިދ މި ިރވިުއެގ ަމްށޗަށް ބިނާޮކށް ަތއްޔާރުޮކށްފަިއާވ ރިޕޯުޓ ަވނީ . ދެެނގަެނ ިރވިއުޮކށްފަެއވެ

ިމ . ަވަނ ެސޝަްނގަިއ ބަަލއިަގންަފއެވެ 16އަހަުރގެ ާމރޗް މަހުަގއި ޭބއްވި ިހއުަމން ރައިްޓްސ ކަުއންސިްލެގ 

ރިޕޯުޓގައި އިްނސާނީ ޙައްުޤތަުކގެ ދާއިާރއިްނ ކަންކަން ަރގަޅުުކރުމަށް ިދވެހި ދައުަލތަށް ހުށަެހޅުންތަެކްއ 

ިމ ރިޯޕޓުަގއިާވ ިގނަ ުހށަހެުޅންތަެކއް ވަީނ ިދވެިހ ސަރުކާރުްނ  ހުަށހެޅުްނ ހިެމނޭ  126ައދި . ހުށަހަާޅފަިއވެެއވެ

  .ބަލައިެގންފަެއވެ

ދގެ ިހއުަމްނ ރައިޓްސް ކަުއންސިލްގެ ރިޕޯުޓގަިއވާ ުހށަހެުޅްނތަކަށް ައމަލުކުާރ މިްނވަރު ދެެނގަުތމުެގ .އ

ސްޭޓންޑިްނގ ކޮމިީޓާއ  މަސައްކަްތތައްކުުރމަްށ ސަރުކާުރެގ ފަާރތުްނ ވަީނ ކުރިްނވެްސ އެކުލަވާަލއިފަިއވާ 

ިމ ކޮމިީޓ އެކުލަވާެލވިަފިއވަީނ ހިުއމަްނ ރައިޓްސް ޮކިމޝަން ޝާމިލުޮކށްެގންކަުމން، . ހަވާލުކުަރއްާވފަެއވެ

ނަަމވެސް، . ީނ ބައިެވރިވެަފެއވެސްޓޭންޑިްނގ ޮކމިޓީެގ ހުިރހައި ބައްދަުލވެެމއްަގިއވެސް ކޮިމަޝނުެގ ފަރާުތން ވަ

އްކަްތތައް އެްނމެ އެަކށީެގންާވ ޮގުތގަިއ ކުރިައށްުނދާކަްނ ފާަހގަކުރެިވފަިއވާތީ، ިމ ސްޓޭންޑިްނގ ޮކމެޓީެގ މަސަ 

ަވނަ ައހަުރން ެފށިެގން ިމ  2013ސްޓޭންޑިްނގ ޮކމިޓީަގއި ކޮިމަޝނުން ަބިއވެރި ވިޔަސް، ޮކމިަޝނުން 

  .ކުިރއަްށެގންިދޔުަމށް ވަީނ ހަމަެޖހިފަެއވެ ައމިްއލައަށް މިިނަވންަކމާއެކުމަސައްކަްތ 
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  ތައްޔާރުކުރުން  އާރްސީ އަދި ސީޑޯއަށް .ސީ ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓެއް  ހިއުމަން  8.5

ތަކެްއ އެކުލަވާުލމުެގ ަމސައްކަްތ ިހުއމަްނ ަރއިޓްްސ ިއންޑިކޭޓަރ މުާޢހަާދެގ ަމްއޗަށް ިބނާކޮށް  1ކޮންެމ ައހަރަުކ 

 2ުމޢާަހދާެގ ތެެރއިްނ  9ަބއިނަްލއަޤްާވމީ ިމޮގތުްނ ިއންާސީނ ޙައްޤުތަކާބެޭހ . ފަެއވެށާ ކޮމިޝަުންނ ަވީނ ފަ

އެީއ . ވަީނ އެކުަލވާލެިވފަެއވެ ޒް ދަުއލަތުްނ ަތންފީޛުުކރާ ިމްނވަުރ ޮމނިޓަރކުުރމަްށ ިއންޑިކޭޓަރ ެއއްމުޢާަހދާ

ަތާފތުކުރުްނތައް ނަްއތާލުމާބެޭހ  ެއންެމހާކުޑަކުދިންެގ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ މުާޢަހދާ ައދި އަްނެހނުްނނާެމދު ކުެރވޭ 

  .ޢާަހދާެއވެމު

އަތްަމތީ ޮފތް ކަމުގަިއވާ، ން އެކުލަވާލާަފއިާވ ފު ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތަްއ ޮމނިަޓރކުރުމަށްޓަަކިއ ުޔނިސެ

 ގައި " އިމްޕްިލމެްނޓޭަޝްނ ހޭންޑްބުްކ ފޮރ ަދ ކޮްނެވންަޝްނ ޮއްނ ަދ ރައިްޓްސ ޮއފް ަދ ޗައިލްޑް"

  .ފައެވެވި ަތރުަޖމާކުރެ ަވނީ ބަހަްށ ަތއް ދިެވހިރމި ިއންޑިކޭޓަ، ބަލައިަގތުަމށްފަހުތަްއ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ އިންޑިކޭޓަރ

ޔުނިެފްމގެ ސައުތު އޭިޝއާ ރީޖަަންލ  އަންެހުނންާނމެދު ކުރެވޭ އެްނމެހަިއ ތަފާުތތައް ނަްއތާލުމާބެޭހ މުާޢހަާދއަށް

" ްނސް ރިސަރޗްެސންޓަރ ފޮރ ިވމެ"އޮފީުހގެ ެއހީެތިރކަމާއެކު ސްރީަލްނކާގެ ަމދަީނ ަޖްމޢިއްާޔއެްއ ކަުމަގއިވާ 

  . ވިފަެއވެެވހި ަބހަްށ ވަީނ ތަުރޖަމާުކރެ ދި ަތއްިއންޑިކޭޓަރބަލަިއަގނެ، މިތަްއ ިއންޑިކޭަޓރއިްނ ތަްއޔާރުޮކްށފައިާވ 

އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން "ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ރ ކުރުމަށްފަހުމޮނިޓަ  ތައް އަތޮޅު  8.6

އަދި "  ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅުމުއާހަދާ 

" ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  އެންމެހާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ "

  ތުން ންވަރު ދެނެގަ ތަންފީޛުވެފައިވާ މި 

ިދވެހިާރްއޖެ ަބއިެވރިވެަފއިާވ ސަރަަޙްއީދ ައިދ ، ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީިއްނނާއި ދިެވހިރާްއޭޖގެ 

ބައިނަްލއަޤްާވީމ މުޢާަހދާތަުކްނނާއި، އެކުލަވާަލއި ައމަލުކުަރުމންާދ ޤާޫނނުތަުކންާނއި ަޤވާޢިުދތަކުން އަިދ 

ކުްނ ާރއްޭޖެގ ރަްއޔިުތންާނިއ ދިިރއުޭޅމީުހންަނށް އެިކ ކަހަލަ ޙައްޤުތަްއ އެކަށައަާޅފަިއވާ އެކިއެކި ިސޔާަސތުތަ

ެއހެްނކަމުްނ ިމ ަޙއްޤުތަްއ . އެކިއެކި މިްނަވރަށް ަދއުލަުތްނ ފޯރުކޮްށިދނުަމށް ަބޔާންޮކށްަފއިެވއެވެ

ވަަނ  2012ންަކމުްނ އެހެ. ފޯރުކޮށްެދެވމުްނާދ ގޮްތ ބަލާ މާުއލޫމާތު ހޯުދމަކީ ޮކމިަޝނުންބަަލމުްނގެްނދާ ަކމެކެވެ

 2މޮނިޓަރުކރުމަްށ ޤާއިމުކުެރވިފަިއާވ މެތަޑޮލޮީޖެގ ަދުށން ިމ  އަހަުރ އަތޮުޅތެޭރގަިއ އިންާސީނ ަޙއްޤުތަކުެގ ޙާަލތު 

މުޢާަހދާ ަތންީފޛުކުރުމަށް ދަުއލަތުން އަޅުްއވާަފއިވާ ިފަޔވަޅުަތްއ ދެެނގަުތމަށްޓަަކއި އަޮތޅުތެެރއަްށ ވަީނ 

މުޢާަހާދއަށް ިބނާކޮށް ސުވާލު ކަުރދާްސ ތަްއޔާރުކުުރމާިއ، ޒިޔާރަތްކުާރެނ ރަށްަތްއ  2 މި. ޒިޔާރަތްޮކށްފަެއވެ

ނަޑއެުޅނެވެ  މިޮގތުްނ ިމ އަހަުރ ޮނވެމްަބރ ައދި . ދެެނގަުތމާ އަިދ ރަށްރަުށްނ ބަްއަދލުކުރާނެ ަފރާްތަތއް ކަ

. ަނއިާވޫދ އަިދ ޏ. ފުށި، ހދކުޅުުދއް. ޑިސެމްބަުރ މަުހެގ ތެޭރަގއި ިޒޔާަރތްކުރި ރަށްަރށުެގ ތެޭރަގއި ހދ

  . ިހެމނެެއވެ އް ފުވަްއމުލަ



 
  75            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މި މުޢާަހދާަތްއ ތަންފީޛުކޮށްަފިއާވ ިމްނވަުރ ދެެނަގތުމަށްޓަަކިއ މަުޢލޫމާުތ ޯހދުުމެގ ގޮުތްނ އަޮތޅުތެެރއިްނ ުޖމްަލ 

ިއންތިާޚބުތަކުގަިއ ގޮެތއްަގއި ަބއްަދލުކުރި ފަރާްތތަުކގެތެޭރަގއި ައތޮުޅ ކައުންސިްލ ައދި ަރށު ކަުއްނސިލާއި، 

ސްއާއި، ިއ، ފެމިލީ ޕްޮރެޓކްޝަން ސަރވި ކުރިމަތިަލއިެގން ނުޮހވިފަިއވާ ައްނހެނުްނާނއި، ޕޮިލސް ސްޓޭަޝނާ

ހެލްްތ ސެންޓަާރއި، ްސކޫލް ދަިރވަުރްނާނއި، ަމަދނީ ޖަްމޢިއްާޔތަކާއި، ުޒާވނުްނނާއި، / ޖަނަްލ ޮހސްިޕޓަލް ރީ

ޗަރުްނނާިއ، މީޑިާއގެ ަފާރތްތަކާ އަިދ ަރށުެގ ައންެހން ބޭފުޅުްނ ސްކޫލް މެޭނޖްަމންޓާއި، ކޯުޓތަކާއި، ޓީ

  . ހިމެެނެއވެ

އަންެހުނންަނށް ުކރާ ނެެދވޭ ތަފާުތކުރުންަތއް ނަްއާތލުމާބެހޭ ބަިއނަްލއަޤްވާީމ މުޢާަހދާ ތަންފީޛުކުުރމަްށ ދައުަލތުްނ 

އަިދ . މާތު ަވނީ ޑޮިކއުަމންޓް ކޮްށފަެއވެއަޅުްއވާަފއިާވ ިފޔަަވޅުތަކާ ގުޭޅޮގތުްނ އަޮތޅުތެެރިއން ލިުބނު މަުޢލޫ

އަިނޔާކުރުާމއި، ެއހެނިެހން ާލއިްނސާނީ ނުަވތަ ދަުށދަރަަޖިއގެ ަޢމަުލ ހިްނގުާމއި އަަދބު ިދނުާމއި ދެކޮޅު ުމއާަހާދ 

ތަންފީޛުކުުރމަްށ ަދއުލަުތްނ އަޅުްއވާަފއިާވ ފިޔަަވޅުތަާކ ުގޅޭގޮުތްނ ައތޮުޅތެރެިއްނ ލިބުުނ މަޢުޫލމާުތ 

ޮކމިަޝނުްނ އަޮތޅުތެެރައށް ކުރި ޒިޔާަރުތެގ އަމާޒަީކ .  މަންޓްުކރުުމގެ މަސައްކަްތ ިމހާރު ދަީނ ކުރަުމންެނވެޑޮކިއު

މުޢާަހދާ ތަންފީޛުކޮށްަފިއާވ ިމންަވރު ދެެނގަުތމަށް ަކމުަގިއ ިވޔަސް، އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަާކ ގުިޅެގްނ  2މި 

  .އެވެނޯޓުކުެރިވފަފާހަަގވި އެެހނިެހން ކަންަކން ވެްސ ަވނީ 

އިގެ ވިހެއުމުގެތެރޭގައި މަރުވާ މައިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ  8.7

 ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން 

 މަްއސަލަ މޮނިަޓރކުރުމަށް ތީ މިވިަފއިވާ ިއތުުރވަުމންދާަކމަްށ ާފހަގަކުރެ  ވިެހއުުމގެ ތެޭރަގއި މަުރވާ މަިއްނގެ ޢަަދދު 

ިމ . ކަރުާދހެއް ަވނީ އެކުަލވާލާފަެއވެއިއޭަޝން ެއެސސްމަންެޓއް ަހދަ ޓުގޮުތން ސި ޙާލަތު ެދެނގަުތުމގެ 

މަުޢލޫމާތުތަަކްށ ެއކުލަވާލާފަިއާވ ހެލްުތން މިހާަތނަްށ އޭަޝން ެއސެސްމަންްޓ ެހުދމަށްޓަކަިއ ިމނިްސޓްރީ އޮފް ޓުސި

ްއގަިއ ބަލާލާފަިއ ަވނީ ވިެހއުުމެގ ތެޭރަގއި މަުރާވ ަމއިްނެގ ރިޢާަޔތްކޮށް ތަްއޔާރުކުިރ ކަރުާދުހގެ މަިއަގނޑު ޮގތެ

އަަހރު ވިހެުއމުެގތެރޭ ައންެހނުން މަުރވުަމްށ ދިާމިވ ވަނަ 2010ޢަދަުދ އިުތރުަވުމންދާ މިްނވަަރާށއި، 

ރާއްޭޖެގ ީމގެ އިތުުރްނ، . ާޙޞިލުވެަފިއވާ ިމންަވރުގެ މައްަޗެށވެލޭނިައމް ޑިވެޮލްޕމަންޓް ގޯލްސްމި ، ސަބަބުތަކަށާއި 

ަބއިނަްލއަޤްާވމީ ުމޢާހަާދތަކުގެ  އި ިޞްއޙީ ޚިްދމަްތ ލިުބމުެގ ޙައްޤާ ޤާނޫނީ އޮިނަގނޑުގެ ެތރެިއން ެއކަށީގެްނވާ 

  . މައްޗަެށވެ

 ޖުޑީޝަރީގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުން  8.8

ދ ހިުއމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޓީއަްށ .ަމދަނީ ަޙއްޤުތަކާެބހޭ ބަިއނަލްއަްޤާވމީ މުާޢހަާދގެ ަދށުން އ ސިޔާސީ އަދި

ވަނަ ައހަރު ޮކމިަޝނުްނ ަތއްާޔރުކުިރ ިލސްޓް އޮފް އިޫޝޒް ިރޕޯުޓގަިއ ުޖޑީޝަީރެގ  2011ޓަަކއި ށްފޮނުުވމަ

ިމ ކަރުދާުހގަިއ . ދާެހއް އެކުަލވާލާފަެއވެާތ ުގޅޭޮގތުްނ ފާަހގަކޮށްަފިއާވ ކަންަކން ަވީނ ަތރުޖަމާޮކށް، ކަރުލަހާ

ނޑު ައިދ  14ގޮެތްއގައި އަލިައޅުވާލާަފއިާވނީ ިސޔާސީ މަަދނީ ޙައްުޤތަކާބެހޭ ބަިއނަލް ައޤްވާމީ މުޢާަހދާގެ  މަިއގަ

 ހިއުަމން  ގެ . ދިމ ކަުރދާހަީކ އ.  ވަަނ މާްއާދައށް ރިާއޔަތްކޮްށ ފާހަގަކޮްށފަިއާވ ަމއްސަލަތަުކެގ މަްއޗަށެވެ 26



 
  76            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ރައިޓްްސ ކޮމިީޓިއްނ ިދވެިހރާއްޭޖެގ ަމަދީނ ައިދ ިސޔާީސ ޙައްުޤތަކުެގ ހާަލތުެގ ރިިވއުުކރުމަށްަފުހ ކޮންްކލޫޑިންގ 

އޮބްޒަޭވޝަްނެގ ގޮުތގަިއ ިދވެިހ ދައުަލތަްށ ހުަށހަާޅފައިާވ ުހށަހެުޅްނތައް ތަްނފީޛުކުާރ ިމންަވރު މޮނިަޓރކުރުުމގެ 

  . އެީހވެިދން ަކރުާދހެކެވެމަސައްކަަތށް 

ސްޕެޝަލް ޕްރޮސީޖަރޒަށް މައުލޫމާތު   ގެ . ދލަތާ ގުޅިގެން އޙާ  ޞަ ޚާއް ޤައުމަށް ދިމާވި  8.9

  ފޮނުވުން 

ރާްއޖޭެގ މުޙަްއމަދު ިދެވހިهللا އިން ފެިށގެން ކްިރމިނަްލ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަބްދު  2012ޖެނުއަރީ  16

އަޤްާވމީ ުމޢާހަާދާއ ޚިލާފަްށ ދައުަލތުެގ ަބއިނަލް ްއެޖ ަބއިވެިރވެަފއިާވ ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ާޤނޫުނއަސާީސ ައިދ ދިެވހިރާ

ސްޕެޝަްލ  ގެ. ގައި އދ 2012ެޖނުައރީ  26ބެލުމުެގ ަދށަްށ ެގންގޮްސފަިއާވތީ ިމ މަޢުޫލާމތު 

ރްޒއަްށ ކޮމިަޝނުްނ ަވނީ ިރޕޯޓުކޮްށފަެއވެ هللا މިިރޕޯޓުަގިއ ކްރިިމނަލް ކޯުޓގެ އިސް ާޤީޟ އަްބދު. ޕްރޮީސޖާ

ރަުޙގައި ހިްނގަުމން ައންނަ ަކންތަކުެގ ސްން ަޤއުުމގެ ސިާޔސީ މަމުލުުމގެ ދަށަްށ ގެްނދިއު މުޙަްއމަދު ދައުަލުތގެ ބެ

މުޙަްއމަުދ هللا ީމގެ ިއތުރުން ްކރިިމނަްލ ކޯޓުގެ ިއސް ޤާޟީ އަްބދު. މައްޗަށް ވެސް ރިއާަޔތްކޮށްަފއިާވނެެއވެ

ުވމުެގ ަމއުލޫާމތު ވެސް ަވީނ ލުަބދަސަރުކާރު ގަިއ  2012ފެބްުރައރީ  7 ެގ ބެލުުމގެ ދަުށން ދޫކުުރމާއިދައުަލތު

  .ހިއްސާކޮށްަފެއވެ

  ހެއް ތައްޔާރުކުރުން ންސްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ ޕިއަރަ އެންފޯސްޑް ޑިސްއެ  8.10

މުޙަްއމަުދ هللا ަވނަ ދުަވހުެގ ރޭ ްކރިިމަނލް ކޯޓުެގ އިްސ ޤާޟީ އަލްުއްސތާޛު އަުބދު 16ޖެނުއަީރ  2012

ފޯްސގެ ބެުލމުެގ ަދށަްށ ެގްނދިަޔ ަމއްސަލަާއ ގުިޅެގން ކަުރދާހެްއ ަވީނ މޯލްޑިވްްސ ޭނޝަނަްލ ޑިފެްނސް 

ިޅގެްނ ކޮިމަޝނުްނ އެިކއެކި ިމ ކަުރދާްސ އެކުަލވާލުުމެގ ބޭުނމަކީ ިމ ަމއްސަލަާއ ގު. އެކުލަވާލާަފއެވެ

ނޑު ގޮެތއްމި. ތަކަށް ެއހީތެިރެވިދނުެމވެޓްަމންޓްތަުކްނ ކުރާ މަސައްަކތް ޑިޕާ ަގއި އަިލއަުޅވާލާފަިއ ކަުރދާުހގައި މަިއގަ

މާްއާދ ާމއްާދ އާިއ ސިޔާީސ ައދި މަަދީނ  48ަވނަ މާްއދާ،  46ވަަނ މާްއދާ،  45ގެ ޤާޫނނުއަާސސީވަީނ 

ނިާޒމުްނ ގެއްުލވާލުުމްނ ަވަނ ާމއްާދ އަިދ  ގަދަާބރުްނ ީމހުްނ   9ޙައްޤުތަކާބެޭހ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ މުާޢހަާދގެ 

  .ަވނަ މާްއދާައށެވެ  17ވަަނ ާމއްދާ،  2ވަަނ ާމއްދާ،  1ބަިއނަލްއަްޤާވމީ ުމޢާަހދާެގ ރައްކާތެރިުކރުމާެބހޭ 

ނޑާ ގޯތި ގެދޮރުގައި ހުންނަންޖެހޭ  8.11   ބެހޭ ކަރުދާސް މިންގަ

ނުޑ ޮގތެްއގަިއ ބަލާލާފަިއ ވަ ނުޑތަްއ ްނވާެނ ީނ ޯގިތގެޮދރުަގއި ުހްނނަމި ކަުރދާުހގަިއ މަިއގަ ަކނޑައަަޅިއ މިްނގަ

ނުޑތަކުަގއި އެކަީށގެްނާވ ގޯިތގެޮދރުެގ ަޙްއޤުތަްއ  ތަންފީޛުކުުރމާ ައިދ ޢިމާާރްތ ކުުރމާިއ ގޯިތގެޮދރުެގ ިމްނގަ

ިމ މަްއސަލައަްށ . ރައްިޔތުްނނަްށ ޯފރުކޮށްިދނުާމ ގުޭޅގޮުތން ސަރުކާުރން އަުޅއްވާަފިއ ފިޔަަވޅުތަުކގެ ަމއްޗަށެވެ

. ވަނަ އަަހރު ކޮިމޝަުނން ކޮްށފަިއވާ ދިރާާސ  ރިޯޕޓުގަިއ ރިާޢޔަތްޮކްށފައެވ2008ެ ގޯިތގެޮދރުެގ ހާަލާތއިގުޭޅޮގތުން 

މި ކަުރދާުހގަިއ މަިއަގނޑު ޮގތެްއގައި ާފަހގަކޮށްފަިއވާ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގަިއ ކަމާބެހޭ ަފާރތުން ިބްނ 

ދި ިބލްޑިންގ ކޯުޑގެ މަސައްަކްތ ީޖ އޮފީހަްށ ޮފުނވާަފއިވާކަާމ އަ .ކުއްޔަްށިދނުާމއި ކުއްޔަްށ ހިފުުމެގ ގާޫނުނ އޭ



 
  77            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މީެގ ިއތުުރން ވެސް އެްއމެުދ އިާމރާތާބެޭހ ާގނޫނު، ަރހުނާެބޭހ ޤާނޫުނ . އިން ފެިށގެްނ ކުރިައށްދާަކމެވެ 2009

  .އަިދ ބިާމއިބެޭހ ޤާނޫުނ އިސްލާޙްުކުރމަށް މަޖިީލހަްށ ުހށަހަޅާަފއިވާަކން ާފހަގަކޮށްަފިއވެެއވެ

ނަށް އުނދަގޫވަމުންދާ މުން ން ޢާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި ޔަ ން ގެންދި ޕީ އިން ބާއްވަމު .ޑީ .އެމް  8.12

  ށް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން މައްސަލައަ 

މޯލްޑިިވއަްނ ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާީޓ ިއން ބާްއަވމުން ެގންިދަޔ ސިލްސިލާ މުޒާހަާރތަކުަގިއ ާއންުމންަނށް 

 17ީޕ ިއްނ ިއންތިާޒމުކޮްށެގން .ޑީ.ެއމްީއ މި . އުނދަޫގަވމުްނާދ މައްސަަލއަްށ ަކރުދާެހްއ ަތއްާޔުރކުރެވުެނވެ

ްއވަުމން ެގްނދިޔަ ސިްލސިލާ މުޒާަހރާތަުކގައި ެއ އްުދގަިއ ބާސަަރޙައިން ެފިށގެން ސުނާމީިބނާ  2012ފެބްރުއަރީ 

ްނ ފަާރތްތަކުެގ ިއންސާީނ ެއ ފަރާްތތަކާއި އެެހނިހެ ، ވެގަިއ ދިިރއުޅޭ އާއްުމްނނަްށ ުއނދަގޫ ްއދާ ަކިއރީސަރަޙަ

 އްުދ ޮމނިޓަރކުުރމަށްަފުހ ފާހަަގވި ސަރަޙަ ށް އުިނކަން ލިބެުމން ޭދތޯ ބެލުުމގެ ގޮުތން ކޮިމޝަުނން އެ ތަކަޙައްޤު

ނުޑ ޮގތެްއގަިއ . އެުކލަވާލެުވުނ ކަރުާދހެކެވެކަންކަމުެގ ަމއްަޗށް ިބނާކޮށް  މި ކަުރދާސް އެކުލަވާުލަމށް ަމިއގަ

ަމދަީނ ައދި ިސޔާީސ ޙަްއޤުތަކާބެހޭ ަބއިނަްލއަޤްވާީމ  އާއި އޮިނަގނޑުތެޭރގަިއ  ާޤނޫުނއަާސސީރިޢާަޔތްކުރި ާޤޫނނީ 

މި ކަރުދާުހން ާފހަަގވިކަންކަުމެގ . ަބއިނަްލއަޤްވާީމ ުމޢާަހާދ ހިެމނެެއވެމުޢާަހދާ އަިދ ުކޑަކުދިްނގެ ަޙއްުޤތަކާބެހޭ 

ަލތުެގ ކަމާބެޭހ ފަރާްތތަކުެގ ަސމާލުކަމަްށ އުދަ ،ޕީާއއި.ޑީ.މައްޗަްށ ބިނާޮކްށ އިސްލާޙްކުުރމަްށހުރި ަކންަތއްތަްއ ެއމް

  .ޮކމިަޝނުްނ ަވނީ ކޮށްފަެއވެގެނެސް، އެކަންަކން އިސްލާޙްކުރުަމށް ބާުރއެޅުަމށް ަމސައްކަތްތަެކއް 

 ސިސް އޭޝަން އެނަލި ޓު ސި  ލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ތިނަދޫގެ ޙާ . ގދ 8.13

އޭަޝން އެނަިލސިސްއެްއ ޓުގުިޅގެްނ ސި  ަތކާާޙދިސާތިަނޫދގައި ިހނާގިދޔަ . ގައި ގދ 2012 ފެބްރުއަރީ 08

ބޭުނމަީކ ިދވެހިާރއްޭޖެގ އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކުގެ ާޙލަތު ަރނގަޅުުކރުަމށް ަދއުލަތުގެ  މިކަމުގެ .ވަީނ ަހދާފަެއވެ

ޭއަޝން އެނަލިިސްސ ެހދުމަްށ މަޢުޫލމާތު ހޯާދފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ ޓުިމ ސި. ވެމެ އެކިއެކި ަފރާްތަތކަށް ބާުރއެޅު

ާނއި، މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ަސރވިްސ ތެރޭަގއި ކަުއންިސލްތަކާއި، ަމދަނީ ޖަމްިޢއްާޔތަކާއި، ސްކޫލްގެ އިްސެވރިން

ޭއޝަްނ ެއނަލިިސސްގަިއ ަމއިަގނޑު ޮގތެްއގަިއ ައލިއަޅުވާާލފަިއ ޓު ިމ ސި. ެނެއވެއަިދ އެކިއެިކ ީމޑިއާތަްއ ިހމެ

ިގ ފުލުހުްނ ހިން ، ށްފަހު ކަންަކްނ ހިނގާިދޔަ ޮގތަށާއި ަތކަާޙދިސާހިނގާިދޔަ ޮގތަށާއި،  ތައް ާޙދިސާ ވަނީ 

  .ަމއްޗަށެވެެގ އޮޕަޭރޝަނު 

ލާލާ ކަރުދާހެއް ބޯފެން ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މައްޗަށް ބައަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުން  8.14

  ތައްޔާރުކުރުން 

ކޮިމޝަުންނ  ކޮންމެ އަހަެރއްެގ ވެސް ވާރޭ ުނވެހޭ ުދވަސްަވރާ ދިމާކޮށް، އަތޮުޅަތކުން ފެން ހުްސވާ ަމއްސަލަ

ބްރީްފ ޕޭަޕރެްއ ަވީނ ަވނައަަހރު ވެްސ ައތޮޅުތެޭރަގއި ބޯެފން ހުސްުވާމ ުގިޅގެްނ  2012ަފަދއިްނ  މޮނިޓަރުކރާ

ިމ ޭޕޕަުރގަިއ ަމއިަގނޑު ޮގތެްއގަިއ އަިލއަުޅވާލާފަިއ ވަީނ ފެން ހުސްިވ ރަށްތަުކެގ . ތަްއޔާރުކޮށްަފއެވެ

ފެނުެގ މައްސަަލައށް ދާިއީމ ިދމާިވ ދަތިތަާކއި،  ޯހދުމަށް ފެްނ ފެްނ ހުްސވުަމށްފަުހ ބޯ މަޢްލޫާމތާއި، ިމ ރަށްތަުކން 



 
  78            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ހައްލެްއ ޯހުދމަްށ ސަރުކާުރްނ ކޮށްފަިއވާ ައދި ުކރަމުްނާދ މަަސްއކަތްތަކާއި، ސަުރކާރުން ފެްނ ފޯުރކޮށްދިުނމަްށ 

އަިދ . ވެުކގެ ަމއްަޗށެްއ ޯހުދމަށް ުހރި ޮގންެޖހުންތަފެުނެގ މައްސަަލއަށް ާދއިމީ ަހއްލެ، ާށއިކަހިނގަުމންދާ ަޚަރދުތަ

ައދި  ކުެރްއވި ކަންތަްއތަކުގެ ަމއްޗަށްފާހަގަމިކަމާ ުގޅިެގން ނޭަޝނަލް ޑިާޒސްޓަރ ެމނޭްޖަމންޓް ސެންަޓރުްނ 

  .ަބލައިލެވިަފިއވެެއވެ ފިަޔވަުޅތަކުގެ މައްަޗށް ްނނަމިމަްއސަލަިއގަިއ ކޮމިޝަުނން އަަޅންފެ

  ން ވާރޭވެހުމާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވު ބޯކޮށް  8.15

ރައްިޔތުްނގެ ދިިރއުޅުަމށް ބުޫރއަާރ އަިދ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ ުއނިކަން ލިޭބ ކުްއލި ޙާލަތްަތއް ެމދުެވރިުވމުްނ 

ެގ ޮނވެމްަބރަމހުެގ ެތރޭަގއި ވަަނއަހަރު  2012 ،ކޮމިޝަުންނ އެަކންކަްނ ބަލަިއ ޮމނިޓަރުކުަރމުްނ ެގންާދ ަފދަިއން

ކަމާބެޭހ  ދައުަލުތގެ ރަްށރަށަްށ ިލބުުނ ެގއްލުްނ ަތކާއި ބޯކޮށްވާޭރވެިހ ައތޮޅުތެޭރަގިއ ފެްނބޮޑުވުާމިއ ުގޅިެގްނ 

  .ޫލމާުތ ެއއްކުރެުވނެވެޢުކޮްށ މަމުްނ ެގންެދިވ ިފޔަަވޅުތަްއ ވަރަްށ ކައިރިްނ ކޮމިަޝނުްނ ޮމނިޓަރފަރާތްތަުކން އަޅަ 

ެމުދެވރިކޮށް ޮކމިަޝުނން މިކަާމ ސެންޓަުރ ަޓރ މެޭނޖްަމންޓް ސް ޒާޑި މިޮގތުްނ ހާުލގަިއ ެޖހުުނ ަރއްިޔުތންަނށް

ވެުހމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުިރ މަޢުލޫާމތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ވާރޭ  މި. އެކުަލވާާލފައިެވއެވެގުޅޭ މަޢުލޫާމތު ހޯދަިއ 

އި، ފެްނ ިހއްކުމަްށ ރަށްރަާށއި،  ިމކަމުެގ ސަބަުބްނ އަަސރުކުިރ ަފރާތްތަކަްށ ޯބހިާޔވަހިކަްނ ހަަމޖެުހނު ގޮތާ 

ސަރުކާރުްނ ކުރި މަަސއްކަްތަތކާއި، މިކަާމ ގުޅޭ އެސެްސަމންޓް ެހުދމަްށ ސަރުކާުރން މުަވއްޒަފުްނ 

ަތށް ުނރައްކަލެްއ ކުރިމަިތވެާދނެކަަމށް ލަފާކޮްށ ޙަފޮނުިވރަްށތަކާއި، މި ރަްށތަކުެގ ިދރިއުޅޭ މީުހންެގ އާްނމު ިޞއް

ދަުށްނ  އިްސނެުގުމގެިމާހލަތުަގއި ަސރުކާރުެގ . ކުރި ތަކެތި ހިމެެނެއވެޑިޒާސްޓަރ މެޭނޖްމަްނޓުްނ ސަްޕލައި

ންސީ ވާރކިްނގ ގްޫރޕެްއ އެކުަލވާލާފަިއވާކަާމއި، މިކަްނ މަޖެ ކަމާބެހޭ ުހރިާހ ފަރާތްތަެކއް ިހެމނޭ ގޮތަްށ އި 

  .ވެފިަޔވަުޅތަކެްއ ސަރުކާުރން އަާޅފައިވާަކން ާފހަގަުކރެުވނެ ޙައްލުކުރުަމށް އަަވސް

   



 
  79            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ . 9

  ން ހުއްޓުވު ޢަމަލުތައް 

ތިޭބ ަތންަތަނށް ިޒޔާރަތްޮކށް، އެަފަދ  ަފއިިއތިއްބާމިިނވަންަކން ގެްއލޭގޮަތށް މީހުްނ ބަންދުކޮްށފަިއ ުނވަަތ ބަ

ައިދ ަދުށ ދަރަަޖިއެގ ަޢމަލުތަްއ ހިނގާޯތ ބަަލިއ ޮމނިަޓރކުރުމަްށ  ްނސާނީ ަތުނގަިއ ައނިާޔވެރި، ލާއި ތަން

ނިިމިދޔަ އަަހރުެގ ެތރޭގަިއވެްސ ަވނީ ެގ ފަާރުތން  )ެއމް.ޕީ.އެން(ޒަމް ނި ނެަޝނަލް ޕްިރވެންިޓްވ މެކޭ 

ްށ ޒިޔާަރތް ތަނަކަ 21އަަހުރގެ ެތރޭަގއި ުޖްމލަ ވަނަ 2012އެޮގތުން . ކޮށްަފއެވެމޮނިޓަިރްނގ ިޒާޔރަތްތަކެްއ 

ޚާއްަޞ  ،މަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ަތންަތންިޒޔާރަތް ުކރެުވނު ތަންަތުނގެ ތެޭރަގއި ކުޑަކުދިން ޭބިތއްބު .ކޮށްފަިއވެެއވެ

ޓްީރޓްަމްނޓް އެންޑް އެހީައށް ބޭުންނާވ މީހުްނގެ މަުރކަޒު، އިމިްގޭރޝަން ޑިެޓންަޝން ސެންަޓރ، ޑްރަގް 

ޑިޓޮކްސިފިކޭަޝން ސެންަޓރ، ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިައލްތަކުގެ އިތުުރްނ ޖަލުަތއް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރ، ޑްަރްގ 

  .ވޭުތެވދިަޔ ައހަުރގެ ތެޭރގަިއ ތިީރަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ަތްނތަނަްށ ިޒޔާރަތްޮކށްފަިއވެެއވެ. ހިމެެނެއވެ

  ޓަރިން ޒިޔާރަތްތައް އިން ކުރި މޮނީ  އެމް .ޕީ .ތެރޭގައި އެން  ހަރު އަ  9.1

ތާރީޚް  ކުރި  ޒިޔާރަތް  ތަން ކުރި  ޒިޔާރަތް    އަދަދު  

2012ޖެުނއަީރ  1 ގިރިުފށި ްޓެރއިިނންގ ެސންަޓރ. ކ   1 

2012ނޮެވމްބަރ  20 ކުުޅުދއްފުީށ ޕޮލިްސ ސްޭޓަޝން . ހދ   2 

2012ނޮެވމްބަރ  19 ިދއްޫދ ޮޕިލސް ސްޓޭަޝން . ހއ   3 

2012ނޮެވމްބަރ  18 ހޯރަުފށި ޮޕލިސް ސްޓޭަޝން . ހއ   4 

މާރޗް  21، 13، 11

2012 

ޖަލު  މާފުށީ  .ކ  5 

2012އޭޕްރިްލ  25 މާފުީށ ޕޮިލްސ ކަސްޓޯޑިއަލް  .ކ   6 

2012މެއި  16  7 )ައޕް ވިޒިޓް  -ފޮލޯ(ކުޑަކުދިންެގ ިހޔާ  

2012ޖޫން  13 ފުަނޫދ ޕޮލިްސ ސްޓޭަޝން . ށ   8 

2012ޖޫން  14 ަމަނދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭަޝން . ނ   9 

2012އޮކްޓޯބަރ  31 )ސީ.ސީ.ޓީ.ސީ(ެސްނޓަރ ފޮރ ޗިލްްޑރެން ކަރެކްޝަނަްލ ްޓރެއިިންނގ    10 
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2012ލއި 

2012ބަރ 

2012ޖން 

2012ލއި 

2012ލއި 

2012މބަރ 

2012މްބަރ 

  2012ޖލައި 

  2012މބަރ 

2012މބަރ 

2012ސްްޓ 

 ކަްނތައްތަުކެގ 

އަިދ . ކެރެވެއވެ

ިތރީަގއި . ވެއވެ

  

       މޯލްޑިވްސް

ޖުލަ 12  

އޮކްޓޯ 23  

ޖޫ 7،10  

ޖުލަ 01  (  

ޖުލަ 04  

ނޮެވްމ 13  

ސެޕްޓެމް 16  

ުޖ 18،19

ޑިސްެމ 03

ޑިސްެމ 02  

އޮގަސް 01  (  

 ފާަހަގ ކުރެުވނު

ސތަކާިއ ޙިްއޞާ ކު

އެްއަމހު ބެލިަފިއވެ

ކުރެވިފައި 

ޛ ނުކުރެވޭ 

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

)ައޕް ވިޒިޓް  -ފޮލޯ(

ޝަްނ ސެންަޓރ 

)ސީ.ސީ.ޓީ.އީ(ރން 

ނު ަމޢުލޫމާާތއި 

މާެބހޭ މުއަްއސަސާ

ްނެމ ތިންަމހުްނ އެ

    . ވެރ

ފައިވާ މިންވަރު 

ތަންފީޛް ކު

ތަންފީޛް

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

  )ައޕް ވިޒިޓް 

  )ޓް

(އިތިއްާބ ަމރުކަޒު 

 ެއންޑް ިރހެބިިލޓޭޝ

)ައޕް ވިޒިޓް -ފޮލޯ

  ނޓަރ

  )ައޕް ވިޒިޓް -

ޗިްލޑްރެޓަރ ފޮރ 

ިޒޔާރަަތކުން ޯހދުނު

ކަމާ ިރޕޯޓްރކުެރޭވ 

ްނާދ މިްނވަުރ ކޮނ

ޒވެަފިއވާ މިްނވަރެ 

57%

ތައް ތަންފީޒުވެފަ

 – 2012 ރިޕޯޓް 

-ފޮލޯ (ސްޓޯޑިއަލް 

އަްޕ ވިިޒޓް -ފޮލޯ (ލ 

  )އަްޕ ވިޒިޓް  

ބޭނުްނވާީމހުްނ ަބއި

ރަްގ ޓްރީޓްެމންްޓ 

  )ޓ 

ފޮ(ސް ސްޓޭަޝން 

ސިފިކޭޝަްނ ެސން

-ފޮލޯ ( ސްޓޭޝަްނ 

  ސް ސްޓޭަޝން 

   ސްޓޭަޝން 

ޓރެއިިންނގ ެސންޓަ

ޔަރތަކަްށފަހު، އެިޒ

ަތްއޔާރު ބިނާޮކށް 

ަތްއ ަތންފީުޒ ަވމުނ

ަތންފީުޒށެހޅުްނަތއް 

43

ހުށަހެޅުންތަ

އަހަރީ

ދޫިނދޫ ޕޮލިްސ ކަސ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިައްލ

 -ފޮލޯ (ަޖލު  މާލޭ

ބޭޚާއްަޞ އެީހއަްށ 

ހިްނމަފުިށ ްޑރަ. ކ

ައޕް ވިޒިޓް  -ފޮލޯ(

ަނއިފަުރ ޕޮިލސ. ޅ  

ވިލިމާޭލ ޑިޓޮކްްސސ

ަގން ޕޮލިސް . ލ

ހިަތދޫ ޕޮިލސް. ސ

ަގން ޕޮލިްސ .ސ

އެޑިޔުކޭަޝނަލް ޓް

މޮނިޓަިރންގ ޒިޔާ

 ުހށަހެުޅންތަކަކަްށ

ާވ ހުށަހެުޅންަތގައި 

ެއމް ގެ ހުށަ.ޕީ.އން

3%

ޫ 11 

ާ 12 

ާ 13 

ާ 14 

15 

 16 

17 

18 

ސ 19 

ސ 20 

21 

ކޮންމެ މޮ

އަލީަގއި،

ރިޕޯޓްތަުކ

މިަވނީ އެ
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ސްޭޓަޝން ައިދ 

މްށ ހަދާަފިއާވ 

 ފަށާަފއިވާަކްނ 

ބަްނދުަގއި ތިޭބ 

ްސ  ގިަނ ޕޮލި 

ނ  ޕޮިލްސ 

 .ެނވެ

ްށ ްކލިނިކަްލ 

ކުެރވިަފއިވާަކން 

 ހިާޔަގއި ތިޭބ 

ނުވާަކްނ  ވިފައި 

މަުޢޫލާމުތ އެއް 

ިމ . ވެކުެރުވނެ

 ހުަށަހޅާފަިއވާ 

 

  

       މޯލްޑިވްސް

 ގިނަ ޕޮލިސް ސް

ކާކޮްށ ބެލެހެއްުޓމަ

ކޮްށ ަބލަހައްަޓްނ

ްނތައް ކަމަށްާވ ބަ

ުރމުެގ ފުުރޞަުތ

ައިދ ގިަނ. ވެ

ނވެްސ ފާަހގަކުެރވުނ

 ިހޔާެގ ކުިދްނނަްށ

އްޒަުފްނ ިއތުުރ ކު

ައދި މެންޭޑޓެއް 

ަންށ  އެކުަލވާެލވި

ތައްތަކާ ގުޅޭ  ަބއެ

 ވެްސ ފާަހަގ ކު

އިޞްާލޙު ކުރުމަށް

އިސްލާހެއް ނުގެނެވޭ 

ވަޅު އަޅަން ފެށިފައި

 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު

ފިޔަވަޅު އެޅިފައި   

ހީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި 

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

ރްތތަކަްށ ބަލާއިރު،

ޢުޫލާމތުތަްއ ރައްކާ

ޔެކިުޔުމްނ ރައްކާކޮލ

ބަެއްއ ހުށަެހޅުްނ  

ހޭަދ ކުަވުގތު ިއ 

 ާފހަގަކުެރވިަފއެވެ

ކަްނށް ިގްނތި ނުކޮ 

ިޒޔާރަުތަގިއ ރި 

މުަވއް 29ަތނަްށ 

ލުކޮްށ ބަޔާންކުާރ

މިާހތަނ އުޫސލެއް 

ިޞއްޙީ ކަްނތަްނގެ 

ްނ ނުެދވިހުރިަކްނ

ިޒޔާރަުތގަިއވެސް އ

  

ރުގެ ތަފްޞީލް 

އި

އިސްލާހީ ފިޔަވަ

އާދައިގެ މިންވަރަށް
އެޅިފައި 

 ވަރަކަށް އިސްލާހީ ފ

އިސްލާހީ

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

ް ިނޓަރިްނގ ިޒޔާރަ

ްނނާިއ ބެހޭ މަޢު

 ަމޢުލޫާމތުތަްއ ލި 

 ން ުހަށހަޅާފަިއވާ 

ށ ގޮިޅން ޭބރުަގިއ

 ނުޭދކަން ވަީނ

ީމހުްނ ބައިތިއްަބީނ

ރދުަވުހ ކުވަނަ  

އިތުުރްނ ަތ ކަުމގެ 

އކަތްަތްއ ތަްފޞީލު

ޢމަުލ ުކރާެނ ވަކި

އިތިބި ަބއެއް ުކދިްނ

ދޭްނޖެޭހ ވެކްސިްނ

ޒ ރިހިާޔައށް ކުން 

15%

ޛ ވެފައިވާ މިންވަރ

އެދެވޭ 

 – 2012 ރިޕޯޓް 

  ކަސްޓޯޑިއަލް /

އިްނ ކުރި މޮ.އެމް

ުދގައި ތިބޭ މީުހނ

 މީުހްނެގ ިގަނ

ްނމެ ިމކޮމިޝަުނން

 ކަްސަރތުކޮށްލުަމށް

ެގްނާވ ގޮތަްށ

ގަިއ ަބންުދގަިއ ީމ

  ބާ ތަންތަން 

16މެިއ  201

ދާކަރިަކްނ ލިބެމުން 

ސް ހިާޔގެ މަަސއް

 ކުިދންާނއިެމުދ ޢަ

ުތރުން އެ ަތނުަގއި

 16 ޭ ުކއްޖަކަްށ 

ޮކމިަޝނުންައހަރު ނ

22%

%

12%

ޅންތައް ތަންފީޛް

އަހަރީ

/ލިސް ސްޓޭޝަން 

.ޕީ.އަހަުރ އެންވަނަ

އަލްތަކުަގއި ބަްނުދ

ިއ ަބްނުދގަިއ ތިޭބ

ހަމަ ެއހެ. ރެވއެވެ

ހިނގާލަްނ ުނވަަތ

ްނތަކުަގިއ އެަކށީ

ސްޭޓޝަންތަުކ/އަލް

ޑަކުދިން ބައިތިއްބާ

12ނެގ ހިާޔއަްށ 

ޖިސްެޓްއެގ ެއހީތެރ

ަނމަެވސ. ެރވުެނވެ

އެހީައްށ ބޭނުްނާވ

މީގެ އިުތ. ެރުވނެވެ

،  ނުކުެރިވހުރުމާ

ވަަނ 2011ތކަކީ 

  . ތކެކެވެ

18%

33%

ހުށަހެޅު

ޕޮލި 9.2

ވަ 2012

ކަސްޓޯޑިއަ

ިނޒާްމގަިއ

ފާހަގަކުެރ

މީހުްނ ހި

ސްޓޭޝަްނ

ކަސްޓޯޑިއަ

ކުޑަ 9.3

ންކުޑަކުދި

ސައިކޮލޮޖި

ފާހަަގ ކު

ޚާއްަޞ 

ފާހަގަ ކުރ

ފުރިހަަމ

ކަންތަްއތަ

ކަންތަްއތަ



 
  82            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  މަރުކަޒު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުން ބައިތިއްބާ  9.4

ީމހުން ބައިތިއްބާ މަރުަކޒަށް ުކިރ  ގުރަިއދޫަގއި ުހންނަ ާޚއްޞަ އެހީައށް ބޭނުްނވާ. ވަނަ އަހަރު ކ  2011

ޒިޔާރަަތށްފަުހ  ހުށަހެިޅ ހުށަެހުޅންތަކާިއ ގުިޅގެްނ ނަފްސާީނ ބަިލ ީމހުްނ އެކަހެިރކޮށް ަބންުދ ނުުކރާކަމާިއ، 

އަިދ ީމެގއިތުުރްނ ަމރުކަޒުެގ  .ުވނެވެފަށާަފިއވާކަްނ ފާހަގަކުރެ  ން ހިފަން މަރުކަޒުަގިއ ަހާދފައިާވ އާިއމާރާުތގެ ޭބނު 

ސީއާިއއެކު ަމސައްކަްތ ކުރަުމންެގންދާަކްނ .އެސް.ޑަބްލިޔު.ނަުރދަާމ ނިާޒްމ ަރނގަޅުުކރުުމގެ ގޮުތްނ ެއމް

އެްއވެްސ އިސްލާެހްއ ެއހެްނނަަމވެްސ މިޮކމިަޝނުްނ ހުށަހަާޅފަިއާވ ަބއެްއ ުހށަހެުޅންަތކަށް . ވެުވނެފާހަގަކުރެ 

ީމެގ ތެޭރގަިއ ަމރުކަޒުްނ ފަރުާވދެިވ ާޢއިާލއާ ަޙވާުލ ކުރަްނޖެހިފަިއާވ  .ުވނެވެކަން ާފހަގަކުރެ ގެނެްސފަިއ ުނވާ 

 އް މީހުްނ ވީާހ އަަވހަކަްށ ޢާއިާލއާިއ ޙަވާލުކޮްށ ޮމނީަޓރ ކުެރޭވެނ ނިާޒމެްއ ަހމަެޖއްސުާމއި، ަޙވާލުުނާވ ާޢއިލާތަ 

ައހަުރންަދށުެގ  18ޒިންާމދާރު ކުެރޭވނެ ޤާޫނނީ ިއންިތޒާމެއް ހަަމޖެއްުސން ައދި މަރުކަުޒގައި ފަުރވާޯހދަުމންދާ 

ާމއި މިުކދިްނނާިއެމދު ޢަމަުލ ކުރުަމށްޓަަކިއ ަހމަެޖއްސު ކުދިން ބޮެޑތިމީުހންާނއި ވަިކން ޭބތިއްބޭެނ ިއންތިާޒމެއް

ނަްށ ާޚއްަޞ ްޕރޮްގރާްމތަކަކާއި ކުލާްސަތއް ރަނގަުޅ ެފްނވަުރގަިއ އެކުލަވާަލިއ މި ުކދީން ޚާއްަޞ ޤަާވޢިެދއް 

 .ފަަދ ުހށަހެުޅންަތއް ިހެމނެެއވެ ން ހިްނގު

  ފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާ ވަނައަހަރު ތެރޭގައި ފާސްކޮށް 2012 9.5

ިއްނނާިއ ދިެވހިރާްއެޖ  ާޤނޫުނައސާސީިދވެިހރާއްޭޖެގ ުޖމްހޫިރއްާޔގެ ބަާލލާފައިާވީނ ިރޕޯޓްތަުކގަިއ ގެ އެމް .ޕީ.އެން

ބައިެވރިވެަފިއާވ ބައިނަްލއަޤްާވމީ ައދި ަސަރޙައްީދ މުާޢހަާދަތކާއި ޤަރާުރތަކުގެ ެތރެިއން ދިެވހިރާްއެޖ 

ަބންދުކޮްށފައި  ިމިނވަންަކްނ ގެއްޭލގޮަތށް ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ މުޢާަހދާތަކާިއ ަޤރާރުތަުކގަިއ ަބާޔންެވގެްނާވ ަޙއްުޤތަްއ 

  .ަބއިިތއްބާަފއި ތިޭބ ީމހުްނަނށް ލިިބދެޭވތޯެއވެ ނުަވތަ

  ރިޕޯޓު  ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  9.5.1

ކެްއ ަވރަްށ ހިްނުގމުަގއި ިގަނ ކަްނތަްއތަ އިުރ އެތަން ިޒޔާރަތްުކިރ  ކޮިމޝަުނން  ށް ޕޮިލސް ސްޭޓޝަނަ  ފުވަްއމުލަކު 

ިއޞްލާޙު ުކރަްނެޖހޭ ގިަނ  ބޮަޑށް  ހަަމ ެއހެްނެމ މިާހަރށްވުރެ  .ެނވެކަަމށް ފާަހގަކުރެވު ޔަރަނގަޅަްށ ކުަރުމންދި 

ެއގޮުތްނ ިމ ޕޮިލސް ސްޭޓޝަުނަގއި ބަްނދުަގިއ ަބއިތިއްާބ . ކަންތަްއތަކެްއވެްސ ުހރިކަްނ ާފހަަގ ކުެރވުެނވެ

ިއެއުކ މީހުްނެގ ތެެރއިްނ ބަެއއް ީމހުްނ މިަތުނގަިއ ލާިއންސާީނ ައދަބުަތއް ދޭ ކަަމށް މަޢުލޫާމތު ދީފަިއވުމާ 

އެްއވެްސ ޙާލަެތްއގަިއ ަބންުދގަިއ ތިބޭ މީުހންަންށ ައިނޔާެވރި، ާލއިންާސީނ ުނވަަތ ދަުށދަރަަޖިއގެ ޢަމަލެްއ 

ނުކުރުަމށާއި ތަުނގައި މަސައްަކތްކުރާ ުމވައްޒަުފން މިފަދަ ޢަމަލުަތްއ ހިްނގަުމން ގެްނދޭތޯ ތަާނއި ަހާވލުވެތިޭބ 

ރިޕޯްޓގަިއ ގެްނވާ ފިަޔވަޅުެއޅުަމށް މި ހާުރްނ މިހާަރށް ެއކަށީއިސްފަާރތްތަކުްނ ޤަވާިއދުްނ ބަލައި މި 

އަޚްލާީޤ ފިަޔވަޅު އަޅާިއރު ަތނުަގިއ ބަްނުދގައި ތިބޭ މީުހްނނާިއ މެުދ ީމގެ އިތުުރން . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ރެކޯޑްކޮްށ  ހެދިަފއިުހންަނ ަޤވާިއދުތަާކއި އިްނސާީނ ޙައްޤުތަާކއި އެްއގޮަތްށ ަޢމަލުކޮްށ އެކަްނ ލިޔެިކޔުުމން 

 . ާވެނއެވެ ބެލެހެއްޓުަމށް ހުަށހަޅާފައި 
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ުމަވއްޒަުފންަނށް ިމ  ،ވަަރށް ުމވައްަޒފުން ިއތުރު ކުުރމަށާއި  މީެގއިތުުރން މި ޕޮލިސް ސްޭޓަޝނަށް އެކަީށގެްނވާ 

ށް ޭބނުްނާވ ފަދަ ަތނެްއަގއި ަމސައްކަތްކުރުަމށް އެކަށީެގްނވާ ަވީޞލަތްތައް ފޯރުކޮްށީދ ފުލުހުްނގެ ވަޒީާފ އަދާކުުރމަ

  .ޔުނިޯފމް އައިަޓްމސް ޤަާވއިުދން ޯފރުކޮށްިދނުަމށް ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ

ތަޙްޤީޤީ ަމރުޙަާލގަިއ ަޢމަލުކުރާޭނ ޮގުތގެ ަޤވާިއެދއް އެކުލަވާާލ ިމޤަވާިއދުެގ ދަުށްނ ޢަމަުލ ކުަރްނ ފެށުމަާށއި 

ނޑައަާޅ ތަޙްޤީޤު ކުުރމުަގއި ލިޭބ މަޢުޫލާމތާިއ ބަާޔންތަުކެގ ވީޑިޯއ ައިދ އޯ  ޑިއޯ ރެކޯޑިްނގ ހޯދުުމެގ އުސޫުލ ކަ

ައދި އިމަެޖންީސ . މިިއންތިާޒމް ައަވސް ފުުރޞަތެްއަގއި ިމ ސްޭޓަޝންަގއި ޤާިއމްކުުރމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ

ިއ މިާހރުން މިާހރަށް ެއކުލަވާލަ ،ނުަވތަ ކުއްިލ ުނރައްކާތެިރ ޙާލަްތތަކުގަިއ ޢަަމލުކުާރނެޮގތުެގ ތަްފޞީީލ ޤަވާިއެދއް

  .އެއަްށ ަޢމަލުކުަރން ެފށުަމށް ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ

މީގެ އިުތރުްނެވސް ބަްނދުަގިއ ތިބޭ ީމހުްނނަށް އެީމހުްނަނށް ލިބިެގްނާވ ޙައްޤުަތއް މިހާުރވެސް 

ހަްއޔަުރކުރެވިފަިއވާ މީުހންގެ މަޢުލޫާމތުަތއް ހިެމނޭ ޕެޭކޖްަގއިާވ  ދީއަްނގަިއދެުމްނގެްނދާ ަފދަިއން ައންަގއި

ަގއިެވސް އެްއެވސް ެމދުެކނޑުެމއްނެިތ ަޤވާިއދުްނ ފުަރމުްނ ނުކގަިއވާ ުހރިހާ މަޢުޫލމާތެްއ ކުރިައްށ ޮއތްތާ ފޯމުތަ

  .ގެްނދިުއމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާެނެއވެ

އެކިއެކި ުތހުމަުތތަކުަގއި ެގނެސް ސްޭޓޝަުނގައި ަބްނދުކުރުުމގެ ކުިރން ެއމީެހއްގެ ޞިއްޙީ ާޙލަތު ބަލަިއ  އަދި

ީވެއންމެ އަަވްސ  ،ރެކޯޑްކުރުމަާށއި ބަންުދގަިއ ުހންަނ މުްއދަުތގަިއ ޞިއްޙީ އެްއވެްސކަމެއް މެުދވެރި ވެްއޖެަނމަ

ައިދ ިމ ޕޮިލްސ . ަހމަެޖއްސުަމްށ ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެފުރުޞަެތްއގަިއ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެްއކޭނެ އިްނތިޒާްމ 

ސްޓޭޝަަންށ ެގެނޭވ ކުޑަކުދިްނނާިއ ައންެހނުްނ ތަްޙޤީޤީ މަރުޙަާލ ިނމެްނދެްނ އެހެްނީމހުންާނިއ ވަިކްނ ބޭތިއްޭބނެ 

 .ޅާަފިއވާެނއެވެުހަށހެޅުްނ ހުަށހަ 34ިމ ިރޕޯްޓގަިއ ޖުމުަލ . އިންިތޒާެމއް ަހަމޖެއްުސމަްށވެސް ހުށަހަާޅފަިއ ާވނެެއވެ

ލި ގި ނވިލި . ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގއ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އަދި ގދ .ގދ 9.5.2

  ރިޕޯޓު  ޓޭޝަން ޕޮލިސް ސް 

 41ލަ މި ޕޮިލސް ްސޓޭޝަްނތަކަށް ިޒޔާރަތްުކރުމަްށފަުހ ފާަހގަކުރެުވުނ ކަންަތއްތަކަްށ ރިޢާަޔތްކޮްށ ޖުމް

 .ވާެނެއވެ ހުށަހެުޅން ހުަށހަާޅފައި

މި ޕޮލިްސ ްސޓޭޝަްނތަކުަގއި ބަންުދގަިއ ަބއިިތއްބާ މީުހންެގ ތެރެިއްނ ނުިކަޔމަންެތރިކަްނ ަދއްކާ އަިދ  

ފިަޔވަޅު އަާޅއިރު ަބންުދގަިއ ތިބޭ ީމހުންުކރާ ކުށުެގ  އިސްާލޙީހަމަުނޖެުހން ުއަފއްދާ މީުހންާނިއ ދޭެތރޭ 

ތަުކަގއި ިދމާާވ ކުރިަމތިލުންތަުކގަިއ ިއންސާީނ ސާހާދި އެކި  ،އަޚްލާޤަށް ރިާޢޔަްތ ކުރުމަށްަފހު، ނިސްބަަތށާއި 

ޙައްޤުތަކާިއ އެަފަދ ކަންކަަމްށ ެހދިފަިއާވ ޤަާވިއުދތަކާިއ ފުުށނާާރޮގތަްށ ަހތިާޔރާިއ ބާރުެގ ޭބނުންކުުރމާިއ ިމފަަދ 

އްޓުަމްށ ތައް ހިނގައި ިދޔަޮގތާިއ އެޅި ިފަޔވަޅުތަުކގެ ަތފުޞީލު ިމހާރުްނ މިާހރަށް ލިޔެކިުޔމުން ެބެލހެހާދިސާ 

  .ހުށަހަާޅފަިއ ާވނެެއވެ



 
  84            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ކުިރއަްށއޮތްާތަގިއ  ،މީެގއިތުުރން މި ޕޮލިސް ސްޭޓަޝންތަކަށް އެކަީށެގންާވވަަރށް ުމވަްއޒަފުން ިއތުރު ުކރުމަާށއި

މި  ޕޮލިްސ ްސޓޭޝަްނތަކަށް ުމވައްޒަުފްނ ިއތުުރ ކުރާިއރު އަްނެހން މުަވއްޒަުފންެގ ައދަުދ ިއތުުރ ކުރުމާިއ 

ެނއްަގއިވެްސ ޝިްފޓެއްަގއި ަމދުެވެގން އެްއ ައންެހްނ ފުލުހަުކ ުހންާނނެހެްނ ިޑއުޓީަތްއ ޭރވުަމށް ކޮންެމ ސްޓޭޝަ 

އަިދ ިމ ސްޭޓޝަްނގަިއ މަަސްއކަތްކުރާ ުމަވއްޒަުފން މި ަފަދ ަތެނއްަގއި މަސައްަކްތކުރުމަށް . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ައދާކުރުަމްށ ބޭނުްނވާ ޔުިނޯފމް ައއިޓަމްްސ ޤަވާިއދުްނ  އެކަށީެގްނވާ ވަީސލަތްތަްއ ފޯރުކޮްށދީ ފުލުުހްނގެ ަވޒީފާ

  .ފޯރުކޮށްިދނުަމށް ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

 24މީހަކު ަހއްަޔރުޮކށްފިަނމަ ެއ ަމޢުލޫމާތު އޭާނެގ ޢާއިާލއަށް ުނވަތަ ބަަލުދވެިރަޔކަށް ަމދުެވެގްނ 

ވަަނ 39ނަަމ ފުލުުހންެގ ޢާންުމ ޤަވާިޢުދެގ ގަޑިއިުރތެޭރގަިއ އެްނގުަމށާިއ ައިދ މީހަުކ ހަްއޔަުރކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ 

ގަިޑއިުރގެ ތެރޭަގއި އެކަްނ އޭާނގެ ާޢއިލާައްށ ުނވަަތ  4ގަިއ ވާަފދަިއން ެއންމެ ަލސްެވގެްނ )ޅ(މާްއދާެގ 

ބަލަދުެވރިޔަަކށް އަްނގައި އެކަން ލިޔެކިުޔމުން ބަަލހައްޓަިއ ައދި ިމގޮަތށް ޢާއިާލއަްށ ނުަވތަ ބަަލދުެވރިޔަަކްށ 

ހަަމއެހެްނެމ . ިފނަަމ ެއ މަޢުޫލމާުތ ބަްނދުަގއިާވ ީމހާައްށ ިދނުަމށް މި ިރޕޯޓްަގއި ހުަށހަާޅފައިާވނެެއވެއަްނގައި

ދިެވހި ބަސް ުނަދންނަ ިބދޭީސއަކު ހައްަޔރުކޮށްިފނަަމ އެީމހަކު ާވހަކަަދއްކާ ބަސް ދަްނަނ އެެހން ީމހަކު ލައްަވއި 

 .އް ައންަގއި ދިުނމަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެސަބަބާިއ ިލބިދޭ ަޙއްޤުތަ  އޭާނއަށް ހަްއޔަުރކުރި

ހަމަެއހެްނެމ ބަްނދުަގިއ ތިޭބ މީުހްނ އެީމހެްއެގ ަމއްޗަްށ ތުުހމަުތ ުކރެވިަފއިާވ ުކށުެގ ާބވަތަްށ ުނވަަތ ކުަޑ ޮބުޑ 

 މިނަްށ ބަލާަފިއ ގޮޅިތަަކށް ުލމަާށއި ިމ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަްނތަކަްށ ގެެނޭވ ކުޑަކުދިްނނާިއ ައންެހނުްނ ތަޙްީޤޤީ 

  .މަރުޙަލާ ނިެމްނެދން އެހެްނމީުހންާނއި ވަކިްނ ބޭިތއްޭބނެ އިްނތިޒާެމއް ހަމަެޖއްސުަމށް ުހށަހަޅާަފއި ވާެނެއވެ

ަހްއޔަރުކުެރވޭ މީާހެގ 'މި ސްޓޭޝަްނތަކަްށ ހާޒިރުކުެރވޭ މީުހންެގ ަމޢުލޫާމތު ޤަވާިއދުްނ ރެކޯްޑކޮށް  ،މީެގއިތުުރން

އެމަޢުޫލމާުތތަްއ ޤަާވއިުދްނ ރެކޯޑްކޮށް ބަަލަހއްޓަުމން  ޤަާވއިުދްނ ފުރާޯފމްަގއިާވ ހުިރާހ މަޢުޫލާމތެްއ ' ރެކޯޑް

ައދި ބަްނދުޮކށްފަިއ ުހންަނ މީހަކަްށ ިޞއްީޙ ެއއްވެްސ މަްއސަލައެްއ . ގެްނދިުއމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާެނެއވެ

ޖައްަސއި، ބަންުދގަިއ ކުރިމަިތވެްއޖެަނަމ ީވއެްނމެައވަްސ ފުރުަޞތެްއަގިއ ޑޮކްޓަރަްށ ެދްއކުމުގެ އިްނތިޒާްމ ހަމަ 

ުހރިާހ ަބންުދމީހުްނެގ  ،ތިބޭ މީުހްނ ޮޑކްޓަރަްށ ެދއްކުުމްނ ޑޮކްޓަުރ ޭދ ިލޔުްނތަކާިއ ބޭސް ސިީޓތައް 

ލިޔެކިުޔންަތއް ެއއްކޮށް ބެެހއްޓުުމެގ ބަދަލުަގއި މި ިލޔެކިުޔންަތއް ެއީމހެްއގެ މަޢުޫލމާުތަތއް ރައްކާކުުރމަްށ މިހާުރ 

  .ަތ ވަކި ފައިލެްއގަިއ ަރއްކާކޮށް ބެލެެހއްޓުަމްށވެސް ހުށަަހޅާފަިއވާެނއެވެބޭނުންކުާރ ޕެޭކްޖގަިއ ުނވަ

ބަންުދގަިއ ބަިއިތއްބާފައި ތިބޭ މީހުްނނަްށ ެއީމހުްނގެ ޢާއިާލއަްށ ނުަވތަ ބަަލުދވެިރންަނށް ފޯުނކުރުމުެގ 

ަންށ އެކަްނ އަްނގަިއ މުަވއްޒަފުްނނަާށިއ ަބންުދގަިއ ަބއިިތްއބާފަިއ ތިޭބ މީުހން ،އުސޫލްތަކެްއ ަކނޑައަަޅއި

ނޑައެޅިަފއިާވ ޤަވާިއދުެގމަިތން ޢާއިލާައށް ޯފންކުރުމުެގ ފުުރޞަުތ ދީ އެކަްނ  ބަންދުކުެރވޭ ޮކްނމެ ީމހަކަްށވެސް ކަ

  .ލިޔެކިުޔމުްނ ބެެލހެއްޓުަމށް ހުށަަހާޅފައިާވނެެއވެ

ވަްއދާކަަމްށ  ުހއްަދނޫްނތަކެތި ، ިވލިގިނީލ ޕޮލިްސ ސްޭޓޝަްނެގ ގޮޅިތަކަށް . ިތަނދޫ އަިދ ގއ. ގދ

ސްޓޭޝަުނެގ ޮގޅިތަކަްށ  2މުަވއްޒަފުްނާނއި ބަންުދގަިއ ތިިބ މީހުްނެގ ފަާރތުްނ ަމޢުލޫމާުތ ލިިބފައިާވީތ ިމ 



 
  85            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ަހމައެެހންމެ . މިފަަދތަކެތި  ުނވެްއދޭނެ ފަދަ ިއންތިާޒމެއް ކުިރައށްއޮްތތާަގއި ަހަމޖެއްުސމަށް ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ

އި ަބންުދަގއި ީމހުްނ ބޭިތއްބުަމްށ އެަކށީެގންާވ ިއންތިާޒމެްއ ަހމަެޖއްސުަމށް ގަްއޫދ ޕޮިލސް ސްޭޓޝަުނގަ . ގދ

  . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

މީެގއިތުުރްނވެްސ މަްސުތވާތަކެިތ ބޭުނންކުުރމުެގ ުތހުަމތުަގިއ ސްޓޭޝަަންށ ެގންަނ ީމހުްނެގ ޞިއްީޙ ހާަލުތ 

ތްތަކުަގއި ޢަމަލުުކރާެނޮގތުގެ ތަފްޞީީލ ޤަވާިއދެްއ ޤަވާިއދުން ެބލުަމށާއި އިަމޖެންީސ ނުަވތަ ނުަރއްކާތެރި ޙާލަ 

  . މިހާުރން މިހާަރްށ އެކުަލވާލަިއ ިމައށް ަޢމަލުކުރަްނ ފެށުމަްށ ުހށަހަާޅަފއިާވނެެއވެ

 ގެ ރިޕޯޓު ރަތު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާ މާފުށީ ޖަލަށް  .ކ 9.5.3

. ޖަލަކީ ޙުކުމް ަތންފީޒް ކުރުމަށް މީުހން ބަންދު ުކރުމަްށ ދިެވހިރާްއޭޖގައި ހެދިަފއިާވ މަިއ ޖަލެވެ މާފުށީ.ކ

ްޒގެ ޑިޕާރޓްަމންޓް ޮއފް ެޕނިޓެްނޝަީރ އެންޑް ރިހެިބލިޓޭޝަްނ ރމިޖަލަކީ ިމނިްސޓްރީ އޮްފ ހޯްމ އެފެއާ 

  . ވެގެ ބެލުމުެގ ަދށުްނ ިހނަގމުްނދާ ތަނެކެ ) އެސް.އާރ.ޕީ.ޑީ(ސަރވިސަްސ 

ޖަލުެގ ކަންަތއްަތކާއި ބެޭހ ޮގތުްނ ެއންެމ ކަންބޮުޑވާ ަކންތަްއތަކުެގ ޮގތުަގއި ާފހަަގކުރެވިފަިއަވނީ ޞިއްީޙ ެއިކ 

 ބާުރ ުދވެްއޔެްއގަިއ ޖަލުަގިއ ެފތުރެުމން ) ޚާއްޞަކޮްށ ހަުމެގ އެިކ އެިކ އިންފެްކޝަންަތއް(އެކި ބަިލތަްއ 

ައިދ ިގަނ ފަަހރަްށ ކުްއިލ ، ޑޮކްޓަރަްށ ުނދެްއކި ިގަނ ދުވަްސތަކެއްވާަކމާއި ޤަިއދީްނ  ބަިލވެެގްނ ، ދިުއމާއި 

ޙާލަތުަގިއ ޑޮކްޓަރަްށ ެގންަދންެޖހޭ މީުހން ެގްނދިުއމުަގއިެވސް ދަތިތަާކިއ ކުރިަމތިލާންެޖހޭކަާމއި، ޤަިއީދްނ 

ށްަފހު ަބލާފާސްކުރުުމގެ ުނރަނގަުޅ ާމފުީށ ޖަުލެގ ޤައިީދން އަްނނަުއނު ބޭުލމަ، ުނވާކަާމއި ގިްނތިކޮްށ ވަކިުކރެވިަފއި

އަިދ އަޚްާލޤީ ގޮުތން ޤަިއީދންާނއި ެމދު ފިަޔވަޅު އެޅުުމަގއި އަާސީސ ، ސަގާފަެތއް ޖަލުަގއި އުެފދިަފއިވާަކމާއި

ކަންތަްއތައް ުއިނކުރަމުްނދާކަާމއި އަދި ަޤއިީދން އިރުެގ އަިލ ުނލިބި ޔާޑަްށ ނުުކމެލައި ހިނގާލާ ހެދުުމެގ 

ގްާރމްަތްއ އަިދ ަޤއިީދންަނށް ުކީރން ހިްނގަުމންައއި ޕެރޯްލެގ ްޕރޮ، ރޫްމ ކުރެވިަފިއާވކަމާއިފުރުޞަުތްނ މަޙް 

 .ން ފާހަގަކުެރުވނެވެހުއްޓިަފއިވާކަ 

އިީދންަންށ ަވނަ ައހަރު ގަ  2011މާފުށީ ޖަުލގައި އެްއވެސް ިރހެބިިލޓޝަން ޕްޮރގްާރމެއް ނުިހންގޭަކާމއި، ައދި 

ޖަުލ  ،ގައި ސަރުކާރު ބަދަުލވެ 7ަޔަވއިިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާްމ ފެބްުރައރީ ޯއލެވެލްައށް ކިށި ހިްނގަންފެ 

ހަލާކުކޮށްލާނޭކަަމށް ުފލުހުްނެގ އިންޓަިލޖަންްސ އަްށ ލިބުުނ ަމޢުލޫމާތަކާިއ ގުިޅގެްނ ޖަލުެގ ސެކިއުިރީޓ 

ިދުންނ ަވއިޔަވަަނ ުދވަުހްނ ފެިށގެްނ ކި 8ވަުރގަދަޮކށް، ިމފަދަ ަކންަތއްަތކަކާއި ެހދި ެފބްރުއަީރ 

ީމެގ  އަދި . ފަާރތުްނ މިޮކމިަޝނަށް މަޢުޫލމާތު ދީަފއިެވެއވެ  ުހރިމެދުެކނޑިފަިއވާަކމަށް ޖަލު ހިްނެގވުާމއި ހަވާުލވެ

ުކރި ުދަވހު ހަިށަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ފިިހފައިާވމީހަކު ޖަުލގެ އެަކހެރި ކުާރ ގޮީޅގަިއ އިތުުރން ޖަަލށް ޒިޔާރާތް

އަިދ މިކަމާިއ ގުިޅގެްނ މިަފަދ . ުރަގއި ހުރިަކން ފާަހގަކުރެިވަފއިެވއެވެރަނގަުޅ ބޭްސ ފަރުާވ ނުލިިބ ަހއްޔަ

ސޫލުތަްއ ގެްނގުޭޅ އު ެއކަހެރި ކުުރމުަގއި އަިނޔާެވރި ަޢަމލަކަށް ީމހުްނ ހުށަހެުޅަނ ުނިދނުމަްށޓަކައި، 

  .އިސްލާހުކުުރމަްށ ހުށަހެުޅންތަެކއް ަދއުލަތަްށ ުހށާހަޅާަފއިާވނެެއވެ
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ޖަުލންާނިއ އް 

 ބެލުމުން  ެބލި

. ހގަުކެރވިފަެއވެ

ރނަގުޅ ރެކޯްޑ 

 ބަަލަހއްޓަމުން 

ށ މިިރޯޕޓުގަިއ 

ޢމަލީ ސިފައެްއ 

ްނ ެބލިބެލުމުްނ 

ނދު އެެހްނ ހި

ތަެކްއ  ތާރީޚު

ޞްާލީޙފިޔަަވުޅ 

 24ޅިފަިއަވނީ 

.  ުހށަހެުޅމަެށވެ

ަތ ުހށަހެުޅމަްށ 

  

       މޯލްޑިވްސް

ްީމހުްނެގ ލިސްޓެ 

ްއ ައޅާކިަޔއިތަތު 

ާފހަ  ދިާމުނވާކަން

ޞީުލ އެކުލެޭވ ަރ

ރައްާކެތރިކަމާިއއެކު

ފުްނނަްށ ިދނުަމްށ

ުހށަހެުޅންތަކަްށ ޢަ

ވަީނ މިކޮމިަޝނުްނ

އްަކން ާފހަގަކުާރހ

 ެގަނއުމަްށ ވަކި

 . ވ

 ޕޯޓު 

ހޅުުމގެެތރެއިން އި

ިފޔަަވޅު ެއޅި ޙީ

އިންަސއްަތ  18 

ިއންސަްއަތ 13 

އިސްލާހެއް ނުގެނެވޭ

ފޔަވަޅުައޅަން ފެށިފައި

ލޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި 

ޙީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި   

ޞލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅިަފއި 

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

ނފީޛް ކުރަމުްނދާ

ްނމެާހ މަޢުޫލމާުތއެ

ނެކައްޗާއިއއެކަިތއަ 

 . ަރެމވެ

ޫލމާތުަތކުގެ ތަފުޞ

ުރަދާނގޮެތއްަގިއ ރަ

 ަތމްީރްނ ުމވައްަޒ

 ގިަނ ޢަދަެދްއގެ ުހ

ޙމާުލެވފައިވާަކން ވަ

 ިހތާމަ ުކރާކަމެއް

ަމލީ ސިފަ  ޢަ

 ހުަށހަާޅފައިާވނެެއވެ

ގެ ރިޕޯޕް ޒިޔާރަތު 

ހުށެަހ 62އިަފއިވާ 

ޙލާ ޞްވަރަކަްށ އި

ވަުޅ އެޅިފަިއަވނީ 

ައިދ. ށަހެުޅަމށެވެ

  .ވ

އިޞްލާޙީ ފިޔ      

އާދައިގެ މިންވަރަށް ިއޞްލާ    

އެދެވޭ ވަރަކަށް އިްޞލާޙީ       

އިޞް

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

ޖލުަގއި ޙުކުމްތަްނ

 ަގިއ ުހރި އެ

ތަެކްއމާތުމަުޢލޫ ނަ

ކަެމއްަކން ާފހަގަކުަރ

ގ ެއްނމެާހ މަޢުޫލ

 މަޢުޫލމާތުަތްއ ހަުރ

 މިކަާމއި ގުޭޅ 

ފަިއވާ ން ހުަށހަޅާ

ާ  ިއދާާރތަކުން އިޙް

ނަހުނ ކަންބޮޑުެވ

އް ކަންކަމަްށ 

ަލތަްށ އުހުޅމެްއ ދަ

އަޕް - ށ ކުރި ފޮލޯ 

ޓޯޑިއަަލްށ ހުށަހަަޅއި

ައދި އެެދޭވ. ވެ

ަރށް ިއޞްލާޙީފިަޔވަ

އިްނސައްަތ ުހށަ 

ފަިއވެެއވެަހގަކުެރވި

36%

  

  

 – 2012 ރިޕޯޓް 

 ފަހު މާފުށީ ޖަ

ިމދެލިސްްޓދަިއ 

ިގނުގުޅންހުރި  ނއި

ކަ ބޮޑަްށ ކަންބޮޑުވާ

ގިއ ތިޭބ ީމހުްނގެ

ީދންެގިއމްކޮްށ ޤައި

 ބޮޑަްށ ބާރުއަަޅއި

ކުރމަށް ކޮމިޝަުނން

 ަޙވާލުެވ ތިއްެބިވ

މިޮކިމޝަުނން ނު

މިިރޕޯުޓގަިއ ބަެއއް

  .ެވއެވެގަކުރެ 

ހުށެަހ 71 ުޖމްލަ 

ކަސްޓޯޑިއަލަށްސް 

ކަސްޓޯ މަށް ދޫިނދޫ

ސްއތަ ުހށަހެުޅމަެށ

ާއަދއިެގ މިްނވަަރ 

08ނފެށިަފިއވަީނ 

ްސފަިއުނވާކަްނ ފާަހ

 ންވަރު 

16%

21%

އަހަރީ

ިޒާޔރަތްތަކަށްނގެ 

އިްނ ޯހއެްސ .

ންާނތަުކގައި ޤައިދީ 

ޝަުނން ވަރަްށ މި 

 ގުިޅގެްނ ބަްނުދގަ

ުމެގ ިނޒާމެްއ ޤާިއ

މްށ ިމާހރަށްުވެރ 

  .ފިއވާެނެއވެ

ންކަްނ އިސްލާހުކު

ޖަުލގެ ަކންކަމާިއ 

މިީއ މ. ރވިަފއެވެ

އި ިޚލާފަށް މި

ފާަހގަ ޅިަފއިާވޭނކަން

ތުކން ިމރިޕޯުޓގަިއ 

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް .ކ

ކުުރމަށް ފެންނަަކމަ

އިްނސަ 37ީނ 

.ތަ ހުަށެހޅުމަެށވެ

 ިފޔަަވޅު އަޅަްނ

 އިޞްާލޙެއް ގެނެސ

 ތަންފީޒުވެފައިވާ މިން

8%

19%

ކޮމިޝަްނ

އާރ.ޕީ.ޑީ

މިލިސްޓްތަ

މިއީ މިކޮމ

މިކަމާިއ 

ބެލެހެއްޓުުމ

ގެްނދިުއމަ

ހުށަހަާޅފައ

ޖަލުގެ ަކނ

ނުެގނެިވޖަ

ފާހަގަކުެރ

ރިޕޯޓުތަާކ

ނޑައެޅި ކަ

މިާދއިރާތަ

ކ 9.5.4

އިޞްލާޙުކު

އެޅިފަިއަވނ

އިންަސއްތަ

އިޞްލާީޙ

އެްއވެސް

ހުށަހެޅުން



 
  87            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ވަަނ ާމްއދާާއިއ ފުުށއަރާޮގތަްށ އެިކ ވަުރެގ  57ވަަނ މާްއދާާއިއ  54ައސާސީެގ ިއ ޤާޫނނުހައްަޔރުކުރުުމގަ  •

ކޮށްފަިއވާކަަމްށ މުޒާހަާރގައި ަހއްޔަރުޮކށްެގން ިމ މުާޢަމލާތުދި ހަިޑުހތުރުބަުހން އަ ، ޖިސްާމނީ ައނިާޔއާއި

 .ކަސްޓޯޑިއަލަށް ެގނެސްފަިއ ތިިބ ަބއެްއ މީުހން މަޢުޫލމާތު ދީަފއިެވެއވެ

ތަޙްޤީޤު ިނިމ އަދި ތަޙްޤީގު ނިމި ަމއްސަލަ ަޝރީޢަަތށް ފޮުނވަިއ ަޝރީޢަތް ނިެމންެދން ބަްނުދގައި  •

ްނ ިމ ގިަނ ދުވަްސތަކެްއ ެވފައިތިިބ ީމހުނެިތ ަބންުދގަިއ  ޝަރީޢަްތ ނިެމންެދން ވަކިުމްއދަެތއް

 .ާފަހގަކުރެވިަފއިެވއެވެ ކަސްޓޯޑިއަލްަގއި ތިބިކަން

ބަންދުކޮްށފަިއވާ ގިނަ ަބޔަކު ގޮިޅން ނުުކމެ ިހނާގލުމުގެ ުފރުަޞުތން ަމހުރޫމް ުކެރވިފައި ތިބިކަން، އަިދ  •

 .ފާހަގަކުެރވިަފއިެވއެވެކުިރމަށްޗަްށ ބިޑިއަޅުާވފައިކަން ނީ މިޮގތަށް ހިނގާަލން ނެރޭ މީުހްނެވސް ެނރޭއިުރ ތިބެ 

ިނ އުކާލާެނ އެަކށީެގންާވ ިއންތިާޒމެްއ ހަަމޖެހިަފއި ެނތުމުްނ ަރށުަގއި މީާދ ުކނިޮގނުޑގަިއ ުހންަނ ކު ދޫިނދޫ •

 .ާފަހގަކުރެިވފަިއވެެއވެކަށް ޢާްނމުކޮްށ ީމދާ ވަްނނަކަންގިަނވެ ަބްނދުަގިއ މީުހންތިޭބ ގޮޅިތަ 

 .ފާަހގަކުރެިވފަިއވެެއވެންަވރަށް އަލިކަްނ ނުުހްނނަކަންްއ ގޮިޅތަކުަގިއ އެކަީށގެްނާވ މި ބައެ •

ކުަރުމން ބަންދުކުެރވޭ މީުހންގެ ިގނަ މަުޢލޫމާތުތަެކއް ިމާހރު ވަކިިނޒާެމއްެގ ދަުށން ރިކޯްޑކޮށް ރައްކާ •

 .ާފހަގަކުެރިވފައިެވއެވެދާކަން

 ގެ ރިޕޯޓު ޒިޔާރަތު އަޕް - ފޮލޯ އަށް ކުރި ކުދިންގެ ހިޔާ ކުޑަ  9.5.5

ވިލިނގިީލގަިއ .ކ ކޮމިަޝނުންވީ ހޮިނިހރު ުދވަުހ  29ވީ ާއިދއްތަ ުދވަާހއި  23ޖެނުައރީ  2011މި ިރޕޯޓަކީ 

ހުންަނ ކުޑަކުިދްނގެ ިހޔާައށް ކުިރ ޒިޔާަރތުެގ ަމްއޗަށް ބިނާކޮްށ ަތއްޔާރުޮކށްފަިއވާ ރިޕޯުޓގައި ހުަށަހޅާފަިއވާ 

ފޮލޯައޕް ުކިރ ވީ ުބދަ ުދވަހު ކޮމިޝަުނން  16މެިއ  2012ޛްަވމުްނދާިމްނވަރު ބެލުމަްށ ހުށަހެުޅންަތއް ަތންފީ

  .ވެިރޕޯޓެ ގެޒިޔާރަތު 

ފެމެލީ ެއންޑް ިހޔުަމން ަރއިޓްްސ ގެ ަދށުން ެއކި އެިކ ، ހިާޔއަކީ މިިނސްޓްީރ އޮފް ެޖންޑާކުޑަކުދިންގެ 

ިދންާނއި ކުޑަކުދިން ބެެލެހއްޓުުމގެ މާްތ ަމޤްސަދުަގިއ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ަދއުލަުތގެ އެީހއަށް ބޭުނންާވ ުތއްތު ކު 

  . ކުދިްނ ތިއްެބވެ 54ިޒޔާރަްތ ުކރި ވަުގތު ތަުނަގއި ުމޅިއެުކ . ހިްނގަުމންާދ ަތެނކެވެ

ހުށަހެުޅްނ  31ހިާޔއަްށ ކުރެުވނު ިޒޔާރަުތގެ ިރޕޯޓުަގއި އިސްލާުޙ ކުރުމަްށ ކުޑަކުިދންެގ ވަނަ ައހަރު  2011

  .ޅިފަިއވެެއވެަލއިެގން ހުށަހެ ިމްނަގނޑުތަކަްށ ބަހާ 4އިާވ ތިރީަގއި ެދންެނިވފަ

 ުހށަެހޅުން  01ޤާނޫނުތަާކއިޤައުީމ ިމންަގނޑުތަާކިއ ގުޭޅ  •

 ހުަށހެުޅން  09ސިޔާސަުތ ތަާކުގޅޭ  •
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ިއްނ ިމހާަތނަްށ 

ރަްށ ިއޞްލާީޙ 

 10ިޅފަިއވަނީ 

އިރު އެްއެވްސ 

 އަޕް- ފޮލޯ ރި 

ްއުމ ޙާަލތަށާިއ 

 ،އިާބރު ދެަރވެ 

ގާުތން ދޭްނޖެޭހ 

ކުަރުމންެގންާދ  

ާކިއމިކަންކަްނ ތަ

ވ 

އި

ޅ  

އި

       މޯލްޑިވްސް

ހށަެހޅުމުެގ ތެރެިއ

 ާއަދއިެގ ިމްނވަރަ

ޞްލާީޙ ފިޔަަވޅުއެޅ

ފޔަަވުޅ އެޅިަފއިާވއި

 

ގ މަރުކަޒަށް ކު

ިތޭބ މަރުކަޒުެގ ޢާްއ

 ުމސްކުޅިވެ ގައި

 ބެެލހެއްޓުުމަގއި ގާ

 ޓަކައިމެެހއްުޓމަށް

ފެްނަނ ކަންަތއްތަ

  .ލާެލވިަފއިެވއެވެ

އިސްލާހެއް ނުެގނެވޭ 

 ފިޔަވަޅުއަަޅން ފެށިފައި

ރަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު

ލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި  

ސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެިޅފައި

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

ުހ 31ަޅއިަފއިާވ 

ައިދ. ށހެުޅަމށެވެ

އެދވޭ ަވރަކަށް ިއޞ

ށް ިއޞްލާޙީ ިފޔަ

.ގަކުެރވިފަިއވެެއވެ

ންގެބޭނުންވާ މީހު 

ްނ ަބއިތިއްާބފައިިތ

ނީ ބަލިމީހުްނނާިއ

ިމފަދަ މީުހްނ  ނ،

ތގެ ެފންަވރު ެދމެ

ލާުޙކުރުމަްށ ފެޞް

ލާން ާޚްއޞަކޮށް ބަ

އިސްލާހީ 

އާދައިގެ މިންވަރަ
އެޅިފައި 

އެދެވޭ ވަރަކަށް އިސްލާ

އިސ

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

 ނ 

 

 :ރ 

 ހިާޔއަްށ ހުަށހަަޅ

އިްނސައްަތ ުހށަ 

އަދި އެ. ހުޅމަެށވެ 

ަސއްަތ ހުށަެހޅުަމށް

ހެުޅްނ ވާަކން ާފހަ

ޞަ އެހީއަށް ބޭ

ްށ ޭބނުްނާވ ީމހުްނ

ފްާސނީނަ ގޮުތންމި 

ދާ ަމރުކަޒެއްކަުމން

ިއ، ެދވޭ ޚިުދމަުތ

އަިދ ިއޞ. އވެ

ކެގ މަްއޗަށް ވަިކން

35%

10

 – 2012 ރިޕޯޓް 

ހުަށހެޅުން  06ޭޅ 

 ހުށަެހުޅން  15 

މިންވަރު ރވެމުންދާ 

ަމްށ ކުޑަކުދިންެގ

29ެފށިަފިއވަީނ 

ށަހެިއންަސއްތަ ހު  

އިންސ 3އަިދ  

ިއން ސައްަތ ހުަށހެ

އި ހުންނަ ޚާއްޞ

ީނ ޚާްއޞަ އެީހއަްށ

ިމ. ގެ ާޙލަތަެށވެ

ހން ަބލަހައްޓަުމްނދާ

ފރުޮކށްޭދ ގޮްތތަކާއ

އި ަބލާފައިާވނެެއ

ރަދނާ ިފޔަަވޅު ތަުކ

0%

3%

އަހަރީ

ދީރ ކަްނތަްއަތކާ ގު

ކުުރމާިއ ގުޅޭ ޛުނފީ

ނތައް ތަންފީޛް ކުރެ

ކުުރމަްށ ފެްނނަކަމ

 ިފޔަަވޅުއަަޅން 

 35 އެިޅފަިއވަނީ 

.ތަ ހުަށހެޅުަމށެވެ

 23އް ނުެގނެޭވ 

ގުރައިދޫގައި .ކ 

  ރިޕޯޓު  ގެ 

ޓަގިއ ަބލައިފަިއވަީނ

ނ ތިޭބ ތަންަތުނގެ

ނޫެޅވޭ ބަިލމީުހ ށް 

މާއި ައޅާލުން ފޯ

ތކަްށ މިރިޕޯުޓަގއި

ރަމށް އެިޅދާެނ ހަުރ

23%

29%

އިދާ •

ތްަނ •

ހުށަހެޅުން

އިޞްލާޙުކު

އިޞްލާީޙ

ފިޔަަވޅު 

އިންަސއްތަ

އިޞްލާެޙއް

9.5.6 

ޒިޔާރަތުގެ

މި ރިޯޕޓު

ބަލިމީހުްނ

އަްށއަމިއްލަ 

ާ އެހީެތރިކަ

ކަންތަްއތަ

ޙައްލުކުރު
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ޅުމގެ ތެރެިއްނ 

ރަްށ ިއޞްލާީޙ 

 4ެއޅިަފއިަވނީ 

އެްއވެސް އިުރ 

 ަރނގަަޅށް  ރށް 

 ކުރަންެޖހޭ  ާލހު 

 މިަކްނތައްތަުކގެ 

 ފަަހރު  ަބެއއް 

 ގިަނއިރު  ފައި 

 ހަަމނުޖެުހން  އި 

 ަޙއްޤުތަކާއި  ނީ

. ހޅާަފއިާވނެެއވެ

 ކުުރމަށް  ޓްރޯލް 

 ގެްނގުޅުާމއި  ރު 

ެނވޭ 

ށިފައި

ޔވަޅު  

އި  

ިޅފައި

       މޯލްޑިވްސް

ުހށަހެުޅ 49ފަިއާވ 

 ާއަދއިެގ ިމްނވަރަ

ެއ ޞްލާީޙ ފިަޔވަޅު 

 ފިަޔަވޅުއެޅިަފއިާވއި

  

ވަަރ ކްނތަްއތަކެއް

އިސްާލ  ުލތަކުގައި 

މ ރިޕޯްޓގައި  މި  

ނަަމވެސް، ނުކުރި 

ަ ބިޑި ކޮށް  ައޅުާވ

ތަުނގަިއ ވމާިއެއކު،

އިންާސނ ކުުރާމއި،

ުހށަަހ ކުރަންބޭުނން 

ޮކންޓް ން މީހު ްނގާ 

ަހތިޔާުރ އްުޤތަކާއި،

 .ެނެއވެ

އިސްލާހެއް ނުެގނ

ލހީ ފިޔަވަޅުއަަޅން ފެށި

ންވަރަށް އިސްލާހީ ފިޔަ

ސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެިޅ

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

ރކަަޒްށ ުހށަހަަޅއިފަ

ައިދ. ށހެުޅަމށެވެ

އެދޭވ ަވރަކަށް އިޞ

ޅމަްށ އިޞްލާީޙ 

. ކުެރިވފައިެވއެވެ

  

ކަ ިގނަ ނުގުމގައި 

އުސޫުލ ލުކުަރމުްނދާ

ންކަަމށްުވމާިއއެކު

ނ ައިނޔާ ީމހުްނަނށް

ކްޮރސްކޮ ކުާރިއރު

ުވ ދީފައި  މޢުލޫާމތު

ޭބނުންކު ާބރުގެ ަރށް

ބޭ ބާުރގެ ތިާޔާރއި

ިހނ ހަަމނުޖެުހން  ވ 

ޙައް ިއންސާނީ  އިރު 

ހުަށހަޅާފަިއވާނ ަމށް

އިސްލާ

އާދައިގެ މިން
އެޅިފައި 

އެދެވޭ ވަރަކަށް އިސ

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

  :ރ 

އަްށ ޭބނުްނާވ މަރު

ސައްަތ ުހަށއިން  

ައދި ެއ. ހޅުަމށެވެ 

ަސްއތަ ުހށަހެުޅން

ޅުްނ ާވކަން ފާަހގަ

 ކުރި ޒިޔާރަތް  ށ 

ިހްނ ކަސްޓޯިޑއަލް

ަޢމަލު މިހާރު  ހންމެ 

ެއހެން. ުވނެވެުކރެ 

ީމ ަބއިތިއްބާ  ދަގއި

ކު ކޮންޓްރޯލް  ން 

މަ ަބޔަކު ަމދު ން

މިްނވަަރ ުގޅޭ ލތާއި

ަހތި ުފށުާނރާގޮަތށް 

ޚިލާފުވެ  ވިއދުތަާކއި 

ބޭނުންކުާރއި ތިާޔރު

ޢަމަލުކުރުަމ މަީތން 

20%

4%
1

 – 2012 ރިޕޯޓް 

ރު ރވެމުންދާ މިންވަ

އެީހއަ މަްށ ޚާްއޞަ

35ެފށިަފިއވަީނ 

ހުަށހެަސއްަތ ިއން 

އިން 10ައިދ  

ހުަށހެޅު ަސއްތަިއން

ކަސްޓޯޑިއަލަށް  ސް 

ކަ މި  ވަުގތު ރި

އެެހ ަހމަ. ރވުެނވެ

 ފާަހގަ ުހރިކަން 

 .ވ

ބަްނދު މުޮގތެްއގައި 

މީުހނ ުހންތަުކގައި 

ތެެރިއން މީުހންގެ  ބި

ޙާަލތާ އެ ކުާރިއރު 

 ޤަަވއިުދތަކާއި ވާ 

ަޤވާ ަހާދފައިވާ  އި 

ަހތި އެެހނިހެން  ދި

 ެއއްޮގތްާވގޮުތގެ އި 

35%

10%

އަހަރީ

ނތައް ތަންފީޛް ކުރެ

ކުުރމަްށ ފެންނަަކމަ

 ިފޔަަވޅުއަަޅން 

 20 އެޅިަފިއވަީނ 

.ަތ ހުަށހެޅުަމށެވެ

 31 އް ނުެގނެވޭ 

ޕޮލިސް މާފުށީ . ކ

ޒިޔާރަތްުކ ްމއިން 

ފާަހގަކުެރ ކަމަށް  ދ 

ު ްނތަްއތަކެއްވެސް 

ބަލާލެިވަފއިާވނެެއވެ

ޢާްނމު  ޓޯޑިއަްލަގއި

ު ްނގާ ހި  ަހމަުނޖެ

ތިބި ަބްނދުަގއި ށް

ކޮންޓްރޯލް ީމހުން

ހެދިަފއިާވ ންކަަމށް 

ކަްސޓޯޑިއަލްަގ ނމެ 

ައދ ސްޕްރޭ  ެޕޕަރ

ޤަވާިޢދާއި  ެބހޭ  ރމާ

31%

ހުށަހެޅުން

އިޞްލާޙުކު

އިޞްލާީޙ

ފިޔަަވޅު 

ަސއްަތއިން

އިޞްލާެޙއް

ކ 9.5.7

ް.ޕީ.އެން އެ

ކުރަމުްނދާ 

ކަްނ ގިނަ 

ބަ މައްޗަށް 

ކަސްޓޯ މި

ތަުނގައި 

ބާއްވާކަަމށް

މ އުފަްއދާ

ަކ އެފަދަ

ހަމަެއހެްނ

ެ ބިޑިއާއި

ބޭނުންކުުރ



 
  90            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ަފދަ  މި ުމވައްޒަުފންަނށް  ކުރުަމށާއި، އިތުރު  މުަވއްޒަުފން އެކަީށގެްނވާ ކަސްޓޯިޑއަލަށް ޕޮލިސް މި މީެގއިތުުރން

 ަރނގަަޅށް  ެއކޮމޮޑޭޝަން  ފުލުުހންގެ  ފޯރުކޮްށދީ، ަތްމރީން ެއކަށީގެްނވާ  މަަސއްކަތްކުރުަމށް ތަނެްއަގއި

 .ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެ ހަމަަޖއްސަިއިދނުަމށް

 ަތޙުޤީޤްކޮށް މައްސަަލތައް  ީމހުްނގެ  ބަްނދުުކރެވޭ  ުފރުަޞތެްއގައި  އަވަސް  ވީެއންމެ  ިއތުުރންެވސް މީގެ 

 އޮފީަހށް ެޖނެރަްލގެ  ޕްރޮސިިކއުޓަރ ުފލުހުން ނިްނމާފައި ތަޙުޤީޤު  ޮފުނވުަމށާއި، ޝަރީައތަށް އެމަްއސަލަަތއް

 އެަމއްސަލަެއއް  ޑައަަޅއި،ަކނ ނޫންަކން ުނަވތަ ންޖެހޭަކން ުއުފލަ ަދޢުާވއެއް  ވަަޒންކޮށް، ހުށަހަާޅ ހެއްކާއިަޤރީނާ 

 އެކަން  ބާރުައަޅއި ބޮޑަށް މިާހރަްށވުރެ  އޮފީުހން ޖެނެރަްލގެ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޮފނުުވމަށް ަޝރީައތަށް އަަވހަށް

 .ހުަށހަޅާަފއިާވނެެއވެ ކުުރމަށް  މަަސއްކަތްަތއް ގުިޅގެން  ިއދާާރތަާކއި ަކމާއިބެހޭ  އަވަސްކުުރމަށް 

 ުއޞޫލުތަކެއް  ތަުފސީލީ ވަކިޚާްއޞަ ޢަަމލުކުރާނެ ިދނުުމގައި  ައދަބު  އެުޅމާއި ިފޔަަވޅު  ިއސްލާހީ ހަމަެއހެްނމެ

 ތިބޭ  ަބންުދަގއި ،ަނމަވެސް  ޮގތުން  ެއުޅމުގެ  ފިަޔވަެޅއް އިސްލާޙީ  ެފުށމަށާއި، ކުަރން ަޢމަލު ެއއަށް  ހަދައި 

 އަދި  ބޯކޮުށން ބޭުލން، ޅިތުބު  ކަަމްށވާ، ިޚދުަމތްަތއް ައސާސީ ބޭުނންވާ  ދެެމހެއްުޓމަށް  ސާފުާތިހރުކަން މީހުްނގެ 

  .ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެ ނުކުރުމަށް  މަޙްރޫމް  ކަްނތަްއތަކުން ފަދަ  ެކނޑުން  ނިޔަަފތި

 އެީމހަކު  ބަދަލުކުާރނަމަ  މަރުކަޒަކަށް  އެެހން މަރުކަޒުޫނން ހުރި  އެީމހާ ީމހަކު  ހުރި  ކަސްޓަީޑގައި  ޕޮލިސް

 އެކަން  ައންަގއި ވެިރޔަކަށް  ބަަލދު  ުނވަތަ  ޢާއިާލއަށް  ެއީމހެްއގެ އެަކން  އަދި  އަްނަގއި  އެީމހަކަށް ގެްނދާަތނެއް 

  .ާވނެެއވެ ުހށަހަޅާަފއި ބެލެެހއްޓުަމށް ރެޯކޑްކޮށް ލިޔެކިުޔމުން 

 ކުރިޔަށް  ފަަދިއން ބަލަހައްަޓމުްނެގންދާ  ިމހާރު  ަމޢުލޫމާެތއް ުހރިހާ  މަިއަގނޑު ެބހޭ މީާހއާއި ބަންދުކުެރވޭ 

 ކުރިޔަށް ގެްނދިުއމާއި، ބަަލހައްަޓމުން  ރެކޯޑްޮކށް މަުޢޫލމާތުަތއް  ވަުގތަށް  ަވގުުތން  ަޤވާިއދުން  އޮތްާތަގއިވެސް 

 އިުތރު  ިރަވއިޒްޮކށް ނިޒާމް  ބެލެެހއްޓުުމގެ  ަރއްކާކޮށް  ިލޔެ  މަޢުޫލމާތު  ީމހުްނގެ  ތިބޭ  ަބންުދގައި  އޮތްާތަގއިވެސް 

ނުޑމެްއނެ ިހަމނައި އެަކންތަްއތައް  ެގންަނންޖެޭހނަމަ  ބަދަލެއް   ެގންިދއުަމށް  ކުރިައށް އެކަން  ތިެމދުކެ

 އަިނޔާެއއް ެއއްވެސް  އެީމަހކަށް ެގެނވުާމއިއެކު ހަްއޔަރުކޮްށގެން  މީހަކު ތަޙްީޤގަށް ައދި. ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

 ދައްަކން  ޑޮކްޓަރަކަށް  ާޚްއޞަ ބަލީގެ މީހަކު  ހުރި ބަްނދުަގއި  ކުރުމަށާއި  ރެކޯޑް ބަާލ، ލިބިފައިޭވތޯ

 ޑޮކްޓަރަށް އެީމހަކު  ފުުރަޞތެްއގައި  އަވަސް  ވީެއންމެ  ކޮށްިފނަމަ، ރިފަރ ޑޮކްޓަރު  ހުރި  ކަސްޓޯޑިއަލްަގއި 

  .ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ ދައްކަިއިދނުަމށް

 އިންިތޒާެމއް  ކުެރޭވނެ ފޯން ޢާއިާލއަށް  އެީމުހންގެ  ބިޭދސީންަނށް ތިބި  ކަސްޓޯޑިއަްލގައި  މި ިއތުރުން  މީގެ 

 ިލޔެކިުޔމުން އެަކން ދީ  ފުުރަޞތު ކުރުމުގެ  ޯފން ެވސް ިބދޭސީްނަނށް ލުންުއސޫ  ަހމަޖެހިަފިއވާ ހަމަަޖއްސައި،

ނުޑގެ ައދި . ުހށަހަާޅފައިާވނެެއވެ ބެލެެހއްޓުމަށް  ރެކޯޑްކޮށް  ލިބޭނެ  ައލި އެކަީށގެްނވާ  ގޮޅިތަަކށް  ަވުގތުަގއި ޭރގަ

 މިަފދަ ހަރުކުރުާމއި  ބޮކި ައއު އަަވހަށް  ީވއެްނމެ  ެއނުދމުން  ބޮިކތައް  ައދި ަހަމޖެއްުސމަށާއި، އިންިތޒާެމއް

 ެގންިދއުަމށް  ކުިރޔަށް  ޮގތެްއގައި  ފުިރހަމަ  އިންިތޒާމު  ހެުދމުގެ  އަުލން ަހލާކުވުުމން ވަސީލަްތތައް 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ



 
  91            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ގެ ރިޕޯޓު ޒިޔާރަތު  ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  މަނަދޫ .ނ އަދި  ފުނަދޫ  .ށ 9.5.8

 ރަނގަޅަށް  ވަަރށް ކަްނަތއްތަކެއް ިގނަ ހިްނގުުމގައި ްސޓޭޝަން ޕޮލިސް ދެ މި އިރު  ިޒާޔރަތްކުރި ކޮމިޝަުނން

 ފާަހގަ  ހުރިަކން ކަްނތަްއަތކެއްވެސް  ކުަރންޖެހޭ  އިސްލާހު  ެއހެްނމެ  ހަމަ . ފާަހގަކުރެުވެނވެ ަކމަށް  ކުރަމުްނދާ

  .ކުރެވުެނވެ 

 މީުހންަނށް  އެ  ީމހުްނވަނީ  ތިބި ަބންުދގައި  ސްޓޭޝަުނގައި  ޕޮިލސް ދެ  މި ުދވަހު  ޒިާޔރަތްކުރި  ކޮމިޝަުނން 

 ސްޭޓޝަުނގައި  ދެ މި މިެހންކަާމއިއެކު،. ދީަފއެވެ ަމޢުލޫމާތު ނުކުރާކަަމށް އަިނޔާ  ުމވައްޒަުފން ތިބޭ ތަުނގައި 

 އެްއވެސް  މީހަަކށް ަހއްަޔުރކުރެވޭ ުނވަތަ  ބަްނދު  ވެސް  ޮއތްާތަގއި ކުރިޔަށް  ޢަމަުލކުރަމުްނދާޮގތަށް  މިހާުރވެސް 

 ިހންުގމާއި  ަތންަތން މި އިސްކަްނދީ ނުކުުރމަށް  ަޢމަލެއް ދަުށދަރަަޖިއގެ ައދި ލާިއންސާނީ  އަިނޔާެވރި،

 ައނިާޔވެރި  އެްއވެސް  ުމވައްޒަުފން ތަުނގެ ީމހުްނނަށް  ހަްއޔަކުުކރެވޭ  ނުަވތަ ަބންދު  ަފާރތްތަކުން  ހަވާުލވެހުރި 

  .ހުށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ ރިޯޕޓްަގއި މި  އެޅުަމށް ިފޔަަވޅު ބަލައި  ަޤވާިއދުން  ކުރޭތޯ  ޢަމަލެއް 

ވަކި  ަޢމަލުކުާރނެ ައދަބުިދުނމުަގއި ެއޅުމާއި  ފިަޔވަޅު  އިްސލާހީ ްސޓޭޝަްނގައި  ޕޮލިސް ދެ މި  ިރޕޯޓްަގއި މި

 ީމެގއިތުުރން. ެއވެ ހުަށހަޅާަފިއވާނެ  ފެުށމަށް  ކުަރން  ަޢމަލު އެައށް ހަދައި  ުއޞޫލުތަކެއް  ތަްފސީލީ  ޚާއްޞަ 

 ވަކި  ޭބނުންުކރުަމށް ކުރުުމގައި ތަޙްޤީޤު ޝަްނަގއި ސްޓޭ ޕޮލިސް  މަަނދޫ.ނ ވީެއންމެ ައވަްސފުރުޞަެތްއގައި

 މަުޢލޫމާތާއި  ލިބޭ ކުުރމުަގއި ތަޙްޤީޤު ސްޓޭޝަުނގަިއެވސް ޕޮލިސް  ދެ މި ހަމަެޖއްސުަމށާއި  ކޮޓަިރއެއް  ޚާއްސަ

 ހަަމޖެއްުސމަށް  ފުުރޞަތެްއަގއި ައވަސް  ެހދޭެނ ިއންތިާޒމް  ރެކޯޑިްނގ އޯިޑއޯ  އަދި  ވީިޑއޯ ބަޔާްނތަކުގެ 

  .ފަިއވާެނެއވެ ހުށަހަޅާ 

 ަޙއްޤުތައް  ލިބިެގންވާ  ައދި ސަބަބު ކުރެުވނު ަހއްަޔރު  ގެްނދާަފަދއިން  ުކރަމުން  ަޢމަލު ިމާހރުވެސް  މީެގއިތުުރން 

 ަބްނދުކުރެވޭ  ކޮީޕއެއް މަޢުޫލމާުތތަކުގެ އެ ބަލަަހއްޓައި ިލޔެކިުޔުމން އެކަން އަްނގަިއދީ މީާހއަށް ބަންދުކުެރވޭ

 ލިބެްނވާ  ުހންަނއިރު  ަބްނދުަގއި  ީމހުްނނަށް  ބަިއތިއްބާ  ބަްނދުަގއި  ގެއްޭލގޮަތށް  މިިނަވންކަން  ިދނުަމާށއި މީހާައށް 

 ިއންތިާޒމެއް  ހުްނާނނެ ފެްނަނން  ސްޭޓޝަްނތަކުގައި  ޮޕލިސް އެނގޭެނހެން  ިކޔަން  ޙައްޤުތަްއ ަފޭސހައިން 

 އެ  ކޮށްިފނަމަ  ރު ަހއްޔަ  މީަހކު ފަަދއިން  ކުރަުމްނދާ  ަޢމަލު  ސް މިހާުރވެ ައދި . ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ ހަމަެޖއްސުަމށް 

 އެްނގުަމށް  ގަިޑއިރުެތރޭަގއި 24 ަމދުެވެގން ބަަލދުެވރިޔަަކށް ުނވަތަ  ާޢއިލާައށް  އޭާނގެ މަޢުލޫާމތު

  .ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ 

 ފިަޔވަޅު  އެަކންކަާމމެދު  ތަޙްޤީގުޮކށް ޝަުކވާަތއް ކުެރވޭ  ުމވައްޒަުފްނނާެމދު ސަރވިްސގެ  ޕޮިލސް މޯލްޑިވްސް 

 އެ  ހުށަަހަޅއިފިަނމަ ަޝކުވާއެއް  ީމހަކު ބަްނުދަގއިވާ  ގޮުތގެަމތީން  ވަަނ މާްއދާަގއިވާ  13 ަޤވާިޢދުގެ  ެބހޭއެޅުމާ

 ސްޭޓޝަުނގައި  ޕޮލިސް ދެ  މި  ނިޒާެމއް ްނަގއިޭދނެއަ ިލޔުމަކުން  ތަްފޞީލް ގޮުތގެ ެބލުނު  މައްސަލަ

 މެުދވެރި  ކަެމއް ޭނެދވޭ ެއްއެވސް މީާހއަށް  ހުަށހަޅާ ެއޝަކުާވ  މަށްޓަަކއިހުަށހެިޅ ކަ ޝަކުވާ  ށާއި ޤާއިމުކުރުމަ 

  .ުހަށހަޅާފަިއވާެނެއވެ ެއޅުމަށް  ބާރު އެކަމަށް  ަޔޤީންކޮށް ިއދާރާތަުކން ަކމާއިެބހޭ  ިދވެިހރާއްޭޖގެ ނުާވނޭކަން 



 
  92            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ަހއްަޔރު / ަބންދު  ްސޭޓޝަްނގައި  ޕޮލިސް  ުފަނދޫ ' ގެްނގުޅޭ  ސްޭޓޝަްނގައި  ޕޮލިސް  ުފނަދޫ . ށ މީެގއިތުުރން 

 ފުރަުމން ުދންޢި ޤަވާ މިާހރަށް މިާހރުން މަޢުލޫާމެތއް ހުރިހާ ފޯްމގަިއވާ މި' ހުިރގޮތް  ޙާލަތު ޞިއްޙީ  ކުރިއިރު

 ހުިރހާ  ފޯްމގަިއވާ ' މަުޢލޫމާތު މީާހގެ  ުކރެވޭ  ހަްއޔަރު ' ގެްނގުޅޭ  ްސޓޭޝަްނގައި  ޕޮިލސް ަމނަދޫ  ގެްނދިުއމަާށއި

 މީހުްނގެ  ބަްނދު  ސްޭޓޝަުނަގއިވެސް  ދެ ކުރުަމށާިއ މި  ފުިރހަމަ  ޤަވާިއދުން  މިާހރަށް  މިާހރުން މަޢުލޫާމތެއް 

 ގެްނދިުއމަށް  ރައްކާކުރަުމން ޤަވާިއދުން  ަފއިލްަގއި  ީމހުްނގެ ތިބޭ ބަްނުދގައި  ރިކޯެޑއް އެްނމެހާ

  .ިއވާެނެއވެ ހުށަހަާޅފަ

 ފުލުުހްނގެ  ބަލާ، ލިބިފައިޭވތޯ  އަިނޔާެއއް  އެްއެވސް އެމީހަަކށް ގެެނވުާމއިއެކު  ަހއްަޔރުކޮްށގެން  މީހަކު  ތަޙްޤީގަށް 

 ދާއިާރިއން ޞިއްޙީ  ޫނންަނމަ ީމހަކު ލިިބފައިވާ  ަތމްީރން ދާިއރާިއން ޞިްއޙީ ުނވަތަ  ިއން އެހީ  ުފރަަތމަ  ތެރެިއން

 އްޙީ ޞި މީާހގެ  ގެްނނަ  ކޮްށގެން  ހައްަޔރު  ފަރާތަުކން، އެެހން ޤިއްލު މުސްތަ ލިބިފަިއވާ  ތަްމރީން  އެކަށީެގްނވާ 

 ރިކޯޑްކުރުމަށް  ފައިުލގައި  މެޑިކަލް  އެމީެހއްގެ  ެބލުމަށްފަހު  ޮގތެްއގައި  ހަުރދަނާ  މިހާަރްށވުރެ  ޙާލަތު

އަިދ ަބންދުޮކށްފަިއ ުހންަނ ީމހަކަށް ޞިއްީޙ އެްއވެްސ ަމއްަސލައެްއ ކުރިަމިތެވއްެޖނަމަ، . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

. ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެ ދެްއުވމަށް  ެދއްކުުމެގ ިއންތިާޒްމ ަހމަޖަްއސައި ވީެއންެމއަވަްސ ުފރުޞަެތއްަގިއ ޮޑކްޓަރަްށ 

 ނެެރވޭނެ ިހނގާލުަމށް  ޭބރަށް ޮގޅިން މީހުން  ތިބި  ަބިއތިއްބާަފއި ބަްނދުަގއި ސްޓޭަޝނުަގއި  ުފނަދޫ  .ށ އަދި

  .ހުަށަހޅާފަިއވާެނއެވެ  ަހަމޖެއްުސމަށް އިންިތޒާެމއް

ައމިއްަލ ސާފުތާހިރުަކން ދެމެެހއްުޓމަށްޓަަކއި ޭބނުްނވާެނ ތަކެއްޗާިއ މީުހންެގ  ަބންދުކުެރވޭ  މީެގއިތުުރން،

 ޯފރުކޮްށިދނުމަށާއި  ަޤާވއިުދން ެމދުެކނޑުެމއްެނތި އެްއވެސް  ބޭުނންާވނެތަެކތި  ފާޚާނާާއއި ގޮިޅ ސާފުކުރުމަށްޓަަކއި 

 މިހާަރށް މިހާުރން  ަޤާވއިެދއް ތަްފޞީލީ ޢަމަލުކުރާެނގޮުތގެ  ޙާލަްތތަކުަގއި ުނރައްކާެތރި  ުނވަތަ  އިމަރޖެންސީ 

  .ުހށަހަޅާަފިއވާެނއެވެ  ެފށުމަށް  ޢަމަލުކުަރން މިއަށް  އެކުލަވާަލއި

ބަްނދުަގިއ ީމހުްނ ެގންގުުޅމަްށ ހަދާަފއިާވ ޤާޫނނުތަާކިއ ޤަާވިއދުތަކަްށ ފުށުއެުރމެްއނެިތ ޢަމަލުކުރެޭވ  ހަމަެއހެްނމެ 

 ައދި . ހުށަަހޅާފަިއާވެނއެވެ މުަވއްަޒފުްނ ިއތުރުކުރުަމށް ނަށް ސްޭޓޝަ ޕޮލިސް  ވަރަްށ އެކަީށގެްނާވ ައދަދަަކށް ިމ ދެ 

ުހންެގ އޮފިސަުރްނނަށާިއ އެެހނިެހްނ ުމަވއްޒަފުްނނަްށ މިަފަދ ްސޓޭޝަްނގަިއ މަަސއްކަތްކުާރ ފުލު ޕޮލިސް  މިދެ 

އަޙުުލެވރިކުރުަވއި ތަނެްއަގއި ަމސަްއކަތްކުރާެނގޮުތގެ އެކަށީެގްނވާ ަތްމރީުނދީ ިއންާސީނ ޙައްޤުތަކަްށ ުމަވއްޒަފުްނ 

ބަންުދގަިއ ޭބތިްއބޭ ީމހުްނެގ ެމދުަގއާިއ މުަވއްަޒފުންެގ މެުދަގިއ ެއެދޭވ ުގޅުެމއް ިބނާކުުރމަްށ ައމާޒުކޮްށ 

 ހިްނގާ  ފުުލހުްނަނށް މީެގއިުތރުން،. ހުށަަހޅާފަިއާވނެެއވެ ކާތްެތރި ަމސައްކަުތގެ މާޙަުއލެއް ާޤއިމުކުުރަމށްހަރަ

 ޢަމަލު  ެއައށް ފަހުަގއިވެސް  ތަމްީރނަކަށް ޮކންމެ  ،ގޮުތން ހިފުުމގެ  ބޭނުން ހަމަ ުފރި ެއންމެ ތަމްީރނުތަުކގެ

 ޕޮލިސް  ކޯސްަތއް  ރިފްެރޝަރ ތަމްީރނުގެ  ދީަފިއވާ  ކުރިން  ަފހުްނވެސް  އޭގެ  ވަޒަންޮކށް މިްނވަރު  ކުރެވެުމންދާ 

  .ހުަށހަޅާަފއިާވނެެއވެ ިހންުގމަށް  ތަުކގައި  ކަސްޯޓޑިއަލް/ސްޓޭޝަން

  

  



       93  

 ޒިޔާަރތުގެ  ކރި 

 ެދނެަގތުަމށް ތ 

 ގޮީޅގަިއ ތިބި 

އަފދަ މީުހްނގެ 

އިުރ ބަްނުދަގއި 

  

ުމެގ ތެެރއިްނ 

ފިަޔވަުޅ  ޙީލާ ޞ

 26ޅިފަިއަވީނ 

 07ައދި . ށވެ

       މޯލްޑިވްސް

ުކ ުދވަހު ވަނަ  1

ގޮތް  ލުކުެރވެުމންދާ 

ިާޔރަތްކުިރ ވަުގތު

އެ ، ޚިލާުފާވނަމަ 

ިޒޔާރަތްުކރި އި ،ސް

 .ުނެވއެވެ

ހުށަހެޅުުމ 42ވާ 

ޞްވޭ ވަރަކަްށ އި 

ލީޙ ިފަޔވަުޅ ެއޅި

ސަްއތަ ހުށަހެުޅމަެށ

 .ފަިއވެެއވެ

އިސްލާހެއް ނުގެނެވޭ 

 ފިޔަވަޅުއަޅަން ފެށިފައި

ޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި

ލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި   

ޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި 

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

  ތް ޒިޔާރަ 

13އޭްޕރިލް  20

ޢަަމލު މިހާރު  ތަކށް

ާ ޭބނުންކުރާަކަމށް ިޒ

ެގ ޤަވާިއުދަތކާއި

ަނަމވެސް. ފިއވެެއވެ

ފަެއއް ނ ރެކޯޑްކޮށް

ހުށަހަަޅއިަފއިވާ ނށް

ައދި ެއެދވޭ. ށެވެ

ިއޞާްލ ކަށް ނވަރަ

އިންސ 12ިއވަީނ 

ަ ަކން ާފހަގަ  ކުރެިވ

އިޞްލާޙީ       

އާދައިގެ މިންވަރަށް އިޞް      

އެދެވޭ ވަރަކަށް އިޞްލާ         

އިޞ

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

އަޕް ޒ - ކރި ފޮލޯ 

11 ްސޭޓޝަނަށް 

ހުށަހެުޅންތަަކ ގަިއވާ 

  .ރިޯޕޓެކެވެ ރި 

 

ްނވަަރށް ބާުރގެ ޭބ

 

 އުަފއްަދިއ ތަުނެގ

ށް މަޢުޫލމާުތ ދީފަ

ލައެްއގެ މަޢުޫލމާތު

ޕލިްސ ސްޓޭަޝނަ

ސަްއަތ ހުަށހެޅުަމ

ާއަދއިެގ މިްނ. ވެ

ފަިއފަށާ  ަޅންއަ ޅު 

ގެެނިވފައި ނުވާަކއ 

22%

33%

 – 2012 ރިޕޯޓް 

 ސްޓޭޝަނަށް ކު

ސ ޕޮލިސް ަގން .ލ 

ރިފޯްޓގަ ކޮށްފަިއވާ

ތަްއޔާރުކުިރ ެގންޅި

 ން ކަންތައްތައް 

ކަީށގެްނ ުނާވ މިްނ

.ތު ދީަފއިެވެއވެ 

ހްނ ހަަމނުޖެުހން

 ިފޔަަވޅު އަާޅކަމަށް

ިއ އެަފަދ މަްއސަލަ

  : މިންވަރު 

ގަން ޕޮ.ލމަްށ 

ސިއން 33ިއވަީނ 

އްަތ ުހށަހެުޅމަެށވެ

 ު އިޞްާލޙީ ފިަޔވަ

އްވެްސ އިޞްލާެޙއް

7%

1

އަހަރީ

ގަން ޕޮލިސް .ލ

 ންކޮިމޝަނު  ޓކީ

ަތއްާޔރުކޮ ބިނާޮކށް  

ުގޅ ިޒާޔރަތާއި  ލއަޕް 

ކރެވުނު އެހެނިހެން

ަޔރު ކުާރއިުރ އެކަ

ްއ މީުހން މަުޢލޫމާ

މީހުނުދގަިއ ތިޭބ 

ސަަލތަްއ ބަަލއި 

 ީމހުްނެގ ފަިއލްގަ

ނ ތަންފީޒުވެފައިވާ 

ކުުރމަްށ ފެްނނަކަ

 ފިަޔަވޅު އެިޅފައ

ް 22ީނ  ިއންަސ

.ތަ ހުަށެހޅުމަެށވެ

ަތ ހުަށެހޅުމަްށ ެއއް

2%

26%

ލ 9.5.9

ިރޕަޯޓ މި

 މައްޗަށް 

ޕޮޯލއަ ކުރި

ފާހަގަ ކު

ހައްަޔ •

ބައެްއ

ބަން •

މައްސ

ތިބި

 

ހުށަހެޅްުނ

ކުއިޞްލާޙު

އިޞްލާީޙ

އެޅިފަިއަވނ

އިންަސއްތަ

އިންަސއްަތ



 
  94            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ގިރިފުށީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕަށް ކުރި ޒިޔާރަތް  9.5.10

ަވީނ ަވަނ ުދަވހު ގިިރފުީށ ޓްެރއިިންނގ ސެންޓަަރށް  01ެޖނުއަީރ  2012ކޮމިޝަްނެގ ފަާރތުްނ   

ަތުނގަިއ ބޭުނންކުރެޭވ ލިޔެިކުއންތަކާއި، ތްތަކެކޭ ެއއްަފދަިއން ޒިާޔރަ  ެއހެން  ުތަގއިމިިޒޔާރަ. ޮކށްަފއެވެޒިޔާރާެތއް 

މާރާާތއި، ޢިޭބނުންުކރުަމށް ެހދިފަިއހުިރ  ަބންުދގަިއ ތިޭބ ީމހުންމީހުްނނަްށ ެދވޭ ޚިދުަމތްތަކާއި، ގަިއ ތިޭބ ބަންދު 

  . ޭވ ިމްނވަރު ަބލާފައިެވެއވެެދޭވ ޚިުދމަްތތަްއ ލިިބދެ އެމީުހންަނށް

މަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ޓުތަކުގެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޒްކުރު ރިޕޯ  9.6

  ބައްދަލުކުރުން 

ެގ ިރޕޯރޓުތަުކެގ ހުަށހެޅުްނތަްއ .ެއމް.ޕީ.ސަރުކާރުެގ ކަާމބެހޭފަރާްތތަކާއެުކ ެދމެެހއްޓެިނިވ ޮގތެްއގަިއ ެއން

އަދި ޒިާޔރަތްތަަކށް ފަުހ . ވެތަންފީޒުކުުރމާ ެބހޭގޮުތން ިބނާކުުރވަިނވި މަްޝވަާރތައް ކުިރޔަްށ ެގންެދވިަފއިެވއެ

އެކު  ިއާދރާތަކާގުޭޅ ކަމާ ވަުގތުްނ ަވުގތަްށވެސް އިޞްލާުޙ ކުރަންެޖހޭކަމަްށ ފާހަގަކުެރވޭ ަކްނތައްތަާކއި ގުޭޅގޮުތން 

 ޒާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޯހމްއެެފއާ އާއި. ެއސް.އާރ.ޕީ.ޑީ، ެއގޮުތން. ތައް ާބއްާވފައިެވއެވެމަްޝވަރާ ަބއްަދލުވުން 

ައިދ ިމނިސްޓްީރ އޮފް އެިޑޔުކޭަޝން  ާއއި ަރއިޓްސް ލީ އެންްޑ ހިުއަމންފެމި ، ރމިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަ 

 .ްއވާފަިއވެެއވެބަްއދަުލވުްނތައް ބާ  އެކުއާ  މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް

  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  2012

  މަޤްޞަދު   ތާރީޚް   ބޭއްުވނު ަފރާތް  އަަދދު 

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް   1

  ސަރވިސް 

 ައދި  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ފޮަނދޫ  .ގަން، ލ .ވޭަމންޑޫ، ލ .ތ  2012ޗް މާ 8

 ރިޕޯޓްަގއިވާ  ޒިޔާރަުތގެ  ކުރި  ކަސްޓޯޑިައަލށް މާލޭ

 ޢަމަލުކުރަުމންދާ  އެހުަށހެޅުްނތަކަށް  ހުށަހެުޅންތަާކއި،

 ހިނަގުމންދާ  ރާއްޭޖގައި  މިހާރު  މިްނވަާރއިބެޭހގޮުތންާނއި 

 ބަންދުކުެރވޭ  އަދި  ހައްަޔރުކުެރވޭ  ހަމަުނޖެުހންތަުކަގއި

  މަްޝވަރާކުުރމަށް  ޢަމަލުކުރެޭވގޮާތއިެމދު  މީހުްނނާިއެމދު 

މާލެ ސިީޓ   2

  ކައުންސިލް 

ޖޫން  18

2012  

މިިނވަންަކން ެގއްލޭޮގތަށް މީުހން ބަްނދުކޮށްަފއި ުހންަނ 

ތަންަތނަްށ ކެުއން ތަްއޔާރުކޮްށދޭ ތަްނތަަންށ ުފްޑ 

އިންްސޕެކްަޝްނ ސެކްަޝނުްނ ިޒޔާރަތްކުުރމާިއ ކާތަކެީތެގ 

  ން މާިއ ގުޭޅޮގތުްނ ަމްޝވަރާކުރު ފެންަވރު ބެލު 

މިނިސްްޓރީ އޮފް   3

ީލ ފެމި، ރޖެންޑަ

ގުަރއިޫދަގއި ހުްނަނ . ަވނަ ުދވަުހ ކ 1ޖުލައި  2012 2012 ޖުލައި  8

އަްޕ -ޚާއްަޞއެހީައްށ ޭބނުްނވާ މީުހންތިޭބ މަރުކަަޒށް ުކރި ފޮލޯ



 
  95            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އެންޑް 

  ހިއުަމންަރއިޓްސް 

ކާ ުގޅޭޮގތުްނ ޒިޔާރަުތަގއި ާފހަަގ ކުެރވުުނ ކަްނތަްއތަ

  ން މަްޝވަރާ ުކރު

މިނިސްްޓރީ އޮފް   4

  އެޑިޔުކޭަޝން 

11 

ސެޕްޓެމްަބރ 

2012  

ގައި ުކިރ  2012އޯގަްސޓް  01ސީއަްށ .ސީ.ޓީ.އީ

ޒިޔާރަުތަގއި ާފހަގަކުެރވުުނ ކަންތަްއތަކާއި ުގޅޭ ޮގތުްނ 

  .މަްޝވަރާ ުކރުން

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް   5

  ސަރވިސް 

ޑިސެމްބަރ  9

2012  

ަގަމށް އަިދ ހިަތޫދ ޮޕލިްސ  .ެގ ފަާރތުްނ ސކޮމިޝަން 

 ވަަނ ުދވަހު ުކރި  03ޑިސެމްބަރ  2012ސްޓޭޝަަނށް 

ެމުދ ީމހުންނާ ުތަގއި ެއތަުނގަިއ ބަްނުދކުރެވިފަިއތިބި ޒިޔާރަ

ފޯރުކޮްށޭދްނޖެހޭ އަސާީސ ތަކެިތ  ،ޢަމަލުކުރެޭވޮގތާއި 

ައދި ަބްނުދގަިއ ތިިބ އާ އިުދްނ ފޯރުޮކށްުނދެޭވ މައްަސލަގަވާ 

ފުިރހަަމ ނުކުރާ ަކންަތއްތަކާެމުދ  މީހުްނގެ ިލޔެކިުޔންތައް 

  ން މަްޝވަރާކުރު 

އެްސ .އާރ.ޕީ.ޑީ  6

ިމނިސްޓްީރ އާިއ 

  އޮފް ހޯްމ އެެފއާޒް 

ޑިސެމްބަރ  18

2012  

ގުޭޅގޮުތްނ  ތުެގ ިރޕޯޓާިޒާޔރަ ަޖލަށް ކުރި މާފުށީ .ކ

  ން މަްޝވަރާ ުކރު

  

   



 
  96            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން . 10

ދިރާާސއެްއގެ ަމސައްކަްތ ވަނައަަހުރ ކޮމިަޝނުްނ ެއއް ދިރާާސއެްއ ިނންަމއި އާްނމުކޮްށ ައދި އިތުުރ ދެ  2012

  .ކުރިޔަްށ ެގްނގޮްސފައިެވއެވެ

  2012ރވޭ ބޭސްލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ސަ ސެކަންޑް : ސައިޑް އޮފް ލައިފް  ސް ރައިޓް ދަ  10.1

ސެކަންޑް ބޭސްލައިްނ : ދަ ރައިްޓސް ސައިޑް އޮފް ަލއިފް"ގައި އާްނމުކޮށްފަިއވާ  2012ޑިސެމްބަރ  10

އަކީ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ިދރިުއޅޭ ހުރިާހ ފަާރތްތަުކގެ މެުދަގއި ިއންސާީނ " ހިއުަމްނ ރައިްޓސް ސަރވޭ

ާސނީ ަޙްއޤުތައް ިހމާަޔތްުކރުމުަގއި މި ޙައްޤުތަކާބެޭހގޮުތން ހޭުލންތެރިަކްނ ހުރި މިްނވަުރ ދެެނަގތުމަާށއި، އިން

ކޮމިޝަުނން އަާދކުރާ ަދއުާރމެުދ ރާްއޖޭަގއި ިދރިއުޭޅ ެއންމެަހިއ މީުހްނގެ ެމުދގަިއ ޮއތް ހޭުލންތެރިަކްނ 

ޕީެގ ްޕރޮޖެކްްޓގެ ަދށުްނ ކުިރައށްެގންިދޔަ .ޑީ.އެން .ޔޫ. ދެެނގަުތމުެގ މަްޤޞަުދގަިއ ކުިރައށްެގންިދަޔ ިދާރސާއެކެވެ

ނިއުޒީެލންޑްގެ ޮކންސަލްޓަންެޓއް ކަމަށްވާ މިސްަޓރ ޕީޓަރ ހޮްސކިންގެ ޮކންސަްލޓެންސީެގ ، ސާއަކީމި ިދރާ

މި ދިާރސާ ެއންމެ ުފިރހަމަ ގޮުތގަިއ ުކރިއަްށ ެގންިދއުަމށްޓަކަިއ . ދަުށން ކުިރއަށް ގެްނިދޔަ ިދރާާސއެކެވެ

ސްޭޓކްހޯލްޑަރ  35ވަނަައހަުރެގ މާޗް ަމހާއި ޭއޕްރިލް މަުހގެ ެތރޭގަިއ  2011އެކު، ކާ ކަމާގުުޅންހުިރ ިއދާރާތަ

ފައިަވީނ ދީ ކުިރއަށް ެގންގޮސް މަަސއްކަތް ޑޭޓާ އެއްުކރުުމގެ ދިރާާސއަށް ޭބނުްނާވ . ބައްދަުލވުްނ ބޭްއވުެނވެ

 21ރާްއޖޭގެ .ެނވެގެ ފަރާތުން ' އެްނޝުއަރ'ކޮންޓްރެކްޓް އުޫސލުން ޮހވާލެުވނު އަމިއްަލ ޖަްމޢިްއޔާެއއް ކަމަްށވާ 

ްޓ ލިޔެެދްއީވ ދުަގއި ކުރެވުުނ ިމދިާރސާގެ ރިޕޯމީހުންެގ މެ  1150ރަށަކުްނ ރެންޮޑމްކޮށް ޮހވާެލވުުނ 

ނިިމ ދިާރސާ ިމއަަހރުެގ ތެޭރގަިއ މި . ޕީަޓރ ހޮސްިކންެއވެމިސްަޓރ  ޕީެގ ސީނިައރ ކޮންަސލްޓަންޓް.ޑީ.ެއން.ޔޫ

ިދވެހިާރއްޭޖެގ ާނިއބުރައީްސ ުހ ބޭްއިވ ހަފްާލގަިއ މިިރޯޕޓް ެނރެެދްއވީ ބައިނަްލއަޤްާވމީ އިންާސނީ ޙައްޤުަތކުގެ ުދވަ

  .  އަްއނަބީލް މުޙަްއމަުދ ވަީޙުދއްީދެނވެ

މިރިޕޯުޓަގއި އިްނސާނީ ޙައްޤުތަާކެމދު މުުޖތަމަުޢެގ ޭހލުންތެރިަކންހުިރ މިްނވަާރއި ހިުއަމންރައިްޓސް ޮކިމޝަާނމެުދ 

ީމގެ . ެއވެޖުތަމަުޢ ދެކޭޮގްތ ބަލާލެވިަފިއވެދިމިޤުާރތީ ިއސްލާހުތަކާެމދު މު މީހުްނދެޭކގޮތާިއ ރާއްެޖއަްށ ެގެނުވނު 

އިތުުރން އަާސސީ ޙައްޤުަތްއ ފޯރުކޮށްެދވިަފއިވާ މިްނވަާރިއ ކުޑަކުދިންާނިއ އަންެހުނންެގ ހައްޤުަތްއ 

ކުރެވިފަިއާވ ގައި ކުރެުވނު ފުަރތަަމ ބޭސްލަިއން ިދރާސާިއން ފާަހގަ  2005ހިމާަޔތްކުެރވިފަިއވާ މިްނވަާރއި 

  .  ކަންކަން މިހާުރ އޮތްިމްނވަރު އަާޅކިޔާލެވިަފއިެވެއވެ

  2012ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް  10.2

ަތއް ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ިހނާގ ނުހިނާގ ާޙދިސާނުަވތަ ިއންާސނީ ވަުގފާީރގެ  މި ދިރާާސއަކީ ިހއުަމން ްޓރެފިކިްނގ

މިްނވަާރއި، ިހނގުަމށް ެމދުެވރިާވ ސަބަބުތަާކިއ މިފަަދ ަޢމަލުތަާކ ދެކޮޅަްށ ެއޅިަފއިާވ ނުަވަތ ޭރވިފަިއާވ 

ފިޔަަވޅުތަކާއި، ުކރެވެުމްނދާ ަމސަްއކަތްތަކަކީ ކޮބައި ކަމާއި، މި ފިަޔަވޅުތަކާއި މަސައްަކތްތަކަކީ ބަިއނަްލއަޤްވާީމ 

ނުޑތަކާ އެްއގޮްތވާޮގުތގެ މަތިްނ ެއޅިފަިއާވ ުނވަތަ ރޭިވަފއިާވ ފިަޔވަުޅތަެކއްތޯ ެދނެަގތުމަްށޓަކައި މިްނގަ



 
  97            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ިވމެްނގެ އެީހތެރިކަުމެގ ަދށުްނ . އެން.ިމ ިދރާސާއަީކ ޔޫ. ކޮމިޝަްނެގ ފަާރތުްނ ކުރިައށްެގްނދާ ދިރާާސއެކެވެ

ާށއި ދިރާާސގެ އިންެސްޕޝަްނ ިރޕޯުޓ ލަާފ ދިުނމަާތމެުދ ދިާރސާ ކުރިައްށގެްނާދނެ ގޮ. ކުރިއަްށގެްނާދ ިދރާސާއެކެވެ

ެއން ވިެމންެގ ަފރާތުްނ ައއްަޔންުކރައްާވފަިއވާ ޮކްނސަލްޓަންޓެްއ ަކމަްށވާ ޑޮކްޓަރ މޮްނދިރާ .ލިޔުްއވުަމށް ޔޫ

ބަްއދަލުުވމެްއ  19އެކު ަފރާްތަތކާދަްއތާ ވަީނ ާރއްޖެައްށ ވަަޑއިެގން މެިއ ަމހުެގ ތެޭރަގއި ަކމާުގޅުންުހރި 

ިއ ްސކޫލެއްގަ  9ދިާރސާގެ ިރޕޯޓު ިލުޔމުގެ ގޮުތން ޭބުނންވާ އެކި އެކި މަޢުލޫާމތު ޯހދުުމގެ ގޮތުްނ . ބާއްވާަފެއވެ

ދިާރސާެގ ަމސައްކަތްތަުކގެ ޮބޑުބައެއް ނިމި، ރިޕޯޓު ިލެޔ .ަޝން ޭބއްވިަފއިެވެއވެފޯކަސް ްގރޫޕް ޑިސްކަ  23

  .ނީ ކުެރވެުމންެނވެނިްނމުުމގެ މަސަްއކަތްތަްއ މިާހރު ދަ 

  ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން  10.3

ރައިޓް ުޓ ިރޕްޮރޑަކްޓިވް ެއންޑް ސެކްޝުއަލް ހެްލތް އެިޑއުކޭަޝްނ އަކީ އުފަްނަވިނވި ޞިއްަޙތާއި، ޖިންީސ 

ން ހުިރނެތް މިްނވަރު ދެެނގަުތމަްށޓަކައި ިމ ދުޅަެހޔޮކަުމގެ ިޞއްޙަތާ ގުޭޅގޮުތްނ ދިެވހީްނގެ މެުދގައި ހޭލުްނތެރިކަ 

ރާތުްނ ާރއްޭޖެގ ރަށްރަަށށް ސާ ކުެރވިފަިއަވީނ ކޮމިަޝްނގެ ފަ ިމދިރާ . ކޮމިޝަުންނ ކުަރމުްނގެްނާދ ިދާރސާއެކެވެ

މި ދިރާާސައށް ބޭުންނވާ ަމޢުލޫމާތު އެއްުކެރވިފަިއަވނީ . ވެ ޭބުނންާވ މަޢުޫލމާުތ އެއްޮކށްެގންނެ  ޒިޔާރަތްޮކށް

ީމހުްނގެ ެމދުަގއި ބޭއްުވުނ  858ރަށަކާިއ ާމެލ އެކުެލިވގެްނ ޮހވާލެުވުނ  10ަޅކުން ހޮވާެލުވނު އަތޮ 5ެގ ރާއްޖޭ 

ފޯކަްސ ގުޫރޕް ޑިސްކަަޝންތަކުްނ .އިްނނެވެާނއި ުސވާލުަކރުދާެހއްެގ ޒަރީޢާ ފޯކަސް ގުޫރޕް ޑިސްކަޝަންތަކަުކން

އަދި މިާހރުކުެރވެުމންަދީނ . ތަރުަޖމާކުރެވިަފެއވެ އެއްކުެރވުުނ ަމޢުލޫމާތުަތއް މިާހރުަވނީ ިއނގިޭރސިބަހަށް

 .އެމަޢުޫލމާތުަތއް ެއނަލައިޒްކޮްށ ީތްމތަކަށް ެބހުުމގެ ަމސައްކަެތވެ

   



 
  98            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި . 11

  މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން 

 ދު ޙީ ވަ ންަމދު ޙަ ރައިްޓސް ކޮިމޝަުނން ރައީުސލްޖުމްޫހރިްއޔާ ޮޑކްޓަރ މު ހިއުަމން  :2012ފެބްރުއަީރ  20

 އި ިދވެިހާރއްޭޖގަ ފަެތއްގާސަ އިންާސނީ ޙައްޤުތަކުގެ  ފެބްރުއަީރ ގައި ަބއްދަލުޮކށް، 20ަމނިކު ާއ ސަންޙަ

ާމޔަތްކޮށް، ޙި ޙައްުޤތައް ިއންސާީނ  ކުރުަމށްޓަަކއި ކުަރންެޖޭހ މަސައްކަްތތަކާިއ ދައުަލތާިއ ސަުރކާރުންގާިއމު

ީމގެިއތުރުްނ . ޮގތުން މަްޝވަާރ ކުރިއެވެހަުރދަާނ ކުރުމާ ބެހޭ  ރައްކާތެރިޮކށް ޯފރުކޮށްިދނުުމގެ ދައުރު 

ަހރުަދނާ ކުުރމުެގ ގޮުތން ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ  ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކަށް ކުާރ މަަސްއކަތް ިއތުރަށް 

އަިދ . ޙިްއޞާކުރިެއވެ ބަްއދަލުުވމުަގިއ މަްށ ާރވާފަިއާވ ކަންަތއްަތއް މިެވރިކުރުާބރު ކޮމިޝަްނ ހަުރަދނާކޮށް

އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ އެްނމެބޮޑެިތ ޮގްނޖެުހންތަކާިއ  ކޮމިޝަްނެގ ފަާރތުްނ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ މިހާުރ ުހރި

  .ަމއްޗަށް އަލިައޅުވާާލ ާވހަކަ ދެއްކިެއވެ  މައްސަަލތަކުގެ 

ކޮމިޝަން އޮފް ނެަޝަނލް އިންުކއަީރގެ މަސައްކަްތތަކާއި ގުޭޅގޮުތންާނއި ަމއުލޫމާުތ : 2012ފެބްރުއަރީ  29

 ގެ މެމްބަުރންަނށް ަތއާރަްފވުުމގެ ގޮުތން ބޭްއވި ަބްއަދލުވުުމގައި . ެއމް.އާރްސީ.ސާފުކުރުމަާށއި ެއކޮމިޝަުނން އެޗް

ކަުމގަިއވާ އަލްފާޟިްލ  ބަުރންމެމް 3ޮއފް ނެަޝނަލް ިއންކުައީރގެ  ބައިެވރިެވވަޑަިއެގންެނވީ ކޮިމަޝން

ައިދ . ޢަީލ ފަވާޒު ޝަީރފެވެ. ޑރަމާދއި އަދި ޙްޔާިސރު އަ މްއިބްރާހީ . އި، ޑރޢާަޝފީ ލްޢީއިސްމާ

  .އެވެ  ޖެެނރަލް ރީރެޓަސެކްމިަޝްނގެ މެްމބަރުންާނއި ަފރާުތން ަބއިެވރިެވވަޑަިއގެްނެނީވ ކޮ ގެ. އެޗްއާރީސއެމް

ކޮިމޝަުންނ ބަްއދަުލކޮށް އިންާސީނ  ިރޔާްޟ އާ هللا ޮއފް ޕޮިލސް އަބްދު ރކޮމިޝަނަ: 2012ފެބްރުއަރީ  29

ނުޑތަކާއި ޚިާލފު ޙައްޤުތަކުގެ ަބއްޓަންކުުރމާއި ިއންސާީނ  ނުާވގޮުތގެ މަިތން ފުލުުހންެގ މަސައްކަްތތައްމިްނގަ

 ީރ ގެެފްބރުއަ 8ިދ އަ . ުހރުމަްތތެރިކޮްށ ިހތުމާއިެބޭހ ޮގތުްނ ަމްޝވަރާކުިރެއވެ ޙައްޤުތަކަްށ ުހިރހާ ފަރާތަުކން 

މީެގ . ތަޙްޤީޤުކޮށް އެަކމުަގއި ާޝމިލްވާ ފަރާްތތަާކމެދު ފިަޔވަޅު ެއޅުމަށް ޮކމިަޝަނރ ައށް ދެްނނެިވއެވެ ޙާދިސާ

ާއ ގުިޅެގްނ ބޭްއވުަމްށ ަހމަޖެހިަފިއ ޖަްލސާ ހުުޅވުުމގެ  ުވމަްށ ހަމަެޖހިފަިއާވ ަމޖްލިސް ޭބއް މާްޗގައި  1އިތުުރްނ 

  .މަްޝަވރާ ކުރިެއވެ ގޮތާ ެބހޭ ގޮުތންވިަފއިާވ އިްނތިޒާްމ ުކރެީތ ކަންަތްއތައް އޮތް މުޒާަހރާެގ ސަލާމަ

މިނިްސޓަރ އޮްފ ފޮިރްނ އެފެާއްޒ ރާއްޭޖގެ ިސޔާީސ މަސްރަާޙ ބެޭހޮގތުން ޮކމިަޝންެގ ފަރާުތން  :2012މެއި  7

ާޚއްޞަޮކށް ާރއްެޖއާިއ ޮކމަްނވެލްާތ . ބަްއދަލުކޮްށ ަމޝްވަރާޮކށްފަިއ ވެެއވެާއ هللا ބްދު ޢަ މަދު ޞަ އްބްދު ޢަ. ޑރ

  . އޮތް ގުުޅމާބެޭހގޮުތން މަްޝވަާރ ކުރެުވނެވެ

ެފމިީލ ެއންްޑ ިހއުަމން އޮްފ ެޖންަޑރ،  ރީމިނިްސޓް ުއފެދުުނ ާރއްޭޖގަިއ ުފަރތަަމ ފަަހރަްށ : 2012މެިއ  20

 ޮގތުްނނާިއ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ވަޑަިއގަުތުމގެރަފްވެ ޢާ ތަ ދު ޢީ ިދޔާާނ ސަ މަތު ޠި ްސތާޛާ ފާއަލްއު ެގ ިމިނސްޓަރ ރައިޓްސް 

 ނެަޝނަލް ައދި . ެއވެއްވި ަބއްދަލުުކރެ މަށް ޮކިމޝަނާއްވު އިންާސނީ ޙައްުޤތަކުގެ ހާަލތާބެހޭ ގޮުތން ަމޝްަވާރކުރެ

އިާވ ުހަށހެޅުްނތަްއ ޓްތަކުގަ ިރޕޯ  ހިއުަމްނ ަރއިްޓސް އެކްޝަްނ ޕްލޭްނާއ ުގޅޭޮގުތންާނއި، ޮކމިަޝނުްނ ނެރޭ 



 
  99            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ގުޭޅގޮތުން  ހުިރ ކަންބޮުޑވާ ަކންަތއްތަކާ  ިއންސާީނ ަޙްއޤުތަކުގެ ާދއިާރަގއި ތަންފީޛުކުުރމާއި، ިދވެިހރާްއޖޭަގއި 

  .  މަްޝވަރާކުެރވުެނވެފުޅާާދއިރާެއްއގަިއ 

ބަލް ޖަސްޓިްސ ސެކްޓަރ ރަުއްނޑް ޓޭ' އެޓަރީނ ޖެނެރަްލެގ ޮއފީުހން ިއންތިާޒމްކުރާ : 2012ޫޖްނ  21 

. މރކޮްނސަލްޓަްނޓް  ގެ.ެއން.ެއކުލަވާލުމަްށއެީހެތރިވުުމެގ ޮގތުްނ ރާއްެޖ ވަަޑއިެގްނއުޅުްއވި ޔޫ' ކޮންފަރެްނސް

ިމއީ ެއ ކޮންފަެރންސަްށ ކޮމިޝަްނގެ ފަރާތުްނ . ޗާލްސް ފިލްޕޮްޓ އާ ކޮިމޝަުނން ބަްއދަލުކުެރްއވިެއވެ

  .ބަްއދަލުުވމެކެވެިވ އްދަލުކުުރުމގެ ގޮުތން ބޭ ބަ ާޔލުޚިމަްޝވަރާކޮްށ 

 މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ަރއްިޔތުްނގެ އަސާީސ ޙައްޤުތަކާުގޅޭ ބަެއއް މަްއސަލަތަކާިއ މާލޭަގއި : 2012ސެޕްޓެމްބަރ  5

 ްނނާ ރުލަހިނގަުމންދާ ިސޔާސީ ހަލަބޮލިަކމާއި ގުޭޅގޮުތްނ މާލޭ ސިީޓގެ މޭަޔރާއއި މާޭލ ސިޓީގެ ަކއުްނސި

ްނާދ މާލޭަގިއ ިހނަގމު މުަގއި،މިަބްއދަލުވު . މެްއ ބޭްއިވއެވެއްދަުލވު ބަ  ެގ ފަާރތުްނ ަމްޝވަރާުކރުމަށް ކޮމިޝަން 

ދާިއ ުގޅޭ ގޮުތން ަމްޝަވާރ ޢިްނތައް ދޫކުރަުމންާދ ޤަވާ މާލޭެގ ބި ޕާީޓތަކުގެ ޭބނުަމށް މުޒާހަާރތަކާއި ައދި ިސޔާސީ

މަުގމަީތގަިއ ެފންބޮޑުެވ މަުގތަކުްނ  ެވހުމުްނ މާލޭެގ ަމގުތަުކގަިއާވ ކާުނތައްފުރި  ވާރޭ  ،ީމެގ އިތުުރން. ކުރެވުެނވެ

ސަާލްނޖަހަުމްނާދ  އެކުންނާ އްުދގަިއ ކުޑަކުދި ސަރަޙަ ަދތިަވމުްނދާ މަްއސަލަާއއި، ާމރުކޭޓް  ދަތުރުުކރާ ފަރާްތތަކަށް 

ކުނިކޮިށތައް ފުިރގެްނިގނައިުރެވގެްނ ެއތަކެތިްނ ުއނަދގޫަވމުްނާދ  ހުރި  ެގ ަމއްަސލައާއި، މާލޭަގއި މީހުން 

ސަާލމަތްެތރިކަުމގެ ިމންަގނުޑ  ހަދާިއރު ޗައިލްްޑ ސޭފްޓީ ުނވަަތ ކުޑަކުދިންގެ  މާާރތްަތއްޢި ުއސް ،މައްސަަލއާއި 

ރާތްތަަކށް ަދްއޗެއްނެިތ ރިކަން ުހންނަ ފައުޅޭ ނުކުެޅުދންތެ ހިފެހެއްުޓމާ ބެޭހގޮުތންާނއި ފުޮރޅުލީޮގނޑީަގއި 

  .ުކރެުވނެވެ  ކުރަިނިވ މަްޝވަރާތަެކއް ވަެދ ނިކުެމޭވ ޮގތް ެހދުާމއި ގުޭޅ ޮގތުްނ ބިނާ  އިމާާރތްތަކަށް 

ލެޖިސްލޭޓިވް އެެޖންޑާ އާއި ިދވެހިާރއްެޖއިން ސޮއި ކުރުަމށް ހަމަެޖހިފަިއވާ ުމއާހަާދަތްއ : 2012ޗް މާ 28

ބަްއދަލުުވމެްއ  އެކު ރީނ ެޖނަރަްލެގ އޮީފހާާއިއ ބެޭހ ޮގތުްނ ެއޓަ  CMWއާއި  UNTOC  ކަމަށްާވ 

 . ބާއްވާަފިއވެެއވެ

ނޑަެއިޅދާެނ ކަަމްށ ބެެލވޭީތ ާއއި  18: 2012މެިއ  31 އަހަުރްނ ދަުށެގ ކުިދންަނށްވެްސ މަުރެގ ހުކުްމ ކަ

ސްިޓސް ުޔނިޓާ އެުކ ކުޑަކުދިންެގ ކިަބއިްނ ާނޖާއިުޒ މަންާފ ނަާގ ަމްއސަލަތަކާ ގުޭޅ ގޮުތން ުޖވެަނއިްލ ޖަ

  .ބައްދަުލވުެމއް ާބްއވާފަިއވެެއވެ



 
  100            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ . 12

  ޢިއްޔާތަކަށް ހިންގި ތަމްރީން މަދަނީ ޖަމް 

ިޢއްާޔތަކަށް ހިއުަމްނ ަރއިޓްްސ ކޮިމޝަުނެގ ާޤނޫުނގަިއާވ ގޮުތެގ ަމތިްނ ރާްއޖޭަގއި މަަސއްކަްތ ުކރާ މަަދީނ ަޖމް

ހޭލުްނެތރިކުރުުމގެ ޮގތުްނ ރާއްޭޖެގ ޢިްއޔާަތއް ެމުދވެރިކޮށް އިްނާސނީ ޙައްުޤތަކަށް އާއްުމން އެހީެތރިުވމާއި ަޖމް

  .ބައިެވރިްނނަްށ ޓީއޯީޓ ްޕރޮްގރާެމއް ިހްނގާފަިއވެެއވެ 20އެކި ހިސާުބން 

ރޮުގރާމްތަުކގައި އިްނާސީނ އްާޔތަކުގެ އެުދމުެގމަިތން ެއބޭފުޅުްނގެ ޕް ޢި މީގެ އިުތރުން ބައެއް މަަދނީ ޖަމް

  . ޙައްޤުތަކުެގ ަމއުޫލމާތު ަވނީެދވިަފެއވެ

  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 

މައްޗަްށ  މަޢުޫލމާުތ ހޯދުާމއި ލިިބގަުތމުގެ ހައްުޤގެ، އިން ހުަށހަޅާފަިއވާ ޓްރާންްސޕޭަރންީސ މޯލްޑިްވސް

މިކަުރދާުހަގއިވާ ަކންކަމާިއ ގުިޅގެްނ  ގަނެޮކމިަޝނުން ބަަލއި  ،"ކަރުދާސްދެކޭ ޮގތުެގ "ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ 

މިަކރުދާްސ ބިނާކޮށްފަިއަވީނ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ މަޢުލޫާމުތ  .ަޖމުޢިްއޔާާއ ިހއްސާކޮށްަފއެވެިޚޔާުލވަީނ ެއ ކޮމިޝަުނެގ 

އެކުަލވާލުުމގެ މުިހންުމކަމާއި،  އް ހޯދުާމއި ލިިބަގތުުމގެ ަޙއްޤު ަރއްކާެތރިކޮށްދީ، ކުިރއެުރވުަމށް ޤާޫނނީ ޮއނިަގނޑެ

ނެޑއްަގއި ހުްނނަްނ ޖެހޭެނ ކަަމށް ޤަޫބލުކުރެވޭ   . ސިފަތަުކގެ މައްޗަެށވެ އެފަަދ ޮއިނގަ

  ޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ނީ ޖަމް މަދަ 

ްއާޔތަކުން ިއންސާީނ ޙައްުޤތަާކ ޢި އޯ ނެްޓާވރކްގަިއ ިހމެޭނ މަަދނީ ޖަމް.ޖީ.ހިއުަމްނ ރައިްޓސް ކޮިމޝަްނގެ އެން

ަފރާތްތަުކގެ ތެރެިއން އެްނެމ  ެއދިަފއިވާ ތަްއ ިހންުގަމށް ކޮިމޝަުނގެ މާލީ އެހީެތރިކަަމށް ތްަރކާޙަ ގުޅުްނ ުހރި 

ގައި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި ުގޅުްނ  2011ނޮވެމްަބރ  23ފަރާތަކަްށ  4ގަޅު ުހށަހެުޅން ހުަށހަޅާަފއިާވ  ނރަ

ގަިއ  2012ްއާޔއިްނ ވެްސ ޢި ިމ ހަަތރު ޖަމް. ޯފރުކޮށްދީަފެއވެަވީނ ހުރި ޕްޮރޖެކްޓް ިހންުގމަްށ މާީލ ެއީހތެރިކަްނ 

ެގ މާލީ  .ރ 73000ކަްށ ުޖްމލަ ތައްޔާ ޢިަމދަީނ ޖަމް . ްޓ ނިްނާމ ްޕރޮޖެކްްޓ ިރޯޕޓްވަީނ ުހށަހާާޅަފއެވެޕްރޮޖެކް

ްއޔާ ތަަކށް މާލީ އެހީެތރިކަން ފޯުރކޮށް ިދނުުމގެ ަމޤްޞަދަކީ  ޢިމަަދނީ ޖަމް . ަފިއވެެއވެއެހީެތރިކަން ފޯުރކޮށް ދީ

ައިދ މަަދީނ . ވަުރ ދިުނެމވެތް ކަށް އެީހތެރިެވ ހިއްާޔތަޢިއިންާސނީ ަޙއްޤުތަކަށް  މަސަްއކަތް ކުރާ ަޖމް 

އަިދ ީމެގ . ތަކަްށ މީުހްނ ހޭުލންެތރިކޮށް  ައހުލުެވރި ކުުރވުެމވެޤުއްާޔތަްއ ެމދުެވރިކޮްށ ިއްނސާނީ ަޙއްޢި ޖަމް

އިތުުރްނ ިއންާސނީ ަޙއްޤު ތަކާިއ ހިލާުފ ކަްނތަްއ ުމޖުަތމަޢުްނ ަނއްތާލުަމްށ މަަސްއކަތް ކުުރމާިއ ިއންސާީނ 

  .ުރމެވެ ާގއިމުކުަފތެއް ގާސަ ިތރާމް ކުާރ ޙް ޙައްޤުތަކަްށ އި

ހާަލތާ ގުިޅގެްނ ޮކިމޝަުނން ުކރާ ަމސައްކަތްތަުކެގ ަމއުލޫމާުތ  ިދވެހިާރއްޭޖގެ ގަިއ  2011ފެބްރުއަީރ  15

ެބހޭގޮުތން ުކރެިވދާެނ މަސައްކަްތތަކާ  ތަކާ ުގިޅގެންިޢއްޔާ ޖަމްކޮިމޝަާނއި ކާ ހިއްާސ ކުުރމާއި ޢިްއާޔތަމަަދނީ ަޖމް

މެދު މަްޝވަާރ ކުރުމަްށ ިވާދނެ ކަްނތައްތަާކއި ޮގތްަތކާެއއްބާރުުލްނ ދެ މަްޝވަރާ ކުުރާމއި ދެަފރާތް ދެެމދު



 
  101            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ިޑމޮކްރަީސ ައން ބައްދަުލވުުމގަިއ ބައިެވރިިވ ޖަިމްއޔާތަުކގެ ެތރޭަގިއ މޯލްޑިވި މި . ބައްދަުލވުެމއް ާބއްވާަފއިެވެއވެ

  .ޑިމޮކްަރސީ ަހއުސް އަިދ އެްނޖީޯއ ފެޑެޭރޝަްނ ހިެމނެެއވެ ،ޑިވްސްންސީ މޯލް ރެ ޓްާރްނސްޕޭ، ރކްނެޓްވަ 

   



 
  102            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން . 13

  ސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވުން ން އި 13.1

 !ޖަްސޓިސް ފޮރ ޯއލް"ަގިއ ބޭްއވި ސިޑްނީ ގަިއ އޮސްްޓރޭިލއާެގ  2012ފެބްުރއަރީ  13-16 •

ްކރިިމނަްލ  ލްކްޮޝޕް ޮއން އިންަޓރނޭަޝނައިންޓަރޭނޝަނަްލ ކްރިިމނަްލ ކޯްޓ ކޮންަފރެންްސ އެންްޑ ަވރ

އިުބ ރަީއސް ަގިއ ކޮމިަޝްނގެ ނާ" ޭއޝިާއ ެޕސިފިކް ީރޖަންއިްނ ކޯޓް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ަޖސްޓިްސ 

 .އަްޙަމދު ޠަލާްލ ބަިއވެިރވެވަަޑއިަގެތވެ އަލްފާޟިލް 

ިދަޔ ިއންަޓރނޭަޝނަްލ ކޯިޑނޭޓިްނ  ެޖީނވާަގިއ ކުިރއަށް  ސްވިޓްޒަރޭލންްޑގެ އަްށ  2012މާރްޗ  22 -19 •

 އިްންސޓިޓިއުަޝންސް ޯފ ދަ ޕްޮރމޯަޝްނ އެންޑް ޕްރޮޓެްކޝަން އޮފް ހިުއމަން  ކޮމިޓީ އޮްފ ެނޝަނަލް

ޕެސިފިްކ ފޯރަްމ  ގެ ސަަރޙައްީދ ބަްއދަުލވުުމގަިއ  ދަލުުވމުަގއާިއ ޭއޝިއާ އަަހރީ ަބއް  ަވނަ 25ރައިޓްްސ ެގ 

 އަްޙމަދު  ޚްއިޛްާރ އަޙްަމާދއި ކޮިމޝަން މެމްަބރ އައްޝަ ޢަ ޔަމް އަލްފާޟިާލ މަރް  ސްަރއީ ކޮމިޝަްނ ގެ 

 ދިޔަ ީމެގ ިއތުުރން، ަހމަ މިުދވަްސތަކުގަިއ ިހނގަުމން . ކަރީްމ ަބއިވެިރެވ ވަޑަިއެގންެނވިެއވެބްދުލްޢަ

 ުލުވމުަގއިަބއްދަ ަރއިޓްްސ އިންސްޓިިޓއުަޝްނސްގެ ަމންއު ހި ލް ކޮމަްނވެލްތު ޯފރަމް އޮފް ެނޝަނަ

މަްޝވަރާުކރެުވނު ކަްނތަްއަތކުގެ  މިބަްއދަުލވުްނަތކުގައި .ަބއިެވިރވެވަަޑއިެގންަފއެވެ  ކޮމިޝަްނގެ ރަީއސް ަވނީ

 ަބދަުލތަާކއި  ީމހުްނގެ ޙަްއޤުތަކާއި، މޫސުަމށް އަްނނަޢުމުުރން ުދވަްސވީ  ތެރޭަގއި ކުޑަކުިދންގެ ަޙއްޤުތަކާއި 

ަޙއްޤުތަކާއި، އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާިއ  ީމހުްނގެ ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތައް، ނުކުެޅދުްނތެރިަކން ުހންނަ  ާޓއިށްތިާމވެ

 ޑިކް ިރވިުއގެ ޕީިރއޮ ރސަލް މަަސއްކަތްތަާކއި ޔުިނވަ ގެ ެއމް.ޕީ.އެން ެއކި ޤައުމުތަުކގެ  ،ވިޔަާފރިަތއް

ައދި އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަަކްށ  ހުށަހެުޅންަތއް ަތންފީޒުާވ ިމްނވަުރ ެދނެަގތުާމއި ޮމނިޓަރކުުރމުެގ ަދއުރާއި 

ހިުއަމން ަރއިޓްސް ެއންޑް މީުހްނގެ ަޙއްޤުތަކާއި  ިއންޑިިޖަނސް މަސައްކަތްކުާރ ިއންސްޓިޓިުއޝަްނަތކާއި

 .ހިެމެނއެވެ  ޖަސްޓިސް ިސޝަނަލް ޓްރާން

ޕްޮރމޯޓިްނގ އިްނޓަރޭނޝަނަލް ވަރްކޝޮޕް ޮއން "ޭބއްިވ ގަިއ ސިންަގޕޫރު  އިގަ 2012އޭްޕރީްލ  26-27 •

ެއންްޑ  ރޯްލ ފޮރ ސިވިްލ ސޮަސއިޓީ : ރީޖަނަްލ ސެިކުއރިޓީ ޯކޕަޭރޝަްނ ިއްނ ަސއުްތ ޭއޝިއާ

އަިދ  .ޢަީލ ޝަީމމް ބަިއެވރިެވވަޑަިއގަެތވެ. ަގއި ކޮމިަޝން ެމމްބަރު ޑރ "މަލްޓިލެޓަރަލް ެއންޭގޖްަމންޓް

ޒަްމ ަނއްާތލުމާ ދެކޮޅަްށ ުކރެޭވ މަަސއްކަުތަގއި އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކަްށ ފުުށާނރާނޭ ޮގތެްއގެ ަމތިން ޓެރަރި

މަަދީނ ުމޖުތަަމުޢ ިއްނ ިއންާސީނ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކޮްށ ކުރިައރުާވޭނ ޮގތުެގ މައްޗަްށ ކަުރދާެހްއ 

 .ހުށަހަަޅއި މަްޝަވރާ ކުެރވުެނވެ

އޮފިަސރްޒ ެޒކެޓިވް ގްސީނިއަރ އެ "ިދަޔ  ސިްޑީނަގއި ކުިރއަށް  ލިާޔގެގަިއ އޮސްްޓރޭ 2012މެިއ  24-25 •

މީުދ ޙަ ޫޢންރީ ެޖނެރަްލ އަލްފާޟިްލ ޝަމްރެޓަކޮިމޝަްނގެ ސެކް  ގައި" ރައުންޑް ޓޭބަލް 

އިްނ ިއންތިާޒމްކުރި މިަބްއދަުލވުމަކީ ަޤއުމުތަުކެގ  ޕެސިފިކް ޯފރަމް  އޭިޝއާ. ބައިެވރިެވވަޑަިއަގތެވެ

ޒެކެިޓްވ ގްތަކުެގ ީސނިއަރ އެ )ެއންއެްޗއާރައއި( ޓިިޓއުަޝން ރައިޓްްސ އިންސް ހިުއަމންނެަޝނަލް 



 
  103            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ަތޖުރިާބތައް  ދެކެިވ ައދި ިލބިފައިވާ  ަކްނމާެމދު ވާހަކަ  ެއއްތަނަުކން ަބްއަދލުވެ އެކި އޮފިސަުރންނާ 

. ޭވ ބަްއދަުލވުެމކެވެަފހިކުރުމުެގ ގޮުތްނ ޭބއް ތު ޞަާޔލު ބަދަލުޮކށް ަމޝްވަރާުކރުުމގެ ފުރުޚި  ޙިއްޞާކޮށް 

ތެޭރގަިއ ިއންސާީނ ޙައްުޤތަކަށް  މިަބއްަދލުވުުމގަިއ ަމްޝަވރާ ކުެރވުުނ ުމިހއްުމ ބަެއއް ދާިއާރތަކުގެ  މިޮގތުން 

 ގޮުތންާނއި  ބެހޭހަުރދަނާ ުކރުމާިއންސްޓިޓިުއޝަްނަތއް  މަސައްކަތްކުާރ ނޭަޝނަލް ިހއުަމން ރަިއޓްސް

ަތކުން އަމަުލ ކުާރޭނ  ެއންއެޗްާއރްައއި ކުގަިއ ައިދ އެަފަދ ހާަލތްތަުކގައި ޤައުމުތަުކގަިއ ދިާމވާ ހަަމނުެޖހުްނތަ 

 ހިއުަމން ަރއިޓްސް އެްކަޝން ޕްޭލން ާއިއ އެްނއެޗްާއރައއި  ގޮްތތަކާ ބެހޭޮގުތންާނއި ެނޝަަނލް

 .ިހމެެނެއވެ ނިާޒމުަގއި ަބއިެވރިުވން  ބެހޭްލއަްޤވާީމ ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަކާއެކްރެޑިޓޭަޝނާިއ ައދި ަބއިނަ

ަހާދ ޢާ ދިެވހިރާްއޖެިއްނ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ަބއިނަްލއަޤްވާމީ ަމދަނީ އަދި ސިޔާީސ ޙައްޤުތަކާބެޭހ މު •

ގެ ދަުށްނ ލިިބދޭ ަޙއްޤުަތއް ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ަކށަވަުރ ކޮްށދީަފިއވާ މިްނވަާރިއ އަދި )އައިސީީސޕީާއރ(

ޙައްޤުތަކުެގ ާހަލތު ރަނގަޅުކުުރަމށް ކުެރިވދާެނ ަކންތަްއތަކާ ބެޭހޮގތުްނ ިދވެިހ ދަުއލަތުްނ ުހށަހަަޅިއފައިވާ 

ިމއްލަ ަޖމްޢިްއޔާތަކާިއ ެއހެނިެހން ފަރާްތތަުކްނ ރިޕޯާޓއި އަިދ ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝނާިއ، އަ

ގަިއ  2012ޖުލައި ހުށަހަާޅފަިއވާ ިރޯޕޓްތަކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ިދވެިހ ދައުަލތް ިރިވުއ ކުރުުމގެ ޮގތުްނ 

ވަަނ ސެަޝްނގެ ުފރަތަަމ ބަްއދަުލުވމުަގިއ  105ިހއުަމްނ ރަިއޓްސް ޮކިމޓީގެ ޖެީނވާަގިއ ކުރިައށް ދިަޔ 

. ވަޑަިއގެްނފައެވެރިެވ ވަީނ ބަިއވެ އަޙްަމުދ ރާ ޛްޢައަލްާފިޟލާ ަމރިަޔްމ  ަރއީސް ކޮމިޝަްނގެ 

ކަންކަުމގެ ެތރޭގަިއ ިމމުއާަހާދގެ ދަުށން ިދވެިހ ރަްއޔިުތންަނށް ލިބިޭދ  ނުބަްއދަލުުވމުަގިއ މަްޝވަރާކުެރވު މި

 ޛުއަިދ ުމޢާަހާދ ާރއްޭޖގަިއ ަތްނފީ ޙައްޤުތަްއ ދިެވިހރާއްޭޖގަިއ ކަަށަވރުކޮށްިދނުަމށް ެއޅިފަިއވާ ިފަޔވަޅުަތކާއި

ޓިއުަޝންތަާކިއ ޭނޝަނަްލ ިހއުަމްނ ަރއިޓްްސ ިއްނސްޓިިއތުރުްނ ިމ ކޮިމޓީެގ . އެވެނެ ކުރާ ިމްނވަުރ ިހމެ

 ކޮމިޝަްނެގ ރަީއސްްއޔާތަުކގެ ަރސްމީ ެސޝަްނަގއާިއ ުނރަސްީމ ބައްދަުލވުުމގަިއ އަިދ ަމދަީނ ަޖމްޢި

މަން ރައިްޓސް ކޮމިޓީެގ ރަސްީމ ސެަޝންަގއި މަަދީނ އު ިރވެވަަޑއިެގން ހިަބއިވެ އަޙްަމދު މަރިަޔމް އަޛްރާ 

 .އަިދ ސިާޔސީ ަޙއްޤުތަކާ ގުޭޅގޮުތން ވަީނ ސްޓޭްޓަމންޓެްއ ެދއްާވފަެއވެ

ޓަުރ ެމމްބަުރ ޯސޝަލް ޗާ މަންޫޑަގއި ޭބްއވި ާސރކްގެ ތުކަ ވެިރރަށް  ގައި ޭނާޕލްގެ 2012 އޮކްޓޯބަރ 3-4 •

އޮްނ  ޕޯިޒއަމް މްސިީރޖަނަްލ މަްޝވަރާކުުރމުެގ  ޮގތާެމދު ދާތަންފީޒުކުެރެވމުން އުމުތަުކގަިއ ޤަ

. ެގ ެމމްބަުރ ޑރކޮިމޝަން  ގައި ޔުިނވަރސަަލއިޭޒޝަްނ ޮއްފ ޯސޝަލް ސެކިއުރިީޓ ިއްނ ަސއުްތ ޭއޝިާއ 

 ދާ ެރވެުމންކުރާްއޖޭަގިއ ޯސޝަލް ޗާަޓުރ ަތންފީޒު މިަބއްދަުލުވމުަގއި  .ޑަިއަގތެވެވަ ޢަލީ ޝަީމމް ަބއިވެިރވެ 

ނިޑތަްއ ާރްއޖޭަގއި  ޢީ ިމއެްއބަސްވުުމގަިއ ަބޔާްނެވގެްނވާ ިއޖްތިމާ ގޮތާބެޭހ ގޮުތންާނއި އަދި   ަލނުޑދަ

ިއ މާބެޭހގޮުތން ކަރުދާެހއް ހުށަަހޅަަކންކަ ޞިލްކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރާިއ ައިދ އިުތރަްށ މަަސްއކަތްކުރަންެޖހޭޙާ

 .މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ 

ރޒް ތައިެލންޑްގެ ވެިރރަށް ބޭންކޮްކގަިއ ބޭއްވި ރީަޖނަލް  އަށް 2012އޮކްޓޯބަރ  9-10 •  ސްޓޭކްހޯލްޑަ

ިއްނސްޓިޓިއުަޝންްސ ަގިއ  ރައިޓްސް  ހިުއމަން  ޭނޝަނަލް  އޮފް  ކެޭޕސިޓީ ދަ  އެެސސިންގ: ޑައިލޮގް

ިމ ބަްއަދލުވުުމގަިއ ޭނަޝނަލް . ކޮމިޝަްނގެ ިޑެރކްޓަރ އަލްާފޟިާލ މުުއމިނާ ވަީޙދު ބައިެވރިވެ ވަަޑިއގަެތވެ



 
  104            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އިންސްޓިިޓއުަޝްނތަކުގަިއ ެކޕޭިސޓީ އެސެސްަމްނޓް ަހދާަފއިާވ ގޮާތިއ ައިދ ުހށަހެުޅންތަކާބެޭހޮގތުްނ 

ޓް ހަާދގޮތް މިހާަރށްުވރެ ަރނގަޅުކުުރމަށް ކުެރވިާދނެ ކަްނތަްއަތކާމެުދ މަޢުލޫާމތު ިހއްާސކުރެވި ިމއެސެްސމެން

 .ބައިެވރިްނގެ މެުދގަިއ ަވނީ މަްޝަވރާކޮށްފަެއވެ

ޭނޝަނަްލ ވަަނ ިއންޓަ 11"ްއމާްނގަިއ ކުރިައްށ ިދޔަ ޢަގަިއ ޖޯަޑންެގ  2012 ނޮެވމްބަރ 4-7 •

ހިުއމަްނ ަރއިޓްސް އޮފް ވިެމްނ : އުަޝްނސްޭނޝަނަްލ ިހއުަމން ަރއިޓްސް އިންސްޓިޓި ކޮންފަރެްނސް ޮއފް 

ޭނޝަނަލް ހިއުަމން ރައިްޓްސ ދަ ރޯލް ޮއފް : އެންޑް ގަރލްްސ، ޖެންޑަރ ޭބސްޑް އީކުއަލިޓީ

އިބު ަމުދ ައިދ ނާ ޙްއަ ޛްރާ ޢަގަިއ ކޮިމޝަްނެގ ރަީއްސ އަްލފާޟިާލ ަމރްޔަްމ " އިންސްޓިިޓއުަޝްނސް

 .ވެވަަޑއިަގތެވެމަުދ ޠަލާްލ ބަިއވެރި ޙް ރައީސް އަލްާފިޟލް އަ

އޮްފ  ސްޓްެރންެތިނންގ ދަ ރޯލް "ެޖީނވާަގިއ ކުރިައްށ ިދަޔ ގަިއ  2012 ޮނވެްމބަރ 12-13 •

" ިއްމޕްލިެމންޓޭަޝން އޮފް ުޔިނވަރސަްލ ޕީރިއޮޑިކް ރިިވުއ ރިކޮމެންޭޑޝަްނސް ޕާލިެމންޓޭިރއެްނސް އިން ދި

ުކދި ޖަީޒާރ ގަުއމުތަކަްށ ިދާމވާ  ަބިއެވރިވެމަދު ޙް އަ ްޛރާޢަގައި ޮކމިަޝންެގ ރައީސް އަލްފާިޟލާ މަްރޔަމް 

 . ން ޕްރެެޒްނޓޭޝަެނއް ހުށަެހުޅއްިވއެވެގޮްނޖެުހންތަކާ ުގޅޭގޮތު 

ިއންޓަރނޭަޝނަލް ކޮންފަރެްނސް ޮއްނ "ަމްނޑޫގައި ޭބްއވި ނޭޕާްލގެ ކަތު ގައި  2012ނޮެވމްަބރ  26-27 •

ފޮރ ދަ ްޕރޮޓެކްޝަްނ އެްނޑް  ސްޭނޝަނަްލ ިހުއމަްނ ަރއިޓްްސ އިންސްޓިިޓއުަޝން ކޯޕަރޭަޝްނ އޮްފ 

ަގއި ކޮިމޝަްނގެ ރައީސް އަލްާފިޟލާ " ސް އޮފް މަިއގްަރންްޓ ވަރަކރސްރައިޓް  ދަޕްރޮޯމޝަްނ ޮއްފ 

މީުދ ޙަ ްނ ޢޫރީ ޖެެނރަލް ައލްފާޟިްލ ަޝމްރެޓަކޮމިަޝްނގެ ސެކް ާއއި މަުދ ޙް އަ ޛްރާ ޢަމަރްަޔްމ 

ޭޖގަިއ މަަސްއކަތްކުރާ ބިޭދީސ މަަސއްކަތްެތިރންގެ މި ޮކްނފަރެންްސގަިއ ާރއް. ބައިެވރިެވވަޑަިއަގތެވެ

 .ލަތާބެޭހގޮުތން ޮކމިަޝންެގ ަރއީްސ ޕްެރޒެންޭޓޝަެނއް ދެްއވިެއވެޙާ

 ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  13.2

ތަކާއި މަްޝަވރާކޮށް ަމއުލޫާމުތ ހޯުދމަްށ ގުޭޅގޮުތން ކަމާެބހޭ ފަާރތް ލަތާރާއްޖޭެގ ހާ :2012ފެބްރުއަރީ  15

ަގއި ބަްއދަލުުވމުމި. އެވެރިފްާދ ޮކމިަޝނުން ަބްއަދލުކުގެ ވަ) ީއޔޫ(ޫޔިނއަން  ވަަޑިއގެްނނެިވ ޫޔރަިޕައންއަށް ރާއްޖެ 

ނަޑައޅުއްާވފަިއ  ިއން ިދވެހިާރއްޖެައށް  ޔޫަރޕިައްނ ޫޔނިައން ،ތެޭރގައި ބައިެވރިެވވަޑަިއެގންެނިވ ެއމްބެސެަޑރުްނގެ  ކަ

 އިނގިރޭިސވިލާުތެގ ޑެިޕއުޓީ ހައިޮކިމޝަނަރ ،އާއި  ޖް ބަރާނޑް ސަވާ . އެކްސަލަްނސީ މރ ހިޒް ހުންަނާވ ސަފީރު 

 ން ދިެވހިާރއްޖެައށް ަކނޑަައޅުއްާވފައި ހުްނަނވާ ސަީފރު ވިލާތު އިޓަލީ އާއި  ،ކްލޮރޮބީ ބް . ހިޒް އެކްސަަލްނސީ މރ

ނަޑއަޅުްއވާަފިއ ިދވެިހރާއްެޖއަްށ  ިއން ެނދަލޭްނޑްސް އާއި  ިޕއާރއާ ިފއޯ އަޒިފެބްރި . ހިޒް އެކްސަލަްނސީ މރ ކަ

  .ހިެމނެެއވެ  ިޕއެޓް ސް އިލު. އެކްސަަލްނސީ މރ ހިޒް ހުންަނާވ ސަފީރު 

ިމިނސްޓީރިއަްލ  ފެބްރުައރީ ަމހުެގ ތެޭރަގއި ާރއްެޖ ވަޑަިއގެްނ ުއޅުްއވި ޮކމަްނވެލްތް :  2012ފެބްރުއަީރ  19

ރާއްޭޖެގ ަގިއ ިމ ބައްދަުލވުމު  .ގެ ބޭފުުޅންނާ ކޮމިޝަުނން ބަްއދަލުކުރިެއވެ) ސީއެްމއޭޖީ(އެކްޝަން ގްޫރްޕ 



 
  105            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ގޮތާެމުދ  ބަދަލުެވެގންިދޔަ  ހާލަތާެމުދ ަމްޝވަރާކޮްށ މައުޫލމާުތ ސާފުކުުރާމއި އަިދ ވެިރކަމުެގ ބާރު 

  .މަްޝވަރާކުިރއެވެ

 ެގ ޑިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްޮރގްާރމްސް މިސްޓަރ)އަިއީޕޔޫ(އިންޓަރޕާލަަމންޓަރީ ޫޔިނއަން  :2012ފެބްރުއަރީ  20

ބޭްއވި ަބްއދަލުުވމުެގ  ޮކމިަޝާނއެކު މިސްޓަރ ޗުްނގޮްނގ. ަބއްދަލުކުެރއްިވެއވެްނ ކޮމިަޝނު ގޓިްނ ޗުްނގޮން މާ

ަފރާުތްނ ެވެދވެްނ  ގެ.ޔޫ.ޕީ.ގުޭޅގޮުތން ަމޢުލޫމާުތ ޯހދުާމިއ މިކަުމަގއި އައި ހާަލތާސިޔާީސ މަގުަސދަކީ ރާްއޭޖގެ 

  .އޮތް އެީހއެްއ ެދެނގަެނ ަމޝްަވރާުކރުމަެށވެ 

ަމއުލޫާމތު ހޯާދ  ްނ ކުަރުމން ެގންާދ މަސަްއކަތްތަކުގެ ޮކމިަޝނު ުގޅިެގން  ާރއްޭޖެގ ހާލަތާ  :2012ފެބްރުައރީ  20

އޮްފ ަދ  އިާރތަްއ ފާހަގަކުުރމަްށ ރާއްެޖ ވަަޑއިެގންެނވި އޮފީސް ުހރި ދާ  އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްެދވެން 

ކޮިމޝަުނން ަބއްދަލުޮކްށ  ވަްފދާއި  ެގ ެދމެްމބަރުްނގެ)އޯއެޗްީސއެޗްއާރ(ހައިކޮިމޝަަނރ ފޯ ިހއުަމްނ ރަިއޓްސް 

 ލް އޮީފހުެގ ކޯޑިނޭޓަރ އެންޑްރޫ ގެ ޭނޕާ.ާއރއޯއެޗްސީއެޗް ަގއި ިހމެިނވަޑަިއގަްނަނަވނީ ވަފުދު މި . މަްޝވަރާކުިރއެވެ

ެގ މަޤްަސދަީކ ހިުއމަްނ ވަުފދުމި . ެއވެ ޕާތާޕާމަރ ާއއި ޭނޝަނަލް ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ އޮިފސަރ ަރންަޖނާ 

 ެޑންްޓ ކޯޑިނޭޓަރަްށ ަލފަޔާިއ ފަްނނީ ެއހީތެރިކަން ޒިހުްނަނވާ ޫޔއެްނގެ ރެ އި ިދވެހިާރއްޭޖގައިނާރައިޓްސް ޮކމިޝަ 

 ޮމނިަޓރ ކުުރމަްށ ަހަރކާތްތެިރވާއް ުމޒާހަރާތަ  އި ަވނީ، އެްއވުްނތަކާ ަވފުުދން ިއތުުރން، ިމ  މީގެ  .ފޯރުކޮށްިދނުެމވެ 

ުތން ަމއުލޫާމުތ ދިުނުމެގ މުޒާަހރާތަކުަގއި ައމުލުުކރާނެ ގޮްތތަކާ ބެޭހގޮކޮމިޝަްނގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް އެްއވުްނތަކާއި 

  . ނަްނަގވާެދއްާވފަެއވެ އްސެޝަނެ 

ރޯޒްލީން  ޕަރަސން މިސް ގެ ެޗއަރ )ައިއސީސީ( ކޯިޑނޭިޓންގ ޮކމިޓީ އިންަޓރޭނޝަނަލް :2012ރީ އަ ރުފެބް 26

ކޮމިަޝނުްނ ާއ ީޓ ޑޯސި ންްޓ ޕްރޮފެަސރ ްކިރސްެގ ކޮންސަލްޓެ )ޭއީޕއެފް(ނޫަންނ ާއިއ ޭއޝިާޔ ޕެސިފިްކ ފޯރަްމ 

ހަލަބޮލިަކމުެގ ތެެރިއން،  މިބަްއދަލުުވމުަގިއ މަްޝވަާރ ކުރެުވނީ ަޤއުުމގަިއ ުއފެދިފަިއާވ ިސާޔސީ. ބައްދަލުކުިރެއވެ

ިއ މަަސއްކަުތގަިއ ލަފަޔާ ަޙއްޤުަތްއ ަރއްކާތެރިކުުރަމގަިއ ކޮިމޝަުންނ ކުރަުމްނ ގެްނދާ  ފަރުީދ ައިދ އިުޖތިމާއީ 

ޮގންޖެުހންތަާކއި މައްސަަލތަްއ ފާަހގަކޮްށ އެަކންތަްއތަްއ  އިރުާޝުދ ެދްއުވމުެގ ިއތުުރން ކޮމިޝަަންށ ިދާމވާ

ކޮިމޝަްނގެ ިޑޕާޓްަމންޓްަތުކެގ  ީމގެ އިތުުރން، މިޑެލިގޭަޝނުން . ނެވެެރވިާދނެ ގޮްތތަކާއި ެބހޭޮގތުން ހައްލުކު

  .ެއވެ ްއވިަބއްދަލުޮކށް މަްޝވަރާ ުކރެ ެވރިްނނާިއ ިއންވެސްިޓޭގޝަްނ ޓީމާއިސް

ުގޅޭގޮުތްނ  ުގޅިގެން، ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ އުެފދިފަިއާވ ސިޔާީސ ހަލަބޮލިކަމާ  ރާްއޭޖގައި : 2012ޗް މާ 6

ެއމްެނސްޓީ އިްނޓަރޭނޝަނަްލގެ ދެކުުނ އޭިޝާޔ  ކަންކަން ބަލާ ދިރާސާ ކުުރމަްށ ރާއްެޖ ވަަޑިއގެްނނެވި 

 މިަބއްަދލުވުުމގައި . އެވެރިޮކިމޝަުނން ަބއްދަުލކުއި ަޢއްާބސް ފާއިޒާ . ރ މރރޗަްއދުެގ ީސނިއަރ ރިސަ ސަރަޙަ

ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާުކރުާމއި ައިދ  އޭނާ ާރއްެޖވަޑަިއގެން ކުަރްއވަުމން ެގންަދވާ ަމސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮުތން

  .ވެދަލުކުރިއެ އް ބަ ުކަރމުްނގެްނދާ މަަސްއކަތްތަކާ ގުޅޭ ޮގުތންވެްސ ަމޢުލޫމާތު ކޮމިޝަުނން 



 
  106            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކުެގ ހާަލާތއި، ިސޔާީސ ހަލަބޮލިކަމާބެޭހ ގޮުތންާނއި  ރާއްޭޖގެ  :2012ޖުަލއި  9

ނޑައަޅާަފިއ  ކުުރމަށްޓަަކއި ާރއްެޖއާއި އަދިކޮިމޝަްނގެ މަސައްކަްތތަކާއި ގުޭޅގޮުތން ަމްޝވަރާ ްސރީލަންކާައށް ކަ

  .އެވެާއއި ޮކމިަޝނުްނ ބަްއަދލުކުރިޓެނިްސ އުޕެޓްިރޝިާއ ބި   .ހުންަނާވ ެއމެރިާކގެ ސަީފރު މިސް

 ވަްފުދެގ ސިޔާސީ ްނނަާވ ޫޔރަިޕއަްނ ޔޫިނއަްނ އަށް ަކނޑައަާޅފައި ހު ްސރީލަންކާ ރާއްެޖއާއި  :2012ޖުަލއި  25

. އެވެއާިއ ކޮިމަޝނުްނ ބަްއދަލުުކރި ެސކްޝަްނގެ އިްސވެިރޔާ މިސް ޓާރހީ ލެިޓެނން  ކަންކަމާބެހޭ 

ހަލަޮބލިކަމާިއ  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސިޔާސީ ،ރާކުިރ ކަންަތއްތަުކެގ ތެޭރގައި ަމޝްވަ  މިބަްއދަލުުވމުަގއި 

ދުަގިއ ކޮމިަޝނުން ކުރަމުްނދާ ަމަސއްކަތްތަކާއި، ޤްޞަ މަ ހަމަުނޖެުހންތަކަްށ ސުލްހަެވރި ަހއްލެއް ހޯުދމުގެ 

  .ިހެމނެެއވެ  ހާލަތު  ކުގެިއންސާީނ ޙައްުޤތަ ެބހޭ ޮގތުްނނާިއ ރާްއޭޖގެ ކެމްެޕއިނާޞުލްަޙިއެގ ފަާށފައިާވ  ކޮމިޝަުނން

 އި އެލިަސްނ ިޕއަރަމން ޮކިމޝަނާ ކޮމަްނވެލްްތެގ ޕޮލިޓިކަލް އެެފއާޒް އެޑްަވއިސަރ މިސް : 2012ޖުލައި  31

ތު ރަގަޅުކުުރމަށް އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްެދވޭެނ ލަރާްއޖޭގެ ހާ ންޮކަމންވެްލތު މިއީ. ެއވެްއވިބައްދަލުކުރެ 

ެގ  ންިކނަ މެ މަްނދޫބު ަސރ ޑޮން ޞަ އް ޚާކުރުަމާށއި ައދި ކޮަމްނވެލްްތގެ  ަމޝްވަރާ  ދާއިާރތަކާެމދު

 ީމެގ އިތުުރން. ކުރުަމްށ ބޭއްުވނު ަބްއދަލުުވމެކެވެ ަމޝްވަރާ  ޮގތެްއގައިޞައް ޚާ ބެހޭގޮުތން  މަސައްކަްތތަކާ

މެުދވެްސ ާވތީ އެަކމާ ުހށަހަާޅފައި ކޮމަްނވެލްުތން ރާއްެޖ ވަިކވުަމށް ރަްއިޔތުްނެގ މަޖިިލހަށް ބިލެއް

  .އެވެވިަފއިވެ މަްޝވަރާކުރެ 

ީރ ޖެނެރަްލ ރެޓަފެޑެޭރޝަްނ ފޯ ިހއުަމން ަރއިޓްސް ގެ ެޑޕިުއޓީ ސެކް އިންޓަރޭނަޝނަލް: 2012ޖުލައި  31

. ަބއްދަުލކުރެއްިވއެވެ އިޝަނާ ޮކމި  ޑޭިވޑް ަނއުޓް. މރއާ ެޑސްކް ޝި ާއއި ހެޑް އޮފް އޭ ސްޮޓޓާޑް ޑެބީ . މިސް

ގުޭޅގޮުތްނ  ގޮުތންާނިއ ރާްއޖޭެގ ހާަލތާ  ޮކިމޝަނަްށ ަތއާރަްފވުުމގެމިަޝްނގެ ފަރާތުްނ މިފެޑެރޭ މިބަްއދަލުުވމަކީ

ޮކމިަޝންެގ މަަސްއކަތްތަކާ ، އަިދ މީެގ ިއތުރުން . މަްޝވަރާުކރުަމށް ބޭްއިވ ބަްއަދލުވުމެެކވެ ޚިޔާލު ަބދަލުކޮށް 

 ަރއްކާތެރިކުުރމަާށިއ ައންެހނުްނެގ ޙައްޤުަތއް ފަާރތްތަްއ  ގުޭޅގޮުތންާނއި އިންާސނީ ަޙއްުޤތަްއ ދިާފއުކުރާ 

 ިދމާާވ ަދތިތަކާ  މުަގއި ކަްތ ކުރުމަަސއް ެއކުެގ ާޕޓްނަރ އޮަގނައިޭޒޝަްނތަކާދިފާއުކުުރުމގަިއ ސައުުތ ޭއޝިއާ 

  .މަްޝވަރާކޮށްަފއި ެވއެވެ ގުޭޅގޮުތން މި ަބްއދަލުުވމުަގއި 

ަބީސގެ ެޑޕިުއޓީ ޗީްފ އޮްފ ޕޮލިޓިކަްލ އެެފއާްޒ ުހންަނ އެެމރިކަން އެމް ސްރީލަންާކގައި : 2012ޯއގަސްްޓ  8

 މިަބްއދަލުުވަމކީ ކޮިމޝަުންނ ކުަރމުްނދާ  .ކްރިްސ ގަިނންގ ޮކމިަޝނާިއ ބަްއދަލުކުރެްއވިެއވެ. މރ

ވެިރ ަހއްލެްއ ޯހދުަމްށ ޙަލްޞު ހަަމުނޖެހުްނތަކަްށ  މަސައްކަްތތަކާއި، ިދވެިހރާްއޖޭެގ ސިާޔސީ ހަަލބޮލިކަމާއި 

ލޫމާުތ ސާފުކޮްށ ޢުމަ  ލަާތ ުގޭޅގޮުތންޙާއި ާރއްޭޖގަިއ ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކުގެ ކެްމޕެިއނާ  ފައިވާ ކޮމިޝަުނން ަފށާ 

  .މަްޝވަރާކުުރމަްށ ބޭްއވުުނ ބަްއދަުލވުމެެކވެ 

 ފޮރ ިހއުަމން  އް ަކމުަގއިާވ ަސއުުތ ޭއޝިއާ ކެ ރއްީދ ނެޓްވަ ަސަރޙަުހންަނ  ސްރީލަންާކގައި : 2012ޯއގަސްްޓ  8

ކޮިމޝަނަްށ  ރްކގެ ަފރާުތންނެޓްވަ  މިަބްއދަލުުވަމކީ މި .ބައްދަލުކުެރްއވިެއވެއި ކޮިމޝަނާ ރައިޓްްސގެ ވަުފެދއް 

 ޮގތާިއ ކޮިމޝަނަްށ ލިބިަފިއވާ ބާުރތަކާއި  ޫލމާތާިއ މަަސއްކަްތކުރާޢުމަ ބެހޭ ްފުވމުެގ ޮގތުްނނާއި، ކޮިމޝަނާތައާރަ



 
  107            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ްނ ޚިޔާުލ ަބދަލުކޮްށ ަމޝްަވރާކުރުމަްށ ުގޅޭޮގތު ލަތާ ޙާ ޮގތާއި، ާރއްޭޖގެ  ކޮމިޝަުންނ ަމސައްކަތްކުރަުމްނދާ 

ހަލަބޮިލކަމާއި ަހމަުނޖެުހންތަކަްށ  ައދި މީގެ އިުތރުން ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސިޔާސީ. ަބއްދަުލވުމެެކވެ ބޭއްުވނު

ފަށާފަިއާވ  ަމގްސަުދަގއި ކޮިމޝަުނން ކުރަުމްނދާ މަަސއްކަތްތަާކއި، ކޮމިަޝނުން  ެވރި ަހްއލެއް ޯހދުުމގެޙަލްޞު

 .ލޫމާުތ ަވނީ މިަވފްދާ ހިއްސާޮކށްަފއެވެ ޢުަލތާބެހޭ މަ ޙާ އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ާރއްޭޖގެ އި ެކމްެޕއިނާ ޞުލްޙަިއގެ 

 ުގޑް ، ންގެ އެްޑަވއިޒަރ އެންޑް ހެޑްޜަ ޒް ިޑވިލް އެފެއާޕޮލިިޓކަ ކޮމަންވެްލތްގެ : 2012ސެޕްޓެމްބަރ  4

 އެލިސަްނ ޕިއަރމަން  ޒް އެޑްަވއިޒަރ މިސްވަަނރާާޖ ާއއި ޕޮލިޓިކަލް އެެފއާިމސް ީނޓާ ޔަ  ،ސެކްޝަން ސްއޮފީސަ

އަްށ ިސޔާސީޮގތުްނ ިދމާވެަފއިާވ ދިެވިހރާއްޖެ  ިމ ބަްއދަުލވުުމގައި  .ެއވެއްވި ަބއްދަލުކުރެ  އިކޮމިޝަނާ 

ިއންސާީނ ޙައްުޤތަކުގެ ޙާަލުތ ރަަގޅުކުރުަމްށ ކޮމިަޝނުްނ ކުރަމުްނާދ  ގެގޮްނޖެުހންތަކާިއ ރާްއޖޭ

  .ިހްއސާކޮށް ަމްޝވަާރކުރިއެވެ މަސައްކަްތތަކާެމުދ މަުއލޫމާތު 

 ބައްދަލު  އި ޮކމިަޝނާަމުދ ސަީލމް ޙްރެަޓރީ ެޖނެރަްލ އަލްާފިޟލް އަ ސެކް ކްގެ ސާ: 2012ެސޕްެޓމްބަރ  27

ްނ ސަމިޓު ކްެގ ޤަުއުމތަކުެގ ެވރިްނގެ ައހަުރ ބޫޓާންަގިއ ބޭްއުވނު ސާ ވަނަ  2010މިަބއްދަުލވުުމގައި . ކުރެއްިވއެވެ

ތެޭރަގއި ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކާިއ ގެ އޮިނގަނޑު  ްކގެޑިމޮކްރަސީ ޗާަޓރާ ުގޅޭޮގތުްނާނއި ސާފާސްކޮށްފަިއވާ 

 މިކަން  ައދި. ކުރެްއވިެއވެ ަމސައްކަތް ކުެރިވާދނެ ގޮްތތަކުގެ ަމއްޗަށް މަްޝވަރާ  ޑިމޮކްރަސީ ަހުރދަނާކުުރމުގެ 

ކަަމށާިއ މިކަމަީކ  ގެްނދާ  ްއ ދެުމން ަޝުއގުެވރިކަމެ ބޮޑު  ްނ ވަރަށް ޢު ަސރަަޙއްުދެގ ަމދަީނ ުމޖުތަމަ ކުރުމަށް 

 ބޭުންނާވ ާދއިާރއެއް  ތަކާިއ ކޮިމޓްމަންޓް ްނ ިއތުުރ ޚިޔާލު މެމްބަުރ ޤައުމުތަުކގެ ލީަޑރޝިޕު  އިތުަރށް މަްޝަވރާކޮށް

  .ފާަހގަކުެރްއވިެއވެ  ންކަ

ނަޑައޅާފަިއ ުހންަނާވ ސަފީރު މިްސ މި  އެމެރިކާ: 2012 އޮކްޓޯބަރ 10  ޝެލް ޖޭސަރުކާުރްނ ާރއްޖެައްށ ކަ

ިމ . ކުރެްއިވއެވެ ބައްދަލު ިއ ޮކމިަޝނާ އާިއ ޮޕލިޓިކަލް އޮފިަސރ ިމސްޓަރ ކްރިސްޓޮފާ ަގނިްނގ ސިސޯން

ައދި ާރއްޭޖެގ ިއންސާނީ ހިއްސާޮކްށ ގަިއ ކޮމިޝަްނގެ ަމސައްކަތްތަާކ ުގޭޅ ޮގތުްނ ަމއުޫލމާތު ބައްދަުލވުމު 

  .ވެއްިވއެލަާތގުޭޅގޮުތން މަްޝވަރާކުރެ ޙައްޤުތަކުެގ ާއއްުމ ޙާ

ސްޭވްނ  ފްރެޑީ  .ރނަޑއަާޅފައި ުހންަނވާ ަސފީރު މސަރުކާރުން ރާްއޖެއަްށ ކަ ޑެންމާކް: 2012 އޮކްޓޯބަރ 10

ލަތާއި، ސިާޔީސ ޙާަޙއްޤުަތކުގެ  ރާްއޖޭަގިއ ިއންސާނީ މިަބްއދަލުުވމުަގއި . ކޮމިޝަާނިއ ބަްއދަުލ ކުރެްއވިެއވެ

   .ގުޭޅގޮުތްނ މަްޝވަރާުކރެުވނެވެ  މަަސްއކަތްތަކާޮކމިަޝންެގ  ހަލަބޮލިކަމާބެޭހ ޮގތުްނނާިއ ައދި

 އި ޮކިމޝަނާ  ވަފުދުގެ  ޕާލިމެންޓްީރ ޫޔނިައން -ކުެރއްވި އިންަޓރ ޒިާޔރަތް ރާއްޖެއަށް :2012ނޮވެމްބަރ  21

ގަިއ ާރއްޭޖގަިއ ިހނގަިއދިަޔ ހަަމނުެޖހުންތަާކިއ  2012ފެްބުރއަީރ  08މިަބއްދަުލުވމަކީ  .ކުެރއްިވއެވެ ބައްދަލު 

ައށް ަރއްިޔތުްނގެ  .ޔޫމަްއސަލަތަްއ އަިއޕީ ަހއްަޔުރކުރެވުުނ ަރްއޔިުތންެގ ަމޖިލީުހެގ ބައެްއ ެމމްބަުރްނގެ ގުިޅގެން 

 ވި ބޭއް ަކާމ ގުޭޅޮގތުްނ މަުޢލޫމާުތ ސާފުކުުރމަްށ ފަިއވުާމއެުކ އެހުށަހަޅާ  މަޖިލީުހެގ ބަެއްއ ެމމްބަުރން 

  .ބައްދަުލވުމެެކވެ 



 
  108            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  އެހެން މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ  13.3

. އަްނެހނުްނގެ ޫރޙާ ކޮިމޝަުނން ބަްއދަުލކުރިއެވެގެ  )ެއމްޑީޕީ(ިޑޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ  މޯލްޑިިވއަން: 2012ޗް މާ 6

ާއިއ އެކަާމ ގުޅިެގްނ ޙާދިސާފެބްރުައރީެގ  7ިމބައްދަުލވުުމގަިއ އެފަރާުތްނ ަވީނ ޭބްއވި ިއާދރާގަިއ ކޮމިޝަްނެގ 

 6ޮކމިަޝނަށް  ކަންތަްއތައް ާފހަގަކޮށް ހަލަބޮލިކަުމެގ ތެޭރގައި ހުރި ކަންބޮޑުވާ ަބއެއް  އުފެދިަފިއވާ ސިާޔސީ

ަޙއްޤުތަކަްށ ުއނިަކްނ ލިޭބ ކަންަތްއތައް، ައިދ  ގުިޅެގްނ ިއންސާނީ  ިމޮގތުްނ މިކަންކަމާ . ކަމެްއ ުހށަހަޅާަފއެވެ

   .ާފހަގަޮކށްފަެއވެ ަވނީ ންުހރި ކަްނތަްއތަްއ ައންހެުންނގެ ަޙއްޤުތަކާ ގުޅު  ވަކިްނ ޚާްއޞަކޮށް 

  ދަށުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް  ގެ  ކެމްޕެއިން ޞުލްޙައިގެ 13.3.1

  އް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ 

 މިަބއްދަުލވުން . ޞުލްހަިއގެ ކެްމޕެިއންގެ ދަުށްނ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކާއެކު ަވނީ ަބއްދަުލވުްނތަކެއް ބާއްވާަފެއވެ

މަްޝަވރާކުރި ަބއެްއ ަކންތަްއތަކުެގ ެތޭރގަިއ ުމޖުަތމަުއަގއި އިޖްިތމާީޢ ައދި ަފރުީދ ަރއްާކތެރިކަން  ތަކުގައި 

ާޔީސ ަމއުލޫާމތާއި، ސި ޮކމިަޝނުްނ ކުރުަމށް ާރވާފަިއާވ ކެްމޕެިއންގެ ަރގަޅުުކރުމަްށ މި ކުޑަވެފަިއވާތީ، ިމ ހާލަތު 

  .ނެ ކަްނތަްއތަްއ ހިމެެނެއވެ ުކރެިވދާ ވެިރ ަހއްލެްއ ހޯދުަމށް ހަލަބޮލިކަމަްށ ުސލްހަ

އްޭޖެގ ީދނާިއ ދިެވިހރާއިްސލާމް ިއރުރުުމެގ ޙައްުޤެގ ބޭުންނ ކުރާޔާލު ފާޅުކުޚި ެއއްެވ ުއޅުާމއި  މީެގއިތުުރން،

މަލުތަކުްނ ޢަ ަފދަީމހުްނގެ ޙައްުޤތަކަށް ބުރޫައރާރުމަްތތެރިކޮށް ިހތުމާއެކު އެެހންޙު  ތަކަށްާއިއ ޤާނޫނު ޤާނޫނުައސާސީ

މާީއ ތި ިއސްކަން ދެިވ ިއޤްތިސާީދ ައދި އިޖް ިސޔާީސ ޙައްޤުތަަކށް ައދި. ނެވެަމށް ބާުރއެޅު ބު ތި އެއްކިާބވެ

ކުުރމުެގ މަްއސަލަތަކެްއ  ުކރުމާިއ ުފރައްާސރަމާީމހުްނާނ ދި  އެެޅމުްނދާކަްނ ފާަހގަކުުރމާއެކު، ނިޙައްޤުތަކަްށ ިހޔަ 

 މިަކމުެގ ތެރޭަގިއ ޫނޅޭ މީހުްނެގ ިއތުުރްނ ހުިރހާ ކުޑަުކދިްނނާިއ  އުފެެދމުްނާދ ކަާމއި މިކަުމެގ ަސބަބުން

ޓީަތކާ އެުކ ވަިކވަކި ޕާ . ެއވެާފހަގަކުރި  ރައްިޔތުްނނަްށ ިމކަމުގެ ޭނދެޭވ ައސަރު ކުަރމުްނ ދާކަން ޮކމިަޝުނން

ްށވެސް ޮކމިަޝނުްނ ޓީތައް ިހމެޭނޮގަތށް މަްޝވަރާ ބައްދަުލވުެމއް ޭބއްުވމަހުިރހާ ޕާ  މަްޝވަރާކުުރމަްށފަހު

 .އެވެށްފަިއ ވެ އްކަތްކޮ މަސަ

ދާލަުތ ޢަ، ސް މޯލްިޑވް އޮފް ކުގެ ތެޭރގަިއ ްޕރޮގްރެިސވް ޕާޓީ ޓީތަ ސިޔާސީ ޕާ ެޕއިްނގެ ަދށުން ަބއްދަލުކުރި މްމިކެ

، ޝަނަްލ ކޮންގްެރސް މޯލްިޑްވސް ނޭ ، އިސްާލމިކް ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ ، ިޑމޮކްރެިޓކް ޕާޓީ  ގެދިެވހިަރއްިޔތުން ، ޕާޓީ

ޓީާއިއ ިދވެިހ ކޯލިޝަާނއި ޖުމްޫހރީ ޕާ ޕީޕަްލސް ޕާީޓ ހިެމނޭ  ،ޑިމޮކްެރިޓކް ޕާޓީޯސޝަލް  މޯލްޑިވްސް 

  .ރައްިޔތުްނެގ ޕާީޓ ައދި ދިެވހި ަޤުއމީ ޕާޓީ ހިެމނެެއވެ 

  : އްޔާތައް ޢި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމް 13.3.2

ރަަގުޅކުރުމަްށ  މި ހާލަތު، އިްޖތިމާޢީ އަދި ފަުރދީ ަރއްކާތެރިަކްނ ކުޑަވެފަިއވާތީ  ގެޢު މުޖުތަމަ، ބަްއދަލުުވމުަގއިމި

 ކެމްެޕއިްނަގިއ ބައިެވރިމި އް ްއޔާތަ ޢިކުުރމާއި ައދި ަޖމްޞާއްޙި  ކޮމިޝަުނން ާރާވފައިވާ ެކމްެޕއިްނގެ ަމއުލޫާމތު
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އްާޔތަކުގެ ތެރޭަގއި ޢި ަބިއވެިރވި ަމދަީނ ޖަމް މިަބްއދަލުުވމުަގއި. ށްަފިއ ވެެއވެބެޭހގޮުތން މަްޝވަރާކޮކުރުމާ

އަިދ ެއންީޖޯއ  ަހއުސް  ިޑމޮކްރަީސ ނެްޓަވރކާއި، ިޑމޮކްަރސީއާިއ، މޯލްިޑވިައްނ  މޯލްިޑވްސް  ޓްރާންްސޕޭެރންސީ 

  . ފެޑެރޭޝަްނ ިހެމނެެއވެ

   :ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް  13.3.3

ސާތަާކއެކުެވސް ުމހިްއމު ަމޝްވަާރ ަބއްދަުލވުްނތަކެްއ ޞުލްޙަިއެގ ކެްމޕެިއންެގ ދަުށްނ ަދއުލަުތެގ ުމައއްސަ

ަރއްިޔތުްނެގ ، ޯމލްޑިވްްސ ނޭަޝނަލް ިޑެފންސް ފޯސް  ،ސްމޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ަސރވި ިމގޮުތން . ބޭއްުވނެވެ

އެކު ައދި  އިެލކްޝަންްސ ކޮިމޝަނާ  ން މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލް، މޯލްިޑވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަ ،މަޖިލިސް 

  .ެއވެބައްދަުލވުްނ ބާްއވާފަިއވެ

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  13.4

ަމދު، ުމޙައްهللا ބްދުޢަ އަްލއުްސާތޛުާޤޟީ ވަނަ ދުަވހު ކްރިިމނަލް ކޯޓްގެ އިސް  2012ޖެނުައރީ  16

ގަިއ ިހނަގމުްނދިަޔ ަހމަުނެޖހުންތަަކށް ޢު ގުިޅގެން، ުމުޖތަމަބާުރެގ ަދށަްށެގންިދއުާމއި  ޢީ ރާްއޭޖގެ ަގއުީމ ިދފާދިެވހި

އްލެްއ ޯހދުަމްށ ކޮިމޝަުންނ ސިޔާީސ ޕާީޓތަުކެގ ެމދުަގއި ޙަ ހުއްޓުެމްއ ެގނެްސ، ދެބަްސުވންތަަކށް ޞުލްަޙވެރި 

ިތޒާްމ އިންބައްދަުލވުެމއް  މިފަދަ މަްޝވަރާ ކޮމިޝަުނން . ކުރެުވނެވެ މަސަްއކަތްށް ބައްދަުލވުެމއް ޭބއްުވމަ

ިސޔާީސ ާޕީޓތަކުެގ ެމުދގަިއ ޮއްތ ދެބަސްުވންތަކަްށ ހައްެލްއ ގެެނވޭޯތ ކުރުމުެގ މަިއަގނުޑ މަޤްަޞދަީކ 

 12އިްސނަަގއިެގްނ ިއންިތޒާމް ކުިރ މިަމޝްވަާރތަކުަގިއ ޖުމްަލ ކޮމިޝަުންނ ނަަމވެސް، . މަސައްކަްތ ކުުރެމވެ

ަވނަ ުދވަުހ ސިާޔސީ  2012ީރ އަރުފެބް 7 ސްަނމަވެ  ޕާޓީއަުކން ަބއިެވރިާވނެކަުމގެ ޔަީޤންކަްނ ދީަފިއވީ 

 .ޭބއްވިަފއެްއ ނުެވއެވެން ވު ްށ ައއި ހަލަބޮލިކަމާިއ ުގިޅގެްނ މިަބއްދަލު ޙަރަސްމަ



 
  110            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން ކޮމިޝަން . 14  

ިމޝަނަްށ ލިބިަފއިާވ ފަިއާސ އަަހރު މުަވއްަޒފުން ތަމްީރްނ ކުރުމަށްޓަަކއި ކޮނަވަ  2012ފާއިުތވި އަހަާރ ިޚލާފަށް 

ަނމަވެްސ ލިބުުނ ަފއިާސއިްނ ކޮިމޝަުނެގ ުމވައްަޒފުްނނަްށ ެއންެމ ަފއިާދ ހުިރ އަިދ މުަވއްޒަފުްނެގ  ވި މަދު 

ފެންަވރާއި ހުަނުރ މަތިކުުރމަށް ެއންމެ ޭބނުްނތެިރ ގޮތަކަްށ ޓްެރިއނިްނގެގ ފުރުަސތު ޯހދަިއދިުނމަްށ ވަީނ 

ވަނަ ައހަރު ިދުގ  2012ތުން، ކޮމިޝަުނގެ އެުނއަލް ާވރކް ޕްޭލންަގއި ިހމެިނގެްނ އެގޮ . މަސައްކަތް ޮކށްަފއެވެ

މުްއދަުތގެ ކޯސްަތކަށާއި، ާރއްޖެާއިއ ރާްއޖެިއން ބޭުރގައި ހިްނގާަފއިާވ ކުރު ުމއްަދތުެގ ކޯސްތަކަށް މުަވއްޒަުފްނ 

ދެުވނުިއުރ ކޮިމޝަުނެގ  ުތ ޯހދައި ޞަފުރު  162ަގިއ ތަމްީރްނ ްޕރޮްގރާމް 19ަލ ުޖމް. ފޮނުާވފަިއވެެއވެ

ެއޅި އަާމޒު ކުރެިވފަިއވާ ދާއިާރތަކުެގ ނޑަސްްޓެރޓެޖިކް ޕްލޭްނގަިއ ކަ މަޤްޞަދަަކށް ަބލާފައިަވނީ ޮކިމޝަުނގެ

 2012ައާށއި  ަވނަ އަހަުރ ހަދާަފއިާވ ޓްެރިއނިްނގ ނީޑްސް އެނަލިސިސް  2011އިތުުރން، ކޮިމޝަުނން 

އިތުުރ  ިންނގ ތަަކށް ބެލުަމށްފަހު އިތުަރށް ުމަވއްަޒފުންެގ ުހނަރުއަހަުރ ިހންާގފައިާވ މުިހއްުމ ޓްރެއިވަނަ 

ެގން، ޮކިމޝަުނެގ އިގަ ގްރާްމތަކަކީ ކޮމިޝަުންނ އިްސނަިމ ދެްނނެުވުނ ތަްމރީްނ ޕްރޮ . ވެކުރަންެޖހޭ ދާިއާރތަކަށެ

ލީ ައދި ފަްނނީ ކުެގ މާ ީމ ިއާދރާތަވާރާްމ ތަކުެގ ިއތުުރން، ަބިއނަލްއަޤް ހަރަުދގަިއ ހިްނާގފައިާވ ތަމްީރްނ ޕްޮރގް

އެހީެތރިކަމާިއ ެއކު ކޮމިަޝނުްނ އިްނތިޒާމްޮކށްަފއިާވ ތަްމރީްނ ްޕރޮގްާރމް ތަކާއި މަަދނީ ޖަމާައތްަތކުންާނިއ 

  . ސަރުކާރުްނ ލިބިަފއިާވ ަތމްރީްނ ްޕރޮގްާރމްތަކެެކވެ

ތަމްރީން   ހިންގިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

ފުރުޞަތުގެ 

  އަދަދު 

ޞަތު ތަމްރީން ފުރު 

ލިބިފައިވާ 

މުވައްޒަފުންގެ 

  އަދަދު 

ތަމްރީން 

ލިބިފައިވާ 

 - މުވައްޒަފުން 

  އިންސައްތަ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ 

  ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

8  10  %12  

އިން ބޭރުގައި ހިންގިފައިވާ ރާއްޖެ 

  މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ދިގު

1  1  %2  

ރާއްޖޭގައި ހިންގިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ 

  ކޯސްތައް 

11  151  %84  

    162  19  ޖުމްލަ 

  

ބޮުޑ ޮގންެޖހުމަކީ ދިެވހިާރއްޭޖގަިއ ހިުއމަްނ ަރއިްޓްސ ންމެ އެ ފަިއވާ ކޮމިޝަނަށް ިދާމވެ :ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން 

ތަމްީރްނ ވައްޒަުފްނ ެއހެްނ ކަމުން، ިމދާއިާރިއްނ މު . މަުދ ކަެމވެ އް ުގްނ ަމީތ ަތއުލީްމ ލިިބފަިއާވ ފަާރތްތަނެގ ރޮ 

ރޒް އިން ހިުއމަން ރައިޓްސް އެ " ިއ ކޮމިަޝނުގެ ުމވަްއޒަފުންަނށްކަކުރުމަށްޓަ " ންޑް ޑިމޮކްރަަޓިއޒޭޝަންމާްސޓަ

އަަހުރ ދުަވހުެގ  1. ުތ ެދވިަފއިެވއެވެޞަކަްށ ެއފުރު ުތ ުހުޅވާލަިއ އެްއ ުމަވއްޒަފަޞަރޝިްޕ ެގ ފުރު ސްކޮލަ



 
  111            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ިމއީ، ކޮމިަޝނުްނ މިޮގަތްށ  .ީނ ސިޑްނީ ޔުިނވާސިޓީައށެވެމިކޯހުަގއި ކޮިމޝަުނގެ ފަާރތުްނ ފޮުނވާފަިއވަ

 . ްސ ފާަހަގ ކުރަމެވެވެވަަނ ައހަރުަކން 2ދިުގމުްއދަަތށް މުަވއްޒަފުްނ ަތއުލީްމ ދިުނމަްށ ފޮުނާވ 

 10ޅި ޖުްމލަ މު :ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް / ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރުމުއްދަތަކަށް ހިންގާފައިވާ 

ަތމްީރްނ  08ވަަނ ައހަުރ  2012ކަށް ުމވައްޒަުފން ޮފުނވުަމށް ަމސައްކަްތ ކުިރ ަނމަވެްސ ްނ ޕްޮރގްާރމަތަމްރީ 

 ާރމެއް ިފަޔވާ ުހިރހާ ަތމްީރން ޕްޮރގް 1ޕްޮރގްރާަމށް މުަވއްޒަފުްނ ރާްއޖެިއން ބޭުރން ތަމްީރން ލިިބގަނެަފއިާވއިރު 

ެއގޮުތން . ްތތަކުެގ އެީހތެރިަކމާިއ އެުކގަެއވެޢަ ވާީމ ޖަމާއަޤްޒަުފްނ ފޮުނާވފައިަވީނ ބަިއނަލް ޕްޮރގްރާމަަކށް ުމވައް

ުތ ޞަަތމްީރްނ ޕްޮރގްާރމެްއގެ ފުރު 7ޭއޝިާއ ިއން ިއން ޓީ ައދި ަމއިްގަރންޓް ފޯަރމް .ޕީ.އެފް، އޭ.ޕީ.އޭ

 . ަފއިެވއެވެލިބި މިޝަުނެގ ުމވަްއޒަފުންަނށް ކޮ

 

އަދަދު ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  ތަމްރީން ދީފައިވާ ދާއިރާ ތަމްރީން    

 އިްނވެސްިޓގޭަޝްނސް 1

  ޑިއުކޭަޝން ެއންޑް އެްޑވަކަސީ އެ 1

 ރިސާރޗް އެންްޑ މޮނިޓަިރްނގ 1

 ޖެނެރަްލ އެްޑމިިނސްޓްރޭަޝން  2

 ބޭސިކް ހިުއމަްނ ރައިޓްސް  4

 މަިއގްަރންޓް ވާރކަރޒް  1

 ޖުމްލަ  10

  

  :ވާރކްޝޮޕް / ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން 

ކޮމިޝަުނެގ ުމަވއްޒަފުްނ ިބނާކޮްށ ފެްނވަުރ ަރނަގޅުކުރުމަްށ ާރއްެޖއިްނ ބޭުރން ތަްމރީްނ ކުރުުމގެ ަބދަލުަގިއ 

ދިުނމަށްޓަކަިއ  ަވަރށް ގިަނ އަަދދަަކށް ާރއްޭޖަގއި ިހންގާަފިއވާ  ގިަނ ފުުރޞަުތަތކެއް ުމަވއްޒަފުްނނަްށ ޯހދައި 

އެޮގުތން ިގަނ ްޕރޮްގރާމްތަކަީކ . ޕްތަުކގަިއ މުަވއްޒަުފން ަބިއވެރިކޮށްަފއިެވއެވެވާރކްޝޮ / ްނގ ނި ޓްރެއި

ކަމުގަިއ ީވނަަމެވސް، ކޮިމޝަުންނ ބޭުރެގ  ކޮމިޝަުންނ ިއްނތިޒާްމ ކޮްށގެްނ ިހްނގާފަިއާވ ޕްޮރގްރާްމތަކެއް 

ެއގޮުތން، ިސވިލް ސާރވިްސ . ެއވެވެަވއްޒަފުްނ ބަިއވެިރކޮށްފައި ފަރާތްތަުކން ދެްއވާފަިއާވ ފުުރޞަުތތަކުގަިއވެްސ މު 

. އަިއ އަިދ ަމއިގްަރންްޓ ފޯަރްމ ިއން އޭިޝާއ ިހމެެނއެވެ.ޑަްބލިއު.އާރ، ލްިޑވްްސ ޕޮލިްސ ާސރވިސް މޯ ކޮމިޝަން،

 .ުމވައްޒަުފން ަބިއވެރިކޮށްަފިއވެެއވެ 151ާވރްކޝޮްޕ ަގއި / ްނގ ނިްޓރެއި  10ޖުމްލަ 

 

   



 
  112            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އަދަދު ގެ ތަމްރީން  ދާއިރާ ތަމްރީން ދީފައިވާ    

 އިންވެސްޓިގޭޝަންސް 4

 އެޑްވޮކަސީ  

 ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  5

 ބޭސިކް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ރޒް 1  މައިގްރަންޓް ވާރކަ

 ޖުމްލަ 10

 

ނޭޝަނަްލ ޓްރޭނިންގ ވަރކްޝޮޕް ފޮރ ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ކޮންސަރނިންގ 

ކޮމިޝަުންނ ިމއަހަުރ  :ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަޔަލޭޝަންސް  އިންކުއަރީސް އިންޓު ސިސްޓަމެޓިކް ޕެޓަރންސް އޮފް

އެކްެސްސ ޓު އެިޑއުކޭަޝން ފޮރ ޗިލްްޑރަން ވިްތ ( އިސްކަމެްއ ީދެގން ެފށި ނޭަޝނަލް އިންކުައީރ 

 1-4ާއއި ގުިޅެގން ިމަމސައްކަުތގައި އަަމލީގޮުތން މަަސއްަކތްކުރާ ުމވައްަޒުފންަނށް ައމާޒުކޮްށގެން ) ޑިސްއެބިލިޓީ

މިޓްރެިއނިްނގ ިއންތިާޒމުކޮށްފަިއަވނީ ރައުްލ . ވާަފެއވެއްބާ ެއއް  ގައި ަވނީ ްޓރެއިިންނގ 2012އޮކްޓޯބަރ 

މުަވއްޒަފުްނނަްށ މިްޓރެއިިންނގ  20ޖުމްަލ . ނެވެޮކމިަޝްނ ގުިޅގެން  މި ާއިއ  ވޮލަންާބރްގ އިްނސްޓިޓިއުޓް 

ންާގނެ ޮގތުެގ ދީފަިއވާިއރު، ިމްޕރޮގްާރމުްނ މަޢުޫލމާތު ދެިވފަިއވާ ބައިތަކުެގ ތެޭރަގއި، ނޭަޝނަލް އިންކުައރީ ހި 

އަީރ ަގއިޑްަލއިްނގަިއ ިހމެޭނ ބައިތަކާިއ ަތއްާޔރު ކުާރެނ ައރިްނގ ހިްނގާެނ ޮގތާއި، ިއންކުމައުލޫާމތު، އޯަޕްނ ހި

  .ގެ މަުޢލޫމާތު ހިެމނެެއވެގޮާތއި އިންކުައީރ ެގ ބޭުނމާިއ ެއެހން ގަުއމުތަުކގަިއ އިންކުައރީ ހިްނިގފައިާވ ގޮތު 

މަށްޓަކަިއ ވު އިންސާީނ ހައްޤުަތއް ިހާމަޔތްކޮށް ކުިރއެރު  :ރެންސިކް ޓްރެއިނިންގއިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ފޮ 

ކޮމިޝަުނން ކުާރ އެްނމެ މުިހއްުމ އެްއ ކަމަކީ ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަަތއް ބަލާ ތަހުޤީުޤކޮށް ހައްުޤތަްއ ގެއްލިަފިއވާ 

ގ ންެރއިނި ޓްޒަފުްނެގ ަޝނުެގ ުމަވއްޮކމި، ފަރާތްތަަކށް ެއހައްޤުަތއް ޯފުރކޮށްދިުންނ ކަުމގަިއ ާވތީ

މިޓްރެިއނިްނގއަީކ ޕޮލިްސ . ައމާޒުކޮށްެގްނ ޓްެރއިިނންގ ެއއް ަވނީ ާބއްވާަފެއވެ ްޓމަންަޓށްއިްނވެސްިޓގޭަޝްނ ޑިޕާ

ިއނިްނގ ގަިއ މުަވްއޒަފުން ޓްރެ 15ުޖމްލަ .  އެކަޑަމީެގ ެއހީެތރިކަމާއެުކ ހިްނާގފައިާވ ޓްެރއިިންނގ އެކެވެ

ިމ . ބޭފުުޅްނނަކީ ޕޮލިްސ ިއންޓެްގރިޓީ ޮކިމޝަްނގެ ުމވައްަޒފުންެނވެ 3މީެގ ެތރެިއން ބައިެވރިވެަފިއވާިއރު 

ޓްރެއިިންނގަގިއ ތަހުޤީޤުެގ ަމރްަހލާގަިއ ިއންަޓވިުއކޮށް ަބޔާްނނަާގެނ ޮގތާއި، ތަހުޤީަޤށް ތަްއޔާުރވުަމްށ ކުރަްނ 

ްނ މައުޫލމާުތ ޅުއެަކޑަމީގެ ޭބފު ޖެހޭ މަސައްކަްތތަކާއި ، ަމްއސަލަ ބަލާނެ ޮގތްތަކުެގ ަމއްޗަްށ  ޕޮލިސް 

  . އެވެދެްއވާފަިއވެ 

މާލީ ެއހީަގއި ެމނެޖްަމންްޓ ެގ . ޕީ.ޑީ. ެއން. ޔޫ :ލީޑަރޝިްޕ ޓްެރއިިނންގ ފޮރ ސީނިައރ ެމނޭްޖމަންޓް

 12ޭބއްިވ ްޓެރއިިނންގ ގަިއ ުޖމްލަ ތެރިކަާމއެކު އެހީ ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ިއންސްޓިޓިއުްޓ އޮްފ ިސންަގޕޯރެގ ފަންނީ 

ާނއި، ެސކްރެޓަރީ ޖެެނަރލް ައިދ މީެގ ެތރޭަގއި ކޮމިޝަުނެގ ެމްމބަރުން. ވެެވއެބަިއެވރިވެަފއިކުްނ ފަރާތަ



 
  113            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ބަލާފަިއވަީނ ކޮމިޝަުނެގ  ސަދެްއ ކަމަށް ރިވެަފއިާވއިރު، ޓްރެއިިންނގ ަމޤްބަިއވެ ތަުކެގ ެވރިްނ ޓްޓްަމންޑިޕާ

ްޕ ޝިނަގޅު ކުރުުމގައި ިއސްވެިރންގެ ލީަޑރޖިކް ޕްޭލންަގއިވާ ިއދާރީ ހިްނގުން ހަުރދާާނ ކުރުން ރަ ސްޓްރެޓެ

 . މެވެރުަދނާކުރު ހަ

ރޒް ބްލެންޑަޑް ލާރނިންގ ކޯސް  މާީލ ޕީ އެްފެގ .އޭ :ޕައިލެޓް ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަ

. ވެެވއެއިުމވައްޒަފަުކ ަވނީ ތަމްީރން ކުެރވިފަ  1އެުކ ކޮމިަޝނަށް ލިުބުނ ފުރުަޞތުަގއި ޮކމިަޝނުން އެހީެތރިކަމާ

ްނ ނެަޝނަްލ ޑްްސ ެއސެސްމަންޓު އަަހރު ބާްއވާަފއިާވ ރީޖަނަްލ ޓްެރއިިނންގ ނީވަނަ 2010މި ޕްޮރގްާރމަކީ 

ހިއުަމން ރައިްޓސް ިއންސްޓިިޓުއޓްތަކުެގ ޓްރެިއަނރުން ިބނާކުުރމަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވީތ އެކަާމއި ގުިޅެގން ޭބއްިވ 

އެްފ .ޕީ.އޭ  ުނގެ ފަާރތުްނ ބަިއވެިރވި ފަާރތްކޮިމޝަ އަިދ ިމހާުރވަީނ މިޓްެރއިިންނގ ަގއި. ޓްރެއިިންނގއެކެވެ

  .މާސްޓަރ ޓްރެިއަނރެއްެގ ގޮުތގަިއެވސް ހަަމޖެހިަފެއވެ

  އެމްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް .ޕީ .އެން 

. ކުެރިވފައިެވއެވެ އެްމެގ މަަސއްކަްތތަްއ ހަުރަދނާކުރުުމެގ ޮގތުްނ މަސަްއކަތްތަކެއް .ޕީ.ވަނަައަހރު އެން 2012

މިޮގތުްނ ަހއްަޔުރކުރެޭވ މީުހްނނާިއ ބަްނދުކުެރޭވ ީމހުްނގެ ަޙއްޤުތަާކބެހޭ ގޮުތްނ ިދެވހި ބަުހްނ ަތއްާޔރުކޮށްފަިއާވ 

 12ައދި  11ޑިސެމްބަރ  2012އަިދ . ބަހަކަށް ތަުރޖަާމ ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ފެށިަފިއވެެއވެ  9ލުއިފޮްތ އިުތރު 

އާއެުކ ބަްއަދލުވުްނތަކެްއ ) ޓީ.ޕީ.އޭ(ން ޯފ ަދ ްޕރިެވްނޝަްނ އޮްފ ޯޓޗަރ ވަަނ ުދވަުހ ެއސޯސިއޭޝަ 

ިއން ިޒޔާަރތްކުރާ ަތންަތުނެގ ޙާލަުތ . ެއމް.ޕީ.މިބަްއދަލުުވންތަުކގަިއ މަްޝވަރާުކރެުވނީ ެއން. ބާއްވާަފިއވެެއވެ

ުތން ކުރެވިާދނެ ަކންަތއްތަކާއި، ރަނގަޅުކުރުަމށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ުހށަހެުޅންަތއް ަތްނފީޒުކުރުމަށް ބާުރއެޅުުމގެ ގޮ

ެއމްެގ ިޒާޔރަތްތަުކްނ .ޕީ.އެްމެގ ަމސައްކަތަްށ ާއންުމން ހޭލުްނތެރިކުުރމަށް ުކރެިވާދނެ ކަންތަްއތަކާއި، ެއން.ޕީ.އެން

ފާހަގަކުެރވޭ ކަްނތައްތަަކށް ބިނާޮކށް ތީމެޓިކް ވިިޒޓް ކުރުމާއި ެބޭހގޮުތންާނއި، ޤަުއމުގެ ިސޔާސީ ަމޝްރަުހ 

ެއމްެގ ަމސައްކަތްތަަކށް އެްއވެސް ހުރަެހއް ުނވަަތ ަދތިތަެކްއ .ޕީ.ވެަފއިުވމާިއ ގުިޅެގން ެއންހަލަބޮލި

އެްމެގ ހުަށހެުޅްނތަްއ ަތންފީޒުކުުރމަްށ ެއްއވެްސ ހުއްޓުެމްއ .ޕީ.ކުރިމަިތވޭޯތއާިއ މިހަލަބޮލިކަުމެގ ތެރޭަގިއ ެއން

 .އައިސްަފއިޭވޯތއެވެ ނުަވތަ މަޑުޖެުހެމއް

  ންޓްޖްމަޗޭންޖް މެެެނެ

ކޮމިޝަްނެގ ިއާދރީ ިހންުގުމގެ ނިޒާްމގަިއ ުހިރ މަްއސަލަަތއް ދެެނގަނެ، ކޮިމޝަްނގެ އިާދީރ ހިްނުގން 

ިމ . ހަރުަދނާކުުރމަށްަޓކައި ކޮމިަޝުންނވަީނ ޗޭންްޖ ެމނޭޖްަމންްޓގެ ަނމުަގއި ަމސައްަކތްތަކެްއ ފަށާަފެއވެ

ނިްނމުްނތަކުގެ ސަބަބުން ދިާމާވ މައްސަަލތަކާއި، މުާއމަލާްތ މަސައްކަްތތައް އަމާޒުކޮށްަފިއވަީނ ކޮމިަޝންގެ 

ޮކމިަޝންެގ . ކުރުމުަގިއ ިދމާާވ ަމއްސަލަަތްއ އަިދ ިހއުަމްނ ރިސޯސްަގިއ ހުިރ ަމއްސަލަތަުކެގ ަމއްޗަެށވެ

ކަރުދާެހއް  ތްކޮށް ްޑރާފްޓް ޔަ މެމްބަުރންާނިއ ުމވައްޒަުފްނގެ ފަާރތުްނ ެއއްކުެރވުުނ ަމއުލޫާމތުތަުކެގ ަމއްޗަްށ ރިއާ 

އް ޒިއަމެ ގަިއ ސިްމޕޯ  2012 ޮނވެމްަބރ 15ުހށަެހޅުމަްށ ަވީނ  މިތިްނ ދާިއރާިއްނ އެކުަލވާލާއި، މިކަރުދާސް 



 
  114            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

އަްމގަިއ ކަރުދާުހގަިއވާ ަކންތަްއތަކާެމދު ަމޝްވަރާޮކށް، ޭއަގއި ުހރި ަމއްަސލަތަކަށް ޒި ިމ ސިމްޕޯ. ބާއްވާަފެއވެ

އިާދރީ ހިްނުގްނ . ގަިއ ކަރުާދހުަގއި ވާަކންތަާކމެދު ަވނީ ެއއްަބސްވެފަެއވެހައްލުަތއް ދެެނަގނެ ުމވައްަޒފުްނެގ މެދު 

އަްމގަިއ ެއއްބަސްވެަފިއވާ ކަންތަްއތަކާެމދު ކޮމިޝަްނެގ ޒި ހަރުަދނާކުުރމަްށ ުމވައްަޒފުްނެގ ެމދުަގިއ ިސމްޕޯ

  .ނިްނމުމަކަްށ ިމާހރު މިކަުރދާްސ ަވނީ ުހށަހަާޅފަެއވެ



 
  115            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަ . 15

  ގެ ނިޔަލަށް  2012ޑިސެމްބަރ  31

  ނޯޓު   
  ޕަބްލިކް
 ކ/ބޭންކް އ
2012  

 /ލިބޭ އެހީ
  ޚަރަދު

  ޕަބްލިކް
 ކ/ބޭންކް އ
2011  

 /ލިބޭ އެހީ
  ޚަރަދު

            ލިބުނު ފައިސާ 

 -   20,626,189 - 20,562,370  3  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި 

  ބަލައިގަތް ފައިސާ 
4  16,304 - 137,896  - 

 1,260,583 -  700,945 -  17  އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ 

 1,260,583  20,764,085 700,945  20,583,319   ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

            ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 179,900  12,294,259 -  13,741,833  5  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް 

  ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ
6  575,975  - 539,970  - 

 227,321  1,080,015 -  1,297872  7  ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް 

  ހޯދާތަކެތީގެ އަގު 
8  317,710  906 351,530  - 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
9  3,83,440  124,246 4,421,040  382,607 

 136,878  1,299,130 -  506,972  10  ތަމީްރނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 -  158,844 -  148,242  11 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި 

  އަދި ސަބްސިޑީސް 
12  24,008 - 22,548 - 

ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

 ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު 
13 466,318 - 458,853 - 



 
  116            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 926,706 20,626,189 125,152 20,562,370   ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ 

ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

  ޖަމާ ކޮށްފައިވާ 

14 16,304 -  137,896 -  

ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 

ޢާމްދަނީ ގޮތުގައި ޖަމާކުރި ފައިސާ (

  )ހިމަނައިގެން 

 20,583,319 125,152 20,764,085 926,706 

ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު 

  ކަނޑާ ބާކީ 
 - 575,793 - 333,877 

  



 
  117            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 

  

  ނޯޓް

މަޖިީލހުން 

ފާސްކުރިބަޖެޓް 

2012  

  އެއް އައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓް 

/ އިތުރުކުރި

  އުނިކުރި

  ފައިނަލް

  ބަޖެޓް 

2012  

  /އާމްދަނީ

  ޚަރަދު

2012  

ފައިނަލް 

  ބަޖެޓާއި 

ޚަރަދުގެ  ހިނގި

  ތަފާތު

                ލިބުނު ފައިސާ 

  2,203,663 20,567,438 22,771,101 60,025  -  22,711,076  3  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް 

 އާމްދަނީ ދަޢުލަތުގެ

  ފައިސާ ބަލާގަތް ގޮތުގައި
4 - -  - 16,304 - 

  2,203,663 20,578,675 22,771,101 60,025  -  22,711,076    ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

               ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

މުވައްޒަފުންނަްށ  210

  ހިނގި ޚަރަދު 
5  14,322,780  89,090  - 14,411,870 13,741,833 670,037 

ޕެންޝަނާއި ައދި  213

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫްނ 

  ގޮތުން ދޭފައިސާ

6  643,188  (59,090)  - 584,098 575,975 8,123  

ދަތުރު  221

  ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު 
7  916,718  538,472  - 1,455,190 1,297,872 150,565  

އޮފީސް ހިންުގމުގެ  222

 ތަކެތީގެއަގު ބޭނުމަށް ހޯދާ
8  336,540  68,900  - 405,440 317,710 87,730  

ހިންުގމަށް  އޮފީސް 223

  ަޚރަދު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ
9  4,471,441  (226,785)  - 4,244,656 3,483,440 762,901  

ތަމްރީނުކުރުމަްށ  225

  ކުރެވޭ ޚަރަދު 
10  1,173,409  (358,815)  - 814,594 506,972 307,622  

މަރާމާތުކުރުމާިއ  226

  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
11  196,000  55,154  - 251,154  148,242 102,912  

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ  228

އާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި 

 ސަބްސިޑީސް

12 90,000 (126,017) 60,025 24,008 24,008 - 

ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް 

  ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި 
  22,150,076  (19,090)  60,025 22,191,011 20,096,052  2,089,891  

               ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 



 
  118            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  އެސެޓްސް  - މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން 
  ގެ ނިޔަލަށް  2012ޑިސެމްބަރ  31

  2011  2012  ނޯޓް   

        )ހަރުމުދާ (ކަރަންޓް އެސެޓްސް - ނޮން 

 2,346,769 2,813,087  13 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިްޕމަންޓް 

 2,346,769 2,813,087   ގެ ޖުމްލަ ) ހަރުމުދާ (ކަރަންޓް އެސެޓްސް - ނޮން 

       ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

  137 4,645 15  ނަގުދު ފައިސާ

  1,102  4,535 16  ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާ އަދި ބަޖެަޓށް  ނުދައްކާހުރި ބިލުތަކަށްފައިސާ 

  1,239 9,179   ލަ މުކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖު 

 2,348,008 2,822,266    ލަ މު މިލްކިއްޔާތުގެ ޖު

  

 ލައިބިލިޓީސް  –މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް  2012ޑިސެމްބަރ  31

  2011  2012  ނޯޓް   މާލީ ޒިންމާތައް 

ލިބެްނޖެހޭ އަދި ބަޖެަޓށް  ނުދައްކާހުރި ބިލުތަކަްށފައިސާ 

  ފައިސާ
16  4,535 1,102 

އަނބުރާ ސް އެންޑްޓްރެޜަރީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނން

  ރައްދުކުރަންޖެހޭ
15 4,645  137  

  2,346,769  2,813,087 13  ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ޮކށްދޭ ރައުސުލްމާލު

 2,348,008 2,822,266    ލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމު 

މެިނފައިާވ މާީލ ބަާޔންތަާކ ުގޅޭ ޯނޓްތަކަކީ ާމލީބަާޔންތަުކެގ އަްށ ހި  133 ހާފު ސައިްނ   118ސަފުހާ 

  .މާލީ ބަޔާްނތަްއ ފުރިަހމަ ވާީނ ިމނޯޓްަތކާއެކު ިވދާުޅވުުމން ކަުމަގއި ާފހަަގކުރަމެވެބައެއްކަާމއި 

ހިންގުަމށް އޮފީސް 423

ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 

  ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

13  561,000  19,090  - 580,090 466,318 113,772 

 113,772 466,318 580,090 -  19,090  561,000    ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 2,208,731 20,562,370 22,771,101  60,025  - 22,711,076    މުޅި ޖުމުލަ 

 2,208,731         ޖުމުލަ ބަޖެޓު ބާކީ 



 
  119            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  މާލީ ބަޔާންތަކާ 
  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ޑިސެމްބަރ 31

	ތަޢާރަފް  .1

ަގއި ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔެގ  2003ޑިެސމްބަރ  10ދުީނ ހިއުަމްނ ރައިްޓްސ ކޮމިަޝްނ އޮްފ ދަ މޯލްޑިްވސް ުއފެ

އަިދ ެއއަށްަފހު ކޮމިޝަަނށް ާޤޫނނީ ަޙއިޘިްއޔަުތ ލިބި ފުރިަހމަ ާޤނޫީނ ުމއައްސަާސއަކަށްީވ . ޤަރާރަކުންެނވެ

ގަިއ ތަްޞދީޤު  2006ޯއގަްސޓް  17) 2006/6ޤާޫނނު ނަންބަުރ (ހިއުަމްނ ރަިއްޓސް ކޮިމޝަްނެގ ޤާނޫުނ 

ަގއި ތަްޞދީޤު ުކރެުވނު ިދވެހިާރްއޖޭެގ ުޖމްހޫިރްއާޔގެ ާޤނޫުނ  2008ޯއަގސްޓް  7. ެގންެނވެކުރެއްުވމާ ގުޅި 

ހިުއމަން ރައިޓްްސ އްލު ޤިދިެވހިާރއްޭޖގަިއ ވަކިފަާރތަކަށް ބުރަުނވާ މުްސތަ ވަަނމާްއާދގައި،  189އަސާސީެގ 

 އިޓްްސ ކޮިމޝަން އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސްގެ ހިުއމަްނ ރަގުިޅގެން،  އޮްނނަްނވާނެަކމަށް ަބޔާންކޮްށފަިއވުމާ ކޮމިޝަެނއް 

ގަިއާވ ) 2006/6ބަުރ ންާޤނޫުނ ނަ(މަސައްކަްތތަްއ ިހނަގމުްނދަނީ، ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިަޝންެގ ާޤނޫނު، 

ނަުމގަިއ ދަުޢވާކުރުާމއި،  ައމިްއލައަކީ  ހިއުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިަޝން އޮފް ަދ މޯލްިޑްވސް. ގޮުތގެަމތީްނނެވެ

 ވަކި ައދި އްަޔތު ލިބިފަިއވާ ޘި އިޙަުކރުމުެގ  ަނމުަގިއ މުޢާމަާލތު ާބރު ލިބިފަިއވާ، އަމިއްލަ ުމގެ ދަޢުވާިލބު

ލިބެީނ ަދއުލަުތެގ އިާސ ބޭުނންާވ ފަ މިކޮމިަޝްނ ިހްނގުަމށް. ެކވެޞެސިއްކައެްއ އޮްނަނ ިމިނވަްނ ާޤނޫީނ ަޝޚް

މާލީ ިޒންާމަތކާ ބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ، އިމިަބޔާނަކީ ޮކމިަޝްނގެ ާއްމދަނީ ޚަަރދާއި މިލްކިްއޔާތާ  .ބަޖެޓުްނނެވެ

ލިެޔ ބަލަހައްާޓ އޮޑިްޓ ކުރުމަށްަފުހ  ުދަގއިާވ ގޮުތެގ މަިތން ޢިޖެނެރަްލެގ ަމްޝވަރާާއއެކު، ޮކިމޝަުނން ހަާދ ަޤވާ

  . އެކުލަވާލާަފއިާވ ާމލީ ބަާޔނެކެވެ

ނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  .2  ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ުކރުމުަގިއ ބޭުނންޮކށްފަިއާވ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުުމެގ ަމއިަގނުޑ  މާީލ ަބޔާްނތަްއ ަތއްާޔރުވަަނ އަަހރުެގ 2012 

ެއނޫްނ ތަފާުތ ޮގތަކަްށ ބޭުނންކުރެިވފަިއވާަނަމ، އެކަްނ . ެއވަީނއެވެ ސިޔާސަުތތަްއ ިތރީގަިއ ަބޔާންޮކްށފައި

 .ބަޔާންކޮްށފަިއވާެނއެވެ

  ހުށަހަޅާފައިވާގޮތް 

އާ " ހިސްޓޮރިކަލް ޮކސްޓް ކޮންެވްނޝަން"މާލީ ބަާޔންަތްއ ތަްއޔާރުކުުރމުަގއި ައގުަތއް ަބާޔންކޮށްފަިއަވނީ 

އަދި އެެހްނ ިމގޮުތން ހަުރމުދަާލއި، . އެްއގޮްތވާޮގތުްނ އެމުާޢމަލާެތއް ިހނިގއިުރގެ ައގު ބަޔާންކުރާ އުޫޞލުންެނވެ

 . ންކޮްށފައިަވނީ އެެއއްެޗއް ޯހިދއިުރގެ އަުގގަެއވެއަރަންާޏއި ދަަރްނޏާއި ަރއުސުލްމާުލގެ އަުގ ަބޔާ

އާ  ) 3/2006ޤާޫނުނ ަނމްބަރ (ދަޢުލަުތެގ މާިލއްަޔުތގެ ޤާނޫުނ މާލީ ހިސާބުަތްއ ަތއްާޔރުކޮށްަފިއވަީނ 

ގައި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެަމތީން ޮކމިަޝންގެ އާްމަދނީއާ، ޚަރަާދއި،  12ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތު ަގވާިއދުގެ ާބބު 

 ިއންަޓރނޭަޝނަލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންިޓންގ ްސޓޭންޑަރޑް ާމލީޒިންާމތަކާބެހޭ ހިސާބުތަްއ ، ލްކިއްާޔތާއި މި
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) ިއޕްސަސް ( ރ އެަކއުންިޓްނގ ސްޓޭންޑަރޑް ން ނެެރ ާޝއިޢު ޮކށްފަިއާވ ިއންޓަރނޭަޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަ ބޯޑު

 . ައެށވެ އާ އެްއގޮަތށް ޭކޝް ބޭސިސް 

ޮގތުަގިއ ިހމަނާަފއިާވީނ  ގަިއ ލިުބުނ ފައިާސގެ " ާތިއ ޭހަދ ކުރެވުުނ ގޮުތެގ ަބޔާންފައިާސ ލިބުުނ ގޮ"

ވަަނ އަހަަރށް ާފސްކުރި ކޮިމަޝނުެގ ަބޖެޓުްނ ޮކމިަޝނުެގ  ޚަަރދުތަކަްށ  2012ަމިޖލީހުްނ  ގެ ތުން ރައްޔި 

ރަްއޔިުތންެގ . ހޭދަކުެރވިފަިއާވ ފައިސާ އާިއ ެއހެނިެހން ފަރާްތަތކުން ކޮިމޝަަންށ ލިބިފަިއާވ ފަިއސާ ެއވެ

ުނވަަތ ބަލަިއަގންަނ ަފއިސާައީކ  ކޮިމަޝނަްށ ލިޭބ ަބޖެޓުްނ ެނޭގ ަފއިސާ ފިޔަަވިއ  މަޖިލީުހްނ ފާްސކުރެވުނު 

ީރ ޓްރެޜަ ދަޢުލަުތެގ ޢާްމަދނީެއއްކަމުްނ މިަފއިސާ މިިނސްޓްީރ އޮްފ ިފނޭްންސ ެއންްޑ ޓްރެަޜރީެގ ސިްނގަލް 

  . އެކައުންަޓށް ޖަާމކޮށްފަިއވާެނއެވެ

ގޮުތގަިއ  އޮފީހަްށ އަނުބާރ ލިެބންޖެޭހ ަފއިސާވެްސ އާްމަދނީެގ ގޮުތގަިއ ހިމަާނފަިއވަީނ ނަުގުދ ަފއިސާގެ 

  . ކޮމިޝަަނށް ލިުބުމންެނވެ

އާ " ހިސްޓޮރިކަލް ޮކސްޓް ކޮންެވްނޝަން"މާލީ ބަާޔންަތްއ ތަްއޔާރުކުުރމުަގއި ައގުަތއް ަބާޔންކޮށްފަިއަވނީ 

އަދި އެެހްނ ިމގޮުތން ހަުރމުދަާލއި، . އެްއގޮްތވާޮގތުްނ އެމުާޢމަލާެތއް ިހނިގއިުރގެ ައގު ބަޔާންކުރާ އުޫޞލުންެނވެ

  .ދަަރްނޏާއި ަރއުސުލްމާުލގެ އަުގ ަބޔާންކޮްށފައިަވނީ އެެއއްެޗއް ޯހިދއިުރގެ އަުގގަެއވެ އަރަންާޏއި

  އްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ  ޢި ބޭރުގެ ޖަމް 

 ްއާޔ ޖަާމޢަތްތަުކްނ ހިލޭެއހީެގ ޮގތުަގއި ިހއުަމްނ ރައިްޓސް ކޮިމޝަނަްށ ލިބިަފިއވާ ނަުގދުޢިބޭރުގެ ޖަމް 

ަގއި " ުކރެުވނު ގޮުތެގ ަބޔާންފައިސާިލބުނުޮގތާިއ ޭހދަ"ޮގތުަގއި ބެެލޭވ ަތކެތި، ާސގެ ަފއި ފައިސާާއއި ަނުގދު

ލާބަާއިއ  ޮކމިަޝންގެ ައދި އެހީޭދ ފަރާްތތަކުން . ާވނެެއވެ ިމނަުމގަިއާވ ކޮލަުމގައި " ޚަަރދު / ލިބޭއެހީ"

ަގއި ތަކުބަޔާްނތަކުގެ ޯނޓްމަންާފއަށްޓަކަިއ އެހެްނ ފަރާތަަކްށ ފައިސާެއއް ަދއްކާފަިއވާަނމަ ެއފައިސާެވސް މާީލ 

 . ހިމަާނފަިއވާެނއެވެ

  މުޢާމަލާތު  ހިންގޭ  ފައިސާއިން  ބޭރު 

ެއއީ ިދވެިހ . މާލީ ބަާޔންތަުކަގއި ބޭުނންކުެރވިަފއިވާ ތަކެތި އަގުޮކށް ބަާޔން ކުެރިވފައިާވނީ ދިެވހިުރފިޔާ ިއްނނެވެ

  . މުަގއިާވތީެއވެމުޢާމަާލތު ކުުރމަށް ބޭުނން ކުާރ ފަިއސާކަ މިޮކިމޝަުނންރުފިާޔއަކީ 

ބޭރުފައިާސގެ މުާޢމަލާތުަތއް ހިސާުބކޮށްފަިއވަީނ ެއުމޢާމަލާެތއް ހިނިގ ތާރީުޚެގ ެއމެިރކާ ޑޮލަރަކަށްެޖޭހ ިދވެިހ 

ބޭރު ަފއިާސެގ ައރަންޏާިއ ދަަރންެޏއްާވނަަމ އޭެގ ާބކީތަްއ ބަާޔންކޮްށފައިަވީނ . ރުފިާޔެގ އެކްސްޭޗންްޖ ރޭްޓގަެއވެ

ިމނޫްނގޮތަަކްށ ައގުކޮށްަފއިާވީނ ކުރިަޔށް އެއްަބސްވެފަިއާވ . ގަެއވެރޭޓް  އެކްސްޭޗންޖް އަހަުރ ިނމޭ ާތރީޚުެގ 

  .އެއްބަްސވުްނ ތަުކގަެއވެ
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ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ކޮމިޝަނަށް  2.1
  ހޯދުނުތަކެތި 

އޮފީަހްށ ަގނެފަިއ ބަަހއްޓަިއގެްނ . ބަާޔންކުެރވިަފއިަވނީ ގަްތއަުގގަެއވެއޮފީސް ހިްނގުަމށް ޯހދޭ ތަކެިތ 

ައިދ ޚަަރުދގެ ގޮުތގަިއ . ބޭނުންކުުރމަްށ ޯހދާ ތަކެިތ ވާީނ ކެޕިޓަލައިްޒ ނުކޮށް ަޚރަުދެގ ޮގުތގަިއ ިހމަާނފަެއވެ

ިނުމނު އިުރ ބޭުނންުނކޮށް ހުިރ ކަުމން، ައހަުރ  ހިމެޭނީނ ތަކެިތ ގަުތމުްނ ކަމަާށއި، އެތަެކތި ޭބނުންުކރުމުްނ ޫނން 

 .ތަކެތި ހިސާބުތަުކގަިއ ިހމަނާަފއެްއ ނުާވނެެއވެ

ަބަހއްޓަިއގެްނ އޮފީަހްށ ަގނެަފއި . ައުގގަެއވެ ހިްނުގަމށް ޯހޭދ ތަކެިތ ބަާޔންކުެރވިފަިއވަީނ ގަތް އޮފީސް 

  . ެއވެތި ާވނީ ެކޕިޓަލައިްޒ ނުޮކށް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގއި ހިމަާނފަތަކެ ޯހދާބޭނުންކުުރމަްށ 

  މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް  2.2

ެއ މިލްކިއްާޔުތ ައިދ މާލީިޒންާމ ަތކުގެ ަބޔާްނތަކުެގ ތާީރޚަށްފަުހ ިހނގާަފިއވާ މުޢާަމލާތްތަކުެގ ެތރެިއން، 

 .ާވނެެއވެ ެގނެސްަފއި ކަްށ ަބަދލުބަާޔންތަ މާލީ މިނަްށ ރިާޢޔަތްކޮްށ އެަކށީެގންާވގޮަތށް މި ކުޑަމުޢާމަާލތްތަކުެގ ޮބޑު

  މާލީ ޒިންމާތައް  2.3

ޢަަދދު ތަކަީކ ފަިއވާ ށްމާލީ ިޒންާމގެ ގޮުތގަިއ ބަާޔންކޮ. އަުގަގއެވެ ގެމާލީ ޒިްނމާަތއް ބަޔާްނ ކުރެވިަފިއވާީނ އޭ 

ސް ެއންޑް ްޓރެޜަީރއަްށ ންހުިރ ިމނިްސޓްރި އޮްފ ފަިއނޭ ނިމުނު އިރު ކޮިމޝަުނަގއި  2012ޑިސެމްބަރ  31

ލު ކޮށްޭދ ަދއުލަުތެގ އި ޭބުނންކުރެޭވ ހަރުުމދާ ތަްމސީއަނބުާރ ަރއްދުުކރަންެޖހޭ ަފއިާސއާއި، ކޮިމޝަުނގަ

   .ރައުސްމާެލވެ

 ލިބުނުފައިސާ  2.4

 2012ހިމަާނފައި ެއވަީނ އި ގަިއ ލިބުނުަފިއސާގެ ގޮުތގަ " ފައިސާ ލިުބުނގޮާތއި ޭހދަކުިރޮގތުެގ ބަާޔން"

ަބޖެުޓެގ ެތރެިއްނ ޚަަރުދކުރެވިފަިއާވ ަފިއސާއާއި  މަޖިީލުހްނ ކޮމިަޝނަްށ ފާސްކުރިއަހަަރްށ ަރްއޔިުތންެގ ވަނަ 

ކޮިމޝަނަްށ ލިބޭ ފައިސާެގ ތެެރިއން ބަޖެްޓ . އެހެިނހެން ޮގތްޮގތުން ކޮިމޝަަންށ ލިބިފައިާވ ަފއިސާެއވެ

އުލަުތގެ ާއމްަދީނގެ ގޮުތގައި ލިޭބ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަުނގެ ޭބުނންތަކަްށ ފައިސާިފޔަަވއި އެކިގޮްތޮގތުން ދަ 

ަކމުން  މިފަދަ ފައިސާ ިމނިސްްޓރީ އޮފް ިފނޭްނސް އެްނ ންނޫ  ަފއިސާެއއް ޚަރަދުކުުރމުގެ ުހއްދަ އޮްނނަ

ުރ މިޮގތަްށ ަޖާމ ައދި އަަހރު ނިުމނު އި. ޓްރެޜަީރެގ ކޮްނސޮލިޑޭޓެޑް ެރެވނިުޔ ަފންޑަްށ ަޖމާކުރެވިަފިއވާެނެއވެ

ނުކުރެިވ ުހރި ަފއިސާ މިނިްސޓްީރ އޮްފ ިފނޭންްސ ެއން ްޓރެަޜރީައށް ަރްއދުކުރަްނެޖހޭ ަފއިސާެއއްެގ ގޮުތގަިއ 

 .  ހިސާބުތަކުަގއި ިހމަނާަފއިާވނެެއވެ

 

  



 
  122            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ނަގުދު ފައިސާ  2.5

ކޭޝް ފައިާސެގ ބާކީއާިއ ގެްނގުޭޅ ެޕޓީކޮިމޝަުނގައި އެަވނީ  ނަުގދު ަފއިސާެގ ގޮުތގައި ހިސާބުަތކުގައި ދައްކާަފއި

މިފައިާސެގ ތެރެިއްނ . ކޮމިޝަުންނ ކުިރ ަދތުރުތަުކްނ ަޚރަުދނުެވ ައނބުާރ ލިބި ޖަާމނުކޮްށ ހުިރ ަފއިސާެއވެ

އަްށ  ޕެޓީކޭޝް ަފއިާސއަކީ ކޮންމެ މާީލ އަހަެރއް ެފށޭިއރު މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީ 

 . ޖަމާކުަރންޖެޭހ ަފއިސާއެެކވެ

 ރެޓިވްސް ކޮމްޕެ  2.6

 .މަޢުލޫާމުތ ހިެމނިަފއިާވނެެއވެއަހަުރގެ ަވނަ  2011ވަަނއަހަުރެގ ިއުތރަށް  2012މިއަަހރުެގ ހިސާުބތަކުގަިއ 

 ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު  2.7

ވަނަ ައހަރު ަމޖިލީުހން ފާސް ކުރެްއވި ަބޖެޓުން، މިނިސްްޓރީ އޮްފ  2012މި ހިސާުބތަކުަގިއ އެކުލެވިަފިއވާީނ 

ރުފިޔާާއއި ިދވެހިާރްއޖޭެގ ަހއި ކޯުޓގެ ހުކުމަާކ  300،000ިމކޮމިޝަްނެގ ބަޖެުޓން އުނިކޮްށފަިއާވ ފިނޭންްސ ިއްނ 

  .ހިމަާނފައިާވ ެއންެމ ފަުހގެ ަބޖެޓެވެ 60،025ގުިޅގެްނ ބަޖެަޓށް އިތުރުކޮްށފަިއވާ  
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  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  ލީ ބަޔާންތަކާ މާ
  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ޑިސެމްބަރ 31

  ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ  ތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔި  .3

 2011 2012 ތަފްޞީލް 

 23,780,489 22,711,076  ފާސްުކރި ބަޖެޓް  ންގެ ަމޖިލީުހން ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށްރައްޔިތު

 ( 165,000 ) 60,025  އިތުރުކުރިފާސްުކރި ބަޖެޓުން ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ންގެ ަމޖިލީުހން ރައްޔިތު

 20,626,189 20,562,370  ފާސްުކރި ބަޖެޓުން ނެގި ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ންގެ ަމޖިލީުހން ރައްޔިތު

 2,989,300 2,208,731  ބަޖެޓުގައި ބޫނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ 

 )ބެލެވޭ ފައިސާދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި (
- - 

 2,989,300 2,208,731 ބަޖެޓްބާކީ 

  ފައިސާ  ބަލައިގަތް  މްދަނީގެ ގޮތުގައި އާ ދައުލަތުގެ  .4

 2011 2012 ތަފްޞީލް 

 2,900 16,304 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން އަނބުރާ ލިުބނު 

 7 -  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ 

 - -  ބާކީ ޚަރަދު ދަތުރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ޔުނިސެފް

 134,989 -  ޑީޕީ ޕްރޮޖެކްަޓށް ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ .އެން.ޔޫ

 137,896 16,304  ޖުމްލަ 

  

ަވަނ އަަހރުެގ  2011  ހިެމނެނީ  ތެރޭަގއި ަފއިސާގެ  ިލބުނު އަނބުރާ  ަބެޖޓުން އަހަުރގެ ވޭުތެވިދޔަ  :ނޯޓް

ވަަނ އަހަުރެގ  2011 އާއި ރުިފޔާ 14,207.18 އިތުުރވި އުނި  ޮގުތގައި އިާނޔަްތތަކުގެމުސާރަާއއި އެހެިނހެން 

ވަަނ އަހަުރެގ  2011 ާއއި ރުފިޔާ 1,230.00 ދަތުެރްއގެ ިވސާީފ ރީއިމްާބރސްަމންޓްގެ ޮގތުަގއި ލިބިފައިވާ 

 730.00 ެގ އިްނޝުރެްންސ ރީފަންުޑެގ ޮގތުަގއި ިލބިފަިއވާ  2011އަިދ  136.50 ޕެޓީކޭްޝެގ ބާކީ

  .ރުފިާޔއެވެ
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 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  .5

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

އިތުރުކުރި 

އުނިކުރި / 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

 ހިނގި ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު

2011  

 7,768,955 8,409,603 8,844,400  - (98,000) 8,942,400 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރ211 001ަ 

 211  މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑ002ީ
  ފައިސާ

331,620 493,500 - 825,120 754,286 446,931 

 ރަމަޟާންމަހުގ212005ެ 
 ބަތުގައި ދޭ އިނާޔަތްސަމުނާ

248,750 (19,383) - 229,367 229,367 235,350 

މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެގޮތުނ212 009ް 
 ދޭ ޙާއްސަ އެލަވެންސް 

- 59,500 - 59,500 59,500 - 

އިފުނާްނމުވައްޒަ 212014
 ގބިދަރިންގެ ލިވިންނއަ މުވައްޒަފުންގެ

 ންސްއެލަވަންސާއި ފެމިލީ އެލަވަ

3,078,000 (340,617) ‐ 2,737,383 2,737,290 2,468,613 

    އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވ212 017ާ 

  ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ  
‐ 39,590 ‐ 39,590 20,500 35,473 

އަދާކުރުންވަޒީފާއެއް އެހްެނ212 023 
  އެލަވަންސް ދޭ މަނާކުރާތީ

1,635,000 (45,500) ‐ 1,589,500 1,504,556 1,277,177 

 60,000 52,127 68,338 ‐ ‐ 60,000  ފޯނު އެލަވަންސް 211 024 

 ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެނ211999ް 

  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
27,010 ‐ ‐ 27,010 26,443 27,514 

 (34,093) (51,841) ‐  ‐  ‐  ‐  )ގަޑީލާރި ( 

 14,411,870 13,741,833 12,294,259 ‐ 14,322,780 89,090 ޖުމަުލ

 

 4,650.00 ުޖމްލަ  އަނބުރާޖަމާކުރި ކޯޑަށް ިމއައިޓަމް އަހަރުތެރޭގައި އަދަދަކީ ޚަރަދުގެ ިހނގި ގައި  212005 ކޯޑް  ަބޖެޓް  :ނޯޓް

  .އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ  ޚަރަދުން  ޖުމްލަ  ރުފިޔާ

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި  ކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅި  .6

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން ފާސް 

  2012ކުރި ބަޖެޓް 

އެއްއައިޓަމުން އަނެއް 

  އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް އިތުރު 

އުނިކުރި / ކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

 ހިނގި ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު

2011  

ޕެންަޝނުގެ 001 213 

 ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
643,188 (59,090) - 584,098 575,975 539,970 

 539,970 575,975 584,098 - (59,090) 643,188 ޖުމުލަ   
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  މުގެ ޚަރަދު ކުރު  ފަތުރު  ދަތުރު  .7

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

/ އިތުރުކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

 ހިނގި ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު

2011  

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި 001 221 

 ކުރާދަތުރު ޚަރަދުކަނޑު މަުގން 
450,331 18,000 - 468,331 361,317 162,637 

އެތެރޭގައި ޖޭގެ ރާއ002ް 221 

މަގުްނ ކުރާދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމު
29,260 - - 29,260 18,138 12,928 

އެތެރޭގައި ޖޭގެ ރާއ003ް 221 

 މަގުން ކުރާދަތުރު ޚަރަދު ވައިގެ
348,420 - - 348,420 321,951 88,952 

ން ބޭރަށް އި ރާއްޖ004 221 

 ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 
81,707 520,472 - 602,179 593,246 814,623 

އެހެނިެހން ދަތުރު 999 221 

 ޚަރަދު
7,000 - - 7,000 3,220 874 

 1,080,014 1,297,872 1,455,190 - 538,472 916,718 ޖުމުލަ   

 ައނބުރާޖަމާކުރި  ކޯޑަށް މިައިއޓަމް އަަހރުތެޭރގައި ައަދދަކީ ަޚރަުދގެ ިހނގި ގައި 221003 ޯކޑް ބަޖެޓް  :ނޯޓް

 ޚަރަުދގެ  ހިނގި ގައި 221004 ކޯޑް ބަެޖޓް .ުއނިކުުރަމށްފަުހގަެއވެ ަޚރަުދން ޖުމްލަ  ރުފިޔާ 8,810 ޖުމްލަ

 ަޚރަުދން  ޖުމްލަ  ރުފިޔާ  20,984.82 ުޖމްލަ  ޖަމާކުރި  އަނބުރާ  ކޯޑަށް  މިައއިޓަމް  އަަހރުެތރޭގައި  އަަދދަކީ 

 ިފނޭންސް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ ައދަދަކީ  ޚަަރުދގެ  ުޖމްލަ  ގަިއވާ  221001 ކޯޑް  ބަެޖޓް .އުނިކުުރމަށްަފހުަގއެވެ

  އިތުުރކުރަންެޖހޭ  ޚަަރދަށް  ައހަުރގެ  ަވނަ  2012 ސިޓީން  168/13/2013/4 ަނންބަރު  ޜަީރގެޓްރެ  އެންޑް 

  .ިހަމނާަފއެވެ ރުިފޔާ 2,200.00) 1246/2012/403 ަނމްބަރު  ވައުޗަރ(

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  .8

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

/ އިތުރުކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

 ހިނގި ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު

2011  

ލިޔެކިުޔާމއި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ 001 222 

 ތަކެތި
122,500 88,100 - 210,600 210,533 246,118 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީއާއި 002 222 

 ބެހޭގޮތުން ހޯދޭތަކެތި 
73,600 - - 73,600 32,135 43,170 

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 003 222 

 ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ެތޔޮފަދަ ތަކެތި
30,000 (30,000) - - - - 

 ގެ ިޚދުމަތުގައި އުޅޭއޮފީހ004ު 222

 ފަދަ ތަކެތި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައި ވަގުތުގައި
40,200 - - 40,200 37,985 25,765 
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 ޜަީރގެ ޓްރެ ެއންޑް ިފނޭންސް  އޮފް ިމނިސްޓްރީ ައދަދަކީ ޚަަރދުގެ  ޖުމްލަ  ގައިވާ 222002 ޯކޑް ަބޖެޓް  :ނޯޓް

 ަނމްބަރު  ަވއުޗަރ(  ިއތުރުކުަރްނޖެހޭ  ަޚަރދަށް  އަަހރުގެ  ަވނަ 2012 ިސޓީން  168/13/2013/5 ނަންބަރު 

  .ިހަމނާަފއެވެ ރުިފޔާ  7,314.00) 1246/2012/444

  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  .9

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް   

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

 އިތުރު

/ ކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

 ހިނގި ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު

2011  

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި 001 223 

 ޚަރަދު ޓެލެކްސް
156,000 2,300 - 158,300 158,292 128,030 

 634,286 690,875 690,900 - 90,900 600,000  އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 002 223 

ޚިދުމަތުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 003 223 

  ކުރާ ޚަރަދު އަގުދިނުމަށް
36,000 - - 36,000 22,500 30,902 

ލީޒްލަިއނާއި އިންޓަރނެޓްގެ 004 223 

 ޚަރަދު
200,000 37,500 - 237,500 237,249 173,554 

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ 005 223 

 ކުލި
1,440,000 - - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

 320 - 1,200 - - 1,200 ކުލިތަކެތީގެ 006 223 

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ 008 223 

ދޭ ފައިސާއާއި  ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް

  ކުނީ ފީ

48,000 - - 48,00 30,600 33,000 

 13,585 6,265 33,400 - - 33,400 ޕޯސްޓޭާޖއި މެސެޖް ޚަރަދު 009 223 

 48,088 8,885 9,000 - (78,000) 87,000ލާން، އިޝްތިހާރު، ޢިއ010ު 223 

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ 005 222 

  ތަކެތި
36,000 - - 36,000 5,938 11,290 

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް 008 222 

 ތަކެތި    ހޯދޭ 
15,000 - - 15,000 7,059 9,865 

 912 - 2,040 - - 2,040 ހިފާ ގެްނގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 009 222 

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް 010 222 

 ތަކެތި   ހޯދޭ 
6,000 - - 6,000 3,135 4,565 

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި، އަދި 011 222 

  ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
1,000 - - 1,000 - - 

ގޮތްގޮތުން ހޯދޭ އެހެނިެހން 999 222 

 ތަކެތި
10,200 10,800 - 21,000 20,925 9,845 

 351,530 317,710 405,440 - 68,900 336,540  ޖުމުލަ 
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 ޚަރަދު އަދި އިޝްތިރާކް  އެންގުން 

 2,528 6,391 10,040 - 8,000 2,040  އުފުލުމުެގ ޚަރަދ011ު 223 

  ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ 012 223 

  ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
75,000 - - 75,000 5,857 71,682 

އެކިއެކި ރަސްމީ 013 223 

ފާހަގަކުރުމަށް މުބާރާތްތަކާއި މުނާަސބަތު 

  ކުރާ ޚަރަދު 

50,000 150,000 - 200,000 207,596 320,616 

ޖްތިމާީޢ ތަރައްޤީގެ އ014ި 223 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުެގ ޙަރަދު އެކިއެކި 
997,300 (353,600) - 643,700 259,809 779,928 

ކޮންސަްލޓެންސީ 016 223 

ތަރުޖަާމކުރުންފަދަ  ޚިދުމަތާއި، 

 ދޭ ފައިސާ އަގަށްޚިދުމަތުގެ 

223,572 (13,885) - 209,687 - 208,152 

 މެހުާމުނންނަށް މެުހމާންދާރީ 017 223 

 އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
15,000 - - 15,000 14,995 23,065 

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް 019 223

 ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް
20,000 - - 20,000 5,468 - 

ކުރާ ޢާމްމުފަިއދާއަށް ޗަޕ020ް 223 

 ރަދު ތަކެތީގެ ޚަ
136,170 (70,000) - 66,170 65,673 189,955 

އިންުޝއަރެންސް ޙިދުމަތުގެ 025 223 

 އަގު އަދާކުރުން
310,559 - - 310,559 304,879 294,258 

އެހެނިެހން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ 999 223 

  ތަކެތި 
40,200 - - 40,200 18,108 29,090 

 4,421,040 3,483,440 4,244,656 - (226,785) 4,471,441 ޖުމުލަ   

       

 ޜަީރގެ ޓްރެ ެއންޑް ިފނޭންސް  އޮފް ިމނިސްޓްރީ ައދަދަކީ ޚަަރދުގެ  ޖުމްލަ  ގައިވާ 223013 ޯކޑް ަބޖެޓް  :ނޯޓް

 ަނމްބަރު  ަވއުޗަރ(  ިއތުރުކުަރްނޖެހޭ  ަޚަރދަށް  އަަހރުގެ  ަވނަ 2012 ސިޓީން  168/13/2013/4 ނަންބަރު 

  . ިހަމނާަފއެވެ ރުިފޔާ 12,000.00) 1246/2012/387

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީނު   .10

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

2012  

އައިޓަމުން  އެއް

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

/ އިތުރުކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

ހިނގި 

 ޚަރަދު

2012 

 ޚަރަދު

2011  

 ސްކޮާލޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި 001 225 

 ދާމީހުންގެ ފައިސާ 
482,172 - - 482,172 388,069 194,155 

ޓްރެއިނިންގ ކުރުމުއްދަތުގެ 002 225 

 އާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 
49,891 142,336 - 192,227 19,885 457,832 
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 ވާރކްޝޮޕްފަދަ ކަންތައްތަކަށ003ް 225 

 ޚަރަދު  ކުރާ
603,996 (533,796) - 70,200 49,990 605,957 

އެކިއެކި ހިންގާ ރާއްޖޭަގއި 004 225 

ކުގައި ބައިވެރިވުމަށްދޭ ކޯސްތަ ގޓްރެއިނިން

   ފައިސާ

31,500 22,646 - 54,146 37,966 - 

ރާއްޖޭަގއި އެކިއެކި 005 225 

އް ހިންގުމަްށ ކުރާ ކޯސްތަ ގޓްރެއިނިން

  ޚަރަދު 

- - - - - 8,550 

   އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް 006 225 

    ގޓްރެއިނިން ގެން ިހްނގޭޚާއްސަކޮށް 

 ޚަރަދު  

5,850 10,000 - 15,850 11,063 32,636 

 1,299,130 506,972 814,594 - (358,815) 1,173,409 ޖުމުލަ   

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން   .11

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް  

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

/ އިތުރުކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2012  

ހިނގި 

 ޚަރަދު

2012 

 ޚަރަދު

2011  

ގޮތަށް  ނޫޅޭމީުހން ިދރ002ި 226 

  ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން  ބިނާކުރާ 
30,000 55,154 - 85,154 69,866 39,377 

 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 009 226 

 މަރާމާތުކުރުން 
10,000 - - 10,000 5,565 1,750 

 އިކްވިޕްމަންްޓސް މެޝިަނރީއާއ010ި 226 

 މަރާމާތުކުރުން  
108,000 - - 108,000 49,709 96,220 

ވެހިކިއުަލރ އިކްވިޕްމަންޓްސް 011 226

 މަރާމާތުކުރުން 
12,000 - - 12,000 5,512 - 

ކޮމިުޔިނކޭޝަން 012 226 

  މަރާމާތުކުރުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
36,000 - - 36,000 17,591 21,497 

  158,844  148,242 251,154 - 55,154 196,000 ޖުމުލަ   

 
 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް   .12

 ތަފްޞީލް

މަޖްީލހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

2012  

އެއްއައިޓަމުން 

އައިޓަމަށް އަނެއް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓަށް 

/ އިތުރުކުރި

 އުނިކުރި 

ފައިނަލް 

 2012ބަޖެޓް 

ހިނގި 

 ޚަރަދު

2012 

 ޚަރަދު

2011  

 ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާގެ 007 228 

  މެމްބަރޝިްޕ ފީ 
90,000 (65,992) - 24,008 24,008 22,548 
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އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބ  002 281

ަހމަޖަްއސާދިނުމުގެ ގޮތުްނދޭ ގެއްލުމެއް 

 ފައިސާ

- (60,025) 60,025 - - - 

 22,548 24,008 24,008 60,025 (126,017) 90,000 ޖުމުލަ   

 އޮފީސް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   .13

އަހަރު ފެށުނު   

  އިރު ހުރި 

2012 

 ގައި 

  ހޯދުނު 

ގައި  2012

  ގެއްލުނު /ވިއްކާލެވުނު 

އަހަރު ނިމުނު އިރު 

 ހުރި ތަކެތި 

  )ގަތް އަގުގައި (

 791,059  - 27,035 764,024  ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސ001ް 423 

 ޕްާލންޓް، މެޝިނަރީއާއި 002 423 

  އިކްވިޕްމަންޓް 
1,131,964  165,630  -  1,297,594  

  42,668  -  23,700  18,968  މުވާޞަާލތުގެ ތަކެތ006ި 423 

  93,409  -  23,219  70,190  ރއަކޮމްޕިއުަޓރ ސޮފްޓްވ007ެ 423 

  588,357 - 226,734 361,623  އަރއައިޓީ ާހރޑްވ008ެ 423 

  2,813,087  -  466,318  2,346,769  ޖުމުލަ 

 ތަފްޞީލް 
 ބަޖެޓް 

2012 

 ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު 

2011 

 2,346,769 2,813,087 561,000  އަހަރު ނިުމނު އިރު ަހރުމުދާ  

 2,346,769 2,813,087 561,000 ޖުމުލަ   

 ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ  ކައުންޓަށް އެ  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ލިބުނު  ގޮތުގައި  އާމްދަނީ   .14

 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު 

2011 

 2,900 16,304  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބަެޖޓުން އަނބުރާ ިލބުުނ ފައިސާ 

 7 -  ހުރި ޕެޓީ ޭކޝް ފައިސާވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖަާމނުކުރެވި 

 134,989 -  ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ .ޑީ.އެން.ޔޫ

 137,896 16,304 ޖުމުލަ   

ަވަނ އަަހރުެގ  2011  ިހމެެނނީ  ެތރޭގައި  ަފއިސާގެ  ލިުބނު ައނބުރާ  ބަޖެުޓން އަަހރުގެ  ވޭުތވެިދޔަ  :ނޯޓް

ވަަނ އަހަުރެގ  2011 އާއި ރުިފޔާ 14,207.18 އިތުުރވި އުނި  ޮގުތގައި މުސާރަާއއި އެހެިނހެން އިާނޔަްތތަކުގެ

ވަަނ އަހަުރެގ  2011 ާއއި ރުފިޔާ 1,230.00 ދަތުެރްއގެ ިވސާީފ ރީއިމްާބރސްަމންޓްގެ ޮގތުަގއި ލިބިފައިވާ 

 730.00ެގ އިްނޝުރެްންސ ރީފަންުޑެގ ޮގތުަގއި ިލބިފަިއާވ  2011އަިދ  136.50 ޕެޓީކޭްޝެގ ބާކީ

  .ވެރުފިާޔއެ
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 ފައިސާ  ނަގުދު  ހުރި  ބެހެއްޓިފައި  މުއައްސަސާގައި   .15

 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު 

2011 

 137 650  ހުރި ޕެޓީޭކޝް ފައިސާ ތިޖޫރީގައި

ޔުނިސެފް ޕްރޮޖެކްޓަްށ އަނބުރާ ަޖމާކުރަްނޖެހޭ 

  ފައިސާ
3,995 - 

 137 4,645  ޖުމުލަ 

އަަހރުެގ ަވނަ 2011  ހިެމެނނީ ތެޭރގައި  ަފއިސާގެ  ލިބުނު ައނބުރާ  ަބެޖޓުން ައހަުރގެ ވޭުތެވިދޔަ  :ނޯޓް

އަަހރުެގ ަވނަ 2011 އާއި ރުފިޔާ  14,207.18 ިއތުުރވި ުއނި ޮގތުަގއި މުސާރަާއއި އެެހނިހެްނ ިއނާަޔތްަތކުގެ

ވަަނ އަހަުރެގ  2011 ާއއި ރުފިޔާ 1,230.00 ދަތުެރްއގެ ިވސާީފ ރީއިމްާބރސްަމންޓްގެ ޮގތުަގއި ލިބިފައިވާ 

 730.00ެގ އިްނޝުރެްންސ ރީފަންުޑެގ ޮގތުަގއި ިލބިފަިއާވ  2011އަިދ  136.50 ްޝެގ ބާކީޕެޓީކޭ

  .ރުފިާޔއެވެ

  ބިލްތައް އަދި ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ނުދައްކާހުރި  ފައިސާ   .16

 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

2012 

 ޚަރަދު 

2011 

 1,102 -  ޑޮނާޑް އިންވެސްޓްަމްނޓް 

  - 2,510  ޮފނުވި ތަކެްއޗަށް ލިބެންެޖހޭ ވަނަ އަހަރު ނީލަމަށް  2011

 -  2,025  ވަނަ އަހަރު ނީލަމަށް ޮފނުވި ތަކެްއޗަށް ލިބެންެޖހޭ  2012

 1,102 4,535  ޖުމުލަ 

 ފައިސާ  ލިބުނު  ގޮތުގައި  އެހީގެ   .17
 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  2012

 
  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ   1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

އޯ ރައުންޑް ޓޭބަލް މީިޓން އަދި ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންްޓ .އީ.އެސް

  ޓްރޭނިންގ އަށް ލިުބނު 
- 32,053 

 20,983 -  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވްސް ބައްދަލުވުމަށް ިލބުނު 

ސްޓްރަންތަނިންގ ެއްޕލިކޭޝަން އޮފް ސީޑޯ އިން ސައުތް އޭޝިއާ 

  ޓްރޭނިންގ ގެ ޓިކެޓް 
- 11,289 

 24,701 -ސްޓްރަންތަނިންގ ީރޖަނަލް ސެކިއުރިޓި ޯކޕަރޭޝަން އެންޑް ކެޭޕސިޓީ އިން 



 
  131            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ސައުތު އެޝިއާ ވާކްޝޮޕްއަށް ލިބުނު 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ކޮންފަރެންސް އޮން ިބްޒނަސް އެންޑް ހިއުމަްނރައިޓްސް 

  ގައި ބައިވެރިވުމަށް 
- 63,141 

 152,168 -  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - -  ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - -  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އޮފް  ލޮޕްމަންޓް ޑިވެ  ކެޕޭސިޓީ 

 ކޮމިޝަން  ަރއިޓްސް  ހިުއމަން  ޮއފް ޮލްޕމަންޓް ިޑވެ ކެޕޭސިޓީ"ހިްނިގ  ުގޅިގެން  މިޮކމިަޝން އާއި  ޕީ.ޑީ.ެއން.ޔޫ

  .ެއަވީނއެވެ ތިީރގައި  ލް ޞީތަފް ޚަަރދު ޕްރޮޖެކްޓް "  މޯލްޑިްވސް ދަ އޮފް

 
  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ   1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

 258,142 -  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 529,564 158,400  ޕީ އިން ިލބުނު .ޑި.އެން.ޔޫ

 787,706 158,400  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

    ޚަރަދު  ކުރެވުނު

 179,900 -  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 211 

 218,921 - ޚަރަދު ފަތުރުގެ  ދަތުރ221ު 

 238,199 - ޚަރަދު ޚިދުމަުތގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ223ް 

 136,878 - ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުަމށް ތަމްރީނ225ު 

 773,898 -  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 13,808 158,400  ބާކީ 

  

  ޕްރޮޖެކްޓް  ޔުނިފެމް 

 
  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

 200,334 156,094  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - -  ޔުނިފެމް ޕޮރޮޖެކްޓް 

 200,334 156,094  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

    ކުރެވުނު ޚަރަދު 



 
  132            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 44,240 - ޚަރަދު ޚިދުމަުތގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ223ް 

 - - ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުަމށް ތަމްރީނ225ު 

 44,240 -  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 156,094 156,094  ބާކީ 

  އޮފް ޗައިލްޑް ޕާޓިސިޕޭޝަން މެކޭނިޒަމް  ޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޔޫ 

 
  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

 - 11,806  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 57,375 1,019  ޔުނިފެމް ޕޮރޮޖެކްޓް 

 57,375 12,825  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

    ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - -  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 211 

 8,400 - ޚަރަދު ފަތުރުގެ  ދަތުރ221ު 

 37,169 11,806 ޚަރަދު ޚިދުމަުތގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ223ް 

 - - ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުަމށް ތަމްރީނ225ު 

 - - ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް ހަުރމުދާ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ423ް 

 45,569 11,806  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 11,806 1,019  ބާކީ 

 ޯހދާ  ަބއިެވރިުވން އެކުިދންގެ ކަންކަުމގައި ުގޅުންުހރި ކުަޑކުދިާނއި ޚަަރުދކޮށްފަިއވަނީ ަދށުން ިމޕްޮރޖެކްޓްގެ: ނޯޓް

 ހުރި  ބާކީ  ިމޕްޮރޖެކްޓްަގއި . ެއސެސްމަންަޓށެވެ ދެެނގަުތމުގެ  ިމްނވަރު  ޮއތް  ަމއުލޫާމތު  ިމކަމުގެ  ައދި  މިްނވަރާ 

  .ަފިއސާއެވެ ދައްަކންޖެހޭ  ޮކންސަލްޓަންްޓއަށް  ފާސްކުރުުމން ިއން ޔުިނސެފް ިރޕޯޓް ެއސެސްމަންްޓގެ  މި  ފައިސާއަކީ 

  ސީ .އާރް .އެމް ޓު މޮނިޓަރ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސީ .ސީ .އާރް .ނިންގ ކެޕޭސިޓީ އޮފް އެޗް ސްޓްރެންތަ 

 
  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

 - -  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 63,000 353,626  ޔުނިސެފް އިން ލިބުުނ 

 63,000 353,626  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

    ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - -  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 211 



 
  133            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 - - ޚަރަދު ފަތުރުގެ  ދަތުރ221ު 

 - 906 ގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާތަކެތީގެ އަގުހިންގުމު  އޮފީސ223ް

 63,000 92,500 ޚަރަދު ޚިދުމަުތގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ223ް 

 - - ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުަމށް ތަމްރީނ225ު 

 - - ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް ހަުރމުދާ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ423ް 

 63,000 93,406  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - 260,220  ބާކީ 

 ނޯޓް 

ާރއްޭޖގަިއ ަތންފީޒުުކާރ ) ސީ .އާރް.ސީ(މިޕްޮރޖެކްޓަީކ ކޮންެވންަޝްނ ޮއްނ ަދ ަރއިޓްްސ ޮއްފ ޗިލްޑްަރްނ 

މިްނވަރު މޮނީަޓރ ކުރުަމށް ިހުއމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނގެ މުަވއްޒަފުްނނަްށ ބޭުނންވާ ތަްމރީން ދިުނމަްށ 

  . ހިްނގަްނ ިނންމާަފއިާވ ްޕރޮޖެކްޓެެކވެ 

  ޒް މުބާރާތް ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުއި 

ބާކީަގއިާވ ފައިސާއަީކ ސްޫކލް ދަިރވަރުްނނަްށ ާޚއްސަކޮްށގެްނ ބޭްއިވ ކުއިްޒ މުާބާރްތ ިމޕްރޮޖެްކޓުެގ : ނޯޓް

 .ަފއިސާެއވެ އިންިތޒާމްަތއް ަހމަޖެްއސުމަްށފަހު ބާކީވި

  

 
 1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ 

 2011 2012  ލިބުނު ފައިސާ 

 - -  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - 20,000  އިން ލިބުުނ  އެސްޓިއޯ

 - -  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - -  ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - -  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 211 

 - - ޚަރަދު ފަތުރުގެ  ދަތުރ221ު 

 - 19,940 ޚަރަދު ޚިދުމަުތގެ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ223ް 

 - - ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުަމށް ތަމްރީނ225ު 

 - - ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް ހަުރމުދާ ބޭުނންވާ ހިންުގމަށް އޮފީސ423ް 

 - -  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - 60  ބާކީ 



 
  134            ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2012އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ނިންމުން . 16  
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މިޮގތުްނ ކޮިމަޝންެގ މަޤްަޞދުަތއް ޙާޞިލްުކރުމަްށޓަކައި، . އެކަށީެގްނވާ ަމަސއްކަތްތަކެްއ ކުެރިވފައިާވ އަަހރެކެވެ

ނޑުަދނޑިަތްއ ޙާޞިލްކުުރމަްށޓަކައި ގިަނ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވ، ިއވާ ައހަީރ ޕްޭލްނގައެކުލަވާިލ  ލަ

ރައްިޔތުްނެގ ަމޖިލީުހްނ މިަޙރަކާތްަތއް ިހްނގައި، އަިދ  .ވެވަީނ ިހންގާަފއެ ކާމިޔާބުކަާމއެކު ޙަރަކާތްަތއް 

ނޑައަޅާަފއިާވ ބަޖެޓު ިއންސާީނ . ކޮިމޝަްނެގ މަްޤޞަުދތަްއ ާޙޞިްލވެފަިއ ވެެއވެިމންަވރަްށ  ނެ ްނ ާޙޞިލްުކރެވޭ ކަ

ޙައްޤުތަްއ ެގއްިލފައިާވ ކަމަްށ ުބނެ ކޮިމޝަަނށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަތަުކގެ ެތެރއިން ިގނަ ަމްއސަލަތަކެއް 

ޮކމިަޝްނގެ މަސައްަކތްތަްއ ކުރިަޔށް ެގްނދެވިަފިއވަީނ ަވަރށް ގިަނ ފަާރްތތަކެއްެގ . ބަލައި ނިްނމާފަިއވެެއވެ

ިމގޮުތްނ ކޮމިޝަްނގެ ީހވާގި ުމވައްޒަުފްނ ކުރަމުން ގެްނާދ ބުރަ ައިދ . ވެއެހީެތރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ިލބިެގންނެ 

ައިދ ާރއްޭޖެގ އެިކ ަކންކޮޅުަތކުގަިއ ޙަރަާކތްެތރިވަުމްނާދ . އަުގހުިރ މަަސްއކަތްތަްއ ާފހަަގ ކޮށްލަްނ ެޖހެެއވެ

ުމ ަރއްިޔތުްނެގ ެއއްބާރުލުާމިއ ޢާން ސްކޫްލތަްއ ައިދ މަަދނީ ޖަމްިޢްއާޔތަކާއި ަދއުލަުތގެ ހުރިާހ ުމއައްަސސާތަކާިއ 

ދެުމން ެގންާދ  ކޮިމޝަަންށ މާީލ އެހީެތރިަކން ފޯރުކޮށް . އެހީެތރިކަމަށްޓަަކއި އެފަާރތްތަކަްށ ޝުކުރު ަދންަނަވމެވެ

ޚާްއޞަޮގތެްއަގއި ޔޫެއންޑީީޕ ާއއި ޔުިނސެްފ . މިފުުރޞަުތގަިއ ޝުުކރު ދަްނނަަވެމވެެގ އެެޖްނސީތަކަށް . އދ

ާއއި ިއންަޓޭނޝަނަްލ  ކަމަްށވާ އޭިޝއާ ޕެިސފިކް ފޯަރމް އިވެިރވެަފއިާވ ަސރަޙަްއދީ ަޖމާޢަެތއްޮކމިަޝން ބަ އަދި 

ކޯޑިނޭޓިްނގ ޮކިމޓީ ާއިއ ރައުްލ ޮވލަންބަރގް އިްނސްޓިޓިއުްޓ ައދި މަިއގްެރންޓް ޯފަރމް އޭިޝއާ އާިއ އެމެރިަކްނ 
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